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âekají nás dal‰í volby. Tentokrát do Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Kandiduje zde rekordních 21 volebních stran.
Vím, Ïe vût‰inu z Vás politika nebaví. Politik
a politika se stává pro mnohé témûfi sprost˘m
slovem a pfii sledování TV nebo titulkÛ novin
nám b˘vá ãasto nevolno od Ïaludku. T˘ká se
to zejména centrální politiky, kde se neustále
ha‰tefií koalice s opozicí. Politika krajská a komunální je ponûkud odli‰ná. Jaká je to, prosím, politika, kdyÏ se nûkde má opravit komunikace, opravit ‰kola nebo dovybavit nemocnice? Podobnû, co je politického na tom
vybudovat plánovan˘ vodovod na Libotínû?
Osobnû si nepfiipadám jako komunální politik,
ale spolu s volen˘mi orgány mûsta jako doãasn˘ správce. TakÏe nedûláme politiku, ale
snaÏíme se v mezích moÏností spravovat vûci
vefiejné.
Nakonec ãlovûk toho mnoho k Ïivotu nepotfiebuje. Potfiebuje zdraví a spokojenou rodinu,
kterou mu Ïádn˘ politik nezajistí. Pak chce
práci, bydlení, zdravé Ïivotní prostfiedí, jídlo,
servis (bezpeãnost, dopravu, sluÏby, zaji‰tûní
stáfií…). Pfii v‰í úctû i na toto ostatní nemají
dne‰ní politici rozhodující vliv. Pfiesto stojí za
to ãas od ãasu k volbám zajít, abyste si vybrali
sami (i kdyÏ je to stále tûÏ‰í) a nenechávali
volbu na jin˘ch, ktefií svého práva na rozdíl od
Vás vyuÏijí. Proto Vám doporuãuji zajít 12.
a 13. fiíjna 2012 a VOLIT. KdyÏ se Vám hnusí
volit politiky, volte alespoÀ budoucí správce
na‰eho vlastního kraje.
Na‰e mûstské zastupitelstvo se pomaliãku
dostává do poloviny svého funkãního období.
Dva roky nebyly vÛbec lehké, neboÈ se musely
dotáhnout do konce velké projekty (odkanalizování Koziny, regenerace Bafiin), muselo se
v˘raznû ‰etfiit a splácet pomûrnû velké dluhové zatíÏení. Schválením rozpoãtového urãení
daní (RUD) od 1. 1. 2013 se zaãíná bl˘skat na
lep‰í ãasy. I proto vedení mûsta plánuje na konec podzimu uskuteãnit opûtovnû vefiejné
schÛze s obãany v jednotliv˘ch lokalitách
a bude pfiijímat návrhy ke zlep‰ení Ïivota ve
·tramberku. Jak fiekl zesnul˘ malífi, rodák
Mirek Sopuch z Bafiin: ·tramberk je nádher-

né místo k Ïivotu, které má jedineãné genius
loci. Mûsto nám kaÏd˘ závidí a pfiedpokládá, Ïe
zde bydlí ‰Èastní a spokojení lidé. Vy i my víme,
Ïe to s tím ‰tûstím a spokojeností není tak
úplnû pravda a realita je ponûkud jiná. Na‰e
mûsto potfiebuje odstranit bariéry a subjektivní
potíÏe a nov˘ impuls k v‰estrannému rozvoji.
Nemûli by nám utíkat mladí lidé do svûta,
mûli bychom se umût postarat o své seniory,
mûli bychom ukázat nové lokality pro bydlení, podpofiit rozvoj podnikání a dát v‰em pfiíleÏitost uplatnit své schopnosti a dát rovné
‰ance. V poslední dobû se totiÏ ve spoleãnosti
objevuje, Ïe naoko mají v‰ichni stejné ‰ance,
ale jsou mezi námi rovní a rovnûj‰í. Chceme
proto v souladu s nov˘m územním plánem
stanovit novou strategii budoucího rozvoje
mûsta. Tato aktivita se chystá zatím pod pracovním názvem vize „·tramberk 2020“ a budeme ji tvofiit spolu se ‰irokou vefiejností.
I Va‰e návrhy z vefiejn˘ch schÛzí zde mohou
b˘t zafiazeny, aby to, co fiekl ná‰ rodák, stalo
se jednou onou realitou.
A je‰tû jedno oznámení: Vedení mûsta slíbilo
obãanÛm, Ïe po ukonãení hlavní turistické sezóny vyhodnotí klady i zápory novû navrÏeného systému parkování v centru mûsta. Proto
máte-li jakoukoliv pfiipomínku, poznatek
kladn˘ ãi záporn˘, podûlte se s ním buì písemnû na adresu MÚ nebo na emailovou adresu:
místostarosta@stramberk.cz a to do pondûlí
15. 10. 2012 vãetnû. Va‰e podnûty budou projednány komisí regionálního rozvoje, následnû
Radou mûsta a závûry uãiní ZM.

Z jednání orgánÛ mûsta
Rada mûsta jednala 11. 9. 2012. V hlavních
zprávách probrala hospodafiení mûsta k 31. 7.
2012, úpravu rozpoãtu rozpoãtov˘m opatfiením ã. 3, plán hospodáfiské ãinnosti 2012, dále
stav zadluÏenosti mûsta, pohledávek a závazkÛ
(podrobnûji viz ZM). RM také doporuãila dal‰í
materiály k jednání ZM a stanovila program
a termín 11. zasedání ZM. RM vzala na vûdomí jmenování Mgr. Evy Tichavské do funkce
pfiedsedy komise pro projednávání pfiestupkÛ
k 1. 9. 2012. Rada schválila vítûznou firmu na
dodávku a montáÏ komínového systému

a koufiovodÛ v kotelnû Staré ‰koly, a to firmu
Rudolf Pavlát, Trojanovice. Radní schválili
téÏ smlouvu o dílo mezi mûstem a p. ZbyÀkem ·tefkou, Ka‰ava na dodávku zafiízení
a digitalizaci kina, aby i po 30. 9. 2012 ‰tramberské kino zÛstalo v provozu. RM schválila Ing. arch. TÛmovou jako ãlena komise regionálního rozvoje. Rada schválila, ale i zamítla, vydání dal‰ích rezidentních parkovacích karet pro zónu 1 a 2. Rada vyhlásila v˘zvu
k podání nabídky na vefiejnou zakázku malého
rozsahu na nové webové stránky mûsta a MÚ.
RM dále schválila kritéria pro pfiijetí dûtí do
oddûlení ‰kolní druÏiny pfii Z· ·tramberk.
11. zasedání Zastupitelstva mûsta se konalo 17. 9. 2012. Zastupitelé provedli kontrolu
úkolu. Schválili rozpoãtové opatfiení 3/2012
v ãlenûní: Pfiíjmy 63 963 600 Kã, v˘daje 44 791
100 Kã, tfiída financování 19 172 500 Kã,
schválili Plán hospodáfiské ãinnosti pro rok
2012, zmûna ã. 2 v ãlenûní: V˘nosy 7 247 000
Kã, náklady 5 237 000 Kã. Zastupitelé se seznámili se stavem zadluÏenosti mûsta, pohledávek a závazkÛ k 31. 7. 2012. Aktuální zadluÏení mûsta je 10%, za kritickou hranici se
povaÏuje 25 %. Co nás zlobí, jsou znaãné dluhy
na‰ich obyvatel za nájem bytÛ a nebytov˘ch
prostorÛ a zejména dluhy za poplatek za sbûr
komunálních odpadÛ. Jen tyto poloÏky znamenají, Ïe obãané dluÏí mûstu 1 382 990 Kã.
Není moÏné, aby malá ãást obãanÛ a podnikatelÛ dluÏila tak vysoké sumy, nechovala se jak
drtivá vût‰ina poctiv˘ch a dûlala si z mûsta levnou banku. Mûsto chystá dÛslednûj‰í vymá-

hání dluhÛ, proto Vám dobfie radím: neberte
své závazky k mûstu lehkováÏnû a doplaÈte své
dluhy co nejdfiíve.
ZM bylo obeznámeno s pfiidûlením dotace
evropsk˘ch penûz z OPÎP na akci „ProtipovodÀová opatfiení obcí v povodí Sedlnice“. Pro
·tramberk to bude znamenat zejména vybudování digitálního bezdrátového rozhlasu po celém katastru mûsta a jeho propojení s v˘straÏn˘m protiÏiveln˘m systémem. Celkové náklady
jsou vyãísleny na 2,4 mil. Kã, z ãehoÏ mûsto
uhradí min. 10% a realizace bude v roce 2013.
Zastupitelé byli rovnûÏ pfiedbûÏnû informováni, Ïe mûsto ·tramberk díky evropsk˘m dotacím s vysokou pravdûpodobností získá novou multikáru pro TS a multifunkãní hasiãsk˘
vÛz v rámci úspû‰n˘ch projektÛ „âist‰í ·tramberk“ a „âistící technikou k lep‰ímu ovzdu‰í
v mikroregionu“, které fiídící v˘bor OPÎP doporuãil k podpisu ministru ÎP.
ZM odsouhlasilo je‰tû dal‰í majetkové a organizaãní úkony, které zájemci naleznou na
www.stramberk.cz.
Na závûr dne‰ního bloku mi dovolte, abych
popfiál v‰em na‰im star‰ím spoluobãanÛm
k novû zavádûnému svátku: 1. fiíjen — Mezinárodní den seniorÛ. Organizátofii svátku
chtûjí dosáhnout toho, aby se ãasto negativní
pfiístup k seniorÛm zmûnil. Aby nebyli povaÏováni za pfiítûÏ a aby byli hrdí a spokojení
s tím, Ïe uÏ patfií do skupiny seniorÛ. Více informací na www.svateksenioru.cz. Mûsto se
k pfiání pfiipojuje.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Oznámení
o dobû a místû konání voleb
do Zastupitelstev krajÛ
Podle § 15 písm. a) zákona ã. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajÛ âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
se uskuteãní volby:
v pátek 12. 10. 2012 od 14.00 hod. — 22.00 hod.
a
v sobotu 13. 10. 2012 od 8.00 hod. — 14.00 hod.

Místem konání voleb je:
okrsek ã. 1 — ·tramberk, Baﬁiny
je místnost pro hlasování — Základní umûlecká ‰kola, Baﬁiny ãp. 571, Koncertní sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu na
ulici Baﬁiny
okrsek ã. 2 — ·tramberk, NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm sluÏeb,
NádraÏní ãp. 820, Restaurace Maestro
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou,
Horeãka
okrsek ã. 3 — ·tramberk, Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní dÛm,
Námûstí ãp. 10, Velk˘ sál
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pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — ·tramberk, Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace Dallas,
Závi‰ická ãp. 42, Velk˘ sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích ·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu,
Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice,
Pískovna.
Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté, co
prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské
republiky. Voliãem je státní obãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl
vûku nejménû 18 let. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem
nebo cestovním pasem âeské republiky.
Obãan, kter˘ se dostavil do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po
prokázání totoÏnosti a státního obãanství
tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej pfiiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního
seznamu pro volby do Zastupitelstev krajÛ.
Obãanu budou hlasovací lístky dodány po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním voleb.
Stejné hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební místnosti po celou dobu voleb.

ho obãana, aby za nûj hlasovací lístek upravil
a vloÏil do úfiední obálky.
Oprávnûn˘ voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ mûstsk˘
úfiad a v den voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena.
Pro volby do Zastupitelstva kraje po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlasovacích
lístkÛ, vstoupí voliã do prostoru urãeného
k úpravû hlasovacích lístkÛ. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã
do úfiední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním
pofiadového ãísla nejv˘‰e u 4 kandidátÛ uveden˘ch na témÏ hlasovacím lístku vyznaãit,
kterému kandidátovi dává pfiednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Oprávnûn˘ voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní
prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích
lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacím lístkem
pfied okrskovou volební komisí do volební
schránky. Za voliãe, kter˘ není schopen vloÏit
úfiední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, mÛÏe tak uãinit jin˘ voliã, nikoliv
v‰ak ãlen okrskové volební komise.

V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen zároveÀ
s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ nemÛÏe
sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si
mÛÏe vzít s sebou do prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacích lístkÛ jiného oprávnûné-

Pokud se oprávnûn˘ voliã neodebere do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
okrsková volební komise hlasování neumoÏní.

Nedoplatky za odpad u nezletil˘ch osob
(dûtí)

Program regenerace MPZ na rok 2013

Chtûli bychom upozornit v‰echny rodiãe,
ktefií neuhradili poplatek za komunální odpad
za své nezletilé dûti, Ïe jsou tyto nedoplatky
evidovány a po dosaÏení zletilosti dítûte jsou
po nich vymáhány. V leto‰ním roce do‰lo
k novele zákona o místních poplatcích a od
pfií‰tího roku je moÏné nedoplatky za nezletilé dûti vymáhat pfiímo po rodiãích. Nedoplatky vzniklé do roku 2012 jsou vymáhány podle
starého znûní zákona. Prosím uvûdomte si, Ïe
Va‰e dûti do dospûlosti vstoupí s dluhem!!!
Ing. Andrea Hlávková,
povûfiena vedením MûÚ

Ve ·tramberku 10. 8. 2012
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberk

Ministerstvo kultury âR v souãasné dobû
pfiipravuje Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch zón a mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací na rok 2013. Z tohoto programu mohou vlastníci nemovit˘ch kulturních památek
pfiíp. movit˘ch kulturních památek pevnû
spojen˘ch se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo MPR, popfi. vlastníci nemovit˘ch
památek, které stojí pfii vnûj‰ím obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze
historického mûsta, získat dotaci na obnovu.
Pfiíspûvky poskytované z tohoto programu
jsou pfiísnû úãelové, mohou b˘t pouÏity jen na
úhradu prací zabezpeãujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky,
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nikoli na modernizaci a jiné úpravy provádûné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiãní povahy. Prostfiedky z tohoto programu nejsou zejména urãeny na v˘mûny oken
a dvefií, pokud se nenacházejí v havarijním
stavu, kter˘ vyluãuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zfiizování nov˘ch bytov˘ch jednotek, na technické zafiízení budov,
projektovou dokumentaci a na kopie sochafisk˘ch dûl. Dotace je pfiedev‰ím urãena na zv˘‰ené náklady spojené se zachováním a obnovou autentick˘ch prvkÛ a konstrukcí kulturní
památky.
Îádosti o dotaci na rok 2013 se pfiijímají do
30. 10. 2012 na investiãním odboru MûÚ ·tramberk, tel. 558 840 614. Îádost se pí‰e volnou
formou, ve které se uvede o jak˘ objekt se jedná
a na obnovu které ãásti objektu se dotace
Ïádá. K Ïádosti musí b˘t pfiiloÏeno:

• závazné stanovisko úfiadu obce s roz‰ífienou
pÛsobností tzn. MûÚ Kopfiivnice
• doklad osvûdãující vlastnické právo ke kulturní památce tzn. v˘pis z katastru nemovitostí, kter˘ není star‰í neÏ 6 mûsícÛ
• pokud nejste vlastníkem nebo jedin˘m
vlastníkem nemovitosti, plnou moc od
vlastníka nebo spoluvlastníka, Ïe mÛÏete
vykonávat ve‰keré úkony spojené s obnovou
dané kulturní památky
• stavební povolení, pfiíp. ohlá‰ení vydané
MûÚ ·tramberk
• fotodokumentace souãasného stavu kulturní
památky nebo jejích ãástí podle rozsahu
prací, ke kter˘m se váÏe Ïádost o dotaci
• poloÏkov˘ rozpoãet na obnovu té ãásti kulturní památky, na kterou se Ïádá o dotaci
Michal Pokorn˘, investor mûsta ·tramberka

Informace pro občany
Dotace
UpozorÀujeme zájemce o dotace na ãinnost, Ïe je tfieba poÏádat na Mûstském úfiadû
dle dotaãních pravidel uvefiejnûn˘ch na na‰ich
webov˘ch stránkách www.stramberk.cz —
Mûstsk˘ úfiad — Co byste mûli vûdût — Zásady pro poskytování úãelov˘ch dotací mûsta
·tramberka.
Anna Ra‰ková

Upozornûní obãanÛm
Na základû posledních zji‰tûní upozorÀujeme obãany, aby nekonzumovali alkoholické nápoje z neovûfien˘ch a neidentifikovateln˘ch balení. T˘ká se to i vlastních
zásob dfiíve zakoupen˘ch, které jsou napfi.
oznaãeny etiketami lahví, ve kter˘ch jiÏ byl
nalezen závadn˘ alkohol — mÛÏe se jednat
o padûlky, neokolkovan˘ch balení apod.
Vyobrazení etiket je moÏno nalézt na
internetov˘ch stránkách KHS MSK a Ministerstva zdravotnictví âR.

Podûkování
Chtûla bych moc podûkovat v‰em slu‰n˘m
obãanÛm, ktefií sv˘m uvûdomûl˘m chováním
umoÏnili konání DnÛ evropského dûdictví —
farmáfisk˘ trh 15. 9. 2012 t. j., Ïe své automobily zaparkovali na jin˘ch pfiilehl˘ch místech.
Jde jen o vzájemné pochopení a slu‰nost. Je‰tû
jednou veliké podûkování
Anna Ra‰ková

Dny mûsta a Dny evropského dûdictví
— podûkování
Máme za sebou nároãné a vÏdy dlouho pfiipravované akce — Dny mûsta ·tramberka
a Dny evropského dûdictví.
Dûkuji moc hlavnû kolegÛm mého oddûlení za
vstfiícnost, ochotu a pomoc, dále Technické správû
mûstského úfiadu za vzorné splnûní jakéhokoliv
na‰eho poÏadavku, nûkter˘m kolegÛm mûstského
úfiadu, mûstské policii a nûkter˘m aktivním
ãlenÛm kulturní komise. Velké díky v‰em.
Anna Ra‰ková
Kdo nedûlá nic pro druhé, nedûlá nic pro sebe.
Johann Wolfgang von Goethe

Taneãní pro dospûlé
Mûsto ·tramberk vás zve na kurs tance pro
dospûlé, pod vedením manÏelÛ Syrkov˘ch
(www.syrkovi.cz).
PS. UÏ je jen pár voln˘ch míst.
Zaãínáme 19. ﬁíjna v 19.00 hod. v Kulturním domû ve ·tramberku (5 lekcí + kolona
s Ïivou hudbou).
Termíny: taneãní dny — pátky: 19. 10., 26.
10., 2. 11., 9. 11., 23. 11., 30. 11.
Cena za pár 1 300 Kã. Pfiihlá‰ky se zálohou
300 Kã pfiijímáme na Mûstském úfiadû, oddûlení
kultury, sportu a cestovního ruchu u paní
A. Ra‰kové.
PfiedbûÏné pfiihlá‰ky na tel. 558 840 616,
739 310 187 nebo na emailu
a.raskova@stramberk.cz
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Zumba
Zájemci o novou zumbu v tûlocviãnû upozorÀujeme, Ïe zaãínáme cviãit v tûlocviãnû
u základní ‰koly na konci fiíjna. Cviãitelka Heidi ve ·tramberku skonãila. Novû zumbu povede
Klára Procházková. Cena za vstup 50 Kã.
Hodiny cviãení budou zvefiejnûny na internetu a v tûlocviãnû na rozvrhu hodin.
Anna Ra‰ková

Kalendáfi s fotografiemi ·tramberka
Je to tak, zase se nám blíÏí Vánoce a s nimi
konec roku. Kritick˘ den snad pfiekonáme bez
pohrom. UÏ teì v‰ak mÛÏete myslet na své
blízké, a vlastnû i na sebe. Máme pro vás na
Mûstském informaãním centru pfiipraven ke
koupi krásn˘ kalendáfi s fotografiemi ·tramberka za 155 Kã. Neváhejte, je jich jen omezen˘ poãet kusÛ.
Anna Ra‰ková

NeÏ zaãneme topit …
JiÏ brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se mûli na toto období náleÏitû
pfiipravit a postarat se o bezpeãn˘ provoz komínÛ, koufiovodÛ a spotfiebiãÛ paliv.
I sebemen‰í neãistoty v komínû totiÏ mohou
snadno zpÛsobit velké nepfiíjemnosti, aÈ jiÏ
dlouhodobé Ïhnutí a následn˘ otevfien˘ poÏár
nebo otravu osob jedovat˘m oxidem uhelnat˘m.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit
vyãi‰tûní spalinové cesty pfii celoroãním pro-

vozu spotfiebiãÛ na pevná paliva o v˘konu do
50 kW tﬁikrát roãnû, a pfii sezónním provozu
dvakrát roãnû, tedy nejlépe pfied zaãátkem
a po skonãení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotfiebiãÛ na pevná paliva o v˘konu do 50 kW provádí jedenkrát roãnû.
U spotfiebiãÛ na plynná paliva staãí kontrola a ãi‰tûní jednou roãnû.
Aãkoli ãi‰tûní komínÛ u spotfiebiãÛ do zmínûn˘ch 50 kW vãetnû lze provádût svépomocí,
je vhodnûj‰ím fie‰ením spolehnout se na odborníky — kominíky. Ti by mûli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu v pfiípadû, Ïe je pfiipojen nov˘ spotfiebiã nebo se mûní druh paliva.
O provedeném ãi‰tûní, kontrole nebo revizi
vydá kominík doklad nebo revizní zprávu,
které jsou dÛleÏité nejen pro uplatnûní pfiípadn˘ch nárokÛ vÛãi poji‰Èovnû.
V pfiípadû, Ïe v komínovém tûlese vznikne
poÏár je dobré pokud moÏno zachovat klid
a nepodlehnout panice. PoÏár nikdy nehasit
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k v˘buchu. Pokud to situace dovolí a nedojde k ohroÏení zdraví nebo
Ïivota zasahující osoby, je moÏné zkusit, do
doby neÏ pfiijedou hasiãi, hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími
dvífiky nebo ze stfiechy do komína.
Podrobné podmínky poÏární bezpeãnosti
pfii provozu komínÛ, koufiovodÛ a spotfiebiãÛ
paliv jsou stanoveny v Nafiízení vlády
ã. 91/2010 Sb.

Městská knihovna informuje
T˘den knihoven
MûK ·tramberk
1. 10. — 5. 10. 2012
V˘stava knih s lékaﬁskou tematikou
âteme dûtem pﬁed spaním z knihy
Doktor Bolíto — M· Zauliãí a M· Baﬁiny
Hygiena — pÛl zdraví — beseda pro 3.tﬁ.
Odpoledne s internetem — pro romské dûti
Prodej vyﬁazen˘ch knih a ãasopisÛ
Pﬁihla‰ování nov˘ch ãtenáﬁÛ zdarma

Novinky na ·tramberské Trúbû
Obãanské sdruÏení Rytífii hradu ·tramberk a Vala‰ské království zvou v‰echny na ·tramberskou Trúbu, aby shlédli
novinky, které se v areálu hradu opût udály. Vidût mÛÏete nové posezení v areálu hradu a zejména pak popisy v˘hledÛ
z Trúby, jeÏ byly novû instalovány na ochoz vûÏe. Nejen tomu
v‰emu, ale i aktualizaci webov˘ch stránek Trúby a jejímu pfiekladu do dal‰ích jazykÛ, dalo vzniknout na‰e obãanské sdruÏení v rámci projektu, kter˘ byl spolufinancovan˘ MS krajem
a Vala‰sk˘m královstvím.
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Z kniÏních novinek
Je chladn˘ ponur˘ fiíjen na ostrovû Öland.
Joakim, uãitel ze Stockholmu, nedal na povûry a se svou rodinou se nastûhoval na statek
Öludden. Tato usedlost v‰ak byla vystavûna ze
dfieva ztroskotané lodi a fiíká se, Ïe muÏi, ktefií
stavûli blízké majáky, sly‰eli z domu kfiik utopen˘ch námofiníkÛ. Na jednom místû v domû
jsou je‰tû pofiád vyrytá jména mrtv˘ch a v‰em
obyvatelÛm pfiineslo toto místo jen ne‰tûstí.
Jednoho dne je nalezena mrtvola Joakimovy
Ïeny Katrine, která se utopila za opravdu záhadn˘ch okolností. Co se to jen na Öluddenu
odehrává? A jakou roli v tom hraje Joakimova
sestra? ·védsk˘ kriminální román Smr‰È napsal Johan Theorin.
Doktorka Sheila Taoová je uãitelkou psychologie, odbornicí na lidské chování. Dobfie
ví, Ïe flirtovat s pfiitaÏliv˘m, okouzlujícím,
univerzitním studentem Ethanem Wolfem,
znamená zahrávat si s ohnûm. Vlny spalující
vá‰nû v jeho objetí se stfiídají s pocity provinûní. KdyÏ se zasnoubí s jin˘m muÏem, kter˘
ji zboÏÀuje, rozhodne se vzít vlastní Ïivot pevnû do sv˘ch rukou. Ethan Wolfe ji v‰ak nehodlá nechat jen tak odejít. KdyÏ ji nemÛÏu
mít já, nebude ji mít nikdo. Román Pronásledovaná napsala Jennifer Hillier.

Jan Bauer je autorem stovky knih, zejména
literatury faktu, ale také detektivek a historick˘ch románÛ. Novinkou je i román Îeny z rodu PﬁemyslovcÛ. Poznáte osud svaté Ludmily, Milady, Doubravky, která pfiinesla PolákÛm
kfiesÈanství, Markéty, nûkdej‰í královny dánské, i na‰í milované AneÏky âeské, která prozáfiila temn˘ stfiedovûk milosrdenstvím.
KdyÏ Ale‰ nosí moji sukni, aneb tﬁiasedmdesát m˘ch stﬁíbrn˘ch blogÛ je kniha s dlouh˘m názvem, ale také s dlouhou fiadou rozmanit˘ch pohledÛ na Ïivot, na muÏe, Ïeny,
dûti, na lásku, na stáfií, na manÏelství, na novináfie, na politiky, na otce a dcery, na rozvedené muÏe a jejich dûti atd. V této knize, kterou
napsala úspû‰ná ãeská spisovatelka Irena
Fuchsová, si kaÏd˘ urãitû svÛj blog najde.
Do sluÏebny 87. policejního revíru mají namífieno dvû Ïeny. Obû hledají detektiva Steva
Carellu. Ta první, jeho krásná hluchonûmá Ïena
Teddy, s ním chce oslavit radostnou novinu:
ãekají spolu dítû. Ta druhá, ãerstvá vdova
Virginie Dodgeová, ho chce zabít. VÏdyÈ právû
on, detektiv Steve Carella, dostal za mfiíÏe jejího muÏe Franka, a on teì ve vûzení zemfiel.
Oko za oko, zub za zub — tak se jmenuje
i kniha, kterou napsal Ed MacBain.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Ze školy
Nov˘ zaãátek
Dvefie na‰í základní ‰koly se znovu otevfiely
3. záfií v‰em ‰kolou povinn˘m ÏákÛm i jejich
rodiãÛm a pfiíznivcÛm.
S nad‰ením (i tro‰kou obav) skoãilo do svého
prvního ‰kolního dne 30 prvÀáãkÛ. Pfiivítaly je
jejich nové paní uãitelky Mgr. Ladislava
Surovcová a Mgr. Martina Stanislavová, fieditelka ‰koly Mgr. ZdeÀka Havlíková a starosta
mûsta pan Ing. Jan Socha.
V leto‰ním ‰kolním roce nav‰tûvuje Z· ·tramberk 290 ÏákÛ, z toho 17 ÏákÛ z Kopfiivnice
a 29 ÏákÛ z Îenklavy, 1 Ïák z Pfiíbora a 2 Ïáci
ze Slovenské republiky. Îáci jsou vyuãováni
v 13 tfiídách, prÛmûrn˘ poãet ÏákÛ ve tfiídû je
22,3.
Dvû oddûlení ‰kolní druÏiny s odpoledním
provozem nav‰tûvuje 60 ÏákÛ. Pro velk˘ zájem rodiãÛ se znovu otvírá oddûlení ranní
druÏiny od pondûlí 24. záfií.
V tomto ‰kolním roce se vyuãuje na celé
‰kole podle ‰kolního vzdûlávacího programu
„Na cestû... k sobû a druh˘m“:

Zápis do 1. roãníku:
zapsan˘ch
odklad na jinou ‰kolu pfiijat˘ch
40
10
1
29
Odcházející Ïáci na stﬁední ‰koly:
Poãet ÏákÛ
9. roãník
7. roãník 5. roãník
38
33
1
4
·kolská rada zasedala poprvé v novém ‰kolním roce 10. 9. 2012. Navrhla ustavit na na‰í
‰kole SRP· jako pomocníka pro spolupráci rodiãÛ a ‰koly.
Návrh na zfiízení SRP·, tfiídní dÛvûrníky
a pfiíspûvek 200 Kã. na rodinu schválili rodiãe
na prvních tfiídních schÛzkách, které probûhly
18. záfií. Rodiãe dále dostali k vyplnûní dotazníky,
které mají pomoci nové paní fieditelce s anal˘zou souãasného stavu ‰koly a návrhy na
zlep‰ení chodu ‰koly.
V pondûlí 24. záfií se poprvé sejde i Ïákovsk˘
parlament.
Na‰ím pfiáním je vytvofiit v‰em ÏákÛm, jejich
rodiãÛm i v‰em pfiíznivcÛm ‰koly co nejvstfiícnûj‰í
prostfiedí pro práci i spoleãné souÏití.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková
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Spoleãn˘ zaãátek
Nav‰tûvují jin˘ roãník základní ‰koly,
ale pfiesto zaãali spoleãnû. Ve stfiedu 5. záfií si
Ïáci 9. B mohli zavzpomínat na své zaãátky
v na‰í ‰kole. Pfiipravili si pro zaãínající prvÀáãky zábavn˘ program se soutûÏemi, jehoÏ
cílem bylo seznámit nové Ïáãky s prostfiedím
‰koly a star‰ími Ïáky.
Bûhem soutûÏí si mohli prvÀáci vyzkou‰et,
co je ãeká ve ‰kolní jídelnû, jak si vyzvednout

obûd a projít s ním ‰kolní jídelnou, zopakovali
si znalosti zvífiat, vyzkou‰eli svou bystrost, ale
také pfiesnost pfii hodu na plechovky a hbitost
pfii skákání v pytlích. Nakonec sv˘m nov˘m
kamarádÛm z deváté tfiídy nakreslili obrázky
a spoleãnû si pohráli se stavebnicí Lego.
Vymezen˘ spoleãn˘ ãas utekl velmi rychle,
a tak se deváÈáci jen velmi neradi vraceli zpût
do tfiídy, kde na nû jiÏ ãekala matematika.
Mgr. Stanislav Pe‰ a Ïáci 9. B

Ze sportu
Jóga
Od záfií 2012 jsme otevfieli kurz jógy v Kopﬁivnici se zamûfiením: civilizaãní nemoci (Diabetes,
astma, nemoci d˘chacích cest, hypertenze, cholesterol, obezita, bolesti zad a kloubÛ).
Tû‰íme se na Vás kaÏdou stﬁedu od 9.00 — 10.30 h na ulici Sokolovské 393, 3. patro.
V pfiípadû jak˘chkoliv dotazÛ ãi nevhodn˘ termín apod. volejte 608 304 424, 606 726 557.

Společenská rubrika
Narodili se:

Seznam jubilantÛ fiíjen 2012

Just˘na Dostálová
91 let Ocieczková Anna
87 let Îák Vilém
86 let Sopuchová Vlasta

Zemfieli:
84 let Melãáková Vûra
Petrá‰ová Ludmila

Ladislav Jurák
Josef ·ustala

82 let ·krabanová Dagmar
81 let Rylková AneÏka
80 let Bajerová Jana
75 let Hanzelka Karel
Kica Michal
Macíãková ZdeÀka
70 let Hykel Miroslav
Hykel Milo‰
Hoffman Augustin
Baìurová Ludmila

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ
·tramberské novinky 7

Kam do společnosti a za kulturou
Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království
vás srdeãnû zve na

Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království
vás srdeãnû zve

D˘Àobraní

na koncert skupiny Klika NJ Blues

Vala‰ské království a Rytífii hradu ·tramberk
o. s. srdeãnû zve na dal‰í roãník hradního d˘Àobraní, které se uskuteãní v sobotu 6. fiíjna od
11 do 16 hodin. Tû‰it se mÛÏete na tradiãní dlabání d˘ní, zajímavé fiemeslné dílny a odpolední vystoupení ‰ermífiské skupiny Allegros. Vydlabané d˘nû pak budou zdobit ·tramberskou
Trúbu, dokud je zub ãasu nadobro nezniãí...

Vala‰ské království zve v‰echny milovníky
hudby a pohodov˘ch veãerÛ v pátek 19. fiíjna na
chatu Dr. Hrstky, kde po 19. hodinû vystoupí
skupina Klika NJ Blues, která pfiedstaví nov˘
hudební smûr — gastroblues! Jedná se o svûtovou novinku a jejich stylová hudba je jako
stvofiená k jídlu a hodování. Souãástí veãera
bude i speciální nabídka jídel na chatû. Vstupné
je dobrovolné. V‰echny srdeãnû zveme!

Svatováclavsk˘ hudební festival
a mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v rámci cyklu SHF
Nedûle 7. fiíjna 2012, 15:00 h.
·tramberk — Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
ve ãtvrtek 25. fiíjna 2012

LUBO· POSPÍ·IL a 5P
Andrzej Bia∏ko (Polsko) — varhany
Program:
Johann Sebastian Bach (1685 —1750)
— Preludium a fuga Es dur BWV 552
César Franck (1822 —1890) — Chorál h moll
Olivier Messiaen (1908 —1992)
— L’Apparition de l’Église éternelle
Franz Liszt (1811—1886) — Fantazie a fuga
na „Ad nos, ad salutarem undam”
Vstupné: 150 Kã, 100 Kã zlevnûné
(seniofii, studenti, ZTP).
Pfiedprodej na Mûstském informaãním
centru ve ·tramberku
Koncert náleÏí do koncertní fiady „SHF“.
Zmûna programu a umûlcÛ je vyhrazena.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu
Jazz U PÍSA¤Ò
v nedûli 14. fiíjna 2012 v 17.00 hod.
Hostem Borise Urbánka bude

Waiting Room Trio (Sardinie/GB)
Vstupné 130 Kã. V cenû zákusek s kávou
Rezervace míst:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
Po — Pá 10:00 — 21:00
So — Ne 8:00 — 21:00
Tel.: +420 556 808 843
Mob.: +420 724 356 285

v 19:00 hodin
v kulturním domû ve ·tramberku
vstupné 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna,
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
po — pá 10:00 — 21:00
so — ne 08:00 — 21:00
Tel.: +420 556 808 843
Mob.: +420 724 356 285
a
MIC Kopfiivnice, ·tramberk,
Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Loutkové divadélko Perníkovka
Uvádí:
Pohádky starého divadla
Program na fiíjen 2012:
Ne 7. 10. v 10:00 a 16:00 h: Ka‰párek a krejãík Jehliãka
Ne 14. 10. v 10:00 h: Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
Ne 21. 10. v 10:00 h: Ka‰párek a krejãík Jehliãka
Ne 28. 10. v 10:00 a 16:00 h: Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tvofiení na Perníkovce
dûti 6 aÏ 11 let — pondûlky od 15 hod do 16.30 hod
dûti 12 aÏ 18 let — úterky od 15 hod do 16.30 hod
dospûlí ãtvrtky od 15 hod do 16.30 hod
tvofiení stromeãkÛ ‰tûstí, pletení ko‰íkÛ z pedigu, ubrousková technika, vyrábûní ‰perkÛ
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z korálkÛ, skládání dárkov˘ch krabiãek, malování mandaly, quilling, v˘roba ‰it˘ch dekorací
a mnoho dal‰ího…
Zápisné: záfií aÏ leden 650 Kã
únor aÏ ãerven 650 Kã
kapacita omezena na 15 míst
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Studio psychické relaxace, Kopfiivnice
Dne 14. 10. 2012 (nedûle)
od 11:00 — 19 hodin pofiádáme
„Jednodenní pracovní semináﬁ zamûﬁen˘ na
komerãní vyuÏití — pro floristy a zaãáteãníky“
s námi jiÏ známou lektorkou Pavlínou Vitkovou.
Dne 16. 10. 2012 (úter˘) od 16:00 — 19:00
opût zaãínáme s Enkaustick˘m malováním,
tentokrát pro zaãáteãníky.
Více informací naleznete zde:
www.studiorelaxace.com.

NA ¤ÍJEN 2012
Nedûle 7. 10. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
SNùHURKA A LOVEC
DobrodruÏné, akãní drama, 120 min., pfiístupn˘
Mocná ãarodûjnice Ravenna se lstí vetfiela do
pfiíznû krále prosperující a mocné fií‰e, kter˘
z ní záhy udûlá královnu a pak zemfie. Ravennû
ale podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve
‰tûstí nevlastní dcera Snûhurka a posedlost
vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navûky. V‰echny problémy by vyfie‰ila Snûhurãina
smrt, jenÏe dívka právû uprchla z domácího
vûzení do Temného lesa, odkud se je‰tû nikdo
Ïiv˘ nevrátil. Ale královna potfiebuje mít jistotu,
a tak si najme odváÏného lovce, kter˘ dostane
za úkol ji vystopovat a pfiivést zpátky.
Nedûle 14. 10. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
LOVE
Romantické drama, 88 min., pfiístupn˘ od 15 let
KdyÏ se mluví o love, nemusí jít nutnû o lásku,
mÛÏe jít i o peníze. A o obojí jde také v novém milostném dramatu ze souãasné Bratislavy. Slovensko–ãesk˘ koprodukãní film Love mladého
talentovaného reÏiséra Jakuba Kronera se stal
bûhem pár t˘dnÛ nejvût‰ím diváck˘m hitem
ve slovensk˘ch kinech za posledních nûkolik
let.

SLAVNOSTNÍ KONCERT
k pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení
Dechového orchestru mûsta ·tramberka
VáÏen˘ host koncertu: Karel Bûlohoubek,
b˘val˘ ‰éfdirigent Ústfiední hudby Armády âR
Sobota 20. 10. 2012 v 17:00
v Beskydském divadle Nov˘ Jiãín
vstupné 100 Kã,
pfiedplatné od 2. 10. 2012 na MIC ·tramberk,
Kopfiivnice, Pfiíbor nebo pfiímo v BD NJ
Nedûle 21. 10. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
VE STÍNU
Krimi-thriller, 106 min., pfiístupn˘ od 12 let
V b˘valém âeskoslovensku 50. let se odehrává
napínav˘ kriminální pfiíbûh, kter˘ ve svém
dÛsledku zasáhne do osobních osudÛ aktérÛ
i jejich blízk˘ch. Kapitán Hakl (Ivan Trojan)
vy‰etfiuje krádeÏ v klenotnictví. Z bûÏné vloupaãky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie zaãíná stávat politická kauza. Z nafiízení
Státní bezpeãnosti pfiebírá Haklovo vy‰etfiování
major Zenke, policejní specialista z NDR, pod
jehoÏ vedením se vy‰etfiování ubírá jin˘m
smûrem, neÏ Haklovi napovídá instinkt zku‰eného kriminalisty. V hlavní roli Ivan Trojan.
Nedûle 28. 10. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
EXTÁZE
Romantická komedie, 100 min., titulky, od 15 let
Film byl natoãen podle kontroverzní knihy
Irvina Welshe Extáze: Tfii povídky o chemické
lásce. âeká Vás zamotan˘ pfiíbûh, kter˘ se zab˘vá
euforick˘mi stavy i niãiv˘mi pády chemické
lásky. Lloyd Ïije na vrcholu svûta — krásné
dívky, skvûlé hudební kluby a nekoneãné zásoby drog lásky. Právû drogy lásky dodává
místnímu drogovému bossovi Solovi. Jednoho
dne se v‰ak Lloyd setká s Heather a je nucen
poloÏit si otázku, zda je jeho láska k ní skuteãná nebo zda proÏívá jen dal‰í z opojn˘ch
drogov˘ch stavÛ. Jeho svût se pomalu zaãíná
hroutit a ãerstvû zamilovan˘ hrdina si uvûdomí, Ïe uÏ nechce dál pokraãovat v sebezniãujícím zpÛsobu Ïivota.
NA LISTOPAD 2012 P¤IPRAVUJEME
DOBA LEDOVÁ 4 • ÚTùK Z MS–1 • LOL
• MADAGASKAR 3
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Inzerce

VINOTÉKA

GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA

ViniSSime

Vrata od 9 999 Kč vč. 20% DPH.

wine& more

PLOTY: široký sortiment: pletiva,
svařované sitě, průmyslové panely atd.
THUJE a další okrasné dřeviny.

VáÏení milovníci vína, srdeãnû vás zveme
do na‰í nové vinotéky
V pfiíjemném prostfiedí na‰í kamenné prodejny
vás seznámíme s na‰ím sortimentem.

V souãasnû dobû vám nabízíme:
•
Zahraniãní vína z Moldávie, Francie,
Chile, Argentiny, Uruguaje, JAR.
•
RÛzné pochoutky, pfiíslu‰enství k vínu
a také dárkové balení na víno
pro kaÏdou pfiíleÏitost.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

THUJE, OKRASNÉ DŘEVINY

Výklopná, dvoukřídlá, sekční.

Stínící tkanina různé druhy.

www.KANCLIR.cz
Tel.: 722

550 000, 732 650 203

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ČR.
ZDARMA doprava při nákupu nad 7 000 Kč.

• V˘roba a prodej v˘robku k Památce zesnul˘ch.
Pavel Kelnar, Pod Palárnou 763, ·tramberk.info
na tel. 720 182 435 od 12. 10. 2012.

• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
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VODO — TOPO — PLYN
Zpracování cenových nabídek a poradenství zdarma.

Více na www.chemij.cz
nebo tel. 606 276 745
Chemij Viliam
Drážné 868, Štramberk

České oblečení
ze Štramberka Forestík
Výroba a prodej českého oblečení pro děti
Více na www.forestik.cz nebo na tel. 607 208 750
Těšíme se na Vás

Chcete se cítit lépe?

www.hubnete.cz/chm
tel. 702 029 242

Atraktivní
www.
podnikejzdomova.cz/chm

manikúra — pedikúra
Provozní doba: Po — Ne
dle telefonických objednávek
Provádění těchto služeb i u vás doma
Gabriela Trčková: tel. 737 852 673
Možnost zakoupení dárkových poukazů
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