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…z jednání rady
Nevím jak vás, ale mû uÏ to de‰tivé poãasí pofiádnû ‰tve. Kvûten uplynul s povodnûmi, ani
jsme si ho pofiádnû neuÏili a teì nám hrozí pfiemnoÏení komárÛ a kdovíco je‰tû. Opût nás pfiíroda pfiesvûdãila o tom, jak mal˘mi pány jsme
na na‰í zemi. I ·tramberk opût zasáhly povodnû, a to pfiedev‰ím na Libotínû a Bafiinách, ale
objevily se na území mûsta i spodní prameny,
o kter˘ch jsme nic ani netu‰ili, nûkterá sklepení se stala prÛtokovou nádobou a z cest fieãi‰tû.
Dost to pfiipomíná povodnû roku 1997.
Rada mûsta se se‰la za uplynulé období celkem tfiikrát. 71. rada mûsta se konala dne 22.
dubna a mûla na programu jedin˘ bod, a to dodatek ã. 1 ke smlouvû o dílo na projekt dokonãení kanalizace na Kozinû s firmou Aqualia infraestructuras inÏen˘rink, s. r. o. Ostrava, kter˘
radní schválili. Na 72. radû konané dne 4. kvûtna se projednávaly zprávy o stavu ‰kolství, aktivitách pfied‰kolní v˘chovy a mimo‰kolní ãinnosti ve mûstû. Své zprávy pfiedloÏila fieditelka
Z· a M· ·tramberk Mgr. Bronislava Hyklová,
fiídící uãitelky z M· Bafiiny Stanislava Juráková
a M· Zauliãí Pavla Bergerová a rada tyto zprávy vzala na vûdomí. Pfii projednávání byl uloÏen
úkol investorovi mûsta Janu Kozlovskému specifikovat odstranûní závady stfiechy Z·, kde dochází k zatékání do budovy a dále dofie‰it reklamaci ãerpací stanice pro ãerpání spla‰kov˘ch
vod v M· na Bafiinách. S dal‰ími zprávami o mimo‰kolní ãinnosti vystoupili fieditelka DDM
Kopfiivnice Mgr. Eva Müllerová a vedoucí poboãky ·tramberk Regina ·mahlíková a fieditel
ZU· ZdeÀka Buriana v Kopfiivnici i za poboãku
·tramberk Mgr. Zdenûk Babinec. Také tyto
zprávy rada vzala na vûdomí. Pfii kontrole úkolÛ byl uloÏen úkol starostce mûsta provûfiit dodrÏení platné legislativy pfii zmûnû pracovní
smlouvy zamûstnankynû v návaznosti na platn˘
organizaãní fiád Mûstského úfiadu ve ·tramberku. Kontrolu úkolÛ rada vzala na vûdomí. Byly
projednány záleÏitosti majetkové, jako zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku, rozdûlení pozemku, doporuãení zastupitelstvu schválit kou-

pi pozemku a následnû pfiijata patfiiãná rozhodnutí. Nebylo schváleno zfiízení vûcného bfiemene Ïadateli spoãívající v právu chÛze po pozemku mûsta. Rada vzala na vûdomí informaci spoleãnosti AVE s. r. o. Studénka ve vûci nabídky na
zafiízení a provozování sbûrného dvora a referentce úseku Ïivotního prostfiedí Ing. Martû
Markové byl uloÏen úkol provûfiit, co lze z dotace ze strukturálních fondÛ EU na zfiízení
a provozování sbûrného dvora pofiídit a jaká je
spoluúãast mûsta vãetnû anal˘zy objemu velkoobjemového odpadu za poslední ãtyfii roku
s ãlenûním na jednotlivá léta. Byla schválena
smlouva s TJ Sokol na uÏívání pozemkÛ TJ Sokol mûstem ·tramberkem, byli schváleni ãlenové komise vãetnû náhradníka pro otvírání
a hodnocení nabídek vefiejné zakázky malého
rozsahu na zpracování nového Územního plánu
mûsta ·tramberka v souladu s platn˘m stavebním zákonem. Zastupitelstvu bylo doporuãeno
podpofiit stanovisko mûsta Nového Jiãína ve vûci jednání vedení nemocnice a vedení MSK se
zástupci V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny, aby
byla zachována dosavadní ãinnost ortopedického oddûlení v Novém Jiãínû s nav˘‰ením objemu operativy totálních endoprotéz kolen a kyãlí. Zastupitelstvu bylo doporuãeno k projednání
smlouva o spolupráci mûst Kopfiivnice, Pfiíbora,
·tramberka a obce Hukvaldy ãlenÛ La‰ské Brány Beskyd na rok 2010. Rada stanovila 1 plochu
(v rámci krizového fiízení MSK) pro pfiistání vrtulníku na území mûsta.
73. schÛze rady probûhla dne 25. kvûtna
a v první ãásti rada projednala majetkoprávní
záleÏitosti t˘kající se pozemkÛ — smlouvy
o uzavfiení budoucích smluv na zfiízení vûcn˘ch
bfiemen na kanalizaãní, vodovodní a plynové
pfiípojky u tfiech ÏadatelÛ, schválila smlouvu
o poskytnutí dotace hasiãÛm od MSK, byl
schválen nájemník na uvolnûn˘ jednopokojov˘
byt na Bafiinách, rada schválila vybraného zhotovitele na zpracování nového Územního plánu
mûsta ·tramberka a to Urbanistické stfiedisko,
s. r. o. Ostrava a doporuãila zastupitelstvu mûsta schválit smlouvu o dílo se zhotovitelem a to
Urbanistick˘m stfiediskem, s. r. o. Ostrava
a schválit pofiízení zmûny ÚP ã. 6 spoãívající
pouze v administrativní záleÏitosti, a to vypu‰-

tûní ãasové platnosti souãasného ÚP, bylo doporuãeno zastupitelstvu urãení starostky Vûry
Michnové jako zastupitele pro spolupráci s pofiizovatelem zmûny ÚP ã. 6 a Ïádost o pofiízení
zmûny k podání na Mûstsk˘ úfiad v Kopfiivnici.
Rada schválila úãast mûsta na projektu Digitální technická mapa. Byla schválena tfiíãlenná komise pro otevírání obálek na vefiejnou zakázku
na stavební práce na akci Regenerace sídli‰tû
Bafiiny a pûtiãlenná komise pro hodnocení nabídek na v˘‰e jmenovanou akci. Byl schválen
dodatek ã. 2 na realizaci projektu kanalizace
Kozina se zhotovitelem firmou Aqualia infraestructuras inÏen˘rink, s. r. o. Ostrava, zastupitelstvu byl doporuãen ke schválení dodatek
smlouvy ã. 1 o úvûru s âeskomoravskou záruãní a rozvojovou bankou Praha a rada schválila
dodatek ã. 1 k mandátní smlouvû (poradenská
ãinnost) s firmou Allowace s. r. o. Praha na projekt dokonãení kanalizace na Kozinû. Zastupitelstvu byla doporuãena smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy darovací na pozemek na Bafiinách se Správou silnic MSK. Rada schválila ãásteãné sníÏení nájemného za umístûní pouÈov˘ch atrakcí na Námûstí majitelce ZdeÀce
Flachsové a schválila pfiijetí penûÏního daru pro
Z· a M· ·tramberk od dárce Aqua Terra ·tramberk pro úãely rozvoje vzdûlávání, ‰kolství
a podpory mládeÏe. Ve druhé ãásti konání rady
mûsta vyjeli ãlenové rady na obhlídku mûsta,
aby se seznámili s nejvût‰ími problémy, jednak
zpÛsobené povodnûmi, ale také se zamûfiením
na ty dlouhodobé, pfietrvávající problémy. Nav‰tívili areál hradu ·tramberka, Námûstí, DráÏné, NádraÏní ul., Bafiiny, tûlocviãnu a Libotín.
Potfiebovali bychom desítky miliónÛ, aby se
opravily v‰echny „po opravách volající“ nemovitosti a komunikace.
Jen doufám spolu s vámi, Ïe ãas vody uÏ odplynul a nastane koneãnû hezké poãasí a s tím
spojené radosti. „Radosti se nelze zmocnit, musí se tû zmocnit sama. Nelze jí klást podmínky.“
(Paul Claudel). Tak teì uÏ vám snad mohu popfiát radostné a jasné a krásné jaro, protoÏe pfií‰tû uÏ bude léto.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo na svém 31. zasedání
dne 26. kvûtna. Bylo schváleno pofiízení zmûny
ã. 6 spoãívající pouze v administrativní záleÏitosti, a to vypu‰tûní ãasové platnosti souãasného ÚP, byla urãena starostka Vûra Michnová jako zastupitelka pro spolupráci s pofiizovatelem
zmûny ÚP ã. 6 a schválena Ïádost o pofiízení
zmûny k podání na Mûstsk˘ úfiad v Kopfiivnici.

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo se zhotovitelem Urbanistick˘m stfiediskem, s. r. o. Ostrava na zpracování nového územního plánu.
Zastupitelstvo povûfiilo radu mûsta k projednávání a schvalování dodatkÛ ke smlouvû o dílo se
zhotovitelem na pofiízení nového ÚP. Byla
schválena smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy darovací na pozemek na Bafiinách se Správou
silnic MSK, dodatek smlouvy ã. 1 o úvûru s âeskomoravskou záruãní a rozvojovou bankou
Praha a smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy
darovací na pozemek na Bafiinách se Správou
silnic MSK.
Vûra Michnová

Městský úřad informuje
Upozornûní
Na základû zápisu ze spoleãné schÛze Krizového ‰tábu MSK konané dne 20. 5. 2010 zasíláme doporuãení vydané Krajskou hygienickou
stanicí MSK. Jedná se o doporuãení obãanÛm,
aby pfii úklidov˘ch pracích pfii odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod pouÏívali gumové rukavice
a pfiedcházeli tak moÏné infekci.
Krizov˘ ‰táb MSK

V˘sledky soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské
ucho r. 2010
Leto‰ního VII. roãníku se zúãastnilo 17 pekafiÛ, coÏ je rekordní poãet soutûÏících. Kolik
u‰í, tolik chutí. Ucho, aÈ ho peãete podle stejné
receptury pofiád dokola, má stejnû vÏdycky jinou chuÈ. Letos mûli hlasující velmi tûÏkou situaci. KaÏd˘ vzorek dostal nûkolik hlasÛ, vyhrát
v‰ak mÛÏe jenom jeden. Doufáme, Ïe se pekafii
pfiihlásí i v pfií‰tím roce. KaÏd˘ z úãastníkÛ obdrÏí malou pozornost. Oficiální pfiedání cen
probûhne 20. 6. 2010 v Národním sadu na
Dnech mûsta.
V sobotu 22. 5. 2010 probûhla jiÏ tradiãní
soutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho. Odborná
porta ve sloÏení Vûra Michnová, Mgr. Jana Povalová, PhDr. Anna Hrãková, Jaroslav Baìura,
Daniel Buzek
Odborná porota
1. místo: Ladislav Hezk˘, Kopfiivnice
2. místo: Jana Jan˘‰ková, Rybí
3. místo: Marcela Kalí‰ková, ·tramberk
Laická vefiejnost vybrala
1. místo: Ladislav Hezk˘, Kopfiivnice 29 hlasÛ
2. místo: Marcela Kalí‰ková, ·tramberk 25 hlasÛ
3. místo: Jana Jan˘‰ková, Rybí
12 hlasÛ
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Lité u‰i
1. místo: Ing. Jan Socha, ·tramberk
2.—3. místo neudûleno
Zvlá‰tní cena kulturní komise
Ladislav Hezk˘
Celkem hlasovalo 139 náv‰tûvníkÛ
Blahopfiejeme vítûzÛm, dûkujeme v‰em, ktefií se zúãastnili soutûÏe a tû‰íme se na dal‰í roãník. Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ a pfiedání
cen probûhne 20. 6. na Dnech mûsta ·tramberka v Národním sadu.
Anna Ra‰ková

Prázdniny, dovolená… myslíte i na
rizika?
Prázdniny, dovolená… dûti i dospûlí si chtûjí
co nejvíce uÏít odpoãinku a letních radovánek.
Ale ani v tomto období bychom nemûli zapomínat na moÏná rizika a dbát na základní pravidla
bezpeãného chování doma i v pfiírodû.
O prázdninách musíme vûnovat zv˘‰enou pozornost i na‰im dûtem. Nenechávat zbyteãnû
v jejich dosahu zápalky, zapalovaãe, zábavnou
pyrotechniku, svíãky nebo rÛzné chemické pfiípravky. Upozornit dûti, Ïe plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotfiebiãe nejsou urãeny ke hraní. Pfii odchodu z domu nesmí zapomenout klíãe, ovûfiit si, zda jsou vypnuty
v‰echny spotfiebiãe (sporák, svûtla, Ïehliãka,
varná konvice, televize apod.) a zda jsou zavfiená okna a Ïe jsou uzavfieny v‰echny vodovodní
kohoutky.
Pro dûti i pro dospûlé platí bez rozdílu zásady pro rozdûlávání ohnû nejen na vyhrazeném
tábofii‰ti:
— oheÀ rozdûlávat nejlépe vÏdy za pfiítomnosti dospûlé osoby,
— nikdy nezapalovat oheÀ v blízkosti lesa (50
metrÛ),
— nikdy nerozdûlávat oheÀ za extrémního poãasí, napfi. za silného vûtru nebo extrémního sucha,
— nikdy neponechávat oheÀ bez dozoru,
— mít k dispozici dostateãné mnoÏství vlastní
vody k uha‰ení ohnû pro pfiípad, Ïe je oheÀ
rozdûlán v místû, kde není Ïádn˘ vodní
zdroj,
— nenechávat mlad‰í sourozence a kamarády,
aby si hráli nebo sedûli v blízkosti ohnû (nebezpeãí vznícení ‰atstva),
— do ohnû nikdy neházet jakékoliv v˘bu‰né
pfiedmûty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejÛ apod.),
— oheÀ nerozná‰et po okolí (napfi. na zapálené
vûtvi),

— oheÀ vÏdy peãlivû uhasit dostateãn˘m mnoÏstvím vody a ujistit se, Ïe nehrozí jeho samovolné rozhofiení.
Samozfiejmû zde zdaleka nelze vyjmenovat
v‰echna nebezpeãí, která na dûti o prázdninách
ãekají, ale jako rodiãe bychom se mûli pokusit
své dûti na moÏné nástrahy upozornit a varovat
je pfied nimi.
Ale i my, dospûlí, si ãasto neuvûdomujeme
rÛzná nebezpeãí. Ponechání dítûte nebo zvífiete
ve vozidle v hork˘ch letních dnech je doslova
hazard s jejich zdravím nebo dokonce Ïivotem.
RovnûÏ plynov˘ zapalovaã poloÏen˘ volnû za
oknem vozidla je následkem pfiehfiátí ãastou
pfiíãinou poÏáru vozidla. Na bezpeãnost v letních mûsících bychom mûli myslet pfii kaÏdé
ãinnosti spojené napfiíklad s opékáním a grilováním a dále rovnûÏ pfii manipulaci s hofilav˘mi
kapalinami, kdy vlivem teplého poãasí dochází
k odpafiování a rychlej‰ímu vzniku v˘bu‰né
koncentrace.
Obezfietnosti není nikdy dost!
·Èastné proÏití léta pfiejí hasiãi HZS MSK,
územního odboru Nov˘ Jiãín

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Kdo zachrání nevûstu v okamÏiku, kdy ji
snoubenec nechá ãekat pfied oltáfiem? Pfiece
vûrn˘ pfiítel! Na‰tûstí má Zadie kamaráda, kter˘
ji vÏdycky podrÏí. JenÏe o toho ji hodlá pfiipravit neoblíbená sestfienice Helena, do které se
kamarád bohuÏel zakouká, a dokonce ji poÏádá
o ruku.
Zadie tak ztratí moÏnost poklábosit si s jedin˘m muÏem, s nímÏ se od nepodafiené svatby
setkává.
Nejvût‰ím utrpením se pro ni má stát party
na rozlouãenou se svobodou, kam ji Helena zve.
Nikdo netu‰í, Ïe decentní veãírek se zvrhne
v pofiádnû rozparádûnou dámskou jízdu. Román Veãírek vydalo nakladatelství Alpress a napsala ho Karen McCullah Lutz.
Román Zahrada star˘ch tajemství od Alieny
de Longhe má dvû hrdinky lékafiky, jejichÏ Ïivotní osudy se prolínají prostfiednictvím dcery,
jiÏ jedna porodila a druhá vychovala. Navzájem
o sobû nevûdí, Ïijí kaÏdá v jiné zemi, ale strach
z odhalení se vine jejich Ïivoty. Po mnoha letech nevinná poznámka, zapÛsobí jako rozbu‰ka…
Vrátil jsem se v pofiádku a vãas od Jifiího Bohaty je humornû podan˘ pfiíbûh na váÏné téma,
okofienûn˘ ilustracemi Oldfiicha Dudka. Zavádí
ãtenáfie do prostfiedí léãebny pro závislé. V pavilonu Nov˘ Ïivot se sejdou alkoholici, gemblefii i drogovû závislí v‰ech vûkov˘ch kategorií,
profesí a charakterÛ.
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Román Jana Cimického Usmûvav˘ Buddha
je pfiíbûhem ãlovûka, kter˘ hledá sám sebe.
PfiestoÏe má svou práci a je v ní úspû‰n˘, nenachází v sobû harmonii a ‰tûstí. Îije ze dne na
den. Cítí, Ïe potfiebuje hlub‰í naplnûní. Teprve
daleká cesta do jiné kultury mu dá nov˘ impuls.
Václav Paleãek, hlavní hrdina románu, spatfií
svût i Ïivot najednou ze zcela jiné perspektivy.
Bude koneãnû ‰Èastn˘?
Libu‰e Bûlunková, vedoucí Mûstské knihovny

Ze školy
McDonald’s cup (turnaj v kopané) 2.—3.
tfiíd základních ‰kol okresní finále — Bílovec
Ve ãtvrtek 6. 5. 2010 se uskuteãnilo okresní
finále McDonald’s cupu v Bílovci. Poãasí turnaji nepfiálo. Hrálo se na travnatém hfii‰ti 1 x 15
minut, sedm hráãÛ plus brankáfi. Úãastníky turnaje byly tyto ‰koly: Z· Jubilejní Nov˘ Jiãín, Z·
Emila Zátopka Kopfiivnice, Z· Komenského Bílovec, Z· Mofikov, Z· Suchdol nad Odrou a Z·
a M· ·tramberk. DruÏstva byla nalosována do
dvou skupin. Na‰i ho‰i prohráli v prvním utkání s Ïáky Z· Emila Zátopka Kopfiivnice 0:3, ve
druhém utkání prohráli se Z· Suchdol 0:2.
Skonãili na tfietím místû ve skupinû a utkali se
o páté místo se Z· Mofikov. V tomto utkání remizovali 1:1 a v penaltovém roztfielu prohráli
a skonãili na ‰estém místû v okrese.
Vítûz turnaje postupuje do krajského finále.
V‰em hráãÛm dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly.

V˘sledky:
Z· a M· ·tramberk : Z· Emila Zátopka
Kopfiivnice
0:3
Z· a M· ·tramberk : Z· Suchdol
0:2
Z· a M· ·tramberk : Z· Mofikov
1:1
Branky: Jan Materna
Sestava:
II. A — Jan Materna, Luká‰ Geryk
III. A — Pfiemysl Hajník, Tomá‰ Zeman, Jan Buzek, David Urbánek, Adam Bajer
III. B — Filip Najvar, Jakub Geryk, Daniel ·imek
Koneãná tabulka:
1. Z· Jubilejní Nov˘ Jiãín
2. Z· Emila Zátopka Kopfiivnice

3. Z· Komenského Bílovec
4. Z· Suchdol
5. Z· Mofikov
6. Z· a M· ·tramberk
16. 5. 2010 Jaroslav Pikulík

McDonald’s cup 2.—3. tfiíd — semifinále
— Star˘ Jiãín
Ve stfiedu 28. 4. 2010 se na Starém Jiãínû
uskuteãnilo semifinále McDonald’s cupu ÏákÛ
druh˘ch a tfietích tfiíd. Turnaje se zúãastnily
ãtyfii základní ‰koly (dvû z Fren‰tátu se nedostavily). Z· Mofikov, Z· Emila Zátopka Kopfiivnice, Z· Star˘ Jiãín a Z· a M· ·tramberk. Hrálo se kaÏd˘ s kaÏd˘m a do okresního finále postupovaly první tfii ‰koly. Na‰e ‰kola se umístila na druhém místû a vybojovala si postup do
okresního finále, kde bude hrát ‰est nejlep‰ích
‰kol na‰eho okresu. V prvním zápase jsme porazili Z· Emila Zátopka Kopfiivnice 2:1, ve druhém zápase Z· Star˘ Jiãín 3:1 a v posledním zápase jsme prohráli s vítûzem turnaje Z· Mofikov
1:4.
Branky: Pfiemysl Hajník 4, Luká‰ Geryk 1, Jan
Materna 1
Sestava:
II. A — Jan Materna, Luká‰ Geryk
III. A — Pfiemysl Hajník, Matûj Dostál, Tomá‰
Zeman, Jan Buzek, David Jelen, David Urbánek,
Adam Bajer
III.B — Filip Najvar, Jakub Geryk, Daniel ·imek, Jan Macek

Tabulka:
1. Z· Mofikov
2. Z· a M· ·tramberk
3. Z· Emila Zátopka Kopfiivnice
4. Z· Star˘ Jiãín

9 b.
6 b.
3 b.
0 b.

Den Evropy
I leto‰ní osmé roãníky si v rámci zemûpisu
proÏily Den Evropy (9. kvûtna). Îáci obou tfiíd
mûli za úkol vybrat si jeden z evropsk˘ch státÛ,
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pfiipravit si indicie, které ho ostatním pfiiblíÏí
a poté program, bûhem kterého druhé tfiídû
a niÏ‰ím roãníkÛm svÛj stát pfiedstaví. Na projektu pracovali více jak mûsíc, samotn˘ den
D nastal 6. kvûtna 2010. Tfiída 8. A si vybrala Nûmecko a 8. B Velkou Británii. Bûhem vystoupení se tak Ïáci díky sv˘m prÛvodcÛm podívali na
koncert Beatles ãi Tokia Hotel, zúãastnili se
sportovní módní pfiehlídky, nauãili se polku,
ochutnali bavorské vdolky a ãern˘ ãaj, poznali
Harryho Pottera a Mr. Beana, zhlédli Romea
a Julii, mohli se obdivovat Big Benu nebo Braniborské bránû… Navzájem si také vyrobili dárky — nûmecké vlajky a de‰tníky typické pro Británii.
Prezentace se obûma tfiídám velmi povedla.
Îáci se na své role skvûle pfiipravili, vãetnû
kost˘mÛ (za coÏ patfií dík i mnoh˘m rodiãÛm)
a v˘robkÛ, a v‰ichni se také nûjak zapojili. Urãitû se dozvûdûli spoustu nov˘ch informací, netradiãnû si zopakovali uãivo a hlavnû — dobfie
se bavili! V‰em patfií velká pochvala!
Mgr. Vosejpková Lenka

Den Zemû — akce „Ukliìme svût“
Dne 22. 4. 2010 jsme se my, Ïáci na‰í základní ‰koly, vydali sbírat odpadky po nejznámûj‰ích
‰trambersk˘ch místech — na Trúbu, na rozhlednu, do Kamenárky, k libotínskému koupali‰ti (2. stupeÀ) a samozfiejmû v okolí ‰koly (1.
stupeÀ), abychom pomohli na‰emu mûstu, aby
bylo na Den Zemû ãisté. Vyrazili jsme po 2. vyuãovací hodinû s rukavicemi a pytli na odpadky.
Rozdûlili jsme se do mnoha skupin a roztrousili jsme se po dan˘ch místech a sbírali
jsme, co turisté a bohuÏel i ostatní obyvatelé
upustili do pfiírody. Nejãastûji jsme nacházeli
pet lahve, papíry od oplatek, bonbónÛ, ãokolád,
ale i netradiãní odpad — zrezavûlé ocelové lano, dûtské papírové pleny, celé
sklenûné lahve,
sud, konev, dÏbán, penûÏenku (bez penûz)
atd. Pytle s odpadky jsme odnosili na sbûrná místa. A vûfite, nebylo jich málo. Po namáhavé práci se nám
dostalo odpoãinku a poté jsme se vrátili zpût do
‰koly.
Dûkujeme panu Jefiábkovi za pfiíspûvek pro
Ïáky ‰koly, ktefií jej vyuÏijí na ‰kolní v˘lety.
Tomá‰ Svoboda, Klára Jurková VII. B

HELPÍKÒV POHÁR 2010
Zdravotnû — v˘chovná soutûÏ „HelpíkÛv pohár“ je tématicky urãena ÏákÛm pát˘ch tfiíd základních ‰kol (10—11 let). V tomto vûku se dûti uãí mnoha potfiebn˘m dovednostem a zaãínají b˘t schopny rozumovû uvaÏovat. Rozvoj jejich my‰lení a úroveÀ dosud získan˘ch dovedností jim umoÏÀuje jednoduch˘mi postupy pfiispût k záchranû toho nejcennûj‰ího — lidského
Ïivota.

VIII. A — Nûmecko

VIII. B — Spojené království Velké Británie
a severního Irska
(dal‰í fotografie na www.zsstramberk.cz)

Krajské kolo — 14. 5. 2010 — ·tramberk —
9.00 hod. Národní sad
• probíhají formou branného závodu s praktick˘m plnûním zdravotnick˘ch úkolÛ
• délka trasy je cca 2 km s pûti zdravotnick˘mi
úkoly
• na splnûní jednoho úkolu mají soutûÏící 5
minut a mohou získat maximálnû 110 bodÛ
• ãas na trati je zapoãítáván do hodnocení
(pfiednost se klade na body získané za zdravotnické úkoly)
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• na traÈ jsou soutûÏící vysíláni ve dvojicích po
cca 5—7 minutách
Tématické okruhy zdravotnick˘ch etap
11. fiezné a jiné otevfiené rány — tepenné nebo
Ïilní krvácení
12. volání o pomoc — aktivace záchranné sluÏby

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

bezvûdomí, otravy
pády, zlomeniny
dopravní nehody
popálení, opafiení
napadení psem
bezvûdomí — resuscitace
cizí tûleso v tûle
poranûní hlavy

V¯SLEDKY
1. místo
Tadeá‰ Strnad
1
103

2
100

Mikulá‰ Plánka
3
4
100
85

Z· Pfiíbor, Jiãínská
5
6
105
99

Nikola ·alaverová
1
2
105
85

Matyá‰ Michenka
3
4
100
95

Z· Emila Zátopka Kopfiivnice
5
6
celkem
105
99
589

Daniela Závadová
3
4
100
75

Z· a M· ·tramberk
5
6
85
90

celkem
592

2. místo

3. místo
Jana Dostálová
1
2
103
105

celkem
558

Tyto tfii dvojice zároveÀ postupují do celostátního finále, které se uskuteãní 29. 5. 2010 v Jeseníku — Smetanovy sady v 9.00 hod.
Gratulujeme a pfiejeme hodnû úspûchÛ na republice.
Dal‰í umístûní
14. Lucie Farka‰ová, Michaela Milãinská — Z· E. Z. Kopfiivnice
15. Lucie Richterová, Richard Blahut — Z· E. Z. Kopfiivnice
16. Lenka Filipová, Vojtûch Reãka — Z· Jiãínská Pfiíbor
17. Michaela ·umberová, Klára Chvílová — Z· Jiãínská Pfiíbor
18. Tomá‰ Ra‰ka, Tomá‰ Húdek — Z· a M· ·tramberk
19. Sofie Selucká, Dominik Buzek — Z· a M· ·tramberk
10. Adéla Pojerová, Martin Jaro‰ — Z· Jiãínská Pfiíbor
11. Martin Bayer, Petr âíp — Z· a M· ·tramberk
Organizátofii závodu:
Z· Emila Zátopka Kopfiivnice a Z· a M· ·tramberk
RZP Kopfiivnice
JSDH Kopfiivnice
DDM Kopfiivnice
âSS ZO 7-07 Ostrava
Adventure Line

DobrodruÏná cesta do Prahy
Zúãastnili jsme se exkurze do Prahy. A kdo
jsme my? No pfiece VIII. A, B.
Tato tfiídenní exkurze byla nauãná a zajímavá. Ale pfiitom jsme si také uÏili spoustu zábavy. Nav‰tívili jsme památky v‰ech tvarÛ, velikostí a historií: PraÏsk˘ hrad, Petfiín,Václavské
námûstí, Národní muzeum s v˘stavou Pfiíbûh
planety Zemû, Orloj a mnohé dal‰í, není proto
divu, Ïe jsme padali únavou. Bez jídla by to asi
ne‰lo, tak jsme si za‰li do MC Donaldu nebo
·tramberské novinky 6

KFC a nebo nám postaãil mal˘ stánek na námûstí.
Kdekoliv jsme pro‰li, samí cizinci. Pomalu
jsme si zaãali zvykat na angliãtinu a jiné jazyky,
proÏili jsme si ruch velkomûsta se v‰ím v‰udy.
Dûkujeme paní uãitelce Vosejpkové a panu
uãiteli Pe‰ovi za porozumûní a hlavnû nápad
uskuteãnit tuto exkurzi.
Eva Barvíková, Lucie Stoláfiová, Veronika Hrubá

POZVÁNKA
Základní ‰kola ve ·tramberku pofiádá u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí otevfiení nové ‰koly

Den otevfien˘ch dvefií.
·kolu mÛÏete
nav‰tívit 19. 6.
2010 od 10.00
do 15.00 hodin.
Îáci si pro vás
pfiipravili bohat˘ program.
Srdeãnû zveme v‰echny b˘valé uãitele, uãitelky a zamûstnance, stejnû tak
b˘valé Ïáky zdej‰í ‰koly, kolegy a kolegynû
z ostatních ‰kol i ‰irokou vefiejnost.
Îáci a uãitelé Z· ·tramberk

Ze sportu

Mlad‰í zástupci oddílu odjeli téhoÏ dne do
Hulína na Velkou cenu benjamínkÛ a mlad‰ích
ÏákÛ. Zde startovalo okolo 120 nadûjí moravsk˘ch oddílÛ a zástupci mûsta pod Trúbou rozhodnû ostudu neudûlali. Spektrum tfií medailí
o tom svûdãí. Vynikající byla Nikola ·imková do
29 kg, která s pfievahou zvítûzila nad 4ãlennou
skupinou a stejnû pokraãovala i v dal‰ích bojích. Nejprve porazila Glecovou z Ostravy a také finálová soupefika Legová z Veselí n. M. nedokázala dlouho vzdorovat ‰tramberské závodnici. Její bratr Daniel ·imek (25 kg benjamínkÛ) také postoupil ze skupiny, kdyÏ prohrál tûsnû s domácím Formánkem. V dal‰ích bojích nestaãil na Preise z SKKP Brno a stanul o 3. místo opût proti Formánkovi. Tentokrát mu nedal
‰anci a zvítûzil na wazaari (7:0). Také Adam Bajer (30 kg benjamínkÛ) vykroãil dobfie. Ve skupinû porazil Kry‰ku z Pfierova a dlouho vedl nad
Roza‰em z KromûfiíÏe, ale nedotáhl to ke zdárnému konci. Rozhodující zápas s Hol˘m ze Zlína, kter˘ mûl rozhodnout o postupu ze skupiny
vyznûl pro soupefie.
Za mlad‰í Ïáky nastoupil pouze Hru‰ka Martin (nad 60 kg). V 1. zápase porazil Holobradka
z Kostic. Ve druhém zápase si vy‰lápl na Kováãe ze stejného oddílu jako pfiedchozí soupefi. Zápas skonãil nerozhodnû, proto rozhodovaly praporky a dopadlo to 2:1 pro Kováãe. Ná‰ borec tedy dosáhl na stfiíbro.

Judo
Judo
První májov˘ víkend uvítal ‰trambersk˘ oddíl
juda, uspofiádáním soutûÏe star‰ích ÏákÛ. Kvalitnû pfiipravena soutûÏ a malebné mûsteãko
·tramberk pfiivítalo ãtyfiicítku závodníkÛ Moravy a Slovenska, ktefií zde pfiedvádûli skvûlé v˘kony, Ïe místy ãlovûk nevûfiil, Ïe to jsou 13—
14letí mladíci. Zvlá‰È v˘bornû si vedli zástupci
ze Îiliny, ktefií právem odvezli 4 prvenství
a v celkovém hodnocení vystfiídali na pomyslném trÛnû ostravsk˘ Baník, kter˘ ani nedorazil.
Domácí nadûje ukázaly na co v souãasné dobû mají. ·imon Skurka do 46 kg byl tfietí, stejnû Matûj Ivánek do 50 kg. A do 73 kg pfiidal
stfiíbro, díky slab‰í úãasti Daniel Vanûk.
Vítûzové:
38 kg
42 kg
46 kg
50 kg
55 kg
60 kg
66 kg
73 kg

Havlas David
Majer Martin
Pecko Luká‰
AmbroÏ Michal
Binder Matú‰
·velka Pavel
BugáÀ Patrik
Markovski Adam

(Karviná)
(Îilina)
(Îilina)
(Hranice)
(Îilina)
(Îilina)
(Dubnica nad V.)
(Bohumín)

Dne 22. kvûtna se zúãastnila pûtice mlad˘ch
judistÛ, TJ Kotouã ·tramberk, Malé ceny ÏákÛ
ve Studénce. SoutûÏ nebyla nijak zvlá‰È poãetnû obsazená, coÏ mnoh˘m rodiãÛm pfii‰lo vhod,
Ïe stihli hokejové semifinále na MS. Hned
v úvodu zazáfiil Martin Hru‰ka nad 60 kg ml. ÏákÛ, protoÏe nemûl soupefie, odvezl si medaili za
1. místo bez boje. Ale benjamínci, ti jeli. Absolutorium tentokrát zasluhuje Adam Bajer do 32
kg. Skupinou pro‰el bez zaváhání. V „pavouku“
porazil, opût pfied limitem, domácího Matulíka
a ve finále Panu z Opavy. Tfietí „zlato“ pak jasnû
vybojoval, do 26 kg, ·imek Daniel, kdyÏ tfiikrát
po sobû vybodoval své soupefie. âtvrté prvenství, s pfiehledem a díky slab‰ímu poãtu soupefiek vybojovala Nikola ·imková do 30 kg. A koneãnû páté „zlato“ mohl pfiidat Vincent Skurka
do 30 kg. Ale nepfiidal. Tfiíãlennou skupinou
pro‰el jako vítûz. V semifinále porazil Lamicha
z Opavy, ale finále proti Labskému z Baníku Ostrava nezvládl a bylo z toho i tak krásné stfiíbro.
V neoficiálním hodnocení druÏstev je ·tramberk díky 5. medailím na pomyslném 1. místû
pfied ostravsk˘m Baníkem a SKP.
Josef ·tábl, trenér
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Sdûlení
Îádáme v‰echny, ktefií mají zájem vyuÏívat
tûlocviãnu v ãervnu a o prázdninách, nechÈ sdûlí své poÏadavky na email a.raskova@stramberk.cz nebo osobnû na MÚ, Kulturní dÛm,
kanceláfi Anny Ra‰kové. Prosím situujte svá
prázdninová cviãení na ãtvrtek. Dûkuji.
Anna Ra‰ková

Společenská rubrika
Jubilanti ãerven 2010
88 let BlaÏena Bárová

Kam do společnosti
a za kulturou
DDM ·tramberk pofiádá Ble‰í trh
od 7. 6. do 13. 6. 2010 v prostorách DDM
dennû od 8.00 do 17.00 hodin.

Dûtsk˘ divadelní soubor
Divadla Pod vûÏí ·tramberk
sehraje v pátek 11. ãervna ve 10.00 hod.
v Kulturním domû
pohádku

87 let Jifiina Voglová

Zlatovláska

85 let Marie MacháÀová
Bohumila Hyklová
Zdenka Janíková

od Karla Jaromíra Erbena
Pfiedstavení pro ‰koly

84 let Jana Pekníková
Divadlo Pod vûÏí ·tramberk
sehraje v pátek 11. ãervna ve 20.00 hod.
v Amfiteátru pod Starou vûÏí
(v pfiípadû de‰tû v Kulturním domû)
hudební komedii

83 let Ludmila Nováková
Hedvika Prosková
82 let Anna Sopuchová
80 let Anna ·karková
Vûra Bortlová

DIVOTVORN¯ HRNEC

75 let Miroslav Malik

Autofii B. Zane – E. Y. Harburg
v úpravû J. Voskovce aj. Wericha

70 let Josef Horák
Vladimír Ludka

Vstupné 40 Kã

Blahopfiejeme

Srdeãnû zvou pofiadatelé

Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Relax v podhÛfií Beskyd pofiádá
12. 6. 2010

Kubánské odpoledne
Narozené dûti:
Adam Krysa
Filip Nowak
Tobiá‰ Îerdík

Zemfielí:
Boris Bortel
Ludmila Havrlantová
Marie RÛÏiãková
Jifiina ·igutová

(za nepfiíznivého poãasí se akce pfiesouvá
do interiéru Hotelu ·tramberk)
13.00—20.00 hod.
Reprodukovaná hudba v pohodovém rytmu
slunné Kuby
Taneãní kubánské pfiedstavení
Cuba Libre za speciální cenu z mezinárodnû
uznávaného kubánského rumu Havana Club
Nenechte si ujít nefal‰ované chutû
kubánského menu:
Od 18.00 hod. prezentace a fiízená ochutnávka
doutníkÛ z celého svûta.
Odborné informace o v˘robû doutníkÛ,
skladování, historii a pfiedev‰ím jak si správnû
doutník vychutnat…
Nutná rezervace míst: Tel. 556 808 843,
www.hotel-stramberk.cz, info@hotel-stramberk.cz
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✄

Kulturní léto ve ·tramberku
aneb Bavíme se s poãasím v zádech
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 27. 6. 2010 do Národního sadu
Vystoupí skvûl˘ Îákovsk˘ orchestr ZU· z Nového Jiãína
pod taktovkou BoÏeny Varajové
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 4. 7. 2010 do Národního sadu
Vystoupí Dechov˘ orchestr Dûrniãanka pod vedením Antonína Schindlera
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 11. 7. 2010 do Národního sadu
Vystoupí Dechov˘ orchestr Javofiinka z Lichnova pod taktovkou Radka Kahánka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 18. 7. 2010 do Národního sadu
Vystoupí hudební skupina FAUNUS pod vedením Radima Hanáka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Zmûna — v˘jimeãná pozvánka!
Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v sobotu 24. 7. 2010 do Amfiteátru Pod starou vûÏí
Vystoupí Slovácká krojovaná hudba Vlãnovjanka s 2h programem
pod taktovkou Josefa Maliny
Zaãátek 19.00 hod.(Po pfiíjezdu BUSu — místní doprava) Vstupné 80 Kã
(V nedûli se jiÏ promenádní koncert v sadu nekoná)
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 8. 8. 2010 do Národního sadu
Vystoupí ÎesÈová hudební skupina JAMATO z Ostravy
pod vedením Lucie MoÏné
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 15. 8. 2010 do Národního sadu
Vystoupí country skupina Cizinci pod vedením Jifiího Krbce
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 22. 8. 2010 do Národního sadu
Vystoupí SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána a Ale‰e Kubûny
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

✄

V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncerty ru‰í.
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Dny mûsta
Mûsto ·tramberk vás v‰echny srdeãnû zve
na 8. roãník DnÛ mûsta ·tramberka
18. 6. — 20. 6. 2010
Pátek 18. 6. 2010 od 9.00 hod.
Základní ‰kola ·tramberk
Konference k 100. v˘roãní základní ‰koly ve ·tramberku
Kulturní dÛm — sál ve ·tramberku
Pátek 18. 6. 2010 v 20.00 hod.
Divadelní spolek Kotouã sehraje 2 jednoaktovky
ManÏel na v˘pomoc a Analfabet
Amfiteátr Pod starou vûÏí (v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v Kulturním domû
ve ·tramberku).
Vstupné 50 Kã
Partnery mûsta je Divadelní soubor Kotouã
Sobota 19. 6. 2010
U pfiíleÏitosti 100. v˘roãí otevfiení nové ‰koly pofiádá Základní ‰kola
ve ·tramberku
10.00—15.00 hod. Den otevfien˘ch dvefií
Îáci si pro vás pfiipravili bohat˘ program
Komise ‰kolská, mládeÏe a sportu pofiádá pro dûti
14.00—17.00 hod. ·tramberské hrátky pro dûti
(soutûÏe, atrakce aj.), Námûstí ve ·tramberku
Partnery mûsta je DÛm dûtí a mládeÏe, poboãka ·tramberk, Z·
Nedûle 20. 6. 2010 — Národní sad, 14.00—19.00 hod.

Od v‰eho kousek
Sraz na Námûstí, odkud se prÛvod vydá ve 14.00 hod. do Národního sadu se SdruÏením hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka, spolu s maÏoretkami
z Pfiíbora
·tramberské novinky 10

Program v Národním sadû od 14.20 do 19.00 hod v Národním sadu
Vystoupení ‰tramberské dechovky, na nû navazuje vystoupení maÏoretek, dûti pobaví kouzelník Abrakadabra, vystoupení hudební skupiny Silentblok z Ostravy,
vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho a pfiedání odmûn pro
nejlep‰ího pekafie a pekafiky, kfiest knihy Pravûk a pfiíroda spojen˘ s autogramiádou, kfiest známky, DIREKT s. m. o (Spoleãnost my‰lením omezen˘m) s taneãním vystoupením MuÏoreti a Cviãení muÏÛ s krygly a kuÏely, vystoupení skupiny historického ‰ermu Allegros — Pohádka O Popelákovi, koncert ‰tramberské skupiny O105
Na ‰kolním pozemku za ‰kolou mohou dûti zhlédnout v 16.00 hod. vystoupení
Divadla V batohu s loutkovou pohádkou O mlsném medvídkovi.
Vesel˘ pfiíbûh o mlsném medvídkovi, kter˘ rád mlsá med a nerad loví ryby na motivy indiánsk˘ch pohádek.
Po celou dobu akce budou v prodeji knihy a filatelistické zboÏí
Srdeãnû zveme na akci mûsta
Obãerstvení zajistí na‰i hasiãi
Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí se akce pfiesouvá do Kulturního domu.
Zmûna programu vyhrazena
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Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve
na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

JaroÀkova pekárna ·tramberk
vás srdeãnû zve na

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 13. ãervna 2010 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)

V˘klad karet a posílení ãaker — 3. díl

Jazzov˘ kvartet ve sloÏení
Boris Urbánek (piano), Rostislav Fra‰ (saxofon),
Pepík Feão (kontrabas), Radek Nûmejc (bicí)
Písafii milují jazz — a vy?
Vstupné: 120 Kã.V cenû zákusek s kávou.
Rezervace vstupenek:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
7. ·trambersk˘ flamendr
dne 19. ãervna 2010 13.00—18.00 hod.
na ‰tramberském námûstí
SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru
mûsta ·tramberka
Cimbálová muzika Pramínky — moravská a slovenská lidová píseÀ v tempech toãiv˘ch, v rytmu
polky ãi valãíku a úprava soudob˘ch písní
..X..BAND — rock’n’roll&big beat
Ladislav a Lumír Hezcí se tradiãnû pokou‰í
o pfiekonání rekordu v peãení veleucha.
Mûstsk˘ pivovar ve ·tramberku podává obfií porce
je‰tû lahodnûj‰ího pivního flamendra.
Vypou‰tûní héliov˘ch balónkÛ vefiejností, foukání
do bublifukÛ a vytvofiení obfií papírové kytice
a jiné soutûÏe aspirující na neuvûfiitelné rekordy
(pojídání, popíjení, sportovní soutûÏe).
Více informací na www.relaxvpodhuri.cz

Mûsto ·tramberk a Hobby DUHA
vás srdeãnû zvou na
22. ãervna do zasedaãky Kulturního domu
ve ·tramberku v 15.30 hod.

v prostorách JaroÀkovy pekárny
(Námûstí 7, ·tramberk)
22. ãervna 2010 od 18.00 do cca 20.00 hod.
Komorní posezení pfii svíãkách,
povídání o zpÛsobech v˘kladu karet
ãi jak posílit auru energetick˘ch ãaker;
moÏnost osobního v˘kladu karet
a práce s energií.
Od 18.00 teoretická ãást, od cca 19.00 hod.
praktická ãást.
Vstupné 50 Kã (v cenû káva se smetánkou
nebo ãaj)
Z dÛvodu omezené kapacity míst
NUTNÁ rezervace na:
Tel.: +420 556 808 843
rezervace@hotel-stramberk.cz

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

Karel Kahovec – George & Beatovens
Viktor Sodoma
ve ST¤EDU dne 23. ãervna 2010
v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 5. ãervna 2010:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935), MIC Kopfiivnice,
·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín
Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 27. 6. 2010 do Národního sadu
Vystoupí skvûl˘

Îákovsk˘ orchestr ZU·
z Nového Jiãína

Korálkování
Základní kurs práce s korálky.
Nauãíme se ketlovat, navlékat korálky
na lanko, vyrobíme si náu‰nice,
náramek aj.
Kursovné je 150 Kã.
V cenû je materiál i ‰kolitelky
Hlaste se na ãísle tel. 739 310 187
u p. Anny Ra‰kové
Neotálejte, poãet míst je omezen.

pod taktovkou BoÏeny Varajové
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
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Relax v podhÛfií Beskyd
a hudebník Jaroslav Va‰enda,
prÛvodce pofiadu,
vás zvou na pfiíjemn˘ podveãer
s Karlem Briou
v úter˘ 29. ãervna 2010
od 18.00 hod. v Zámeckém sálu U PísafiÛ
Vstupné dobrovolné.
Rezervace míst (nutná!): Tel.: 556 808 843

kr˘vá i tajné vládní spiknutí, které je na pozadí
této vraÏdy.
Nedûle 27. 6. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

·KOLA ÎIVOTA
Drama, 101 min., titulky, od 12 let.
Pí‰e se rok 1961 a atraktivní, chytrá, ‰estnáctiletá studentka Jenny, poslouchá desky Juliette
Greco, ochutnává poãátky Ïenství, sní o v˘jimeãn˘ch záÏitcích a Ïivotû zahaleném do cigaretového d˘mu „gauloisek“. Vítejte v pováleãném, pfiedbeatlovském Lond˘nû v dobû, kdy
upjaté malomûstské pomûry dávají jen stûÏí tu‰it, Ïe zlatá ‰edesátá uÏ klepou na dvefie… V hl.
rolích: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard.

NA MùSÍC âERVENEC
P¤IPRAVUJEME
ÎENY V POKU·ENÍ
ALENKA V ¤Í·I DIVÒ
MIL¯ JOHNE
ROBIN HOOD

Program kina Štramberk
NA âERVEN 2010
Nedûle 6. 6. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

PROKLET¯ OSTROV
Akãní thriller, 137min., titulky, od 15let
Izolovan˘ ostrov uprostfied oceánu. Na nûm
pfiísnû stfieÏená psychiatrická léãebna pro ty
nejtûÏ‰í pfiípady. A jedna pacientka, která zmizela. Proklet˘ ostrov obsahuje ideální ingredience pro dobr˘ thriller. Leonardo Di Caprio
v hlavní roli.
Nedûle 13. 6. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

P¤ESTUPN¯ ROK
Romantická komedie, 99 min., titulky, od 12 let
V Irsku mají pûknou tradici. Na pfiestupn˘ rok
mÛÏe právû 29. února poÏádat holka kluka o ruku (Normálnû to jde jen naopak.). V romantické komedii Ananda Tuckera zjistíte, co v‰echno
je moderní mladá Ïena ochotná podstoupit, aby
si tenhle obyãej mohla vyzkou‰et na vlastní kÛÏi. V hlavních rolích Amy Adams, Matthew Goode.
Nedûle 20. 6. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

NA HRANù TEMNOTY
Drama, thriller, 108 min., titulky, od 12 let.
Mel Gibson v roli policejního detektiva. Jednoho dne totiÏ pfied domem nalezne mrtvé tûlo jeho dcery, která byla ãlenkou aktivistické skupiny. Pfii odhalování vraha se mu odkryje nejen její zajímav˘ soukrom˘ Ïivot, ale pomalinku od-

Inzerce
• Mûsto ·tramberk nabízí k prodeji bytovou
jednotku v obytném domû na Kozinû, ã. p. 444
ve ·tramberku. BliÏ‰í informace: Karla Procházková 736 645 875, 558 840 623 — referent úseku technické sluÏby a bytového hospodáfiství, Ing. Pavel Podolsk˘ — 724 189 261,
558 840 603.

Dřevovýroba Derka, s. r. o.:
— výstavba nízkoenergetických
rodinných domů
— rekonstrukce a regenerace rodinných
a bytových domů (zateplení, výměna
oken, sedlové valbové střechy, apod.)
— prodej řeziva (trámy, desky, latě,
hranoly)
Telefon: 724 050 753, 724 050 771
E-mail: derka.stanislav@seznam.cz,
valerie.malikova@seznam.cz
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Hanzlíková Naďa vás všechny zve
na výprodej zboží
na Náměstí 13 ve Štramberku,
který stále trvá až do vyprodání zásob.
Slevy až 50 %.
Otvírací doba:
Po
Út—Pá
So
Ne

zavřeno
8.30—16.30 hod.
10.00—16.00 hod.
10.00—16.00 hod.

Prodám 2 kusy
plynových topidel
karma Beta 5,
výkon 5 kW
(i jednotlivě)
tel. 736 775 095

MS ODS ·tramberk
dûkuje v‰em
svobodomysln˘m
obãanÛm mûsta, ktefií
pfii‰li k parlamentním
volbám a zejména tûm
ktefií volili lep‰í
budoucnost na‰ich dûtí
na úkor dne‰ní
papala‰ské nabubfielosti.
Ing. Václav ·imíãek
pfiedseda
MS ODS ·tramberk
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