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Informace pro občany
…z jednání rady
V dobû, kdy budete ãíst tyto fiádky, bude uÏ jaro v plném proudu. Snad neza‰kodí pfiipomenout si závûry oficiálních jednání orgánÛ mûsta ·tramberka.
Letos programovû nejdel‰í jednání RM dne
1. 3. 2011 se zab˘valo zejména finanãními záleÏitostmi. Vzalo na vûdomí hospodafiení mûsta
k 31. 12. 2010, doporuãilo ZM schválit rozpoãtové opatfiení ã. 1/2011 a plán hospodáfiské ãinnosti pro rok 2011. Radní se rovnûÏ zab˘vali závûry
z vefiejn˘ch schÛzí s obãany ve mûstû z 22. 11. —
1. 12. 2010. KaÏd˘ ze 78 poÏadavkÛ je rozpracován a zadán jako úkol konkrétnímu pracovníku
MûÚ k dofie‰ení. Radní se rozhodli podat Ïádost
do XXIII. v˘zvy Ministerstva Ïivotního prostfiedí
pro pofiízení strojÛ na úklid zpevnûn˘ch cest za
úãelem sníÏení pra‰nosti a schválila pracovní komisi, která urãí doplnûní vhodné techniky pro
na‰e technické sluÏby. Rada na nedoporuãení komise kultury a CR neschválila pfiíspûvek na 25.
roãník pfiehlídky netradiãních divadel Kopfiiva.
RM schválila komisi pro v˘bûrové fiízení na obsazení funkce referenta úseku správy majetku
mûsta, rozvoje a investic (investora mûsta). Rada
také doporuãila zastupitelstvu projednat a schválit zmûnu ã. 5 stávajícího územního plánu a prodej bytové jednotky ã. 444/1, Kozina spoleãnosti
PROMET REAL Ostrava.
Zatím poslední jednání RM, a to 7., se uskuteãnilo 8. 3. 2011. V hlavním bloku pfiedstavila
vedoucí oddûlení kultury, sportu a CR Anna
Ra‰ková, jak jsme pfiipraveni na nadcházející
turistickou sezónu, vyhodnotili jsme úãast
mûsta na veletrzích CR, radní se seznámili s vydávan˘mi tiskovinami, vãetnû poÏadavkÛ na jejich postupné doplÀování a zachování vydávání
Zpravodaje mûsta ·tramberka. Radní rovnûÏ
schválili úpravu vstupného na vûÏ Trúba dle ceníku od 1. 4. 2011. Radní doporuãili ZM schválit smlouvu o spolupráci mezi obcemi La‰ské
brány Beskyd. Radní doporuãili zastupitelÛm
schválit stav realizace 3 nejvût‰ích projektÛ,
a to odkanalizování Koziny, V˘stavní síÀ ZB

a jeho svût a Regeneraci sídli‰tû Bafiiny. Také byly po pfiipomínkách ZM doporuãeny stavební
investiãní akce pro rok 2011 a seznam projektÛ
vybran˘ch pro pfiípravu projektov˘ch dokumentací. Radní po pfiipomínkách odborn˘ch
komisí doporuãili ZM projednat Program rozvoje mûsta ·tramberka v letech 2011—2014.
Radní na návrh komise regeneraãní a letopisecké vybrali z 12ti 4 Ïadatele o pfiíspûvky z Programu regenerace MPR a MPZ a tyto doporuãili ZM ke schválení. RM doporuãila ZM k projednání záporn˘ v˘sledek hospodafiení Z· a M·
·tramberk za rok 2010 ve v˘‰i 104 558,60 Kã
s tím, Ïe bude uhrazen z rezervního fondu ‰koly. Na závûr radní po seznámení doporuãili zastupitelÛm schválit v˘zvu mûsta Chlumce nad
Cidlinou k vyrovnání pfiíjmÛ obcí od 1000 do
10 000 obyvatel v rámci rozpoãtového urãení
daní od roku 2012. ZM bude rovnûÏ k projednání pfiedloÏen Návrh rozpoãtu SdruÏení povodí Sedlnice na rok 2011. Byl rovnûÏ akceptován
návrh starosty na proces vypofiádání se s pfiipomínkami, námitkami, podnûty a stanovisky ke
Konceptu nového územního plánu.

…z jednání zastupitelstva
V pofiadí 4. jednání ZM se uskuteãnilo v pondûlí 14. 3. 2011. Nejdfiíve sloÏil slib nového zastupitele pan Robert ·varc, kterou jako první
náhradník za SNK nastoupil po zemfielé zastupitelce Jindfii‰ce Kundlové. Zastupitelé si pak
schválili hlavní body programu jednání fiádn˘ch
ZM v roce 2011, poté byli seznámeni se zprávou
o ãinnosti RM od 20. 12. 2011. Zastupitelé po
pomûrnû boufilivé diskusi schválili Program
rozvoje mûsta ·tramberka v letech 2011—2014
(viz samostatnou pasáÏ). ZM vzalo na vûdomí
hospodafiení mûsta k 31. 12. 2010 a rozpoãtov˘m opatfiením ã. 1/2011 upravilo rozpoãet
mûsta a plán hospodáfiské ãinnosti mûsta pro
rok 2011. Bez vût‰ích problémÛ byly schváleny
navrÏené investiãní akce a projekty v roce 2011.
Na návrh pfiedsedÛ byl schválen plán ãinnosti
kontrolního i finanãního v˘boru v roce 2011.
Zastupitelé rovnûÏ odsouhlasili pfiíspûvky pro
Ïadatele z Programu regenerace MPR a MPZ
v leto‰ním roce, a to:

— na ‰indelovou stfiechu RD ãp. 295 na Horní
Ba‰tû
— na obnovu 3 ks boãních dvefií kostela sv. Jana Nepomuckého na Námûstí
— na opravu kamenného opevnûní hradeb
Trúby
— na impregnaãní nátûr ‰indelové stfiechy
a ochozu Trúby vãetnû v˘mûny po‰kozen˘ch
ãástí
Zastupitelé po vysvûtlení schválili záporn˘
v˘sledek hospodafiení Z· a M· ·tramberk a jeho úhradu z rezervního fondu ‰koly. Dále byla
schválena smlouva o spolupráci a propagaci
mûsta ·tramberka v rámci turistické destinace
La‰ská brána Beskyd. Po seznámení s existující
finanãní diskriminací obcí a mûst velikosti
1000—10 000 obyvatel zastupitelé podpofiili v˘zvu mûsta Chlumce nad Cidlinou k vyrovnání
pfiíjmÛ v rámci RUD od roku 2012.

Jak dál s konceptem územního plánu
Dne 14. 3. 2011 se uskuteãnil uÏ druh˘ speciální semináfi ke konceptu ÚP urãen˘ pro zastupitele, ãleny komisí RM a v˘borÛ ZM, zamûstnance MÚ a starostou pozvané 3 zástupce
www.stramberaci.cz (celkem 113 pozvan˘ch obãanÛ). Zástupce pofiizovatele z MÚ Kopfiivnice
Ing. Bujno‰ková seznámila v‰echny pfiítomné se
v‰emi podan˘mi námitkami, pfiipomínkami
a stanovisky od fyzick˘ch i právnick˘ch osob
(celkem od 102 subjektÛ do‰lo 267 podnûtÛ). Od
orgánÛ státní správy a Krajského úfiadu do‰la
stanoviska, která bude muset mûsto, pofiizovatel
i projektanti respektovat. V dal‰ích pfiípadech
navrhl pofiizovatel, zda pfiipomínce ãi námitce je
moÏno vyhovût ãi nikoliv. Koneãné slovo bude
mít zastupitelstvo mûsta, které námitky ãi pfiipomínky zapracuje do tzv. PokynÛ k vypracování návrhu územního plánu, chcete-li, pak jakési opravené zadání pro projektanta. Koncem
bfiezna a v dubnu se povedou jednání o ÚP v odborn˘ch komisích, v˘borech a RM. Poté (pfiedpoklad na pfielomu dubna a kvûtna t. r.) se k projednání této problematiky sejdou na mimofiádném jednání ãlenové ZM. Koneãné schvalování
nového ÚP nelze oãekávat dfiíve neÏ koncem leto‰ního, event. zaãátkem pfií‰tího roku.
JiÏ nyní je v‰ak jisté, Ïe k Ïádné devastaci kulturních hodnot mûsta ·tramberka, tak jak to
ponûkud úãelovû uvádûl web www.stramberaci.cz nedojde a tato garnitura vze‰lá z voleb v fiíjnu 2010 se k tomuto kroku ani nechystala. V oblasti dopravy jsou negativní stanoviska prakticky ke v‰em pfiedchozím návrhÛm projektantÛ
na vybudování nov˘ch parkovacích a garáÏov˘ch
míst. Zru‰ením 760 parkovacích míst a 240 garáÏov˘ch stání (na papífie) se v‰ak svízelná (kritická) dopravní situace v centru mûsta nevyfie‰i-

la. ZÛstává otázka, kde odstavit turisty a kde vytvofiit podmínky pro stání a garáÏování místních. Názor souãasn˘ch zastupitelÛ je, aby dopravní prostfiedky turistÛ byly zachyceny mimo
historické jádro mûsta pokud moÏno na pozemcích mûsta. Parkovi‰tû není vefiejnû prospû‰nou
stavbou a takovéto pozemky není moÏno od soukrom˘ch vlastníkÛ vyvlastnit. Pro stání a parkování místních obãanÛ a podnikatelÛ bude tfieba
stanovit jasná pravidla na základû kvalitní dopravní studie, která bude v leto‰ním roce zadána. MoÏná dojde k umoÏnûní vjezdu a parkování pouze pro rezidenty. Problematika nedostatku garáÏí je ve ·tramberku v‰eobecnû známa.
Zfiejmû ani dopravní studie tento problém nevyfie‰í a bude tfieba hledat alternativní prostory.
Územní plán se tvofií k harmonickému rozvoji mûsta na dal‰ích cca 20 let. Vyz˘vám proto
v‰echny, kdo mají toto mûsto rádi, abychom
spoleãnû hledali fie‰ení a pfiemûnili zbyteãnû
hromadûnou a rozpoutávanou negativní energii v pozitivní pfiístup.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Plán rozvoje mûsta ·tramberka v letech
2011—2014
Tento plán byl zpracován s pouÏitím dfiívûj‰ích rozvojov˘ch materiálÛ mûsta, s námûty
jednotliv˘ch volebních uskupení kandidujících
v komunálních volbách v fiíjnu 2010 do ZM
·tramberka, z podnûtÛ vefiejnosti, mj. uveden˘ch na vefiejn˘ch schÛzích na podzim 2010
a pfiipomínek odborn˘ch komisí RM a v˘borÛ
ZM. Uvádíme zde materiál, jak byl projednán
a schválen na fiádném ZM 14. 3. 2011.
Plán rozvoje mûsta ·tramberka v letech
2011—2014
Obecní rozvoj
— komplexní revitalizace sídli‰tû Bafiiny
— dokonãení kanalizace Kozina, vybudování
chodníku
— dokonãení projektu na Muzeum ZdeÀka Buriana, celková oprava objektu pro dal‰í potfieby vzdûlávání a cestovního ruchu (MIC)
— oprava havarijního stavu nûkter˘ch budov
v majetku mûsta (napfi. MÚ, DDM)
— projekãní zaji‰tûní, event. realizace zásobování vodou a likvidace spla‰kov˘ch vod na
Libotínû
— oprava havarijního stavu nûkter˘ch památek (napfi. mûstsk˘ch hradeb)
— pokraãování v pfiípravû ploch pro v˘stavbu
RD
— schválení nového Územního plánu
— udrÏení pfiijatelného zadluÏení mûsta
— ‰etfiení nákladÛ na el. energii, plyn (e-aukce) a vodu
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— fie‰ení oprávnûn˘ch poÏadavkÛ obãanÛ z vefiejn˘ch schÛzí a dal‰ích podnûtÛ
— ze‰tíhlení a modernizace mûstského úfiadu
— doplnûní techniky technick˘ch sluÏeb
— doplnûní techniky JSDH, postupná oprava
hasiãárny
Doprava
— komplexní fie‰ení dopravní situace ve mûstû
(stání, parkování, garáÏování, dopravní znaãení, pfiechody pro chodce)
— zklidnûní dopravy v centru
— projektová pfiíprava, popfi. realizace záchytného parkovi‰tû pro turisty mimo centrum
mûsta
— oprava silnic (Kozina ve spolupráci se SÚS
MSK), místních komunikací a chodníkÛ
(vãetnû budování úsekÛ pod Palárnou),
oprava silnice na Lichnov, oprava Ïelezniãního mostu
— postupná obnova autobusov˘ch zastávek
— zaji‰tûní základní dopravní obsluÏnosti
Îivotní prostfiedí
— monitorování a omezování ‰kodlivin (tj.
hluku, prachu, emisí, otfiesÛ)
— postupná likvidace spla‰kov˘ch vod ve spolupráci s SmVak tam, kde tento problém
nejvíce ‰kodí obãanÛm a pfiírodû (Libotín,
Novojiãínská, Na ·pici)
— sbûr a tfiídûní odpadÛ vãetnû zaji‰tûní svozu
velkoobjemového, biologického a nebezpeãného odpadu
— monitoring a postupné odstraÀování ãern˘ch skládek
— zaji‰tûní a dÛsledná kontrola seãení travních porostÛ
— odborné o‰etfiování zelenû vãetnû fie‰ení
oprávnûn˘ch poÏadavkÛ na kácení nemocn˘ch stromÛ
·kolství, sport a vyuÏití volného ãasu mládeÏe
— podpora rozvoje a modernizace ‰kolních
a pfied‰kolních zafiízení pro rozvoj vzdûlávání
— podpora sportu, zejména dûtí a mládeÏe
— roz‰ífiení nabídky dûtsk˘ch hfii‰È (Bafiiny, Libotín, centrum mûsta, Pískovna, farní zahrada), ve spolupráci se soukrom˘m subjektem vybudování hfii‰tû minigolfu na Libotínû
— vytváfiení podmínek pro ãinnost obãansk˘ch
sdruÏení a spolkÛ zejména s orientací na
mládeÏ (sport, kultura, hasiãi, skauti, DDM)
— roz‰ífiení nabídky zájmov˘ch krouÏkÛ ve
spolupráci s DDM
Oblast sociální, zdravotní, bytová
— sledování v˘voje nejvût‰ích zamûstnavatelÛ
ve mûstû (Holcim, Kotouã, RWE) a v okolí,
vãasná v˘mûna informací

— vytváfiení podmínek pro rozvoj drobného
podnikání
— zamûstnávání nezamûstnan˘ch na vefiejnû
prospû‰né práce a vefiejnou sluÏbu
— fie‰ení pfiíp. bytov˘ch problémÛ, citlivé stanovování nájemného v obecních bytech
— vytváfiení podmínek pro dal‰í v˘stavbu RD
— pomoc v pfiípadû sociálního ohroÏení: sluÏby pro seniory a zdravotnû postiÏené, domácí násilí
— udrÏení zdravotního standardu ve mûstû
(zdravotní stfiedisko, lékárna)
Oblast kultury a cestovního ruchu
— zachování podmínek pro kulturu a kulturních obãansk˘ch sdruÏení ve mûstû (provoz
Kulturního domu, pfiíspûvky)
— zachování, popfi. roz‰ífiení kulturní nabídky
— spolupráce s agenturami, informaãními
centry a podnikateli pÛsobících v oblasti CR
(La‰ská brána Beskyd, Vala‰ské království,
Beskydy-Vala‰sko aj.)
— roz‰ífiení nabídky informací pro turisty
(mobilní prÛvodce, znaãení aj.)
— pfiepracování stávající podoby webov˘ch
stránek mûsta
— zajistit renovaci osvûtlení Trúby
— postupná oprava kulturních památek za pomoci dotaãních titulÛ a pfiíspûvkÛ mûsta
— zpracování nového Plánu regenerace MPR
·tramberk
— stanovení ochranného pásma MPR s pfiedem
vymezen˘mi podmínkami
Bezpeãnost
— dÛsledná kontrola dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
— omezení chuligánství, ru‰ení noãního klidu, vandalství, zneãi‰tování ovzdu‰í a vefi.
prostranství
— spolupráce s MP i PâR Kopfiivnice
— zachování jednotky JSDH ·tramberk
Informovanost vefiejnosti
— pokraãování ve vydávání ·trambersk˘ch novinek jako prvotním zdrojem informací kaÏdého obãana
— komplexní modernizace, rekonstrukce
mûstského rozhlasu se zaji‰tûním prevence
pro krizové situace (povodnû, hasiãi, evakuace apod.) a roz‰ífiení i do míst, kde MR není (Libotín)
— modernizace www.stramberk.cz s aktuálními a pfiehledn˘mi informacemi, vãetnû textového hlá‰ení mûstského rozhlasu
Návrh zpracoval Ing. Jan Socha, ve ·tramberku 9. 2. 2011, dopracován po pfiipomínkách
komisí v Radû mûsta 8. 3. 2011
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Městský úřad informuje
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Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny
Projekt ãíslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny“, kter˘ je spolufinancován z rozpoãtu Evropské unie — Regionální operaãní program NUTS II Moravskoslezsko
2007—2013, Prioritní osa 4 — Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 — Rozvoj venkova, prostfiednictvím Regionální rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu je regenerovat vefiejná prostranství na sídli‰ti Bafiiny ve ·tramberku pro
zaji‰tûní zlep‰ení Ïivotních podmínek obyvatel:
• zaji‰tûní parkovacích míst,
• rekonstrukce místních komunikací a chodníkÛ vãetnû jejich odvodnûní tak, aby bylo eliminováno zatékání do domÛ na sídli‰ti a sníÏila se pra‰nost pfii provozu na místních komunikacích,
• zpfiístupnûní chodníkÛ pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké,
• vytvofiení volnoãasového zázemí pro rodiny s dûtmi a pro dospívající mládeÏ — multifunkãní
sportovní hfii‰tû, dûtské koutky,
• upravení vefiejného prostranství vãetnû zastaralého mobiliáfie,
• rekonstrukce vefiejného osvûtlení tak, aby bylo zaji‰tûno dostateãné osvûtlení ve v‰ech ãástech
sídli‰tû a byl odstranûn jeho havarijní stav,
• pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí,
• zv˘‰ení bezpeãnosti obyvatel osazením kamerového systému na sídli‰ti.
Investor:
Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk
Generální projektant stavby: LINEPLAN, s. r. o., 28. ¤íjna 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Generální dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s. r. o., Od‰tûpn˘ závod Dopravní stavby MORAVA, Suvorovova 538, 742 42 ·enov u Nového Jiãína
ManaÏer stavby:
MH Stavební partner, s.r.o., 28. ¤íjna 1142/168, Ostrava – Mariánské
Hory, 709 00
Termín zahájení prací:
Termín dokonãení prací:

24. 09. 2010
22. 12. 2011

Finanãní rozpoãet projektu:
Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:
Pfiedpokládané celkové v˘daje projektu:
Pfiedpokládané max. celkové zpÛsobilé v˘daje:
Pfiedpokládané celkové nezpÛsobilé v˘daje:
Maximální v˘‰e poskytnuté dotace z rozpoãtu RR:
Spolufinancování pfiíjemcem:

48 056 381,09 Kã
46 839 743,87 Kã
1 216 637,22 Kã
43 326 763,06 Kã
3 512 980,81 Kã

(92,5 %)
(7,5 %)

Provedené stavební práce za období 10/2010 — 02/2011:
Do‰lo k zamûfiení stavby, kácení zelenû, vyt˘ãení stávajících inÏen˘rsk˘ch sítí, bylo jednáno se
spoleãností SMVAK o provedení nov˘ch pfiípojek pfied samotnou realizací stavby. Byl osazen nov˘
propustek ve v˘chodní ãásti stavby DN 800 vãetnû zhotovení ãel propustku. V souãasné dobû se provádí v lokalitû bytov˘ch domÛ ã. 814—817 bourací práce vãetnû osazování uliãních vpustí. Jsou postupnû odtûÏovány podkladní vrstvy a pokládají se nové podkladní vrstvy vãetnû finálních dlaÏeb
kolem chodníkÛ bytov˘ch domÛ ã. 892—897.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta

Oznámení provádûní deratizace ve mûstû
·tramberk a v˘zva k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pfiipravuje i v tomto roce
v souladu s ustanovením § 57 zákona ãís.

258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, provedení deratizace na nemovitostech v majetku mûsta. Deratizace na zafiízeních, objektech a podzemních sí-
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tích v majetku mûsta bude provedena ve dvou
etapách. První etapa probûhne od 1. do 20.
dubna 2011 a druhá etapa od 10. do 30. záfií
2011. Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek
pan Jaroslav Sur˘, kterého mÛÏete kontaktovat
(tel. 777 045 678) a dovûdût se bliÏ‰í informace
nebo objednat poloÏení návnad. Pan Sur˘ bude
ve stejném období zaji‰Èovat hubení hlodavcÛ
v kanalizaãní síti v majetku SmVaK i v celém
areálu závodu Kotouã ·tramberk spol. s r. o. Bylo zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci Mûsto Kopfiivnice.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme v‰echny vlastníky nebo správce objektÛ (tj. rodinn˘
dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty, restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod. k souãinnosti
a provedení deratizace na sv˘ch nebo svûfien˘ch
objektech.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm a správcÛm
provést následující opatfiení:
• Otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím
potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním).
• Opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch objektÛ.
• Utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.
• Vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod. zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit
a spodní ãást dvefií pfiípadnû oplechovat.
• Odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky, které
mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt.
• Zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby po‰kozené
a netûsnící, udrÏovat ãistotu v jejich okolí.
• Zajistit poloÏení nástrah v jednotném termínu urãeném Mûstsk˘m úfiadem ·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny
v souladu se zákonem ã. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika âR. Pfii
moÏném v˘skytu potkanÛ bûhem roku prosím
kontaktujte úsek Ïivotního prostfiedí, aby mohla b˘t sjednána náprava. Dûkujeme za spolupráci.

Den Zemû 2011
Mûsto ·tramberk bude i v leto‰ním roce pofiádat oslavy Dne Zemû ve spolupráci s Mûstem
Kopfiivnice, ZO âSOP ·tramberk, DDM ·tramberk, DDM Kopfiivnice a o. s. Hájenka.
Akce Pohádkov˘ les se koná v sobotu 16.
dubna 2011. PrÛbûÏn˘ start bude u plynové
sondy v blízkosti pfiírodní památky Kamenárka

v dobû od 13 do 16 hodin. Jsou pfiipraveny dvû
trasy — cesta pohádkov˘m lesem (okolo Bílé
Hory a VáÀova kamene) a cesta za poznáním
(pfied areálem Kamenárky). ProÏijete odpoledne, ve kterém si mÛÏete zasoutûÏit v pfiírodovûdn˘ch i sportovních disciplínách, v lese vás
ãekají pohádkové bytosti a podrobí vás rÛzn˘m
zkou‰kám. Zvládnete-li úkoly, ãeká pro soutûÏící na konci odmûna. Dûti se také budou moci
povozit na koních.
Startovné: za kaÏdé dítû 10 Kã, doprovod dospûlé osoby 5 Kã/osobu.
Tû‰í se na vás pofiadatelé

Jaro se blíÏí
Pomalu nás zaãínají oblaÏovat první parsky
jarního sluníãka a mnozí z nás se jiÏ nemohou
doãkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políãka a louky a po dlouhém zimním odpoãinku
zaãnou s tradiãními jarními pracemi. Souãasnû
s tím ale také zaãíná pro hasiãe období zv˘‰eného poãtu zásahÛ u poÏárÛ, které zpÛsobí neopatrní lidé pfii úklidu na zahrádce nebo pfii odstraÀování staré trávy na loukách a zatravnûn˘ch plochách v okolí rodinn˘ch domÛ.
PfiestoÏe se hasiãi snaÏí kaÏdoroãnû upozorÀovat na skuteãnost, Ïe plo‰né vypalování trávy
je zakázáno, lidé berou toto upozornûní na lehkou váhu. Pfiitom si mnozí nepfiipou‰tûjí, Ïe tím
nejen poru‰ují zákon, ale pfiedev‰ím ohroÏují
své okolí. Plo‰né vypalování trávy je zakázáno
nejen na zahrádkách, ale i jinde. Pfii nedodrÏení tohoto zákazu hrozí obãanovi za tento pfiestupek pokuta aÏ 25 000 Kã.
Pokud pálení dfievního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhlá‰ka, mûli by lidé vûnovat
velkou pozornost zakládání ohÀÛ pfii úklidov˘ch pracích na zahrádkách. Pálení je moÏno
provádût pouze na ohni‰ti, které je bezpeãnû
ohraniãeno napfi. kameny, aby byly plameny dostateãnû pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohni‰tû pfiipraveny prostfiedky k ha‰ení, napfi. konev s vodou nebo nádobu s pískem
a lopatku, aby se dal pfiípadn˘ poÏár jiÏ v zárodku uhasit a v Ïádném pfiípadû neodcházet od
ohni‰tû, pokud není dostateãnû uha‰eno. Pálení se nesmí provádût v dobû, kdy fouká vítr
a hrozí tak roz‰ífiení ohnû do okolí. A to ani
v pfiípadû, Ïe ohni‰tû bude pod neustál˘m dohledem.
Pfii pálení odpadu musí b˘t vÏdy postupováno v souladu s dal‰ími zákony, napfiíklad zákonem o ovzdu‰í, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhlá‰kami obcí. Pálení klestí a dal‰ích hofilav˘ch látek na volném prostranství je nutno v pfiedstihu nahlásit buì telefonicky Integrovanému bezpeãnostnímu
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centru v Ostravû na ãísla 950 739 844, nebo 150,
pfiípadnû elektronick˘m formuláfiem, kter˘ obãané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webov˘ch stránkách Hasiãského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na
základû tûchto vãasn˘ch informací tak hasiãi
u‰etfií finanãní prostfiedky a ãas za zbyteãné v˘jezdy, kdy jsou voláni k poÏáru a na místû samém zjistí, Ïe jde o bezpeãné pálení. Pfii poru‰ení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
kter˘ jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e
500 000 Kã. RovnûÏ po cel˘ rok platí zákaz rozdûlávání ohÀÛ v lesích mimo vyhrazená tábofii‰tû.
KaÏd˘, kdo se pohybuje v pfiírodû by mûl dbát
na bezpeãnost a chovat se obezfietnû. Nerozdûlávat ohnû mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod. Rodiãe by mûli vûnovat
pozornost tomu, jak a s ãím si dûti venku hrají, aby nedocházelo ke zbyteãn˘m poÏárÛm
a následn˘m úrazÛm nebo v krajním pfiípadû
ztrátám na Ïivotech. V pfiípadû vzniku poÏáru
zapfiíãinûného dûtmi zákon postihuje odpovûdné osoby pokutou aÏ do v˘‰e 25 000 Kã.
Nprap. Dagmar Bene‰ová vrchní inspektorka,
v˘chova obyvatelstva
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského
kraje, územní odbor Nov˘ Jiãín

Oãkování psÛ proti vzteklinû
Pouze jeden termín, a to 14. dubna 2011
probûhne ve ·tramberku povinné oãkování psÛ
a koãek proti vzteklinû, které se kaÏdoroãnû
opakuje. Povinností majitelÛ psÛ a koãek je nechat naoãkovat psy/koãky proti této nákaze. Pfii
této akci si mohou zakoupit majitelé psÛ a koãek pfiípravky na odãervení, odble‰ení nebo nechat naoãkovat zvífie sdruÏen˘mi vakcínami.
Termíny oãkování:
Oãkování bude provedeno dne 14. 4. 2011.
Odpoledne
technické sluÏby
14.30—15.00 hod.
mûsto ‰kola u parku
15.15—16.00 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
16.00—16.45 hod.
Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa
(koãky) bude 120 Kã.
MVDr. Milan Pfiibil, praktick˘ veterinární lékafi

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Knihu s názvem Nevûra a co s ní — napsal
znám˘ sexuolog Radim Uzel, jehoÏ jméno je
v na‰í zemi pojmem. Vyzbrojen zku‰enostmi
z dlouholeté poradenské ãinnosti, pí‰e o problému, kolem kterého je v partnersk˘ch vztazích na celém svûtû nejvíce Ïivo. S partnerskou
nevûrou se totiÏ setkal, setkává nebo v budoucnosti setká témûfi kaÏd˘ ãlovûk.
Madoba — 2 je virus smrtonosnûj‰í neÏ Ebola: zasaÏen˘ ãlovûk zemfie na masivní krvácení
ze v‰ech tûlesn˘ch otvorÛ. S dûsivou rychlostí
se ‰ífií kapénkovou infekcí. Zatím spoãívá za
nejpfiísnûj‰ích bezpeãnostních opatfiení v biologickém trezoru v˘zkumného ústavu, kter˘ vede
‰piãkov˘ vûdec Stanley Oxenford. Jeho syn Kit
uÏ má ale plán, jak se ho zmocnit. Nezajímá ho,
k ãemu chce zákazník nebezpeãn˘ virus pouÏít,
hlavnû Ïe ãástka, kterou za splnûn˘ úkol obdrÏí, pokryje dluhy z hazardních her. âas vánoãních svátkÛ a snûhová boufie — to jsou okolnosti, které mu hrají do karet. Román má název SnûÏná slepota a napsal ho Ken Follett.
Svleãená do naha od Ivety Kollertové je pravdiv˘ pfiíbûh o Ïivotû a boji s rakovinou. V autentickém Ïivotním pfiíbûhu sledujeme desetilet˘ zápas tûÏce zkou‰ené Ïeny o Ïivot a lidskou
dÛstojnost a to v situaci, kdy ji lékafii, spoleãnost i manÏel uÏ odepsali.
Osudy ãesk˘ch zrádcÛ 1915—1989 napsal
reÏisér, scenárista a dramaturg Václav Junek.
Dûjiny lidstva znají celou fiadu sv˘ch zrádcÛ a velezrádcÛ. Zrada je ãinem proradnosti a slabosti
urãit˘ch jedincÛ. Je ãasto projevem vypoãítavosti i omezenosti, av‰ak s nedozírn˘mi následky.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Velikonoãní zamy‰lení
Velikonoce jsou svátky pohanské, Ïidovské
i kfiesÈanské.
Pohané slaví obnovu plodnosti, obnovu Ïivota po zimû, kdy se mohlo zdát, Ïe v‰echen Ïivot
umfiel, pohfiben pod ledem a snûhem. Pozitivní
na tûchto oslavách je, Ïe se lidé veselí, mají
kladn˘ vztah k pfiírodû, ladí se pozitivnû na pfiicházející období.
Îidé slaví Velikonoce jako jednu v˘znamnou
událost sv˘ch dûjin a to vyvedení z Egypta, kde
byli za otroky. Obnova Ïivota pohansk˘ch svátkÛ je zde vyjádfiena protikladem otroctví a svobody. Abychom mohli Ïít pln˘m Ïivotem, nestaãí pfiíchod jara, je k tomu zapotfiebí i svobodného Ïivota. Z otroctví do svobody uvedl izraelsk˘ lid Hospodin, jehoÏ pfiijal za jediného
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skuteãného Boha. K tomuto Bohu se Îidé o Velikonocích obracejí se svou vdûãností, vírou
a nadûjí, Ïe Hospodin má moc vyvádût lidi i dnes
ze v‰elijak˘ch otroctví dne‰ní doby. Lidská úcta
a oslava nepatfií na prvním místû pramenÛm,
stromÛm, slunci a podobnû. Lidská oslava
a úcta patfií Hospodinu, kter˘ dává celému svûtu fiád. Z vdûãnosti a lásky k Hospodinu si ukládáme tento fiád respektovat.
KfiesÈané o Velikonocích slaví událost, která
se stala o Ïidovsk˘ch Velikonocích a je s nimi ve
své symbolice spjata. KfiesÈané slaví událost
ukfiiÏování a vzkfií‰ení JeÏí‰e z Nazareta,
o nûmÏ uvûfiili, Ïe je BoÏí Syn. JeÏí‰ sv˘m Ïivotem ukázal, jak má skuteãnû svobodn˘ lidsk˘ Ïivot vypadat. JeÏí‰Ûv pfiíbûh zfietelnû vypovídá,
Ïe svobodn˘ Ïivot je pfiedev‰ím láska a sluÏba ve
vztahu k Bohu i lidem. U JeÏí‰e vidíme, Ïe svobodn˘ není ten, kdo si dûlá co chce. To není svoboda, ale svévole, která ãlovûka naopak znesvobodÀuje. JeÏí‰ nikomu neotroãil, ale zároveÀ
svou svobodnou sluÏbu dovedl aÏ k sebeobûti.
Za jiné zemfiel na kfiíÏi. Nám se zdá b˘t takov˘
Ïivot zmafien˘. BÛh nám v‰ak vzkfií‰ením JeÏí‰e Krista naopak ukazuje, Ïe jedinû Ïivot svobodného rozhodnutí pro láskyplnou sluÏbu má
budoucnost. Îivot v lásce a svobodû dává smysl
Ïivotu na zemi a pfiiná‰í perspektivu vûãného
Ïivota v BoÏím království.
S pfiáním v‰em ‰trambersk˘m spoluobãanÛm
a lidem po celém svûtû, aby Velikonoce oslavili
podle své víry a nadûje co nejlépe
Franti‰ek Hru‰ka, faráfi sboru evangelické
církve ve ·tramberku

Ze školy
Základní ‰kola ve ·tramberku pofiádá
dne 20. dubna 2011 jiÏ tradiãní
Den otevfien˘ch dvefií
·kolu mÛÏete nav‰tívit dopoledne od 10.00
do 12.30 hodin — Ïáci budou zpracovávat projekty zamûfiené ke Dni Zemû, 8. roãník pfiipravil dopoledne v matefisk˘ch ‰kolkách na Zauliãí a na Bafiinách.
Odpoledne od 15.00 do 17.00 se mÛÏete zapojit do pracovních dílen nebo zhlédnout program zamûfien˘ na Velikonoce.
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

KOPRSTAR 2011
Casting pûvecké soutûÏe KOPRSTAR 2011
probûhl za hojné úãasti nebojácn˘ch v˘born˘ch
zpûvákÛ 3. bfiezna v na‰í ‰kole. 34 zpûvákÛ pfiedvedlo své umûní porotû i v˘bornému fandícímu
publiku. V‰em se dafiilo, ale postoupit do semifinále, které se bude konat v Kopfiivnici, mohlo
pouze 10 nejlep‰ích. Blahopfiejeme.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Ze sportu
Judo
V sobotu 5. bfiezna se konalo ve Fr˘dku–Místku Mistrovství Euroregionu Beskydy v Judo ÏákÛ. Celkem zde nastoupilo pfies 300 závodníkÛ
z 24 oddílÛ Moravy a Polska. Mezi nimi se ukázala i ãtverka se ‰tramberského oddílu.
V sobotu 19. 3. se konal v Bfieclavi 2. roãník
Turnaje mlad˘ch. Ze ‰tramberského oddílu zde
nastoupili pouze 2. závodníci — sourozenci
Skurkovi. Ostatní ‰etfií síly na dÛleÏitûj‰í mezinárodní turnaj âeského poháru v Jablonci n. N.,
kter˘ probûhne pfií‰tí t˘den.
V Bfieclavi nastoupilo okolo 130 závodníkÛ
pfieváÏnû jiÏní Moravy. Mlad‰í z bratrÛ Skurkov˘ch — Vincent startoval do 28 kg benjamínkÛ.
Ve skupinû zaváhal v prvém zápase s Nûmcem
z Bluãiny a prohrál. Druhé postupové místo si
vzít nenechal. Mezi osmi nejlep‰ími uÏ bojoval
zodpovûdnû a postupnû se propracoval aÏ do finále na Schulze z SKKP Brno. Také zde potvrdil, Ïe pfiijel pro zlato a zvítûzil pfied limitem.
Star‰í ·imon je více bojovník neÏ technik a to
zde dokazoval v kaÏdém zápase. Nemûl pouze
na Vorla ze Zlína se kter˘m prohrál na drÏení.
V koneãném hodnocení získal 2. místo.
Josef ·tábl, trenér
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Společenská
rubrika

Kam do společnosti
a za kulturou

Seznam jubilantÛ
duben 2011

Mûsto ·tramberk si dovoluje pozvat v‰echny dûti na pohádku

91 let AneÏka Chalupová
88 let Jindfii‰ka Gáberová
87 let Emilie Maindoková
86 let Marie Hanzelková
85 let Oldfiich Marek
Danu‰ka Marková
BoÏena Hanzelková
Jifiina FornÛsková

Velryba Lízinka
aneb dobrodruÏství v ãesk˘ch fiekách
Pfiedstavení zahraje Divadlo Krapet o. s. z Prahy
dne 4. dubna 2011 v Kulturním domû
ve ·tramberku v 8 a v 10.00 hod.
Pfiedstavení je urãeno pro matefiské a základní ‰koly.
Pfiivítáme v‰ak i zájemce z fiad obãanÛ.
Vstupné 30 Kã

84 let Bohuslav Bajer
83 let Bohumil Kresta
82 let Anna Baarová
Anna Drozdová
Miloslava Vidliãková
Jifií Petrá‰
Valerie Melãáková
Jena Sopuchová
81 let Zdenka âernochová
Marie Hyklová
80 let Antonie Stanislavová
Juliana Bogárová
75 let Ludmila Sochová
70 let ZdeÀek Zezula

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

Zemfieli
Zdenûk Skopal
Marie Novobilská
Svatoslav Petrá‰
Julie VáÀová
Jindfiich Bajer

Je to moÏné?
Opravdu?
Ano, je to pravda.
I seniofii dokáÏí vytváfiet
krásné rukodûlné práce,
zvlá‰tû k oslavám jarních svátkÛ.
Uvidíte expozici kraslic pana Huvara,
zhotoven˘ch s maximální
propracovanou dokonalostí.
Dále zhlédnete drátkované, paliãkované,
háãkované v˘robky,
Kdy tu krásu uvidíte? 8.—10. dubna 2011,
od 9 do 17 hodin
Kde? Klub seniorÛ ve ·tramberku,
Horní Ba‰ta
Na va‰í úãast se tû‰í seniofii
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17.20 Odjezd autobusu ze ·tramberku do
Kopfiivnice od Kulturního domu

Diecézní setkání mládeÏe
ve ·tramberku
Ve dnech 8.—9. 4. 2011 se ve ·tramberku
uskuteãní Diecézní setkání mládeÏe.
Po prvním celosvûtovém setkání mládeÏe v roce 1984, kdy papeÏ Jan Pavel II. pozval mladé
do ¤íma, vyzval papeÏ biskupy, aby ve sv˘ch
diecézích, vÏdy na Kvûtnou nedûli uspofiádali setkání s mládeÏí. V na‰í diecézi slavíme toto setkání t˘den pfied Kvûtnou nedûlí.
V na‰í diecézi bylo první setkání v roce 1998
v Ostravû. Ve ·tramberku je tak v pofiadí jiÏ 14.
Oãekává se úãast asi 600 mlad˘ch od 14 let.
Setkání zaãíná v pátek 8. 4. v podveãer na námûstí ve ·tramberku, kde bude pro úãastníky, ale také pro ‰irokou vefiejnost, pfiipraveno
divadlo, scénky, koncert skupiny Credenc
a nakonec muzikál Umuãení Krista v podání
mlad˘ch umûlcÛ z Litomy‰le. Ve 22 hodin
pak bude den zakonãen spoleãnou adorací
v kostele.
Sobotní dopoledne bude vûnováno tematick˘m pfiedná‰kám a tvofiiv˘m dílnám.
Ve 14 hodin se pak spoleãnû vydáme ze
‰tramberského námûstí na KfiíÏovou cestu
do Kamenárky, kde celé setkání vyvrcholí
v 15 hodin m‰í svatou celebrovanou o. biskupem Franti‰kem Václavem Lobkowiczem
a knûÏími ostravsko-opavské diecéze.
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali jak na
páteãní veãerní program na námûstí, tak na
sobotní kfiíÏovou cestu a m‰i svatou do Kamenárky.
Dále bychom Vás chtûli pozvat v sobotu v 10
hodin, pfiípadnû v 11.10 hodin do Kulturního domu, kde probûhne divadelní pfiestavení
— Legenda o svaté AneÏce, v podání studentÛ Stfiední ‰koly svaté AneÏky z Oder.
ZároveÀ bychom Vás chtûli poprosit o trpûlivost pfii pfiípadn˘ch komplikacích v dopravû.
Díky Vám pfiedem za milé pfiijetí.
Organizátofii a Farnost ·tramberk
http://stramberk.farnost.cz
http://mladeznj.signaly.cz

Sobota 9. dubna 2011
15.00—16.15, Amfiteátr pod Starou vûÏí
·tramberk
TÚLAVÉ DIVADLO, Bratislava, Slovensko
„Rómeo, Júlia a vírus“
16.45—17.30, Kulturní dÛm ·tramberk
DIVADLO P.A.T. BRATISLAVA, SLOVENSKO
„Cely“
14.40 Odjezd autobusu z Kopfiivnice do ·tramberku od Katolického domu
17.45 Odjezd autobusu ze ·tramberku do
Kopfiivnice od Kulturního domu
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické
ve ·tramberku
Srdeãnû vás zveme na divadelní pfiedstavení

PILÁTOVA ÎENA
v provedení ‰tramberského divadelního souboru „Pod vûÏí“
Claudia Procula — Ïena Pontia Piláta —
Ing. Dana Macháãková
Praxedis — propu‰tûná otrokynû —
Veronika Krestová
Pontius Pilát — Petr David
Lektor — Josef Hrãek
ReÏie — Josef Marek
Zpívá — kostelní sbor pod vedením Pavla
Hykla
Celé neobyãejné dílo Gertrudy von le Fort se
dot˘ká nejhlub‰ích otázek víry, které vidûla
ãasto jasnozfiivûji, neÏ katedroví odborníci.
Jednou napsala: „Popravdû fieãeno, je lidská
láska tím jedin˘m dÛkazem Boha, kter˘ je
je‰tû dnes svût ochoten pfiijmout. Není to
Ïádn˘ racionální dÛkaz, ale ratio jej tûÏko
zbaví síly.“

ve stfiedu 13. dubna 2011 v 17.30 hod.
ve Sborovém domû evangelické církve,
·tramberk, Zauliãí 473

KOP¤IVA 2011 — 25. roãník pfiehlídky
netradiãních divadel
Pátek 8. dubna 2011
16.00, Kulturní dÛm ·tramberk
Divadlo NESLY·ÍM Brno
„Nejvût‰í poklad“
15.40 Odjezd autobusu z Kopfiivnice do ·tramberku od Katolického domu
·tramberské novinky 10

Travesti show Divoké koãky z Ostravy
vás zve na 2hod. novou zábavnou show.
Kulturní dÛm ve ·tramberku
19. dubna 2011. Zaãátek v 19.00 hod.

DIVOKÉ KOâKY
Otevfiou se vám dvefie do svûta ‰minek,
umûl˘ch fias, nádhern˘ch kost˘mÛ,
vysok˘ch podpatkÛ a hlavnû hitÛ a písniãek
na‰ich i zahraniãních interpretÛ. VyuÏijte
jedineãné pfiíleÏitosti zhlédnout tuto
neopakovatelnou show.
Vstupné 150 Kã
Vstupenky dostanete v pfiedprodeji na MIC
ve ·tramberku,
MIC v Kopfiivnici a Infocentrum Relax
ve ·tramberku, i pfied pfiedstavením
www.divokekocky.com

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království
vás zve na 30. dubna —
Slet ãarodûjnic na ·tramberské Trúbû!
— slavnostní zahájení sezóny
Slet a pálení ãarodûjnic, Veselé a hravé
otevfiení nové sezóny na ·tramberské Trúbû.
Hry a veselé soutûÏe. Veãerní promítání pod
Trúbou. Trúba otevfiena aÏ do veãerních
hodin. SoutûÏ o nejvût‰ího rytífie a mnoho
vtipn˘ch a netradiãních hradních soutûÏí.
Veselé a vtipné otevfiení hradu — zahájí
Vala‰sk˘ král Vladimír II. SoutûÏ v líbání
(kdyÏ bude toho 1. máje), rekord v líbání na
Trúbû, slaÀování+ netradiãní soutûÏ
·plhání na Trúbu po copu princezny“.
Veãerní promítání pod ‰ir˘m nebem pod
·tramberskou Trúbou, opékání ‰pekáãkÛ
na hradû a líbání pod rozkvetlou tfie‰ní,
noãní prohlídky Trúby. Program pro rodiny
s dûtmi „Kdo si hraje, nezlobí“ — znaãená
trasa povede zákoutími nádvofií okolo
Trúby pro dûti i rodiãe. Na stanovi‰tích —
házení stfievícem, bludi‰tû, pavuãina,
schodi‰tû, ‰perkovnice, stfielba z lukÛ
a ku‰í.

Farní sbor evangelické církve ve ·tramberku
vás zve na Sváteãní shromáÏdûní
30. bfiezna 17.30 hod.
Postní stfieda — bohosluÏby s hostem —
Pavlína Luká‰ová
Mûsto ·tramberk — Muzeum Zd. Buriana,
KâT Kopfiivnice, Relax v podhÛfií Beskyd,
si vás dovolují pozvat na

„Zdenûk Burian a jeho svût“ —
Den otevfien˘ch dvefií
sobota 23. 4. 2011
9.00—12.00 a 13.00—17.00 hod.
Muzeum (pÛdní prostor), Námûstí ãp. 31,
·tramberk
Vefiejná prohlídka nové v˘stavní sínû
pfiipravované expozice malífiova muzea.
Akce je spojena s turisticko-nauãn˘m
semináfiem „Po stopách ZdeÀka Buriana“
(místa spojena s umûlcov˘m Ïivotem,
start 8.00 od ·ustalovy vily v Kopfiivnici,
cíl námûstí ve ·tramberku)

6. dubna 17.30 hod.
Postní stfieda — bohosluÏby s pûveck˘m
krouÏkem
pod vedením Marcely Holubové
13. dubna 17.30 hod.
Postní stfieda — divadelní pfiedstavení
Pilátova Ïena
(viz. samostatná pozvánka)
21. dubna 17.30 hod.
Zelen˘ ãtvrtek — bohosluÏby se ãtením pa‰ií
22. dubna 17.30 hod.
Velk˘ pátek — bohosluÏby s veãefií Pánû
24. dubna 9.00 hod.
Velikonoãní nedûle — vzkfií‰ení — bohosluÏby
s veãefií Pánû
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metrÛ neÏ koneãnû najde záchranu. Jen díky neuvûfiitelné stateãnosti unikl jisté smrti.
Nedûle 24. 4. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

NEVINNOST

Program kina Štramberk
NA MùSÍC DUBEN
Nedûle 3. 4. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

Letopisy Narnie: Plavba Jitfiního poutníka
DobrodruÏná fantasy komedie, 113 min., ãesk˘
dabing, pfiístupn˘
Edmund a Lucinka, dvû nejmlad‰í z dûtí Pevensieov˘ch, tráví prázdniny u sv˘ch pfiíbuzn˘ch spoleãnû
se sv˘m nesnesiteln˘m bratrancem Eustacem. âasto tu vzpomínají na Narnii a na dobroduÏství, které
tam zaÏili, kdyÏ jednoho dne z niãeho nic oÏije obraz lodi, kter˘ visí v Lucinãinû pokoji a oni se skrz
nûj dostávají zpátky do Narnie. BohuÏel i s bratrancem Eustacem. Z mofie, kam se pomocí obrazu pfienesli, je zachraÀuje král Kaspian desát˘, kterému
dûti v pfiedchozím díle, spoleãnû se sourozenci Petrem a Zuzanou, pomohly ke královskému trÛnu.
Nedûle 10. 4. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

Drama, 98 min, od 15 let
Nov˘ film reÏiséra Jana Hfiebejka.
Cesta z vrcholu na absolutní dno mÛÏe b˘t velmi
rychlá. Nûkdy staãí jediná vûta a v‰echno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeãek z karet.
Uznávan˘ lékafi, milovan˘ otec a manÏel, ãelí obvinûní z velmi tûÏkého zloãinu. Ze dne na den vymûnil dobrou adresu za celu ve vazební vûznici, odkud
se nevina prokazuje hodnû tûÏko, zvlá‰È, kdyÏ protistranû pomáhá ãlovûk, kter˘ mÛÏe b˘t motivován
osobní pomstou. Pravda pr˘ nakonec vÏdycky zvítûzí nad lÏí a nenávistí. Nûkdy ani to ale nemusí
znamenat vítûzství. Nûkdy je to jen pfiestávka pfied
dal‰ím, mnohem nároãnûj‰ím zápasem. V hlavních
rolích hrají: Ondfiej Vetch˘, Zita Morávková, AÀa
Geislerová, Hynek âermák, Rebeka Lizlerová, Miroslav Hanu‰, Ludûk Munzar a dal‰í.

NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
OPRAVDOVÁ KURÁÎ, T¤I DNY KE
SVOBODù, GULIVEROVY CESTY,
CIZINEC, KRÁLOVA ¤Eâ

Pfiipravujeme

MEGAMYSL
Animovaná, rodinná komedie, 96 min., ãesk˘ dabing, pfiístupn˘
Moc ãasto se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio DreamWorks
Animation to naposledy zkusilo se Shrekem
a skonãilo to hned ãtyfimi díly a jednou z nejúspû‰nûj‰ích filmov˘ch sérií v‰ech dob. Po zelené
teì na DreamWorks semaforu naskoãila modrá, jinak barva kÛÏe nového gaunera, Megamysla, kter˘ si má získat srdce divákÛ, navzdory své povaze.
Nedûle 17. 4. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

127 HODIN
DobrodruÏn˘, drama thriller, titulky 95 min., od
12 let
Jedné páteãní noci v dubnu 2003 se 26let˘ Aron
Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehl˘ch skalách národního parku Canyonlands. O ‰est dnÛ pozdûji se znenadání zjevil
v civilizaci, bohat‰í o neuvûfiiteln˘ pfiíbûh a chud‰í o pravou ruku. Ralston (James Franco) pfieÏil
127 tr˘zniv˘ch hodin v divoãinû s rukou pfiiskfiípnutou ohromn˘m kamenem, s mal˘m mnoÏstvím
jídla a jen nûkolika kapkami vody. Bojoval s pfiírodou i vlastními démony a vyhrál. Dokázal, Ïe má
potfiebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 metrÛ
hluboké propasti a zranûn˘ u‰el více neÏ 10 kilo-

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na
„Za nebeskou bránou.
Od Hromnic do svatého Jána“
Autorka PhDr. Anna Hrãková,
úãinkuje soubor Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
(ocenûn titulem Laureát 65. mezinárodního
folklorního festivalu StráÏnice 2010),
ãlenové komorního orchestru Pavla Josefa
Vejvanovského z Nového Jiãína
a sólisté ‰tramberského chrámového sboru
V nedûli 15. kvûtna 2011 v 15.00 hod.
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve ·tramberku
Vstupné 80 Kã
Pfiijmûte na‰e pozvání a nenechte si ujít tuto
jedineãnou moÏnost k zhlédnutí
Repríza pofiadu z Mezinárodního folklórního
festivalu ve StráÏnici 2010
BliÏ‰í informace na www.stramberk.cz
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na
Hravou diskotéku pro v‰echny
pfii hudbû nejen pro souãasníky
(Beatles, Abba, Katapult, Olympic, Kabát apod.)
V pátek 27. kvûtna 2011 v 19.30 hod.
do Kulturního domu ve ·tramberku.
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Inzerce
• Prodám pekárnu ve ·tramberku pod námûstím. WC + ‰atna. Mob. tel. 728 869 392

• Pronajmu garáÏ ve ·tramberku u Palárny.
Cena 600 Kã/mûsíãnû. Tel 605 114 085

Hledám
paní na úklid
nejlépe ze ·tramberka.
Eva Marková
Tel. 608 181 976
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CHEMIJ VILIAM
TOPENÍ-PLYN-VODA
Novû v nabídce
2D/3D vizualizace interiéru,
exteriéru
Cenové nabídky ZDARMA
Více na www.chemij.cz
Tel: 606 276 745,
607 208 750

Odvoz odpadních vod
ze septiků, jímek,
žump a domovních
čistíren s likvidací
v čistírnách
odpadních vod.

Nová pobočka obchodního vedení

GST Karel Urbanovský
Finance na jednom místě (stavební spoření,
penzijní připojištění, investice, pojištění,
povinné ručení, úvěry, hypotéky atd.)
Chcete ušetřit?
Všechny schůzky zdarma
Tel.: 725 114 627
karel.urbanovsky@ovbmail.cz
Katolický dům Kopřivnice

Patrik Fojtík,
Veřovice 132,
Tel. 733 400 200

Kontakt: 558 675 898
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Frýdlant nad Ostravicí
www.avecz.cz, email: frydlant@avecz.cz

— odvoz a zneškodnění stavebních a demoličních
odpadů
— odvoz a zneškodnění ostatních a nebezpečných
odpadů
— vývoz septiků a žump
— pronájem kontejnerů a sběrných nádob
·tramberské novinky 14

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po — Pá 8.00 — 16.00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je
možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem i montážemi
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty.
Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů,
pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment
ze zahradnictví.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.
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