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…z jednání rady
Máme pfied sebou máj — nejkrásnûj‰í mûsíc
v roce. Oslavuje lásku, oslavuje Ïivot. Záplavy
kvûtÛ na stromech i zahradách, to v‰e nás tû‰í.
Rada mûsta se se‰la za uplynulé období dvakrát. Na 69. schÛzi rady mûsta konané dne
29. 3. 2010 se projednávaly záleÏitosti okolo pfiípravy projektu pro podání Ïádosti o dotaci pro akci Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka
s napojením na âOV — 2. etapa a rada schválila
v˘sledek hodnocení nabídek, v˘bûr nejvhodnûj‰í
nabídky, a to firmu RENARDS dotaãní, s. r. o. Brno a také smlouvu o dílo s touto firmou. Dále byl
uloÏen úkol tajemníkovi Ing. Josefu Babulíkovi
vyhlásit poptávkové fiízení na úklid v‰ech prostorÛ mûsta pro srovnání finanãní nároãnosti a vedoucí finanãního oddûlení Ing. A. Hlávkové specifikovat skladbu rozpoãtu Z· a M· ·tramberk
pro rok 2010 v porovnání s rokem 2009.
70. rada mûsta se konala 13. 4. 2010 a byl
schválen dodatek ã. 2 k organizaãnímu fiádu MÚ
s úãinností od 1. 5. 2010. Zastupitelstvu mûsta
bylo doporuãeno schválení pofiízení Strategického plánu mûsta ·tramberka na léta 2011—2021,
povûfiení starostky sestavením komise pro tvorbu strategického plánu a také schválení postupu
pfiípravy strategického plánu. Vedoucí oddûlení
kultury, sportu a cestovního Annû Ra‰kové byly
uloÏeny úkoly provést ekonomick˘ rozbor provozu kina za rok 2009 a za 1. ãtvrtletí roku 2010
a pfiedloÏit nutné finanãní náklady v pfiípadû zru‰ení provozu kina, pfiipravit koncepci provozu
MIC po realizaci projektu V˘stavní síÀ Zdenûk
Burian a jeho svût ve spolupráci s ostatními subjekty zab˘vajícími se turismem ve mûstû a starostce pfiipravit koncept provozu Muzea ZdeÀka
Buriana a Muzea Novojiãínska po realizaci projektu. Dále byly projednány zprávy z oblasti Ïivotního prostfiedí, které zpracovala a pfiedloÏila
radû Ing. Marta Marková — zpráva o problematice Ïivotního prostfiedí, zpráva o lesním hospodáfiství, o odpadovém hospodáfiství a zpráva
o ãinnosti komise Ïivotního prostfiedí za období
od kvûtna 2009 do dubna 2010, kterou pfiedloÏila a zpracovala starostka mûsta. V‰echny zprávy
vzala rada na vûdomí. Dále byly schváleny smlou-

vy o v˘pÛjãce 2 ks sbûrn˘ch nádob E-box na
drobná elektronická zafiízení s firmou ASEKOL,
s. r. o. Praha a smlouva o zfiízení zpûtného odbûru s firmou EKOLAMP, s. r. o. Praha. Rada vzala
na vûdomí zprávu vedoucí finanãního oddûlení
Ing. A. Hlávkové o problematice správních poplatkÛ a schválila pfiedání nûkter˘ch dluÏníkÛ
k vymáhání dluhÛ návrhem na exekuci a ãást pohledávek schválila zapsat na podrozvahov˘ úãet
mûsta. Radní dále vzali na vûdomí zprávu o ãinnosti na úseku matriky, evidence obyvatel, vidimace a legalizace listin, agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ za rok 2009, kterou
zpracovala referentka Eli‰ka Hyklová. Byl vydán
souhlas s uÏíváním pozemku na Bafiinách mezi
obûma fotbalov˘mi hfii‰ti mlad˘mi hasiãi za úãelem cviãení v hasiãském sportu a za dodrÏení stanoven˘ch podmínek. Byly schváleny nájemní
smlouvy na období poutû na umístûní pouÈov˘ch
atrakcí na území mûsta s jejich provozovateli,
byly schváleny dvû smlouvy na zfiízení vûcného
bfiemene a smlouva o zvefiejnûní zámûru smûny
pozemkÛ. Zastupitelstvu mûsta bylo doporuãeno
schválení pfiíspûvkÛ pro jednotlivé Ïadatele
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2010. Rada vzala na vûdomí oznámení o konání
Valné hromady Pfiedstavenstva âeské spofiitelny
a Pfiedstavenstva SmVaK Ostrava, souhlasila
s ponecháním nevyãerpané ãástky na ostatní dopravní dostupnost na zvlá‰tním úãtu sdruÏen˘ch
prostfiedkÛ s vyuÏitím pro rok 2010 popfiípadû na
rok 2011. Rada doporuãila zastupitelstvu schválit rozpoãtové opatfiení ã. 2/2010, plán ekonomické ãinnosti pro rok 2010, vzala na vûdomí závûreãnou zprávu firmy UNIGEO Ostrava na ovûfiení mnoÏství odpadÛ v Pískovnû, schválila finanãní pfiíspûvek na zpracování projektové dokumentace domovních pfiípojek spla‰kové kanalizace na Kozinû, schválila dodatek ã. 3 ke smlouvû o nájmu s firmou Vala‰ské království, dodatek
ã. 1 ke smlouvû o dílo na prodlouÏení termínu na
akci v˘stavní síÀ Zdenûk Burian a jeho svût a doporuãila ZM schválit vznik nové ulice Pískovna.
Jarní nálada evokuje v mnoh˘ch z nás pocit
radosti a ‰tûstí, nûkdo by rád obul toulavé boty
a vydal se za neznámou touhou a nûkdo jen tak
ãerpá sílu a energii na zápraÏí z blahodárné sluneãní láznû. A protoÏe máj je lásky ãas, uÏíve-

jme jí pln˘mi dou‰ky, ale: „Znej proto míru
v lásce, aÈ je stálá: chybí, kdo otálí, i ten, kdo
cválá.“ (W. Shakespeare). Krásné jaro plné pohody a slunce vám v‰em pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li dne 19. 4. 2010 na svém
30. zasedání. Starostka zpracovala a pfiednesla
zprávu o ãinnosti rady mûsta za období od 5. 12.
2009 do 19. 4. 2010, kterou zastupitelé vzali na
vûdomí. Zastupitelé vzali na vûdomí i kontrolu
úkolÛ ke dni 19. 4. 2010 a stav investiãních akcí k mûsíci dubnu 2010 dle pfiedloÏeného dokumentu, kter˘ zpracoval místostarosta Ing. Pavel
Podolsk˘. Zastupitelé schválili pro rok 2010 akce: v˘mûnu oken v Domû sluÏeb ãp. 820, obnovu autobusové zastávky u Domu sluÏeb, pfiípravu projektÛ na dokonãení komunikace pod Palárnou a opravy mostÛ na Libotínû a na Bafiinách u ZU· ZdeÀka Buriana. Byl schválen plán
hospodáfiské ãinnosti mûsta pro rok 2010, rozpoãtové opatfiení ã. 2/2010 a byly projednány
záleÏitosti kolem pozemkÛ a k tomu pfiijata
opatfiení. Referentce Petfie Filipové byl uloÏen
úkol pfiipravit návrh na ukonãení v˘pÛjãky nemovitosti ãp. 280 na Horní Ba‰tû a zvefiejnit zámûr prodeje této nemovitosti. Bylo schváleno
pofiízení Strategického plánu mûsta ·tramberka na období 2011—2021 a zastupitelstvo povûfiilo starostku sestavením komise pro zpracování strategického plánu. Byl schválen vznik
nové ulice s názvem Pískovna a také pfiíspûvky
pro jednotlivé Ïadatele z Programu regenerace
MPR a MPZ v roce 2010. Zastupitelé vzali na vûdomí stav pfiípravy nového územního plánu
a delegovali starostku mûsta jako zástupce mûsta na valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO
a. s. Îivotice u Nového Jiãína se v‰emi právy akcionáfie.
Vûra Michnová

Městský úřad informuje
Oznámení o dobû a místû konání voleb
do Poslanecké snûmovny Parlamentu
ve ·tramberku
Podle § 14c písm. a) zákona ã. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu âeské republiky
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Volby se uskuteãní:
v pátek 28. 5. 2009 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a
v sobotu 29. 5. 2009 od 8.00 hod. do 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 dûtí a mládeÏe, NádraÏní ãp. 450, Velk˘ sál
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
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
Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté, kdy
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 seznamu pro volby do Parlamentu âR a voliãe do tohoto v˘pisu dopí‰e.
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.
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 oprávnûného obãana, aby za nûj hlasovací
lístek upravil a vloÏil do úfiední obálky.
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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.

poplatky ze psÛ Jana Hanzelková
tel. ã. 558 840 607
rÛzné Ing. Andrea Hlávková
tel. ã. 558 840 605
Ing, Josef Babulík, tajemník

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 témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kterému
kandidátovi dává pfiednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Sbírka pouÏitého ‰atstva

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.
Pokud se oprávnûn˘ voliã neodebere do prostoru urãenému pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ve ·tramberku 8. 4. 2010
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Upozornûní tajemníka
Informujeme vás o zmûnách, které se uskuteãní na Mûstském úfiadû ·tramberk ke dni 1. 5.
2010. Na základû usnesení ze 70. schÛze Rady
mûsta ·tramberka, která se konala dne 13. 4.
2010, bylo rozhodnuto o zmûnû Organizaãního
fiádu (Vnitroorganizaãní smûrnice ã. 8/2007).
Úsek bytového hospodáfiství bude vãlenûn do
oddûlení technické správy. Dnem 1. 5. 2010 bude zru‰ena pokladna na Oddûlení technické
správy. Pro vás, obãany mûsta ·tramberka to
znamená, Ïe ve‰keré platby (úhrady odpadÛ,
pohfiebného, poplatky ze psÛ atp.) budou pfiijímány pouze v pokladnû Mûstského úfiadu na
Námûstí ã. 9, pfiípadnû mohou b˘t realizovány
bezhotovostním pfievodem. UpozorÀujeme také, Ïe tímto datem bude pokladna Mûstského
úfiadu ve ·tramberku pro vefiejnost v úter˘
uzavfiena.
Pfiípadné dotazy vám odpoví:
odpady Ing. Marta Marková
tel. ã. 558 840 609
pohfiebné Karla Procházková
tel. ã. 558 840 623, 558 840 622

Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Mûstem ·tramberk vyhla‰uje sbírku pouÏitého o‰acení. Sbírka se uskuteãní ve
stfiedu 26. 5. 2010 v dobû od 8.00 do 12.00
a od 12.30 do 17.00 hodin v prostorách DDM
·tramberk, NádraÏní 450.
Do sbírky je pfiijímáno letní a zimní obleãení
(dámské, pánské, dûtské), lÛÏkoviny, prostûradla, ruãníky, utûrky, záclony, látky (min. 1 m2;
prosíme, nedávejte odfiezky a zbytky látek); domácí potfieby (nádobí bílé i ãerné, skleniãky) —
v‰e nepo‰kozené; pefií, pefiové a vatované pfiikr˘vky, pol‰táfie a deky; obuv — nepo‰kozená.
Do sbírky nejsou pfiijímány ledniãky, televize,
poãítaãe a jiná elektronika; matrace, koberce —
z ekologick˘ch dÛvodÛ; nábytek, jízdní kola
a dûtské koãárky — transportem se znehodnotí; zneãi‰tûn˘ a vlhk˘ textil.
Vûci prosíme zabalte do pevn˘ch igelitov˘ch
pytlÛ ãi krabic, aby se pfii manipulaci a transportu nepo‰kodily.
Dûkujeme za va‰i pomoc
BliÏ‰í informace podá MÚ ·tramberk,
Katefiina Sochová tel.: 558 840 613
Nebo dispeãink Diakonie Broumov
tel.: 224 316 800, 224 317 203
Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
sluÏby pro obãany z okraje spoleãnosti — materiální pomoc sociálnû potfiebn˘m, azylové
ubytování i pracovní pfiíleÏitost. Více na www:
diakoniebroumov.org

Vyhodnocení XIII. ·tramberské divadelní
pfiehlídky amatérsk˘ch divadelních
souborÛ 2010
Dnem 16. 4. 2010 skonãila XIII. ·tramberská
divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních
souborÛ. Diváci mûli moÏnost zhlédnout celkem 5 soutûÏních pfiedstavení a jedno nesoutûÏní na závûr pfiehlídky:
Hrobka s vyhlídkou, Norman Robbins, Divadlo U lípy Ostrava
Zdrav˘ nemocn˘, Moliére, DS VICENA Ústí
nad Orlicí
Je‰tû jednou, profesore, Antonín Procházka,
DS Kozlovice
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Pfiíbuzné si nevybíráme, Eric Assous, DS
·AMU ·títina
Paní ministrová, Branislav Nu‰iã, DS Kotouã ·tramberk
ManÏel na v˘pomoc, Ruda Mafiík, DS Kotouã
·tramberk

3. nejlep‰í reÏie: Pavla Jurková, DS Kotouã
·tramberk za hru „Paní ministrová“

Opu‰tûná budova na malém ostrovû uprostfied fieky skr˘vá ve sv˘ch zdech tajemství, intriky a snad i vraÏdu. ZavraÏdûnou je profesorka
Lola Dakotová. V prstech mrtvé je nalezen pramínek vlasÛ a v kapse jejího kabátu útrÏek papíru s nápisem „Mrtv˘ dÛm“. Îalobkynû okresní prokuratury spoleãnû s detektivy z oddûlení
vraÏd newyorské policie rozjíÏdí pátrání, které
je pfiivádí na univerzitní pÛdu.
Mohl b˘t pachatelem nûkdo z kolegÛ Loly,
kter˘ Ïárlil na její vûdecké úspûchy? A proã Lola mûla ve své pracovnû vyvû‰enou fotografii
dvacetileté studentky, která pfied osmi mûsíci
beze stopy zmizela? Detektivní román Mrtv˘
dÛm napsala Linda Fairsteinová.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí Mûstské knihovny

4. nejlep‰í Ïenská role: Dagmar Bene‰ová, DS
Kotouã ·tramberk za roli „Paní ministrové“

Zajímavost ze svûta filatelie

Tak jako kaÏd˘ rok i letos diváci sv˘mi hlasy
urãili vítûze v jednotliv˘ch kategoriích:
1. nejlep‰í hra: Divadelní spoleãnost Kozlovice,
„Je‰tû jednou, profesore“
2. nejlep‰í scéna: Josef Hrãek, DS Kotouã ·tramberk, „Paní ministrová“

5. nejlep‰í muÏská role: Jan ·tûpánsk˘, DS VICENA Ústí nad Orlicí za roli „Argana“ ve hfie
Zdrav˘ nemocn˘
Chtûli bychom jménem v‰ech úãinkujících
a pofiadatelÛ co nejsrdeãnûji podûkovat vám, divákÛm, za trvalou pfiízeÀ a v‰em sponzorÛm za
podporu, bez níÏ by se tato na‰e pfiehlídka nemohla uskuteãnit.
ZároveÀ si dovolujeme doufat, Ïe se spoleãnû
setkáme i za rok pfii konání XIV. ·tramberské
divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch divadelních
souborÛ — 2011.
âlenové DS Kotouã

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Historick˘ román FlorenÈanova nevûsta od
Richarda Dübella se odehrává v 16. století ve
Florencii. Lorenzo Chirardi je vyslán zámoÏn˘m obchodníkem, aby vyzvedl jeho budoucí
snachu Clarice. Jeho mise v‰ak skonãí katastrofou. Na místû setkání Lorenzo najde pouze vozy, mrtvé a ranûné. Jeho chránûnka byla
unesena zloãineckou bandou zvanou „vlãí
smeãka“. Lorenzo ví, Ïe Clarice mÛÏe osvobodit
pouze pomocí lsti. Nechá se tedy k bandû naverbovat jako Ïoldnéfi a vystaví se tak smrtelnému nebezpeãí.
Îivotopisná kniha Karel Hála — mistr swingu vznikla z povídání autorky Vûnceslavy Dezortové se zpûvákem a po jeho pfiedãasné smrti
ji doplnila jeho Ïena, s níÏ proÏil dvacet pût let.
Dozvíme se spoustu zajímavostí a podrobností ze soukromí i profese. Zjistíme, Ïe Karel Hála
byl nejen milovník hudby, ale také nad‰en˘ domácí kutil a zahrádkáfi, kter˘ si uÏíval pfiírody
a poklidného Ïivota na venkovû, nejen vynikající zpûvák, ale také ãlovûk, s velk˘m smyslem pro
humor a vypravûã prá‰ilovsk˘ch pfiíbûhÛ.

V loÀském roce pfii slavném v˘roãí zaloÏení
mûsta jsme vydali ruãní pfiíleÏitostné razítko.
Mnoho z vás vyuÏilo této sluÏby a má doma na
památku orazítkovanou známku nebo korespondenãní lístek. âeská po‰ta ve spolupráci
s ãasopisem Filatelie kaÏdoroãnû vyhla‰uje anketu o nejkrásnûj‰í ãeské ruãní razítko. Na‰e
pfiíleÏitostné razítko získalo v anketû krásné
druhé místo. Velké díky na tomto úspûchu má
filatelista pan Josef Padrta, kter˘ razítko navrhl
a graficky upravil.
Ve stfiedu 16. ãervna vyjde známka s motivem
·tramberka, která bude mít hodnotu 14 Kã. ZároveÀ bude vydáno ruãní pfiíleÏitostné razítko.
Informace vám dodáme v pfií‰tích novinkách.
Anna Ra‰ková

Mûsto ·tramberk vyhla‰uje VII. roãník
soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho

SoutûÏ o nejlep‰í ‰tramberské
ucho
Vyz˘váme odváÏné pekafiky i pekafie z fiad
soukromníkÛ i podnikatelÛ, aby zmûfiili své dovednosti a síly v anonymní soutûÏi o nejlep‰í ·tramberské ucho. I tentokrát se bude soutûÏit ve
dvou kategoriích, a to ,,válené“ a ,,lité“ u‰i. Také jsme zvolili datum tûsnû po ·tramberské
pouti, kdy vût‰ina ·tramberákÛ má tzv napeãeno. Tû‰íme se na va‰i hodnou úãast.
Podmínky soutûÏe:
1. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ ·tramberák
(i Ne‰tramberák, kter˘ zÛstal srdcem vûrn˘
·tramberku)
2. Poãet kusÛ nutn˘ch k soutûÏi je nejménû 30
3. Dodávky musí b˘t fiádnû oznaãeny jménem
v˘robce a adresou
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4. Termín dodání je prÛbûÏn˘, nejpozdûji v‰ak
v pátek 21. 5. 2010 do 12.00 hod. (Kulturní dÛm, Námûstí 11, 1. poschodí, kanceláfi
OKSCR)
Jak se bude hodnotit:
1. SoutûÏ je anonymní.
Vystavené u‰i jsou znaãeny ãísly a pfied nimi
jsou úlomky peãiva na tácku k ochutnávce
2. Ten, kdo pfiipravil soutûÏ, nesmí b˘t ãlenem
poroty
3. Kdo se pfiihlásil do soutûÏe, nesmí b˘t ãlenem poroty
4. Odborná porota bude sloÏena z osob nezainteresovan˘ch na soutûÏi
5. Laická porota bude hodnotit formou hlasovacích lístkÛ do pfiipravené hlasovací
schránky
6. V˘sledky a hodnocení soutûÏe budou oznámeny v nedûli 20. 6 na slavnosti v Národním sadu
7. KaÏd˘ úãastník dostane malou pozornost
Ochutnávka bude probíhat v zasedací místnosti v Kulturním domû v sobotu 22. 5. 2010
v dobû od 13.00 do 17.00 hod. Tû‰íme se na
pekafie i hodnotitele
Co se bude hodnotit:
1. Vzhled
2. ChuÈ
3. VÛnû
4. Celkov˘ dojem
Ceny za vítûzství ve dvou kategoriích a hodnocení dvûma porotami:
1.—3. místo v kategorii ,,válené“ u‰i ocenûné
odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii ,,válené u‰i“ ocenûné
laickou vefiejností
1.—3. místo v kategorii ,,lité“ u‰i ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii ,,lité“ u‰i ocenûné laickou porotou
Zvlá‰tní cena kulturní komise
Informace na tel. 558 840 616

Ze školy
Zpívání pod Trúbou
Ve stfiedu 14. dubna uspofiádala Matefiská
‰kola ·tramberk Bafiiny jiÏ XV. roãník pûvecké
soutûÏe pro dûti z okolních matefisk˘ch ‰kol.
I pfies nepfiízeÀ poãasí zavládla ve ‰kolce pfiíjemná a pohodová atmosféra. Pfiihlásilo se 31
soutûÏících dûtí z 8 matefisk˘ch ‰kol. Porota nemûla snadn˘ úkol rozdûlit dûti do zlatého,
stfiíbrného a bronzového pásma. Dûti vystupovaly jako profesionálové. Pohádková kníÏka,
upeãená perníková Trúba a spoleãné poho‰tûní
pro v‰echny byla tou správnou teãkou za vydafien˘m roãníkem soutûÏe.

MoÏná, Ïe u nûkoho pfiispûjeme ke kladnému
vztahu k hudbû, moÏná, Ïe nûkomu písniãka
obohatí jeho Ïivot.
Juráková Stanislava, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Zápis do M·
Zápis do M· pro ‰kolní rok 2010/2011 probûhne v M· Zauliãí a M· Bafiiny dne 13. 5. 2010
v dobû od 10.00 do 16.00 hod.
Rodiãe, vezmûte s sebou obãansk˘ prÛkaz,
rodn˘ list dítûte, bankovní spojení pro bezhotovostní platby stravného a ‰kolného a potvrzení
o oãkování dítûte. Formuláfi o potvrzení fiádného oãkování je k vyzvednutí v kanceláfii Z· nebo v obou M·.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
¤editelství Z· a M· ·tramberk

Podûkování

VI. Mezinárodní Velikonoãní turnaj
v kopané dívek 20. 3. 2010, Branice,
Polsko

Dûkujeme v‰em pekafiÛm ·trambersk˘ch
u‰í, ktefií nám sponzorsky pfiispûli sv˘mi v˘robky na Den Zemû, kter˘ se konal 24. 4. 2010 v Kamenárce ve ·tramberku. Dík patfií Martinu Bárovi, Miroslavu a Daniele Hanzelkov˘m, Karle
Harrandové, Ladislavu Hezkému, Ludmile ·uterové
Anna Ra‰ková

Dne 20. 3. 2010 se v polském mûstû Branice
uskuteãnil mezinárodní velikonoãní turnaj
v kopané dívek. Na‰e dûvãata skonãila na 6. místû, kdyÏ ve velmi tûÏké skupinû prohrála v prvním utkání s domácí Branicí 6:0, ve druhém utkání podlehla Istebnej 1:0. V zápase o 5. místo
prohrály s druÏstvem Lewinie Brzeskim 1:0.
Nejlep‰í hráãkou druÏstva se stala Tereza Han-

Anna Ra‰ková
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zelková. DûvãatÛm dûkujeme za vzornou reprezentaci ‰koly a mûsta.

Branky: David Merenda 1, Jaroslav Mihál 1, Jakub Kus˘ 1
Z· a M· ·tramberk : Z· a M· Trojanovice 3 : 2
Branky: David Merenda 1, Martin BartoÀ 1,
Marek Miku‰ 1
Sestava:
Jakub Kus˘, David Merenda, David Teichman, Martin BartoÀ, Petr âíp, Ondfiej Buzek,
Roman Marek, Jaroslav Mihál, Marek Miku‰,
Adam Polá‰ek, Tadeá‰ Tursk˘, Daniel Zdafiil

Sestava:
Eva Barvíková, Katefiina Schenková, Vendula Marková, Lucie Stolafiová, Tereza Hanzelková, Eva Hru‰kovská, Nikol Hanzelková, Martina Va‰ková, Veronika Hrubá
Stanislav Pe‰, Jaroslav Pikulík
Koneãné pofiadí turnaje:
1. Gimnazjum Kietrz
2. Gimnazjum Branice
3. Gimnazjum Baborów
4. Gimnazjum w Istebnej
5. Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
6. Z· a M· ·tramberk
7. SP· Krnov

Mc Donald’s cup (turnaj v kopané)
4.—5. tfiíd základních ‰kol
Ve stfiedu 31. 3. 2010 se odehrála základní
skupina turnaje v kopané ve Fren‰tátû. Hrálo se
na travnatém hfii‰ti 2 × 10 minut, ‰est hráãÛ
plus brankáfi. Úãastníky turnaje byly tyto ‰koly:
Z· a M· Tyr‰ova Fren‰tát, Z· Záhuní Fren‰tát,
Z· a M· Tichá, Z· a M· Trojanovice a Z· a M·
·tramberk. Na‰i ho‰i porazili v prvním utkání
Záhuní 4:0, ve druhém utkání prohráli s Tichou
1:4, ve tfietím utkání porazili Tyr‰ovu Fren‰tát
3:0 a v posledním utkání porazili Trojanovice
3:2. Celkovû se umístili na druhém místû a postoupili spoleãnû s Tichou do semifinále turnaje, které by se mûlo odehrát ve druhé polovinû
kvûtna.
V‰em hráãÛm dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly.
V˘sledky:
Z· a M· ·tramberk : Z· Záhuní Fren‰tát 4 : 0
Branky: David Teichmen 2, Martin BartoÀ 1,
Jakub Kus˘ 1
Z· a M· ·tramberk : Z· a M· Tichá
1:4
Branky: Martin BartoÀ 1
Z· a M· ·tramberk : Z· Tyr‰ova Fren‰tát 3 : 0

Koneãná tabulka:
1. Z· a M· Tichá
12 b.
2. Z· a M· ·tramberk
9 b.
3. Z· Tyr‰ova Fren‰tát
3 b.
4. Z· a M· Trojanovice
3 b.
4. Z· Záhuní Fren‰tát
3 b.
Jaroslav Pikulík, 31. 3. 2010

Pfiehlídka recitátorÛ
Dne 30. bfiezna 2010 se konal 9. roãník Jarní
pfiehlídky recitátorÛ — ÏákÛ 1. stupnû Z·
·tramberk.
PÛvodnû tato pfiehlídka vznikla jako recitaãní soutûÏ na podporu ekov˘chovy na ‰kole a jejím obsahem byly pfieváÏnû ver‰e o pfiírodû.
V prÛbûhu let v‰ak u na‰ich ÏákÛ vzrÛstal zájem o pfiednes ver‰Û a souãasnû s tím se roz‰ifiovalo i obsahové pojetí na‰í pfiehlídky. Zachováno v‰ak zÛstalo období konání pfiehlídky —
jaro — jako období, které pfiiná‰í prostfiednictvím probouzející se pfiírody inspiraci v‰em.
V leto‰ním roãníku zaznûly ver‰e tradiãní i moderní, dûti volily podle toho, co je jim blízké,
a rozhodnû to nebylo na ‰kodu. Pestrost, osobitost a snaha o co nejlep‰í v˘kon — tak by se dala leto‰ní pfiehlídka charakterizovat.
V porotû usedly zástupkynû MûÚ ·tramberk,
paní Anna Ra‰ková a paní Ing. Marta Marková,
za Ïáky pak Tadeá‰ Pe‰at, úãastník okresního
kola pfiehlídky mlad˘ch recitátorÛ.
Z v˘sledkové listiny (zúãastnilo se 47 ÏákÛ):
1. místa obsadili Martin Mikunda, Karolína
Zdafiilová z 1. A, Denisa Hanáková a Dominik
Burda z 2. A, Katefiina ·varcová ze 3. A, Dorota
Dostálová ze 3. B, Adéla Sviderková ze 4. A, Adriana Ra‰ková z 5. A, Dan Krajãa z 5. B. Absolutní vítûzkou se stala Adriana Ra‰ková.
2. místa obsadili Petr Marek, Barbora Sopuchová, Alena Purmenská, Zdenûk Pliska, Marie
Baìurová, Marek Juraãák, Lucie Krysová, Daniela Závadová, Martin BartoÀ.
3. místa Katefiina Lípová, Adéla ·lehoferová,
Jan Materna, Ludmila Hru‰ková, Nikola Kundlová, Katefiina Dostálová, Johanka Dudová, Radek ·krabal, Karolína Kfiupalová.
Vítûzem byl v‰ak pro nás kaÏd˘, kdo si vybral
báseÀ, nauãil se ji pfiedná‰et a vystoupil pfied
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publikem. Doufáme, Ïe se za rok opût sejdeme
a v‰em zúãastnûn˘m dûtem dûkujeme.
Za uãitelky 1. stupnû Z· ·tramberk
Mgr. Jitka JalÛvková

Stfiípky událostí z M· ve ·tramberku —
Zauliãí
Nov˘ rok 2010 jsme zahájili 15. 1. zápisem
dûtí do 1. tfiíd. Ma‰karní ples se jako kaÏdoroãnû konal 12. 2. tentokrát pod patronací rodiãÛ,
ktefií obstarali program, bufet a tombolu. Dûti
a p. uãitelky vyzdobily ‰kolku. Ples se vydafiil ke
spokojenosti v‰ech. Divadlo My‰ka nás nav‰tívilo s pohádkou Kráska a zvífie 18. 2. Dne 2. 3.
jsme zase my zajeli do KDK na pohádku Ferda
Mravenec. Pohádku Zimní pfiíhody vãelích
medvídkÛ jsme zhlédli v KD 23. 3. V úter˘ 30.
3. jsme pozvali rodiãe a dûti na pfiedvelikonoã-

ní vyrábûní dekorací, zdobení vajíãek, pletení
ozdob z proutí atd. Byla hojná úãast, dûti se
vÏdy na toto tû‰í a rády pomáhají rodiãÛm.
Hned po Velikonocích 8. 4. na‰i M· nav‰tívily
dûti a p. uãitelky z M· Orlová, které pfiijely do
·tramberka na v˘let. V na‰í ‰kolce se obãerstvily a pokraãovaly dále v prohlídce ·tramberka.
V pondûlí 14. 4. se konal jiÏ 15. roãník soutûÏní akce Zpívání pod Trúbou v M· na Bafiinách.
Na‰i ‰kolku reprezentoval Jeník Morãinko s písniãkou Volám tû sluníãko. âeká nás 22. dubna
brigáda na ‰kolní zahradû za pomocí rodiãÛ.
Patfií jim velk˘ dík. Také nás nav‰tíví u pfiíleÏitosti Dne Zemû Ïáci 7. tfiíd ze Z· ·tramberk
s programem pro na‰e dûti (hry, soutûÏe).
V kvûtnu se bude 13. 5. konat zápis do na‰í M·.
O dal‰ích novinkách a událostech vás budeme
opût informovat.
Za kolektiv M· Ludmila Mechlová

Ze sportu
BùH DùTÍ V NÁRODNÍM SADU
Datum konání: sobota 22. kvûtna 2010
Závodní kanceláfi: vestibul tûlocviãny Mûstského úfiadu ·tramberk
Prezentace: 8.30—9.00 hod.
Hlavní rozhodãí: Alexandr Neuwirth
·atny: u tûlocviãny Mûstského úfiadu ·tramberk
âasov˘ rozvrh: 9.10 hod. nejmlad‰í dívky a chlapci 2003—2005
9.15 hod. mlad‰í dívky a chlapci 2001—2002
9.25 hod. Ïaãky a Ïáci 1999—2 000
9.35 hod. mlad‰í Ïákynû a Ïáci 1997—1998
9.45 hod. star‰í Ïákynû a Ïáci 1995—1996
Dûti, které se zúãastní závodu, obdrÏí sladkou odmûnu
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ: ve vestibulu tûlocviãny 10.05 hod.
Vyhodnocení zvlá‰È dívky a chlapci

·tramberská desítka
30. roãník silniãního bûhu
Závod pofiádá LA·SK¯ BùÎECK¯ KLUB
Sponzofii:

·MIRA – PRINT, s. r. o.
KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.
MùSTO ·TRAMBERK
BPS – PRASTAV s. r. o.
MUDr. Antonín Quarda
Ladislav Hezk˘
ASOMPO s. r. o.
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Datum:
Místo:
Podmínky:

sobota 22. kvûtna 2010 v 10.00 hodin
tûlocviãna Mûstského úfiadu ·tramberk
kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí a svou pfiipravenost
potvrdí podpisem pfii prezentaci
Prezentace:
od 8.45 hod. do 9.45 hodin u tûlocviãny Mûstského úfiadu ·tramberk
Kategorie:
„A“ muÏi do 39 let
„B“ muÏi 40—49 let
„C“ muÏi 50—59 let
„D“ muÏi 60—69 let
„E“ muÏi nad 70 let
„F“ Ïeny
Startovné:
50 Kã,
Obãerstvení:
tepl˘ ãaj v cíli, ·tramberské u‰i
·atny, sprchy:
u tûlocviãny TJ Mûstského úfiadu ·tramberk
Ceny:
Odmûna pro první tfii bûÏce v kaÏdé kategorii, cena pro nejmlad‰ího a nejstar‰ího úãastníka, prémie za pfiekonání traÈového rekordu 500 Kã, finanãní ceny > 4 000 Kã., vûcné ceny v hodnotû > 4 000 Kã., bohatá tombola.
Vyhodnocení, vãetnû pfiedání cen bude do dvacet minut po dobûhnutí posledního bûÏce.
Délka tratû:
10 km, smí‰en˘ terén s pfievahou silnice
TraÈov˘ rekord:
muÏi Vesel˘ Petr
32:32,4 (1994)
Ïeny ·ádková Irena
37:58,0 (2002)
Upozornûní:
bûÏí se za silniãního provozu, kaÏd˘ bûÏí na vlastní nebezpeãí!
Informace o závodû: e-mail: jiri.harasta@ktknet.cz, mobil 731 255 023
v˘sledky:
http://www. beh.cz

Judo
Tyr‰Ûv areál v Opavû v sobotu 20. bfiezna uvítal 320 ÏákÛ a ÏákyÀ z âR, SR a Polska na 19.
roãníku Slezského poháru v judo. Mezi nimi
startovala i osma nadûjí ‰tramberského oddílu.
Sbírka 4 medailí dokazuje, Ïe byli úspû‰ní.
Smutné bylo, Ïe tyto medaile posbírali pouze
benjamínci, jimÏ se velmi dafií, ale ho‰i startující v Ïákovsk˘ch kategoriích nejenÏe nedosáhli na medaile, ale Ïádn˘ nevyhrál ani zápas.
Nejv˘‰e dosáhl Vincent Skurka do 28kg.
V „pavouku“ pro‰el bez zaváhání aÏ do finále,
kde spornû prohrál s Chromidlem ze Sp. Dubnice (SR). Ale i stfiíbrná medaile byla v této
hmotnosti cenûná. Nikolu ·imkovou do 34 kg
zaskoãila Slamníková z Baníku Ostrava, ale o 3.
místo porazila Bukovskou z Hranic. Dal‰í bronz
pfiidal bratr Daniel do 23 kg. V úvodu ho vyfiadil Filipec (SKP Ostrava). Tfietí bronz pfiipsal
Adam Bajer do 30 kg. Od poãátku si vedl zdatnû a aÏ o finále prohrál s Va‰inem z Brna. O 3.
místo drÏením porazil Chytrého z Femaxu. Nûkter˘m ÏákÛm nelze upfiít snahu, ale ta jiÏ mezi star‰ími kategoriemi mnohdy nestaãí.
Malá cena Bohumína mlad‰ích ÏákÛ konaná
27. bfiezna pfiilákala na start okolo 60 závodní-

kÛ na‰eho kraje. Ze ·tramberka startovali dva
zástupci: do 38kg nastoupil Martin Jurák. Podal
v˘born˘ v˘kon, kter˘ v‰ak na medaili nestaãil.
Nejprve podlehl Galuzskovi z Karviné velmi ne‰Èastnû na praporky 2:1 (pfii nerozhodném v˘sledku rozhodují rozhodãí o aktivnûj‰ím borci).
V opravách si velmi rychle poradil se Zakopalem
(Mittal OVA). V dal‰ím utkání, které rozhodovalo o postupu do malého finále o 3. místo se
opakovalo dûjství z úvodního zápasu a opût na
praporky 2:1 pro soupefie.
Martin Hru‰ka nad 60 kg byl suverénní. Nikdy se nezdrÏel se soupefiem déle neÏ 40 sekund. Nejprve to byl Balasz z âeského Tû‰ína
a po v˘hfie nad ·tykem z Karviné uÏ jen vyskoãil na nejvy‰‰í stupínek.
Velikonoãního turnaje v Judo ÏákÛ, konaného 3. dubna v Karviné, se zúãastnili pouze 3 zástupci ‰tramberského oddílu, roz‰ífiili tak startovní úãast na 170 dûtí âR, SR a Polska. Oproti minul˘m soutûÏím ve Fr˘dku a Opavû byla
úãast o nûco men‰í a tak soutûÏ skonãila v pfiijatelném ãase a vydafiené poãasí v sobotu nemuseli sledovat pouze z oken haly.
Ze zmínûného oddílu mûl svÛj den Daniel ·imek do 23 kg benjamínkÛ. Doslova kosil jednoho soupefie za druh˘m vÏdy pfied limitem
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a vÏdy do 30 sekund. Postupnû to byl Maralík
z Mittalu, ·zmyk z Karviné, Walica ze Stonavy
a ve finále i Filipec z SKP Ostrava. Naopak jarní únava se projevila u jeho sestry Nikoly do 31
kg. Hned v úvodu nedokázala vÛbec vzdorovat
Kubíãkové z SKP Ostrava a prohrála pfied limitem. V dal‰ích zápasech vyhrála tûsnû na praporky s Wiesnerovou z Tfiince a stejnû i nad PraÏákovou z Mittalu. Byla z toho sice stfiíbrná medaile, ale hodnû u‰mudlaná.
Posledním zástupcem byl ·imon Skurka do
45 kg star‰ích ÏákÛ. ProtoÏe to byly jeho druhé
závody, neãekal se Ïádn˘ ohlu‰ující cinkot kovu, ale málem to vy‰lo. Ve skupinû prohrál
s Hálem (Stafiíã) a Koudelkou (âesk˘ Tû‰ín),
ale porazil Mali‰e z Ostravy. Prvnû jmenovan˘
postoupil jako vítûz skupiny a o druhém postupujícím rozhodlo skóre ze vzájemn˘ch utkání. Postoupil Mali‰, kter˘ nakonec obsadil 2.
místo.
10. dubna se konal v Blansku Velikonoãní
turnaj nejmen‰ích judistÛ. SoutûÏe se zúãast-

Společenská rubrika
Jubilanti na kvûten 2010

nilo 173 jednotlivcÛ z 26 oddílÛ pfieváÏnû jiÏní
Moravy. Za ·tramberk zde nastoupili dva zástupci a oba urãitû neudûlali zdej‰ímu oddílu
ostudu. Nejúspû‰nûj‰í byl Vincent Skurka do 23
kg. Nejprve porazil Hynãicu z Femaxu (10 bodÛ), Schulze z SKKP Brno, domácího Frajera
a bylo tu finále s jihlavsk˘m Bohdálkem. Zápas
byl vyrovnan˘ a zhruba v polovinû bodoval ná‰
borec akcí za 5 bodÛ. V˘kony obou nadûjí gradovaly, ‰trambersk˘ závodník nakonec vedení
udrÏel a stanul na stupínkÛ nejvy‰‰ím.
Nikola ·imková nûkde hledá svoji suverénní
formu z úvodu roku, pfiesto v‰ak si nevedla
‰patnû. V hmotnosti do 30 kg nejprve prohrála
s Havlíãkovou (SKKP Brno) za 10 bodÛ, stejn˘m pomûrem pak porazila Îemliãkovou z Daãic a Klime‰ovou z âeské Tfiebové.
V posledním zápase prohrála na praporky
a Ka‰párkovou z Jihlavy. O bronzové medaili
pak rozhodovalo vzájemné utkání s Havlíãkovou a Nikola zÛstala tûsnû pod bednou.
Josef ·tábl, trenér

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

92 let Ludmila Petrá‰ová
91 let Matilda VaÀková
89 let Anna Juráková
88let

Narozené dûti:
Adrian Randis
Katefiina Sopuchová

Anna Hajdová

86 let Zdenka Staryszáková
85 let Marie Riedlová
Vladimír Ja‰ek
Anna ·mahlíková
84 let Marie Hrstková
Vladimír Baar
Jifiina Svobodová
83 let AlÏbûta Papájová

Zemfieli:

80 let Emílie ·udáková
75 let Ludmila Bajerová
70 let Jan ·majstrla
Josef Matera
Anna Klauzárová
Anna Ra‰ková
Josef R˘del
Karla Vanerová

ZdeÀka Mandová
Václav Plachta
Josef Sopuch

Blahopfiejeme
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Kam do společnosti a za kulturou
Sekce ochrany ptákÛ âeské spoleãnosti ornitologické
okres Nov˘ Jiãín a Hukvald
si vás dovoluje pozvat na 15. roãník akce nazvané

U R â O VÁ N Í P TÁ K Ò P O D L E Z P ù V U
KDY?
v sobotu 1. kvûtna 2010
SRAZ ZÁJEMCÒ: v 6.00 hod. ráno pfied hlavním vchodem do Základní ‰koly E. Zátopka (Pion˘rská)
v Kopfiivnici. Z· se nachází 300 m od kfiiÏovatky u restaurace „Kavárna“ smûrem do
mírného kopce.
Z místa srazu se pfiemístíme pod Bílou horu, odkud budeme poslouchat zpívající ptáky, budeme se uãit je rozeznávat. Za vhodného poãasí bude pfiipravena ukázka odchytu a krouÏkování ptákÛ. Vycházka bude pokraãovat pfiechodem Bílé hory do ·tramberku.
Na základû zku‰eností z pfiedchozích let doporuãuji obuv do „mokrého“ terénu, termosku s tepl˘m nápojem,
dalekohled, fotoaparát, popfi. klíãe k urãování ptákÛ. Setkání probûhne za kaÏdého poãasí.
Zájemci si mohou odnést ornitologické broÏury, ãasopisy apod.
Pro dal‰í informace se mÛÏete obracet na Jana Ko‰Èála, telefon 737 812 339, e-mail: j.k.kostal@seznam.cz.

Travesti show Divoké koãky z Ostravy
vás zve na 2hodinovou zábavnou show.
Kulturní dÛm ve ·tramberku 5. kvûtna 2010.
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 také v pfiedprodeji
na MIC ve ·tramberku, MIC v Kopfiivnici
a Infocentrum Relax ve ·tramberku
www.divokekocky.com

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu
Jazz U PísafiÛ v nedûli 9. 5. 2010 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ (Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana Borise Urbánka pfiijal

Michal Îáãek (saxofon)

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)
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Mûsto ·tramberk vás zve na

koncert tamburá‰sk˘ch
orchestrÛ
z Chorvatska a Rakouska
Nedûle 9. kvûtna 2010 v 9.45 hod. • námûstí ve ·tramberku

Tamburá‰sk˘ orchestr z Osijeku v Chorvatsku
Tamburá‰sk˘ orchestr z Welsu v Rakousku
Koncert se koná v rámci akce Balkánské dny kultury 2010 ve Studénce
Vstupné dobrovolné

První SZU· MIS music o. p. s. v Kopfiivnici
a poboãka ve ·tramberku
vás srdeãnû zve na

Jarní koncert ke Dni matek
v Kulturním domû ve ·tramberku
v úter˘ 11. kvûtna 2010
Zaãátek v 16.00 hod.

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk zve
na kvûtnové diskotéky
v APOLLO CLUBU
20.00—03.00 hod.
15. 5. 2010 P¤EDPOUËOVÁ
22. 5. 2010 NAROZENINOVÁ
(u pfiíleÏitosti 5. narozenin Mûstského pivovaru)

Oslavte s námi jiÏ

5. narozeniny Mûstského pivovaru ·tramberk!
v sobotu 22. kvûtna 2010
od 13.00 do cca 18.30 hod. na ‰tramberském námûstí
Hrají
Stanley’s Dixie Street Band
Docuku
HEC
Na závûr vystoupí ãesk˘ kouzelník a iluzionista Petr Kravãík.
Souãástí oslav je

SoutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho,
kterou tradiãnû vyhla‰uje Mûsto ·tramberk.
Ochutnávka v˘robkÛ probíhá v zasedací místnosti v Kulturním domû
22. 5. 2010 od 13.00 do 17.00 hod.
SoutûÏí se ve dvou kategoriích: ,,válené“ a ,,lité“ u‰i, hodnotí laická i odborná porota.
Podmínky soutûÏe naleznete na www.stramberk.cz nebo www.relaxvpodhuri.cz.
Termín dodání pekafisk˘ch v˘robkÛ je prÛbûÏn˘, nejpozdûji v‰ak 21. 5. do 12.00 hod.
(Kulturní dÛm, Námûstí 11, 1. poschodí, kanceláfi OKSCR).
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Základní umûlecká ‰kola ZdeÀka Buriana, Kopfiivnice, pfiíspûvková organizace,
poboãka ·tramberk
vás srdeãnû zve dne 20. kvûtna 2010 na

Îákovsk˘ koncert do Kulturního domu na námûstí.
Zaãátek je v 16.30 hodin. Zvou Ïáci a uãitelé.

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

pfiíleÏitostn˘ koncert Ïákovského orchestru

Jugendblasorchestre

Konstanz
Pátek 21. kvûtna 2010 v 11.00 hod.
Námûstí ve ·tramberku
V˘znamn˘ mládeÏnick˘ nûmeck˘ orchestr hraje muzikálovou a filmovou hudbu.
Pfii náv‰tûvû na‰eho mûsta projevili mladí muzikanti pfiání zahrát si na námûstí.

Zveme v‰echny, kdo má volno a má rád kvalitní hudbu
Vstupné dobrovolné

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK), âeská hasiãská
sportovní federace, mûsto ·tramberk a Hasiãsk˘ sportovní klub Nov˘ Jiãín (HSK NJ

SoutûÏ TFA „·tramberská Trúba 2010“
první závod „poháru fieditele HZS MSK v TFA 2010“.
Bûh na Trúbu se uskuteãní v sobotu dne 29. kvûtna 2010. Start ve ·tramberku na námûstí
a cíl na vûÏi ·tramberská Trúba. Zaãátek 10.30 hod.
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Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

J A R O S L AV H U T K A
recitál
27. 5. 2010 v 19.00 hodin v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Vala‰ské království, hrad ·tramberk — pozvánka
V roce 2010 se na Trúbû ve ·tramberku pfieneseme o nûkolik století zpût a podnikneme —
V¯PRAVU DO PAMùTI — náv‰tûvníci hradu budou mít moÏnost v rámci pofiádan˘ch akcí zahájit
studium na HRADNÍ FAKULTù.

Jarní probuzení
Termín 1. kvûtna 2010 sobota od 10 hodin
Zahájení sezony — ‰achov˘ turnaj, jarní hry, slaÀování z Trúby, moÏnost nahlédnutí do jeskynû — Slámové sluje, veãerní promítání pohádky „AÈ Ïijí duchové“ pod ‰ir˘m nebem pod ‰tramberskou Trúbou, opékání
‰pekáãkÛ na hradû a líbání pod rozkvetlou tfie‰ní, náv‰tûva Trúby do 24 hodin.

Na náv‰tûvû u babky bylinkáfiky
Termín 15. kvûtna 2010 sobota od 10 hodin
vyuÏití bylin k léãení — babské recepty, v˘roba nejen bylinkov˘ch pol‰táfikÛ, znaãená trasa okolo Trúby
k MDD s poznáváním obrázkÛ rÛzn˘ch kvûtin a jejich vÛní.
VyuÏití psÛ k „léãení lidské du‰e“, poznávání psí „nálady“ — dle obrázkÛ s v˘razy psÛ, aj. Psí tématika

Stylová kavárna Perníkovka ve ·tramberku vás srdeãnû zve
kaÏdou lichou sobotu na veãery u krbu pfii svíãkách za poslechu pûkn˘ch písniãek (DJ Karel Îerdík)
obnoven˘ jídelníãek
napfi. palaãinky — peãená vepfiová kolena — toãená piva PlzeÀ 12° (28 Kã) a Radegast 10° (20 Kã)
Provozní doba
Út—Ne a svátky od 10.00 do 20.00 hod.
Kontakt: Kavárna Perníkovka, ul. Kopec (cestou kolem kostela na Trúbu)
Tel. 776 864 130
Fotogalerie Perníkovky na www.relaxvpodhuri.cz
ra, pak ho zniãeho nic potkáte a bác ho… Najednou
pochopíte, Ïe stará láska nerezaví, a také zjistíte, Ïe
se to nûjak komplikuje. Vítejte v romantické komedii
Nancy Meyers, reÏisérky, jejíÏ pfiíbûhy pocházejí aÏ
na v˘jimky ze skuteãného Ïivota, aã je to k nevífie.
V hlavních rolích Meryl Streepová a Alec Baldwin.
Nedûle 9. 5. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Program kina Štramberk
NA KVùTEN 2010
Nedûle 2. 5. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

NùJAK SE TO KOMPLIKUJE
Romantická komedie, titulky, 120 min., od 12 let
Pfiedstavte si, Ïe se rozvedete, po deseti letech si uvûdomíte, Ïe jste definitivnû odstfiihli b˘valého partne-

DE·ËOVÁ VÍLA
âeská pohádka, 96 min., pfiístupno
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. De‰Èová víla jde krajem pfievleãená za chudou Ïenu. Pozná, Ïe lidé zaãali myslet hlavnû na peníze a vytrácí
se mezi nimi dobro a láska. Rozhodne se proto, Ïe
jim vezme vodu... Ale nebojte, jak uÏ to v pohádkách
b˘vá, dobro a láska nakonec zvítûzí.
Nedûle 16. 5. 2010 v 18.30

TRADIâNÍ ·TRAMBERSKÁ POUË
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NA HRANù TEMNOTY,
·KOLA ÎIVOTA

Nedûle 23. 5. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

DOKTOR OD JEZERA HROCHÒ
âeská komedie, 102 min., pfiístupno
Jedna z humoristick˘ch kníÏek M. ·vandrlíka, Doktor od Jezera hrochÛ, oslovila reÏiséra ZdeÀka Tro‰ku natolik, Ïe si ji vybral i k filmovému zpracování.
Hlavním „hrdinou“ je zde Dr. âenûk Dobe‰ek, nadmíru hodn˘ a slu‰n˘, leã také nepraktick˘ a velmi
ustra‰en˘ muÏ. Je docela spokojen˘ se sv˘m Ïivotem
nemocniãního lékafie, panelákov˘m bytem i manÏelkou Zuzanou. V hl. rolích Eva Holubová a Oldfiich
Navrátil.
Nedûle 30. 5. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

SOUBOJ TITÁNÒ
DobrodruÏn˘, 112 min., titulky, od 12 let
Ve filmu „Souboj TitánÛ” staví boj o moc muÏe proti králÛm a krále proti bohÛm.
Perseus se spolu s dal‰ími neohroÏen˘mi bojovníky
vydává na nebezpeãnou cestu hluboko do zakázan˘ch svûtÛ. Musí se utkat s pekeln˘mi démony
a hrÛzostra‰n˘mi pfií‰erami. Zvítûzí pouze, pokud
pfiijme svou moc a sílu jako bÛh a vzepfie se svému
osudu a pÛjde svou vlastní cestou. V hlavních rolích:
Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes,
Gemma Arterton.

Inzerce
• Prodám byt 2+1, zdûn˘, v os. vl. ve ·tramberku,
1. patro, nízké provozní náklady, cena: 750 000 Kã.
Tel: 732 524 069
• Nabízím k prodeji letniãky minipetunky, Surfinie,
Bidens, afrikány nízké, voskovky atd., rovnûÏ sadbu rajãat, paprik a celeru. Pavel Kelnar, Pod Palárnou 763, ·tramberk, tel: 720 182 435 nebo veãer
556 801 546
• Kvûtináfiství Jana HrivÀáková oznamuje zmûnu
provozní doby. Od kvûtna v nedûli zavfieno. Dûkujeme za pochopení.

PROKLET¯ OSTROV,
P¤ESTUPN¯ ROK

• TOP O9 ve ·tramberku
V souãasné dobû probíhají jednání a registrace
místní organizace TOP 9 ve ·tramberku, která bude dokonãena v polovinû leto‰ního kvûtna. Máte-li
zájem o ãlenství v této novû konzervativnû-pravicové politické stranû, zavolejte na tel. 724 563 983,
kde vám budou poskytnuty bliÏ‰í informace.
Domníváme se, Ïe je nutné roz‰ífiit spektrum nabídek a fie‰ení situace nejen ve státû, ale i na obecní
úrovni.

Hanzlíková Naďa vás všechny zve
na výprodej zboží
na Náměstí 13 ve Štramberku,
který stále trvá až do vyprodání zásob.
Slevy až 50 %.

Nabízíme:
Trubkové a rámové le‰ení
Rodinné domky, bytové domy
panelové domy.

NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME:

Otvírací doba:
Po
Út—Pá
So
Ne

Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk

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

Tel. 728 869 392
Stavební firma Gašper Kopřivnice

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

Nabízíme:
Zateplování rodinných domků,
obklady, dlažby, zednictví.
Kompletní vyřízení programu
„Zelená úsporám“.
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Tel. 605 401 146
734 492 126

KSČM podává ruku všem, kdo stojí o práci a sociální jistoty
Už potřetí jsem kandidátkou do sněmovny, už potřetí kandiduji za Komunistickou
stranu Čech a Moravy. Pravidelně se před
volbami setkávám s otázkou, proč kandiduji. Moje odpověď se za ta léta nezměnila. KSČM je stranou, která zastupuje zájmy
slušných a poctivých lidí. A za takovým politickým subjektem mohu sebevědomě
stát a snažit se v Poslanecké sněmovně pro
něj získat co nejlepší podmínky.
Zmínka, že KSČM stojí za poctivými
a slušnými lidmi, nebyla náhodná. Vyplývá
z ní, že nechceme – stejně jako dosud –
podporovat bující korupci v našem státě,
přinášející miliony do kapes těm, kteří nemusejí poctivě pracovat. Stačí, že v tom
umí chodit a zneužívat své známosti. Boj
s fenoménem korupce považujeme za svoji prioritu. Také proto usilujeme o zavedení každoročních majetkových přiznání
u majetků nad 10 milionů korun. Poctivým
to vadit nebude, ti druzí pak budou muset
na své špinavé kšefty zapomenout.
Mezi naše priority patří také základní sociální jistoty, kterých se dnes mnohým lidem nedostává. A pro další jsou jejich sociální jistoty přinejmenším
v ohrožení. Přitom mluvíme o zdánlivě obyčejných věcech, jako je mít střechu
nad hlavou, zajistit rodinu, nebát se stáří ani nemoci, umožnit dětem vzdělání,
nepřijít o práci. To vše je totiž značně omezeno kvůli asociálním reformám veřejných financí a také díky snaze pravicových stran krájet větší díly rozpočtového koláče ve prospěch horních deseti tisíc.
Jako příklad našeho přístupu bych uvedla oblast, která jejich zásahy trpí nejvíce. Mám na mysli zdravotnictví. Zdá se, jako by někteří zejména pravicoví politici měli v hlavě spíše „zdravé“ tučné konto firem, které z tohoto resortu těží,
než zdraví většiny lidí. KSČM je však jednoznačně na straně té druhé skupiny.
Nesouhlasí s poplatky, rušením nemocnic či jejich převáděním do soukromých
rukou. Jde jí o to, aby péče o zdraví nebyla závislá na výši příjmů.
Kandiduji za občany této země, občany Moravskoslezského kraje i našeho regionu Nový Jičín. Jsem jednou z vás, a proto se domnívám, že priority, za nimiž
stojím já, jsou také vašimi prioritami. A já mohu slíbit, že se nikdy nezpronevěřím důvěře lidí, kteří ji ve mě vložili, a budu v Poslanecké sněmovně prosazovat
zájmy všech občanů a především občanů Moravskoslezského kraje. Věřím, že
vaše účast u volebních uren pomůže naplnit nejen náš program, ale především
zajistí možnost prosazovat základní potřeby každého z vás.
Ing. Kateřina Konečná
poslankyně Parlamentu ČR a vedoucí kandidátka KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Moravskoslezský kraj
www.konecna.cz
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Prodej a v˘mûna autoskel.
Karosáfiské a mechanické práce.
Prodej pneumatik, alu kol
a ocelov˘ch diskÛ,
v‰ech rozmûrÛ a znaãek.
Tomá‰ Va‰íãek
Libotín 684
Tel: 608 885 751
e-mail: t.vasicek@svet-pneu.cz

Bezplatná v˘mûna autoskel
z poji‰tûní.
Prodej náhradních dílÛ Auto Kelly.
Tomá‰ Va‰íãek
Libotín 684
Tel: 608 885 751

www.svet-pneu.cz

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 4/2010.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

