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Informace pro občany

Městský úřad informuje

Z jednání rady

Sbûr nebezpeãného odpadu

Rada mûsta nepfieru‰ila svou práci ani v letním období. Na programu 14. schÛze RM 12.
ãervence byla ãinnost komise sociálnû zdravotní, bytové a SPOZ, informace z oblasti sociální,
informace o nezamûstnanosti a o spolupráci
s podnikateli. V‰echny pfiedloÏené zprávy byly
vzaty na vûdomí. Pro va‰i informovanost bylo ve
·tramberku k 31. 5. 2011 138 nezamûstnan˘ch,
coÏ pfiedstavuje 8,82 % ekonomicky aktivních
obyvatel, a je zároveÀ na prÛmûrné úrovni
v rámci okresu Nov˘ Jiãín.
Rada mûsta vyhlásila v˘bûrové fiízení ã.
4/2011 na obsazení funkce na MÚ — referent
úseku Ïivotního prostfiedí s uzávûrkou pfiihlá‰ek do 5. 8. 2011, blíÏe viz. www.stramberk.cz.
Rada mûsta dala v˘povûì z nájmu nebytov˘ch
prostor v Domû sluÏeb na ulici NádraÏní podnikateli provozujícímu drogerii a PNS a zároveÀ
zvefiejnila zámûr tento nebytov˘ prostor dále
pronajmout. RM schválila vítûze vefiejné zakázky a smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava
stfiechy MÚ ·tramberk, Námûstí 9“, a to firmu
Ing. Ladislav Hradil, Nov˘ Jiãín. RM schválila
vítûze vefiejné zakázky a smlouvu o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce stfie‰ních oken
v obytném domû ·tramberk, Bafiiny 818—819“,
a to firmu NOSTA, s. r. o. Nov˘ Jiãín.
Rada se zab˘vala dal‰ími organizaãními záleÏitostmi. Celé usnesení z jednání RM je k dispozici na webov˘ch stránkách mûsta.
Léto je v plném proudu, tak ãerpejte sílu
a odpoãinek a nenechte se rozru‰it negativními
zprávami. Ti, co se z dovolené jiÏ vrátili, tvrdí,
Ïe u nás není zase tak zle, jak se nám snaÏí lecktefií namluvit.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

V pátek 23. záfií 2011 a v sobotu 24. záfií 2011
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma
AVE komunální sluÏby s. r. o.
Zastávky vozidla:
Pátek 23. záfií 2011
Bafiiny u restaurace Bafiinka 15.00—15.20 hod.
Bafiiny prostor u garáÏí
15.25—15.45 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe 16.00—16.20 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí 16.30—16.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly 17.00—17.20 hod.
Sobota 24. záfií 2011
Námûstí
8.00—8.20 hod.
Závi‰ická ulice
8.30—8.50 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch
9.00—9.20 hod.
Rybské paseky u zásobníku
plynu
9.30—9.45 hod.
Mezi nebezpeãné sloÏky patfií: rozpou‰tûdla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky, mrazáky), oleje a tuky — kromû jedl˘ch, barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie
a akumulátory, vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe), dfievo obsahující nebezpeãné látky, dále budou pfiijímány pneumatiky.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.

Sbûr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ. Star˘
nábytek (kfiesla, Ïidle, skfiínû, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla,
toalety, nefunkãní sporáky, praãky…
Zastávky vozidla:
Pátek 16. záfií 2011
Bafiiny — za prodejnou
zeleniny
15.00—15.20 hod.

Kozina u nádob
na tfiídûn˘ odpad
Paneláky — za benzinkou
DráÏné — u ÎST
NádraÏní ulice —
u malého kor˘tka
Hraniãky — rozcestí
u garáÏí

Pneumatiky se sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem.
Dále upozorÀujeme, Ïe není moÏné, aby obãané uÏ pfied pfiíjezdem vozidel odváÏejících odpad shromaÏìovali na jednotlivá svozová místa
svÛj velkoobjemov˘ odpad. Pracovníci, ktefií
svoz provádûjí, musí mít pfiehled o pfiijat˘ch
odpadech, aby se zabránilo problémÛm pfii
ukládání na skládku. V pfiípadû, Ïe i pfies toto
upozornûní budou obãané mûsta vytváfiet na
sbûrn˘ch místech hromady odpadu, bude to ze
strany mûsta posuzováno, jako zakládání ãerné
skládky se v‰emi následky pro ty, ktefií nerespektují tento reÏim svozu.
Ing. Marta Marková

a nebyli schopní pokroãit dále, mají moÏnost
zkusit kontaktovat Lojzu Lacha na jeho profilu
na facebooku s Ïádosti o radu ãi nápovûdu.
Jak uÏ napovídá sám název hry Záhadná ãtyfika, bude probíhat v oblasti ãtyfi obcí sdruÏen˘ch
pod hlaviãkou La‰ské brány Beskyd,
ov‰em indicie vedoucí k cílov˘m
ãtyfiem místÛm
mÛÏou hráãe vodit rÛznû napfiíã
regionem. Hra je
navíc koncipována tak, Ïe své hráãe zavede jen na
volnû pfiístupná
místa a témûfi celou ji lze absolvovat napfiíklad na
kole.
Hra zaãíná 4. ãervence, kdy se na webov˘ch
stránkách www.lasska-brana.cz/hra zvefiejní
kompletní zadání a fotografie ãtyfi záhadn˘ch
míst musí soutûÏící poslat na e-mail info@lasska-brana.cz nejpozdûji do 4. záfií. KaÏd˘, kdo
po‰le ãtyfii fotky správn˘ch míst, a na jedné bude také on sám, se mÛÏe tû‰it na odmûnu. âtyfii hráãi, ktefií hrou úspû‰nû projdou, budou navíc vylosováni a získají nûkter˘ z balíãkÛ záÏitkÛ Vala‰ského království.
Vzhledem ke svému charakteru zÛstane Záhadná ãtyfika aktivní i po ãtvrtém záfií a zájemci si ji budou moci zahrát, kdykoliv budou mít
chuÈ, po skonãení leto‰ní letních prázdnin, uÏ
ale bez nároku na odmûny a v˘hry.
Anna Ra‰ková

La‰ská brána Beskyd — soutûÏ

·tramberské u‰i ve ·védsku

UÏ 4. ãervence probíhá letní hra La‰ské brány Beskyd!
Moderní technologie, jako je internet, GPS
navigace nebo tfieba fotoaparát stejnû jako obyãejn˘ lidsk˘ dÛvtip a schopnost logického my‰lení bude muset zapojit ten, kdo se rozhodne letos v létû vyrazit do akce s Lojzou Lachem. Leto‰ní letní hra La‰ské brány Beskyd nese název
„Záhadná ãtyfika aneb Lojza Lach znovu v akci“.
Cílem hry je odhalit, nav‰tívit a vyfotografovat ãtyfii utajená místa v regionu La‰ské brány
Beskyd.
A jaká je podstata hry?
Je to v podstatû logická hra, díky které si její
úãastník projde a pozná region netradiãní a zajímavou formou. PfiestoÏe s vût‰inou hádanek
a logick˘ch hfiíãek by hráãi nemûli mít problémy, pokud by pfiesto u nûkterého „zamr-zli“

Ve dnech 27. ãervence aÏ 7. srpna 2011 se koná v jiÏním ·védsku, tábofii‰ti Rinkaby, celosvûtové setkání skautÛ pod názvem Jamboree 2011.
Na tomto setkání má ná‰ Moravsk˘ betlém
své zastoupení — âesk˘ svaz skautÛ a skautek
zde vyslal tzv. Jambo patrolu, v níÏ jsou i zástupci skautÛ ze ·tramberka.
PoblíÏ mûsta Kristianstadu, kde se tábofii‰tû
Rinkaby nachází, budou skauti prezentovat také tradiãní ·tramberské u‰i, které na tuto akci
darovaly paní Karla Harrandová a paní Bohumila ·uterová.
Chceme touto cestou popfiát skautÛm nezapomenutelné záÏitky a sponzorÛm podûkovat
za prezentaci ‰tramberské medové speciality za
hranicemi na‰í republiky.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

15.25—15.45 hod.
16.00—16.20 hod.
16.30—16.50 hod.
17.00—17.20 hod.
17.30—17.50 hod.

Sobota 17. záfií 2011
Zauliãí — u staré po‰ty
8.00—18.20
Námûstí — pod starou
‰kolou
8.30—18.50
Dolní ulice — u Klime‰Û 9.00—19.20
Hornychovice — ve dvofie 9.30—19.50
Závi‰ická ul. — u nádob
na tfiídûn˘ odpad
10.00—10.20
Libotín, finské domky
10.30—10.50
Libotín, u b˘valé prodejny 11.00—12.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Svoz velkoobjemového odpadu budou
provádût pracovníci firmy AVE
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Ze sportu
V sobotu 25. 6. dostali mladí judisté ze
·tramberka odmûnou za dosavadní dosaÏené v˘sledky — moÏnost startovat na jedné z nejvût‰ích mezinárodních soutûÏí Ïákovské kategorie
v Michalovcích na v˘chodním Slovensku. Naposledy zde startovali ·tramberáci pfied 6 lety a Radek Bár, Adéla Kelnarová, Mirek Ondrejka a Petr
Bayer zde získali 4 medaile. Leto‰ní t˘m je ménû v˘konnostnû vyrovnan˘, ale pfiesto se ve skry-

tu doufalo v jednu ãi dvû medaile. Pfii pohledu na
startovní pole optimismus trochu ochladl. Ale
jen trochu. Úãast druÏstev 11 státÛ Evropy byla
úctyhodná. Na adresu pofiadatele lze fiíct, Ïe v‰e
bylo naãasováno a zorganizováno do posledního
puntíku ke spokojenosti divákÛ, závodníkÛ
i funkcionáfiÛ. Na 4 tatami se utkalo okolo 300
nadûjí a ‰tramber‰tí borci se urãitû neztratili. Zaãali benjamínci a mezi nimi si pûknû vedl Vincent Skurka (30 kg). V 1. zápase prohrál s Maìarem Santou. V opravách porazil Haleje z Luãence, domácího Drobnáka. O 3. místo se utkal s Ta-
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ranem z Ukrajiny a prohrál. Obsadil i tak pûkné
5. místo. Mlad‰í Ïák Adam Bajer, do 34 kg, nestaãil na Kaprinaye z PovaÏské Bystrice a vypadl.
Tíha úspû‰nosti tak zÛstala na star‰ích Ïácích
Matûji Ivánkovi a ·imonu Skurkovi do 60 kg. V˘bornû to rozjel Ivánek, kdyÏ nedal ‰anci domácímu Sklarovi. V dal‰ím zápase podlehl Dapkunasovi z Litvy a potom taky Farka‰ovi z Rimavské
Soboty. Skurka mûl svÛj den. Ve skupinû pfieválcoval Cechspirka z Bardûjova, Jurka z Rumunska
a Azoulase z Litvy. Jako vítûz skupiny porazil
v postupu do finále Dopkunase (Lit.) a ve finále
Farka‰e (R. S.). Málokterá hmotnost mûla tak
jasného vítûze. Tímto skvûl˘m vystoupením uzavfiel ‰trambersk˘ oddíl judo úspû‰nou polovinu
sezony a od poloviny srpna zaãneme nanovo. JiÏ
teì se mohou zájemci o tento sport rozm˘‰let,
zda to od záfií zkusí s námi.
Josef ·tábl, trenér

Společenská rubrika
Jubilanti na srpen
91 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let

81 let
80 let
75 let

70 let

Marie Kamarádová
Zdenûk Barto‰
BoÏena Hyklová
Karel Babinec
Antonín Burgert
Miloslav Kalvoda
Milan Papaj
Jan Tyleãek
Václav David
Olga Sochová
Franti‰ek Hanzelka
Stanislava Víchová
Marie Novobilská
Helena Kfienková
Josef Stanislav
Ilona Barto‰ová
Dana Nowáková
Julia Vranová
Marie Svobodová
Anastazie Josieková
Marta Kelnarová
Mária Ryboviãová
Vûra Hanzelková
Jarmila Henãeková
Josefa Kratochvílová
Lieselotte Macháãková
BoÏena Darivãáková

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

Dûti
Martin ·tichauer
Natálie Bárová
Jifií Svoboda
Patrik Florea
Linda Hyklová

Zemfieli:
Jifií Honus
AneÏka Chalupová
Marta R˘dlová
Mária Kelnarová
Jan Provalil
Marie Svobodová
Jan ·karka

Kam do společnosti
a za kulturou
Mûsto ·tramberk
vás zve na koncert
v nedûli 7. 8. 2011
do Národního sadu
Vystoupí legendární rocková kapela
Faunus z Vala‰ského Mezifiíãí
pod vedením Radima Hanáka
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk
vás zve na promenádní koncert
v nedûli 14. 8. 2011
do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba HuÈafika
z Kopfiivnice
pod vedením Michala Paluzga
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
·tramberské novinky 5

Mûsto ·tramberk
vás zve na promenádní koncert
v nedûli 21. 8. 2011
do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba
Jistebnická 13 z Jistebníku
pod vedením Ladislava Mariá‰e
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 28. 8. 2011
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
Hrad ·tramberk — Vala‰ské království pofiádá
13. srpna 2011 Pravûkou hostinu
„SeÏrání Mamuta“ + historická hostina
„Îer nebo zemfie‰, pacholku!!!“
Hradní hodování — hradní hostina s pokrmy
na‰ich pfiedkÛ. Interaktivní dobové hody,
doplnûné o rÛzné zábavné gastronomické
soutûÏe v pfiípravû jednoduch˘ch pokrmÛ
a ochutnávky „pravûk˘ch a historick˘ch“
specialit.
Divadelní soubor Pod vûÏí vás srdeãnû zve
na divadelní pfiedstavení

operety Rudolfa Piskáãka
Perly panny Serafínky
V hlavních úlohách:
Vûra Juraãáková a Mofiic Jureãka
V sobotu 3. záfií 2011 v 19.00 hod.
do amfiteátru Pod starou vûÏí ve ·tramberku
Vstupné 50 Kã
(V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
v Kulturním domû)

Mûsto ·tramberk, Námûstí 31 Vás srdeãnû zve
na novou expozici Muzea ZdeÀka Buriana

V˘stava
MAGICKÉ SVùTY ZDE≈KA BURIANA
Muzeum ZdeÀka Buriana, Námûstí 31, ·tramberk
Otevírací doba: dennû mimo pondûlí
9.00—12.00, 13.00—17.00 hodin

Mûstské informaãní centrum,
Zauliãí 456, ·tramberk

100 let organizovaného vãelafiství
ve ·tramberku
V˘stava z historie v˘znamného ‰tramberského
spolku (potrvá do 31. 8. 2011)
Otevírací doba: dennû mimo pondûlí
9.00—12.00, 13.00—17.00 hodin

Srdeãnû zvou pofiadatelé
Muzeum Novojiãínska, Námûstí 31
Vás srdeãnû zve na novou expozici

Program kina Štramberk

·TRAMBERK — MORAVSK¯ BETLÉM
Otevírací doba:
dennû mimo pondûlí
9.00—12.00, 13.00—17.00 hodin

NA MùSÍC SRPEN
Nedûle 7. 8. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã
LIDICE
Váleãné, historické drama, 126 min., pfiístupn˘
Pfiíbûh Lidic je pfiíbûhem obyãejn˘ch lidí, ktefií se absurdní shodou náhod pfiipletli do cesty dûjinám. Podle scénáfie
ZdeÀka Mahlera nabízí pohled na tragick˘ osud Lidic za 2.
svûtové války z neobvyklé perspektivy. PfiibliÏuje osudy
obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku,
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která stojí na zaãátku celého pfiíbûhu. Jde o velkofilm pln˘
emocí, kter˘ poukazuje na to, jak zdánlivé maliãkosti mohou zmûnit chod dûjin a zpÛsobit tragédii. Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana BydÏovská
Nedûle 14. 8. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã
VODA PRO SLONY
Drama, 121 min., titulky, od 12 let
Jacob Jankowski (Robert Pattinson) skládal závûreãné
zkou‰ky na veterinû, kdyÏ se dozvûdûl, Ïe oba jeho rodiãe
zemfieli pfii autonehodû. Bez rodiny a bez penûz Jacob netu‰il, jak dál, ale osud ho zavál do vlaku svûtového cirkusu Benzini. Hospodáfiská krize právû vrcholila a pro Jacoba, stejnû jako pro spoustu dal‰ích, cirkus znamenal spásu, aãkoliv to byl svût s úzce vymezen˘mi iracionálními
pravidly, s vlastním pojetím Ïivota i smrti. V hlavních rolich: Robert Pattinson a Reese Witherspoon.
Nedûle 21. 8. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã
RYCHLE A ZBùSILE 5
Akãní, 130 min., titulky, pfiístupn˘ od 12let
Nohou za‰lapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou
fiídí a v té druhé tfiímají zbraÀ nebo aspoÀ ukazují vztyãen˘ prostfiedník. Jsou prostû rychlí a zbûsilí. UÏ popáté. Pod
vedením reÏiséra Justina Lina, jenÏ si vydobyl ostruhy na
pfiedchozích dvou dílech slavné akãnû závodní série, se
potkávají v‰ichni stafií známí — Paul Walker, Vin Diesel
a Jordana Brewster, které tentokrát doplÀuje i akãní hvûzda první velikosti Dwayne Johnson.
Nedûle 28. 8. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã
ODNIKUD NùKAM
Drama, 98 min., titulky, pfiístupn˘ od 12 let

Urãitû jste o nûm ãetli v bulváru. Hollywoodské zlatíãko
Johnny bydlí v proslulém hollywoodském hotelu Chateau
Marmont. Jeho okolí brázdí v nadupaném Ferrari, a kdyÏ
je zrovna doma, b˘vá tam s ním dostatek krásn˘ch dívek
nebo uklidÀujících prá‰kÛ, které mu pomáhají tenhle sladk˘ Ïivot zvládnout. Z niãeho nic se jednoho dne pfiede dvefimi jeho apartmá objeví jedenáctiletá dcera Cleo, jedin˘ úspûch jeho jinak velmi nevydafieného manÏelství. Jejich setkání donutí Johnnyho, aby se ohlédl za sv˘m dosavadním
Ïivotem. V hlavních rolích: Stephen Dorff a Elle Fanning
NA MùSÍC ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME:
PRINC A PRUëAS,
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2,
PIRÁTI Z KARIBIKU 4,
TRANSFORMERS 3

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
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