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Vážení spoluobčané,
ãas se pomalu naplÀuje a máme pfied sebou
volby do Senátu Parlamentu âR a pro na‰e
mûsto velmi dÛleÏité volby do zastupitelstva.
âtyfii roky uplynuly jako voda v fiece a ztratily
se v mofii ãasu. Nûco bylo vykonáno, nûco se
nepodafiilo, ale aby se podafiilo to nevykonané,
je tfieba pokraãovat a zvolit nové zastupitelstvo.
Je pfied námi moÏnost dát svÛj hlas lidem, kter˘m vûfiíme, které známe a jsou pro nás zárukou, Ïe se za nás postaví a budou prosazovat
tfieba právû to, co se nepodafiilo a co nás trápí.
Od roku 1990 se ·tramberk posunul o pofiádn˘ kus dopfiedu. Spousta vûcí potfiebn˘ch
pro obãany se vykonala v minul˘ch obdobích
a i my jsme k tomu nûco pfiidali. Na na‰ich nástupcích je, aby se stali pokraãovateli díla, dokonãili zapoãaté a zapoãali nové.

·tramberk je v˘jimeãn˘m místem, aÈ uÏ
z pohledu minulosti nebo souãasnosti. Máme
pohnutou a bohatou historii, máme své tradice, památky, povûsti, kulturu, sport i rozvinut˘ cestovní ruch, ‰kolství, mimo‰kolní zafiízení, sportovi‰tû, krásnou pfiírodu a spoustu zajímav˘ch míst, spolky a sdruÏení, máme to, co
dûlá ·tramberk ·tramberkem a co nám mnozí
závidí. Proto nás houfnû nav‰tûvují turisté, rodáci a obãané z okolních mûst a obcí. Vûta dr.
Hrstky: „VaÏme si toho, co tu je‰tû máme“ neztratila dodnes nic na své aktuálnosti, a já jen
dodávám — „a co je‰tû nemáme, vybudujme,
a co máme, chraÀme“.
Zvu vás v‰echny k volbám. Není hrdinství
nejít k nim a chlubit se tím. Hrdinstvím je
k volbám jít a rozhodnout sv˘m hlasem o budoucnosti svého mûsta, o budoucnosti sv˘ch
dûtí a také o své budoucnosti v místû spoleãného Ïivota. Volby nabízejí moÏnost v˘bûru 21
obãanÛ na‰eho mûsta, ktefií budou dále zvelebovat ·tramberk, rozhodovat o kvalitû Ïivota
a hájit zájmy sv˘ch spoluobãanÛ. V tûchto volbách je dána opravdu demokratická moÏnost
napfiíã politick˘m spektrem vybrat si své zastupitelstvo. Nezahoìte tuto ‰anci a pfiijìte
k volbám.
„Udûlej, co mÛÏe‰, s tím, co má‰, tam, kde
jsi“. (T. Roosevelt)
Vûra Michnová, starostka mûsta

Poděkování
Ráda bych na tomto místû podûkovala za odvedenou práci v‰em zastupitelÛm mûsta, ãlenÛm rady a spolupracovníkÛm na Mûstském
úfiadû ve ·tramberku, dále pak v‰em v˘borÛm,
komisím, redakãní radû Zpravodaje mûsta ·tramberka, v‰em aktivním obãanÛm, pedagogÛm, dûtem a mládeÏi a také v‰em podnikatelÛm a podnikÛm, ktefií aktivnû spolupracují
s mûstem i za jejich sponzorské poãiny.
âtyfii spoleãné roky práce a souÏití pfiinesly
s sebou sice fiadu problémÛ, sporÛ, ale i aktivit
a akcí, které se opravdu povedly. Kromû investic, na které se podafiilo získat finance z dotací,

byla udûlána spousta vût‰ích i drobnûj‰ích
oprav z rozpoãtu mûsta. Ale Ïivot ve mûstû není jen o stavebních akcích, ale pfiedev‰ím o spoleãnosti, o setkávání a bûÏn˘ch starostech a radostech obãanÛ, o spokojenosti, dostupnosti
sluÏeb, o vzdûlávání, mimo‰kolních aktivitách,
aktivním vyuÏití volného ãasu. V loÀském roce
se podafiily úÏasné oslavy 650 let mûsta, do kter˘ch se zapojila celá spoleãnost mûsta, úfiad,
spolky, sdruÏení, ‰koláci, pfied‰koláci i pedagogové, obãané, byly vydány nádherné, hodnotné
knihy, opravili jsme schody od Námûstí do areálu hradu, máme novou vstupní bránu do Národního sadu, opravenou kapliãku s lidov˘m
betlémem, na území mûsta byla uzavfiena
spousta svateb, pfiivítali jsme nové obãánky,
nav‰tívili jubilanty, oslavili zlaté svatby. Práce
na úfiadû znamená pro v‰echny úfiedníky i ostatní pracovníky ve sluÏbách nelehkou, nároãnou
práci, ãas navíc vûnovan˘ na oltáfi mûsta. Nebyly to jednoduché ãtyfii roky. Pfiestáli jsme bez
vût‰í újmy dvoje povodnû, díky souãinnosti na‰ich hasiãÛ, mûstské policie a pracovnicím Ïivotního prostfiedí. PovaÏuji za svou morální povinnost podûkovat svému kolegovi, místostarostovi Ing. Pavlu Podolskému, se kter˘m jsem
sdílela celé volební období post vedení mûsta.
Nauãil mne ov‰em jedné vûci a to, Ïe nejdÛleÏitûj‰ím partnerem a kolegou v samosprávû je
ãlovûk sám sobû a Ïe duet se sólistou se nedá
zpívat, byÈ se snaÏíte sebevíc. Pracovat v t˘mu
je umûní. Podûkovat chci sv˘m tfiem postupnû
spolupracujícím tajemníkÛm — Evû Vefimifiovské, Mgr. Pavle Jurkové a Ing. Josefu Babulíkovi. A samozfiejmû, v‰em pracovníkÛm úfiadu
(nebudu vás jednotlivû vyjmenovávat), ktefií se
obãas v tomto období ani nemohli volnû nadechnout. V˘bory a komise odvedly poctivou
a zásluÏnou práci. Myslím si, Ïe tyto ãtyfii roky
byly opravdu bohaté na v‰echno moÏné. Dûkuji vám v‰em je‰tû jednou z celého srdce.
Bilancování na‰ich úspûchÛ ãi neúspûchÛ
nechám do pfií‰tích ·trambersk˘ch novinek,
kde budete seznámeni s plnûním Programu
rozvoje mûsta ·tramberka na roky 2006—2010
ve v‰ech oblastech.
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

…z jednání rady
Podzim nenápadnû pfiihopsal ve svém barevném hávu a snad s sebou pfiivedl i slibované babí léto plné slunce a pohody, abychom si staãili
vyhfiát trochu kosti a klouby, naladit antistresovou náladu na velmi dlouhé vlny pfiicházejícího
a plískanicemi obdafieného podzimního ãasu.

Rada mûsta se se‰la za uplynulé období celkem ãtyfiikrát. Na 81. schÛzi rady konané dne
23. 8. 2010 byly projednány záleÏitosti t˘kající
se Regenerace sídli‰tû Bafiiny ·tramberk. Rada
vzala na vûdomí v˘sledek hodnotící komise pro
vefiejnou zakázku a schválila v˘bûr nejvhodnûj‰ího návrhu v zadávacím fiízení, a to firmu Swietelsky stavební s. r. o. Brno, vzala na vûdomí
v˘sledek hodnotící komise pro v˘bûr manaÏera
stavby, schválila spoleãnost MH stavební partner s. r. o. Ostrava a schválila mandátní smlouvu s touto spoleãností. Starostka byla povûfiena
podpisem smlouvy. 82. schÛze rady se konala
dne 30. 8. 2010 a byla schválena smlouva o dílo na akci Regenerace sídli‰tû ·tramberk Bafiiny se spoleãností Swietelsky stavební s. r. o. Brno, byl schválen zhotovitel zakázky stavby opûrné zdi Kopec firma Unistad, spol. s.r.o. Suchdol
nad Odrou a zároveÀ schválena smlouva o dílo
s touto firmou, byla schválena smlouva o spolupráci na akci 13. ‰tramberská divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních souborÛ s DS
Kotouã a byl schválen dodatek k mandátní
smlouvû na poradenské sluÏby se spoleãností
Allowence, Praha a starostka byla povûfiena podpisem v‰ech v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatku.
Rada konaná dne 14. 9. mûla uÏ pofiadové ãíslo 83. Rada vzala na vûdomí kontrolu úkolÛ
s pfiipomínkami. Zprávu o ãinnosti komise sociální, zdravotní a bytové zpracovanou metodiãkou komise Karlou Procházkovou spolu
s pfiedsedkyní komise Jindfii‰kou Kundlovou,
zprávu o informacích z oblasti sociálních vûcí
zpracovanou Zuzanou Bárovou, Dis, informaci
o nezamûstnanosti v regionu a ve mûstû ·tramberku ke dni 31. 8. 2010, informaci o spolupráci mûsta s podniky a podnikateli v roce
2010 zpracované starostkou Vûrou Michnovou,
informaci o sportu a vyuÏití volného ãasu dûtí
a mládeÏe ve ·tramberku zpracovanou vedoucí
OKSCR Annou Ra‰kovou, zprávu o ãinnosti komise ‰kolské, mládeÏe a sportu zpracovanou
pfiedsedou komise Ing. Oldfiichem ·krabalem
a zprávu o ãinnosti komise SPOZ zpracovanou
pfiedsedkyní komise Mgr. ZdeÀkou Svobodovou
vzali radní na vûdomí. Byla schválena forma,
zpÛsob a vûcn˘ obsah zpracování kroniky mûsta ·tramberka za rok 2009 kronikáfiem mûsta
panem Josefem Markem. Rada vzala na vûdomí
informaci o pfiípravû a zaji‰tûní voleb do Senátu Parlamentu âR (1/3) a zastupitelstev obce ve
dnech 15.—16. 10. 2010, kterou zpracovala
Eli‰ka Hyklová. Starostce mûsta Vûfie Michnové
byl uloÏen úkol provûfiit dodrÏení platné legislativy pfii uzavfiení dohody o ãinnosti v návaznosti na platné zákony o obcích a rozpoãtov˘ch
pravidlech územních rozpoãtÛ. Vedoucí finanãního oddûlení Ing. Andrea Hlávková zpracovala
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a spolu s pfiedsedou finanãního v˘boru Ing. Janem Davidem pfiedloÏila rozpoãtové opatfiení ã.
4/2010, dále plán ekonomické ãinnosti pro rok
2010 — zmûna ã. 2, smlouvu o kontokorentním
úvûru, dodatek ã. 1 ke smlouvû o úvûru, obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2010 o místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací pfiístroj,
v‰echny zprávy byly doporuãeny zastupitelstvu
mûsta ke schválení. Rada schválila Podpisov˘
fiád vnitroorganizaãní smûrnice ã. 3/2010,
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene se spoleãností âEZ Distribuce a. s. Dûãín na pfiípojky
podzemního vedení NN, byly projednávány záleÏitosti majetkoprávní — pozemky a pfiijata
patfiiãná usnesení a doporuãení zastupitelstvu.
Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace
z rozpoãtu mûsta Kopfiivnice na opravu místní
komunikace ve ·tramberku – DráÏné, nájemní
smlouva s MND Servisní a. s. LuÏice na pronájem mûstsk˘ch pozemkÛ za úãelem provedení
oprav plynov˘ch sond, byl schválen dodatek ke
smlouvû o poskytnutí peãovatelské sluÏby zájemkyni, bylo schváleno pfiijetí úãelové dotace
urãené na úhradu v˘dajÛ JSDH v roce 2010
v souvislosti s povodnûmi, bylo schváleno zv˘‰ení vstupného do kina s platností od 1. 10.
2010 o 10 Kã. Zastupitelstvu bylo doporuãeno
schválení prodeje nemovitosti rodinného domu
ãp. 280 za vysoutûÏenou cenu zájemcÛm. Byla
povolena v˘jimka pro 3. roãník Z· v poãtu ÏákÛ pro ‰kolní rok 2010/2011 v souladu se zákony, rada vzala na vûdomí pfiedloÏenou petici obãanÛ ul. DráÏné a Janáãkovy ve vûci rekonstrukce místní komunikace, zmûny dopravního
znaãení, omezení nákladní dopravy a umístûní
zpomalovacích prahÛ, informaci o zprávû obãanÛ Kopce ve vûci PoÏadavkÛ a pfiipomínek proti rozhodnutí o v˘stavbû oplocení pozemkÛ pana J. Barto‰e na Bílé hofie v k. ú. ·tramberk, dále vzala na vûdomí v˘mûnu bytÛ mezi nájemníky a jmenovala tfiíãlennou komisi pro otvírání
obálek, posouzení a vyhodnocení nabídek firem
na úklid venkovních prostorÛ i prostorÛ objektÛ v majetku mûsta ·tramberka. Radní vzali na
vûdomí informaci o stavu zpracování nového
územního plánu.
Dne 20. 9. 2010 se konala 84. rada mûsta, kde
byla schválena smlouva o dílo s firmou Swietelsky stavební s. r. o. Brno na opravu komunikace
·tramberk DráÏné a schválen nov˘ nájemník
bytu na Bafiinách.
Podzim s sebou nosí nejen krásu, ale také nostalgii a nûkdy úzkost. Abychom se vyhnuli
smutkÛm, musíme vyhledat tu správnou cestiãku k radosti a veselé mysli. „¤íká se, Ïe Ïivot
je oceánem bolesti. To je moÏné, ale jeho pûna
je krásná“. (G. P. Cesbron)

Pfieji vám v‰em kouzeln˘ podzim, radost,
‰tûstí, zdraví a plnou nÛ‰i humoru.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Dne 20. záfií se uskuteãnilo 33. jednání zastupitelstva, pfiedposlední v fiadû. To závûreãné
bude ve stfiedu 13. 10. 2010.
Zprávu o ãinnosti rady mûsta za uplynulé období zpracovala a pfiednesla starostka a zastupitelé zprávu vzali na vûdomí. Byly projednány
a schváleny záleÏitosti financí, které zpracovala
vedoucí finanãního oddûlení Ing. Andrea Hlávková ve spolupráci s finanãním v˘borem: rozpoãtové opatfiení ã. 4/2010, plán hospodáfiské
ãinnosti pro rok 2010 — zmûna ã. 2, dodatek ke
smlouvû o úvûru na projekt v˘stavní síÀ Zdenûk
Burian a jeho svût, obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 1/2010 o místním poplatku za provozovan˘
v˘herní hrací pfiístroj, nebo jiné technické zafiízení. Starostce Vûfie Michnové byl uloÏen úkol
jednat s Ministerstvem financí o zpÛsobu správnosti v˘poãtu ãástky úhrady za dob˘vací ãinnost v lomu. Místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘
zpracoval a pfiedloÏil zastupitelstvu dokumenty
t˘kající se projektÛ a investic: Náklady na rozpracované projekty, Financování projektÛ, Seznam investiãních akcí a Stavební akce realizované z organizací oddûlení technické správy
a bytového hospodáfiství — v‰e pro rok 2010 ve
verzi 9/2010. Zastupitelstvo je vzalo na vûdomí,
dále pak zprávu o stavu pofiizování nového
Územního plánu ·tramberka, zprávu o problematice finanãního v˘boru za rok 2010 zpracovanou pfiedsedou Ing. Janem Davidem, zprávu
o ãinnosti kontrolního v˘boru za rok 2010 zpracovanou pfiedsedkyní Mgr. Pavlínou Kvasniãkovou. Z projednávání tûchto zpráv vznikly nové
úkoly uloÏené finanãnímu v˘boru provést kontrolu na organizaci lesy v majetku mûsta a tajemníkovi mûsta Ing. Babulíkovi upravit pravidla pro pfiijímání a vyfiizování petic a stíÏností
v ãlánku t˘kajícím se lhÛty pro vyfiízení — zmûnit — do 30 dnÛ. Dále byly projednány záleÏitosti majetkoprávní t˘kající se pozemkÛ, byl
schválen prodej rodinného domku ãp. 280
z majetku mûsta zájemcÛm za vysoutûÏenou
cenu a byl schválen prodej bytové jednotky zájemci v domû ãp. 444 také za vysoutûÏenou cenu. Zastupitelé vzali na vûdomí pfiedloÏenou petici obãanÛ ul. DráÏné ve ·tramberku a ul. Janáãkovy v Kopfiivnici ve vûci rekonstrukce
místní komunikace, zmûny dopravního znaãení, omezení nákladní dopravy a umístûní zpomalovacích prahÛ. Problém ã. jedna — oprava
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komunikace DráÏné uÏ zaãala, coÏ je urãitû
dobrá zpráva pro v‰echny obãany této lokality.
Musím se zmínit o tom, Ïe mûsto Kopfiivnice
pfiispûlo na tuto opravu, která bude stát 1 080
000,-Kã, 50% ceny, coÏ je 540 tis. Kã. Jen díky
vstfiícnosti Kopfiivnické radnice lze tuto akci
zrealizovat. Zastupitelé vzali na vûdomí pfiedloÏenou informaci o zprávû PoÏadavky a pfiipomínky proti rozhodnutí o v˘stavbû oplocení pozemkÛ pana J. Barto‰e na Bílé hofie.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Oznámení
o dobû a místû konání voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu âR
a zastupitelstva obcí 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 a § 15 písm.
b) zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
se uskuteãní volby:
v pátek 15. 10. 2010
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 16. 10. 2010
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,
Pískovna.
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. Ve druhém kole voleb do
Senátu mÛÏe volit i obãan, kter˘ alespoÀ druh˘
den konání druhého kola voleb dosáhl vûku nejménû 18 let. Pro volby do zastupitelstva obce je
voliãem i státní obãan jiného státu, kter˘ v den
voleb, nebo druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let, je v den voleb v této obci pfiihlá‰en
k trvalému pobytu a jemuÏ právo volit pfiiznává
mezinárodní úmluva. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním pasem âeské republiky.
Obãan, kter˘ nebydlí na území âR a dostavil
se do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem
vystaven˘m zastupitelsk˘m úfiadem, je povinen
po prokázání totoÏnosti a státního obãanství
tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej pfiiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu pro volby do Senátu Parlamentu âR.
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.
Oprávnûn˘ voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ mûstsk˘ úfiad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena.
Pro volby do Senátu Parlamentu âR 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.
Pro volby do obecního zastupitelstva po obdrÏení úfiední obálky, stoupí voliã do prostoru
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urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ
mÛÏe voliã na hlasovacím lístku oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíÏkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcÛ, v nichÏ jsou uvedeni kandidáti jednotliv˘ch volebních stran. Voliã mÛÏe na
hlasovacím lístku oznaãit kfiíÏkem ve ãtvereãku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejv˘‰e jednu volební stranu. ZároveÀ mÛÏe oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíÏkem
dal‰í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln˘ch samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch
jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
pfiednû jednotlivé kandidáty, dále tolik kandidátÛ oznaãené volební strany, kolik ãiní rozdíl poãtu ãlenÛ zastupitelstva, ktefií mají b˘t zvoleni
a oznaãen˘ch jednotliv˘ch kandidátÛ, a to v pofiadí, v nûmÏ jsou kandidáti oznaãené volební
strany uvedeni v jejím sloupci.
Pro volby do obecního zastupitelstva je stanoven poãet 21 zastupitelÛ.
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 16. 9. 2010
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Volby
ProtoÏe do uzávûrky novinek není známo ãíslování stran, jsou jejich kandidátky a volební programy na konci novinek fiazeny podle abecedy.

Ujasnûní
Redakce ·trambersk˘ch novinek neodpovídá
za vûcnou správnost obsahu jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ. Ruãím jen za ty, které jsou mnou podepsané a va‰e podnûty na pfiípadné chyby a nesrovnalosti mohu jen pfiedat odpovûdn˘m pracovníkÛm.
Anna Ra‰ková

Po 4 letech na radnici.
Aã se to nezdá, zanedlouho uplyne 4krát 365
dnÛ funkãního období místostarosty v rámci
volebního období 2006 aÏ 2010. A tak nezb˘vá,
neÏ provést bilanci mého pÛsobení na radnici
v této funkci.

Do odpovûdnosti místostarosty patfiily v tomto období tyto oblasti:
➣ Pfiíprava a realizace projektÛ vãetnû získání
penûz na jejich realizaci
➣ Stavební a investiãní akce ve v‰ech oblastech
fungování mûsta
➣ ¤ízení úseku investora mûsta a správy majetku mûsta, technické správy a bytové správy
➣ ¤ízení jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
➣ Spolupráce se sdruÏením obcí Povodí Sedlnice
Mimo tyto hlavní ãinnosti jsem se zab˘val tûmito dal‰ími oblastmi:
➣ Pfiíprava a kontrola rozpoãtu mûsta a rozpoãtov˘ch opatfiení
➣ Hledání zdrojÛ financování velk˘ch investiãních akcí formou úvûrÛ
➣ Poãítaãová a informaãní technika — vybavení mûstského úfiadu touto technologií vãetnû její obnovy a dal‰ího rozvoje
➣ Práce v komisi stavební a dopravní
➣ ¤e‰ení dopravní situace ve mûstû
➣ Realizace úspor v oblastech bytové správy
a provozu mûstského úfiadu
➣ Dopravní obsluÏnost mûsta
➣ Oblast projektÛ a investiãních akcí.
V období let 2007 aÏ 2010 bylo z rozpoãtu
mûsta investováno do mal˘ch investiãních akcí
(fiádovû do 1—2 mil. Kã), které byly orientovány pfiedev‰ím na opravu, údrÏbu a obnovu
mûstského majetku, celkem 16 320 000 Kã
(z toho v roce 2007 — 4,9 mil. Kã, v roce 2008
— 3,6 mil. Kã, v roce 2009 — 4,9 mil. Kã a leto‰ním roce dosud 2,9 mil. Kã).
Co se t˘ãe velk˘ch investiãních akcí (nad 2
mil. Kã) byly v roce 2007 dokonãeny 2, v pfiedchozím období zahájené, investiãní akce (roz‰ífiení tûlocviãny, obnova komunikací v Libotínû
a na Hraniãkách) a realizována investiãní akce
Revitalizace matefiské ‰kolky Bafiiny za 3,4
mil. Kã.
V roce 2007 a 2008 byl realizován projekt Obnova zafiízení Z· ·tramberk v hodnotû 2,8 mil.
Kã (podpofien dotací ve v˘‰i 2,6 mil. Kã).
V roce 2009 a 2010 byly pfiipraveny a zahájeny práce na investiãních akcích v rámci projektu Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na âOV — 1. etapa — kanalizace ·tramberk Kozina (celkové náklady projektu ãiní 18,7 mil. Kã, z toho dotace 12,0 mil.
Kã) a projektu V˘stavní síÀ Zdenûk Burian a jeho svût (celkové náklady projektu ãiní 8,7 mil.
Kã, z toho dotace 7,8 mil. Kã).
V leto‰ním roce byla pfiipravena k realizaci
investiãní akce v rámci projektu Regenerace
sídli‰tû ·tramberk Bafiiny. Stavební práce budou zapoãaty v mûsíci záfií 2010 a dokonãení je
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plánováno do konce roku 2011. Stavba si vyÏádá celkem 48 mil. Kã (s dotací 43,3 mil. Kã).
Pro zajímavost je‰tû uvádím, Ïe napfi. do oblasti Bafiin bylo v tûchto létech do dne‰ního dne
investováno celkem ca. 7,3 mil. Kã a pfiipraveno je dal‰ích 46 mil. Kã pro realizaci projektu
Regenerace sídli‰tû ·tramberk Bafiiny pro rok
2011, do oblasti ‰kolních a pfied‰kolních zafiízení mûsta celkem ca. 7,8 mil. Kã.
ProtoÏe rozpoãet mûsta neumoÏÀuje tak veliké investice, bylo nutné pfiedev‰ím pfiipravit
kvalitní projekty s projektovou dokumentací
a Ïádat o peníze pfiedev‰ím státní a krajské instituce, tak i soukromé firmy a rÛzné nadace.
Z celkov˘ch 54 podan˘ch Ïádostí o dotaci nebo
jin˘ finanãní pfiíspûvek bylo celkem 28 Ïádostí
úspû‰n˘ch a pfiineslo do dne‰ního dne do pokladny mûsta celkem 71 mil. Kã.
Pro pfií‰tí funkãní období 2010—2014 je pfiipravena projektová dokumentace pro tyto velké
investiãní akce:
➣ Revitalizace domu dûtí a mládeÏe — rozvoj
volnoãasov˘ch aktivit (oprava vnitfiních prostor, nové zájmové krouÏky pro dûti) — Ïádost
o dotaci bude podána v fiíjnu 2010
➣ Revitalizace domu dûtí a mládeÏe — sníÏení energetické nároãnosti (v˘mûna oken,
zateplení fasády) — Ïádost byla podána,
ãeká se na rozhodnutí
➣ Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka 2. etapa (ulice K oãnímu, Závi‰ická,
Novojiãínská a ·pice) — ãeká se na v˘zvu
k podání Ïádosti o dotaci
➣ Turistické informaãní centrum (rekonstrukce stávajícího muzea ZdeÀka Buriana)
➣ Centrální záchytné parkovi‰tû
➣ Zateplení domu s peãovatelskou sluÏbou
Bafiiny
➣ Oprava budovy hasiãské zbrojnice a roz‰ífiení technického vybavení
Nepodafiilo se v‰ak vyfie‰it v‰echny problémy
spojené s nemovit˘m majetkem mûsta — pfiedev‰ím co se t˘ãe budov — mûstsk˘ úfiad, základní umûlecká ‰kola, základní ‰kola, matefiská ‰kola Zauliãí, hasiãská zbrojnice, dÛm dûtí
a mládeÏe, dÛm sluÏeb, budova technické správy — mnohé z nich sv˘m vzhledem prosí
o opravu a údrÏbu.

• Oblast sniÏování nákladÛ
Na základû proveden˘ch anal˘z byla realizována opatfiení, která vedla k úsporám nákladÛ na
vytápûní a pfiípravu teplé uÏitkové vody v domech 778—781 a 850 a 851 (opatfiení zavedeno
v roce 2007) a v domû dûtí a mládeÏe, tûlocviãnû,
na mûstském úfiadû a v základní ‰kole a matefisk˘ch ‰kolách (opatfiení zavedeno v roce 2009).

V roce 2008 byla realizována v˘mûna oken
v domû s peãovatelskou sluÏbou a v roce 2010
v domû sluÏeb, které rovnûÏ pfiispûly k úsporám
nákladÛ na vytápûní.
Opatfiení k realizaci úspor v oblasti spotfieby
elektrické energie se jiÏ z dÛvodÛ nedostatku
ãasu nepodafiilo zajistit.

• Oblast poãítaãová a komunikaãní technika
Na základû pfiipraveného projektu rozvoje
a obnovy poãítaãové a komunikaãní techniky
byla zavedena dílãí opatfiení v této oblasti s cílem sníÏení nákladÛ na telefony a internet
(opatfiení bylo zavedeno v roce 2010), byla obnovena ãást techniky a vytvofieny podmínky pro
provozování kvalitní interní poãítaãové sítû
vãetnû úloÏi‰tû v‰ech dat a dokumentÛ, které
na úfiadû vznikají. Jsou rovnûÏ vytvofieny základní podmínky pro provoz systému fiízení
mûstského úfiadu ve spolupráci s mûstsk˘m
úfiadem v Kopfiivnici.
• Oblast spolupráce se sdruÏením Povodí Sedlnice
V rámci tohoto sdruÏení obcí (·tramberk,
Rybí, Sedlnice, Vefiovice, Závi‰ice a Îenklava) se
realizoval nákup mobilního radarového ukazatele rychlosti, kter˘ je vyuÏíván pravidelnû v‰emi obcemi. Jsou konzultovány nûkteré projekty a jejich pfiíprava a pfiípadná spolupráce v dané oblasti (spolupráce je pfiislíbena na projektu
Turistické informaãní centrum a v souãasné dobû se pfiipravuje spoleãn˘ projekt protipovodÀov˘ch opatfiení).
• Oblast financí
Za úãelem financování velk˘ch investiãních
akcí z evropsk˘ch dotací byly dosud vyfiízeny 2
úvûry. Úvûr pro akci Kanalizace Kozina ve v˘‰i
13 mil. Kã, kter˘ bude z ãásti splacen z dotace
(7 mil. Kã) a zbytek bude mûstem splácen do roku 2019. Druh˘ úvûr ve v˘‰i 8,5 mil. Kã slouÏí
pro financování projektu V˘stavní síÀ Zdenûk
Burian a jeho svût a bude splacen z dotace a rozpoãtu mûsta v roce 2011.
V souãasné dobû je zaji‰Èován úvûr ve v˘‰i 22
mil. Kã na financování projektu Regenerace
sídli‰tû ·tramberk Bafiiny. Tento úvûr bude
splacen pfieváÏnû z dotace v roce 2012 a z rozpoãtu mûsta do roku 2019 – zároveÀ se tímto
úvûrem mÛÏe vytvofiit urãitá rezerva penûz na
dal‰í velké investiãní akce v pfií‰tích létech.
V uplynul˘ch 4 létech splatilo mûsto ze svého rozpoãtu také dluh minul˘ch období z úvûrÛ, a to ve v˘‰i celkem 9,1 mil. Kã.

• Oblast bytové správy, majetku mûsta a technické správy
V roce 2008 byl realizován zámûr prodej bytÛ v majetku mûsta nájemníkÛm. Z tohoto pro-
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deje byly získány finanãní prostfiedky ve v˘‰i 5,8
mil. Kã, které byly pouÏity na pfiípravu projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny a nûkteré dal‰í investiãní akce.
Byl realizován prodej pozemkÛ v lokalitû Pískovna pro stavbu rodinn˘ch domÛ a byly uskuteãnûny dal‰í prodeje pozemkÛ na základû Ïádostí obãanÛ.
Technická správa zaji‰Èuje údrÏbu mûsta,
opravy majetku mûsta a men‰í investice v uspokojivé mífie, i kdyÏ se z finanãních dÛvodÛ nepodafiilo provést alespoÀ ãásteãnou obnovu
stárnoucí techniky.

• Oblast dopravního rozvoje
V této oblasti se aÏ na dílãí úspûchy nepodafiilo realizovat stûÏejní zámûry mûsta. Po opravû
komunikace na ulici Novojiãínská (2009) se podafií je‰tû v tomto roce opravit komunikaci na
ulici DráÏné ve spolupráci s mûstem Kopfiivnice.
Ostatní komunikace se zatím fie‰ení nedoãkaly.
Není fie‰ena komplexní dopravní situace celého mûsta, oblasti námûstí (Koncepce pû‰í zóny
na námûstí vypracovaná místostarostou byla pfiijata zastupitelstvem vlaÏnû a setkala se s mnoha
kontroverzními pfiipomínkami ze strany obãanÛ), nepodafiilo se vyfie‰it problémy s parkováním (záchytné parkovi‰tû) a garáÏováním.
Dopravní obsluÏnost mûsta zaji‰Èována vefiejn˘mi dopravci (âD a VEOLIA) zÛstala na úrovni pfiedchozích let.
Na závûr chci pfiipojit podûkování m˘m pfiím˘m podfiízen˘m panu Va‰kovi a v‰em jeho
spolupracovníkÛm v technické správû, paní Filipové ze správy majetku, panu Kozlovskému —
investorovi mûsta a paní Procházkové z bytové
správy, ktefií svou mûrou pfiispûli k úspû‰nému
plnûní Plánu rozvoje mûsta ·tramberka v létech 2006 aÏ 2010.
Podûkování také patfií ãlenÛm jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, ktefií neplní pouze
úkoly spojené s poÏární ochranou, ale dokázali
svou akceschopnost a pfiipravenost pomáhat lidem v pfiípadech ohroÏení povodnûmi. Také pro
mûsto jsou dobr˘m pomocníkem, na kterého je
vÏdy spolehnutí.
Dûkuji také v‰em ostatním zamûstnancÛm
mûstského úfiadu za jejich práci v tomto období, i kdyÏ jsem nemûl dostatek moÏností a pfiíleÏitostí proniknout do detailÛ jejich práce,
a zvlá‰tû pak chci podûkovat jednomu z nejmlad‰ích ãlenÛ t˘mu paní Ing. Hlávkové, která
se dokázala velice brzo zapracovat a b˘t aktivním a iniciativním ãlenem pracovního t˘mu.
Na‰e funkãní období konãí a já jsem pfiesvûdãen, Ïe to bylo úspû‰né období, které posunulo
mûsto ·tramberk zase o kousek dál a Ïe to, co

jsem si pfii nástupu do této funkce pfiedsevzal
a co jsem slíbil, jsem také beze zbytku splnil.
Samozfiejmû nevyhovûl jsem lidem v‰em, protoÏe to není v silách jednoho ãlovûka, i kdyÏ
jsem se o to vÏdy snaÏil.
Dûkuji také v‰em, ktefií mi poskytli podporu
a ktefií mi pomohli jak˘mkoliv zpÛsobem.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta (za ODS)

Regenerace sídli‰tû ·tramberk Bafiiny
zahajuje.
Jak jistû jiÏ z dfiívûj‰ích zpráv víte, obdrÏelo
mûsto ·tramberk celkem 43,3 mil. Kã na velkou investiãní akci s názvem regenerace sídli‰tû ·tramberk Bafiiny v rámci Regionálního operaãního programu pro Moravskoslezsko, kter˘
je financován z penûz Evropské unie.
Celkové náklady na realizaci tohoto projektu
dosahují více jak 47,5 mil. Kã. Rozdíl mezi dotací a celkov˘mi náklady na realizaci bude kryt
z rozpoãtu mûsta.
Vzhledem k tomu, Ïe se podafiilo velmi rychle vybrat dodavatele této stavby, kter˘m se stala firma SWIETELSKY, stavební s. r. o., Od‰tûpn˘ závod Dopravní stavby MORAVA, Brno, budou stavební práce na sídli‰ti Bafiiny zahájeny
v nejbliÏ‰ích dnech, kdyÏ k pfiedání staveni‰tû
dodavateli stavebních prací do‰lo 24. 9. 2010.
ProtoÏe se jedná o velmi rozsáhlou akci, která se dotkne témûfi celého prostoru sídli‰tû Bafiiny a také v‰ech obãanÛ zde bydlících, budou
stavební akce realizovány postupnû ve 3 etapách, které zahrnují v˘chodní ãást sídli‰tû od
lesa a zahrádkáfiské kolonie, ãást stfiední a ãást
západní od silnice na Îenklavu po dÛm ã. p.
750. Je sice zpracován ãasov˘ harmonogram
postupu prací, kter˘ v‰ak je‰tû není koneãn˘,
protoÏe je nutné doladûní se správci inÏen˘rsk˘ch sítí, jako jsou Severomoravské kanalizace a vodovody, spoleãnost O2, dodavatel elektfiiny âEZ apod.
Snahou mûsta i dodavatele stavby bude, aby
se pfieváÏná vût‰ina stavebních prací dokonãila
podle plánu v˘stavby nejpozdûji do konce roku
2011, ale je moÏné Ïe v dÛsledku nepfiíznû poãasí se nûkteré dokonãovací práce (v˘sadba zelenû a nov˘ch stromÛ, koneãné terénní úpravy
a v˘sadba trávníkÛ) budou muset realizovat v 1.
ãtvrtletí roku 2012.
Vûfiím, Ïe se urãitá omezení, stavební ruch
a aktivity, které mají za následek zv˘‰en˘ v˘skyt
bláta, neupraven˘ch cest a chodníkÛ, zv˘‰ené
zatíÏení hlukem, omezení prÛchodnosti místy,
kde právû probíhá v˘stavba apod. budou vût‰inou obyvatelstva vnímána jako nutnost, která
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ve svém koneãném dÛsledku vytvofií pfiíjemné
a vût‰inû obyvatel sídli‰tû vyhovující Ïivotní
prostfiedí 21. století.
Vûfiím, Ïe peníze vloÏené do této investice budou ku prospûchu a spokojenosti pfiedev‰ím
vás, obyvatel sídli‰tû Bafiiny.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Do sbírky nejsou pfiijíman˘ 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.

Sbûr nebezpeãného odpadu

Dûkujeme za Va‰i pomoc.
• BliÏ‰í informace podá MûÚ ·tramberk, Zuzana Bárová tel.: 558 840 613 Nebo dispeãink Diakonie Broumov tel.: 224 316 800, 224 317 203

V pátek 15. fiíjna 2010 a v sobotu 16. fiíjna 2010
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma
AVE komunální sluÏby s. r. o. Zastávky vozidla:
• Pátek 15. fiíjna 2010
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 16. fiíjna 2010
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.
Ing. Marta Marková

Sbírka pouÏitého o‰acení
Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve
spolupráci s Mûstem ·tramberk vyhla‰uje sbírku pouÏitého o‰acení. Sbírka se uskuteãní
v pondûlí 18. 10. 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. 1m2;
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.

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

V˘zva ‰trambersk˘m v˘tvarníkÛm
LÍ·E≈SK¯ PROFIL — AKCE âESKÉ V¯TVARNICE KATE¤INY ·EDÉ
Katefiina ·edá je absolventkou Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze. Její práce zahrnují stylizované intervence do bûÏného Ïivota ve vesnicích blízko Brna, kde Ïije, nebo v urbanistickém
prostfiedí Prahy. Katefiina ·edá v nich rozvíjí sociologická témata zaloÏená na prÛzkumu chovaní a komunikaãních vzorcích v jednotliv˘ch
umûleck˘ch i neumûleck˘ch komunitách.
V rámci projektu zve v˘tvarnice do Staré Lí‰nû v Brnû umûlce z celé âeské republiky (amatérské i profesionální) za úãelem zobrazit profil brnûnské Lí‰nû jejich oãima. KaÏd˘ v˘tvarník se projevuje jinak — je osobit˘ — a v jeho
jedineãnosti hraje roli i místo, kde Ïije. Právû
proto se snaÏí zapojit v˘tvarníky z ãesk˘ch, moravsk˘ch i slezsk˘ch obcí (z kaÏdé obce pouze
jednoho v˘tvarníka), aby dosáhla co nejpestfiej‰ího v˘sledku.
Dobu strávenou ve Staré Lí‰ni rozdûlujeme
na dvû ãásti — na dobu zakreslení profilu Staré Lí‰nû, kterému dominuje kostel na námûstí
a na druhou ãást, ta vyplÀuje portrétování osoby, kterou si v˘tvarník sám vybere v rámci Staré Lí‰nû a která mu nejvíce zosobÀuje sv˘m
profilem profil Lí‰nû.
K naãrtnutí skici pouÏívají umûlci jim blízké
v˘tvarné potfieby (pastel, kfiída, uhel…), které
jim rádi poskytneme. K dispozici jsou také rÛzné typy a formáty papíru. V˘sledn˘ profil obliãeje se kreslí perem a tu‰í.
Skica i samotná kresba obliãeje bude zaãlenûna do katalogu. Z vytvofieného katalogu si
v tzv. „volbách" obyvatelé Lí‰nû vyberou jeden
profil, kter˘ podle nich nejvíce vystihuje profil
obce.
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Kresby se stanou souãástí stálé expozice Muzea v Scheffieldu, kaÏdé dílo bude zfietelnû
oznaãeno jménem autora, signaturou a místem
odkud pochází.
Cel˘ projekt vãetnû kreseb pozvan˘ch umûlcÛ se stane souãástí sbírek v Grave Gallery
v Sheffieldu ve Velké Británii.
UmûlcÛm jsou hrazeny náklady spojené
s cestou a pobytem v Brnû.
Konec projektu je naplánován na pfielom mûsíce záfií a fiíjna. âas, kter˘ stráví umûlci ve Staré Lí‰ni je velmi individuální, ale v prÛmûru je
to asi pÛl den.
V pfiípadû zájmu a jak˘chkoliv otázek mû neváhejte kontaktovat na Jana ¤eháková: rehakova.profil@gmail.com; tel. +420 776 882 052; adresa: Ondráãkova 7, Brno – Lí‰eÀ 628 00 (zelená videopÛjãovna)

Podûkování
Mûsto ·tramberk a zúãastnûné organizace
dûkují touto cestou v‰em sponzorÛm za poskytnuté dary na prezentaãní akci cestovního
ruchu v Avion shoping parku, kynologické závody O ·tramberské ucho, koncert dechové
hudby Dabrova Gornica z Polska. Jedná se o pekafie u‰í: Bár Martin, Cukrárna u HanzelkÛ,
Harrandová Karla, Hezk˘ Ladislav, Socha Václav Mgr. — ·tramberské u‰i na‰í babiãky, ·uterová Bohumila a firmu ·MÍRA-PRINT s. r. o.
Moc dûkujeme.
Anna Ra‰ková

a podruhé fie‰í pfiípad poÏáru, spojeného s vraÏdou.
James Patterson je vynikající vypravûã a fiadí se k nejãtenûj‰ím souãasn˘m americk˘m spisovatelÛm. Jeho tituly vycházejí ve vysok˘ch
nákladech a nûkteré byly zdafiile zfilmovány.
Novû vycházející thriller Nedostatek dÛkazÛ je
jedním z nich.
V hlubokém africkém de‰tném pralese, v sousedství ruin Ztraceného mûsta Zinj, je v nûkolika minutách brutálnû povraÏdûna v˘prava osmi
americk˘ch geologÛ. Tak zaãíná dobrodruÏná
kniha Michaela Crichtona s názvem Kongo.
Autorka Ïijící v Sydney — Jocelyne Cooke,
napsala knihu Tajemství tûla, s podnázvem
(Vû‰tûní budoucnosti z tvarÛ tûla a tváfie). Vychází ze zku‰eností star˘ch âíÀanÛ a vyuÏívá jejich metody. Na Dálném v˘chodû strávila nûkolik let studiem a nyní se v tomto umûní zdokonaluje v Austrálii.
Podle star˘ch âíÀanÛ neexistují na svûtû dvû
zcela identické osoby. Rozdíly mohou b˘t nepatrné nebo naopak zfietelné, jiÏ na první pohled.
Nûkdo je vysok˘ a ‰tíhl˘, jin˘ zase podsadit˘.
V˘‰ka a váha ãlovûka mají tisíce variant a spoleãnû s v˘razem obliãeje, ãiní z kaÏdého jedince svûtov˘ unikát. S pomocí knihy J. Cookeové
máte moÏnost odhalit ãetná tajemství své povahy a seznámit se s vyhlídkami, které vám nabízí budoucnost. Pochopíte, jak dÛleÏitá je barva,
tvar, ãi velikost kaÏdé souãásti lidského tûla nebo zvlá‰tního znamení.

PovodÀová sbírka
Dûkuji v‰em obãanÛm ·tramberka, ktefií se
zapojili do na‰í povodÀové sbírky. Vybrané vûci
i peníze jsme dovezli do Raspenavy a Fr˘dlantu
v âechách, kde pomohly tûm, ktefií to opravdu
potfiebovali.
Jan Barto‰, skauti ·tramberk

Kino
Oznamujeme v‰em náv‰tûvníkÛm kina, Ïe
jsme byli nuceni od 1. fiíjna zvednou vstupné na
60 Kã. Na‰tûstí se nám provoz kina podafiilo zachovat, proto se tímto krokem budeme snaÏit
zmen‰it ztrátovost kina. Dûkujeme za pochopení i za náv‰tûvu kina.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Ohniv˘ tanec, od ‰védské královny detektivek
Helene Turstenové, vás zavede do prostfiedí baletních sálÛ a taneãní akrobacie. Inspektorka
Irena Hussová a její t˘m jsou na stopû zloãinu
·tramberské novinky 9

T¯DEN KNIHOVEN
(MûK ·tramberk)
Pondûlí 4. 10. 2010
zahájení v˘tvarné soutûÏe
„V˘robky z pfiírodních
materiálÛ“
(pro dûti z M· a 1. st. Z·)
v˘stava knih
„Îivot a dílo K. H. Máchy)
(k 200. v˘roãí narození
spisovatele)

Úter˘ 5. 10. 2010
„âteme dûtem pfied spaním“
(M· Bafiiny)

Stfieda 6. 10. 2010
„âteme dûtem pfied spaním“
(M· Zauliãí)

Po cel˘ t˘den bude probíhat bezplatná registrace nov˘ch ãtenáfiÛ (pÛjãování knih do
konce roku 2010 zdarma) a prodej vyfiazen˘ch

knih a star‰ích ãasopisÛ z fondu knihovny — 1
kus = 2 Kã.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Ze školy
Hodnocení minulého ‰kolního roku a na‰e plány pro ‰kolní rok 2010/2011
Dvefie na‰í stoleté ‰koly se znovu otevfiely 1. záfií v‰em ‰kolou povinn˘m ÏákÛm i jejich rodiãÛm
a pfiíznivcÛm. Rádi bychom zde zhodnotili uplynul˘ ‰kolní rok a pfiedeslali na‰e plány na ten leto‰ní.
Ve ‰kolním roce 2009/2010 nav‰tûvovalo Z· ·tramberk 296 ÏákÛ, z toho 245 ÏákÛ s trval˘m bydli‰tûm v místû ‰koly, 17 ÏákÛ z Kopfiivnice a 34 ÏákÛ z Îenklavy. Pût ÏákÛ plnilo povinnou ‰kolní
docházku v zahraniãí. Îáci byli vyuãováni v 15 tfiídách, prÛmûrn˘ poãet ÏákÛ ve tfiídû byl 19,8.
Dvû oddûlení ‰kolní druÏiny s odpoledním provozem nav‰tûvovalo 44 ÏákÛ.
Ve ‰kolním roce 2009/2010 se vyuãovalo podle vzdûlávacího programu „Základní ‰kola“, ã.j. 16
847/96-2 ve 4.—5. roãníku a 9. roãníku, v 1., 2., 3. a 6., 7., 8. roãníku se vyuãovalo podle ‰kolního
vzdûlávacího programu „Na cestû… k sobû a druh˘m“:
Zápis do 1. roãníku:

Odcházející Ïáci na stfiední ‰koly:

Hodnocení v˘sledkÛ vzdûlávání bylo provádûno na pedagogick˘ch radách, v pfiedmûtov˘ch t˘mech, pfii hospitaãní ãinnosti a hodnotících pohovorech. Mimo‰kolnû formou testÛ SCIO pro 9.,7.,
5. a 3. roãník. Dále úspû‰ností ÏákÛ pfii pfiijímacích zkou‰kách na S·.
Porovnání pfiehledu docházky za ‰kolní rok 2008/2009 a 2009/2010:

Porovnání hodnocení chování ÏákÛ ve ‰kolním roce 2008/2009 a 2009/2010:
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Pfiehled prospûchu za II. pololetí ‰kolního roku 2009/2010:

·kolní rok 2009/2010 byl ve znamení oslav
650. v˘roãí mûsta ·tramberka a také 100. v˘roãí na‰í ‰koly.
Tomu odpovídaly aktivity ÏákÛ i pedagogÛ
na‰í ‰koly. Probûhly dva velmi úspû‰né dny
otevfien˘ch dvefií, které tfiídy zpestfiily programem pro rodiãe i dal‰í hosty. Své celoroãní projekty Ïáci pfiedstavili na celo‰kolní konferenci.
Îáci se úãastnili a velmi dobfie se umístili ve
v˘tvarn˘ch, literárních a sportovních soutûÏích. Úspû‰ní byli také ve znalostních soutûÏích
a olympiádách.
Dal‰í ‰kolní aktivity byly zamûfieny na ekologickou v˘chovu (tfiídûní odpadu, sbûr odpadkÛ
ve ·tramberku), brannou v˘chovu, prevenci sociálnû patologick˘ch jevÛ, dopravní v˘chovu
(vyuÏíváme na‰e dopravní hfii‰tû), pfiípravu
pfied‰kolákÛ na vstup do první tfiídy (Tû‰íme se
do ‰koly). Nezapomínáme ani na kulturní vzdûlání (divadla, kino). ·kolní rok tradiãnû vyvrcholil rozlouãením se Ïáky 9. roãníku.

Na‰e plány a priority ve ‰kolním roce
2010/2011
K 1. záfií 2010 bylo zapsáno 301 ÏákÛ, z toho
251 ÏákÛ s trval˘m bydli‰tûm v místû ‰koly, 18
ÏákÛ z Kopfiivnice a 32 ÏákÛ ze Îenklavy. Pût ÏákÛ plní povinnou ‰kolní docházku v zahraniãí.
Îáci jsou vyuãováni ve 14 tfiídách, prÛmûrn˘
poãet ÏákÛ ve tfiídû je 21,5.
Ve ‰kole se vyuãuje podle uãebních plánÛ 7901-C/001 Základní ‰kola v 5. roãníku.
V 1.—4. roãníku a v 6.—9. roãníku se vyuãuje podle ·kolního vzdûlávacího programu
Z· a M· ·tramberk „Na cestû… k sobû a druh˘m“.
Na‰í nejvût‰í prioritou je samozfiejmû spokojen˘ Ïák, kter˘ získá maximální moÏné znalos-

ti a osvojí si dovednosti odpovídající jeho individualitû.
Zamûfiíme se na zvládnutí základního uãiva
u v‰ech ÏákÛ. Roz‰ifiující uãivo budeme zafiazovat podle schopností ÏákÛ, zv˘‰enou pozornost
vûnujeme zadávání nadstandardních úkolÛ nadan˘m ÏákÛm. Zajistíme pfiedev‰ím dÛkladné
procviãení a osvojení uãiva.
Jsme pfiipraveni dÛslednû utváfiet u ÏákÛ vûdomí, Ïe jejich budoucí uplatnûní závisí na nich
samotn˘ch, na kvalitû osvojen˘ch vûdomostí
a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. StûÏejním tématem celo‰kolní konference ÏákÛ pro leto‰ní ‰kolní rok je „Závislost“.
I v leto‰ním ‰kolním roce probûhne den otevfien˘ch dvefií.
Na‰e plány a dal‰í informace o na‰ich ãinnostech najdete na na‰ich webov˘ch stránkách
www.zsstramberk.cz, v Ïákovsk˘ch kníÏkách
sv˘ch dûtí, zpravodaji ‰koly.
Tû‰íme se na dal‰í práci s na‰imi Ïáky i jejich
rodiãi, pfiíznivci a pfiáteli ‰koly.

Ze sportu
Nová volejbalová sezóna za dvefimi
S pfiicházejícím podzimem se opût rozjíÏdí
i dal‰í sezóna místního volejbalového druÏstva
TJ Kotouã ·tramberk. V leto‰ním roãníku
2010/2011 se poãet ‰trambersk˘ch druÏstev
rozrostl o druÏstvo Ïaãek, které s dal‰ími 23
moravsk˘mi druÏstvy bude pÛsobit v KP Ïaãek.
DruÏstva jsou podle v˘sledkÛ v úvodní kvalifikaci rozdûlena do skupin, v nichÏ se poté utkávají na turnajích. MládeÏnick˘ volejbal ve ·tramberku opût oÏívá, proto trenéfii Socha a Ka‰-
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párek rádi uvítají nové nadûjné volejbalistky, od
5. do 9. tfiídy, které by se také chtûly nauãit hrát
volejbal. Tréninky probíhají vÏdy v úter˘ a ve
ãtvrtek od 17 hodin v místní tûlocviãnû.
Stálicí mezi ‰trambersk˘mi druÏstvy je t˘m
Ïen. Pro leto‰ní sezónu snad nebude muset b˘t
fie‰en problém s mal˘m poãtem hráãek, po matefisk˘ch se opût vrací do kolotoãe volejbalu nûkolik maminek — Marková, Moudrá, Lacková,
bohuÏel odchází opora na postu blokafiky ·tichauerová.
·tramberské Ïeny budou opût bojovat v KP II.
tfiídy a jednoznaãn˘m cílem pro leto‰ní sezónu je
postup do soutûÏe vy‰‰í. Do cesty se jim jistû budou chtít postavit soupefiky ze skupiny B KP —
SK Metylovice A, TJ TÎ Tfiinec, TJ Nov˘ Jiãín B,
VK Ra‰kovice, TJ Sokol Kunãice pod Ondfiejníkem, TJ Sokol Kozlovice a KV Tatra Kopfiivnice.
Novinkou pro leto‰ní sezónu je úãast ‰tramberského druÏstva v Poháru Ïen, kdy je stylem
doma — venku odehrán vÏdy jeden zápas, termín utkání je na domluvû druÏstev, nejãastûji
se zápasy budou odehrávat v dobû tréninkÛ jednoho z druÏstev. Soupefii ·tramberka budou VK
Vratimov, TJ Sokol Poruba B, TJ Mittal Ostrava
B a TJ Sokol Kozlovice.
Úvodní zápas nové mistrovské sezóny odehrají ‰tramberské volejbalistky v sobotu 2. 10.
2010 od 10.00 na domácí palubovce s druÏstvem Ra‰kovic, 16. 10. pak od 10.00 v místní
hale pfiivítají druÏstvo z Kozlovic. Pfiijìte i vy
povzbudit domácí hráãky!
Petra Milichová za TJ Kotouã ·tramberk
Kompletní rozpis zápasÛ KP II. tfiídy Ïen
So 12. 10.
·tramberk — Ra‰kovice
Ne 10. 10. Kunãice p. O. — ·tramberk
So 16. 10.
·tramberk — Kozlovice
So 23. 10.
Metylovice — ·tramberk
So 16. 11.
·tramberk — Tfiinec
So 13. 11.
Nov˘ Jiãín B — ·tramberk
So 20. 11.
·tramberk — Kopfiivnice
So 15. 3.
Ne 13. 3.
So 19. 3.
So 26. 3.
So 12. 4.
So 19. 4.
So 16. 4.

Ra‰kovice — ·tramberk
·tramberk — Kunãice p. O.
Kozlovice — ·tramberk
·tramberk — Metylovice
Tfiinec — ·tramberk
·tramberk — NJ B
Kopfiivnice — ·tramberk

Máte pocit zatuhlého krku?
Bolí Vás ãasto hlava?
Trávíte spoustu ãasu vsedû, za PC?
Pfiijìte ve ãtvrtek 7. 10. 2010 od 17.30 hod.
ZDARMA protáhnout svá tûla do ‰tramberské
tûlocviãny na zahajovací lekci rekondiãního cvi-

ãení — nenároãné cviky s prvky relaxace vhodné pro v‰echny vûkové kategorie.
Na va‰i úãast se tû‰í
Bc. Petra Milichová, fyzioterapeutka.
BliÏ‰í informace na tel. ã. 723 00 22 55.

Pozvánka na turnaj
Noãní volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch ‰estek
(4+2) pro v‰echny sportovce star‰ích 15 let.
Kdy: ve stfiedu 27. 10. 2010. Registrace od
18.00 do 18.30 hodin
Kde: sokolovna ·tramberk
Kolik: startovné 350 Kã za druÏstvo
Obãerstvení zaji‰tûno v sauna baru.
BliÏ‰í informace ·mahlíková tel 725 196 875.

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na fiíjen 2010
91 let
89 let
85 let
84 let
83 let
82 let

Marie Turská
Anna Ocieczková
Vilém Îák
Vlasta Sopuchová
Milo‰ Sopuch
Vûra Melãáková
Ludmila Petrá‰ová
80 let Metodûj Bortel
Dagmar ·krabanová
Dodateãnû blahopfiejeme k osmdesátinám
Ludmila BartoÀová
75 let Svatopluk Bajer
Vladimír Fátor
70 let Jifiina Dohnalíková
Milan Pfiidal
Drahomíra Rohelová
Milu‰e ·tukavcová

Blahopfiejeme
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

Narozené dûti:
Daniel Jeliã
Luká‰ Richter

Zemfieli:
Jana BartoÀová
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Smuteãní oznámení

Kam do společnosti
a za kulturou

Oznamujeme v‰em, ktefií znali paní Ludmilu Chovancovou,
dfiíve bytem ve ·tramberku, Na
Kopci 84, potom Havífiov – mûsto, Ïe nás navûky opustila ve vûku 91 let, v sobotu 11. záfií 2010.
Vûnujte ji krátkou vzpomínku

PODùKOVÁNÍ JANù KVITOVÉ
Ve stfiedu 22. záfií, v krásn˘
sluneãn˘ den, se na ‰tramberském hfibitovû stovky lidí nejen ze ·tramberka, ale i z okolí rozlouãily se sestfiiãkou Janou od paní doktorky Gilarové.
Málokteré oko zÛstalo suché,
ani chlapi se za slzy nestydûli.
Vzpomínka na Janu zÛstane dlouho Ïivá. Budeme si pamatovat ochotnou, usmûvavou,
vstfiícnou a vÏdy s pochopením pro bolesti a starosti jin˘ch. Znali jsme ji jako dobrou manÏelku, starostivou maminku a v poslední dobû
i milující babiãku. Pro svoji pfiátelskou a veselou povahu byla oblíbená v kaÏdém kolektivu.
Nejen Ïe zvládala v˘bornû svoje zdravotnické
povinnosti, dlouhá léta iniciativnû pracovala
i v komisích Rady mûsta. Na sociálním a zdravotním úseku zÛstane po ní kus poctivû vykonané práce. VÏdy ochotnû a s úsmûvem — aÈ
slovem ãi skutkem — poradila a pomohla kaÏdému, kdo její pomoc potfieboval.
Zemfiela náhle a neãekanû 18. záfií 2010. Jano, bude‰ chybût doma, na zdravotním stfiedisku, ve mûstû, v‰ude… Vûfi, Ïe stopy Tvé práce
a lásky zÛstanou a my si Tû budeme pamatovat
takovou, jakou jsi opravdu byla.
Za pacienty a spoluobãany
Josef Adamec

Vzpomínka a podûkování
VÏdy, kdyÏ odejde nûkdo znám˘ a oblíben˘,
b˘vá z toho velk˘ zármutek
Nenadále zemfiela zdravotní sestfiiãka paní
Jana Kvitová, Ïena, která mûla vÏdy vlídné
slovo pro kaÏdého, pochopení pro v‰echny pacienty, dobrou radu a velké srdce. Pro kaÏdého,
kdo ji znal, zpráva o její smrti byla bolestná
a smutná.
Paní Jana Kvitová pracovala dlouhé roky v
komisích mûsta, vÏdy ochotná a vstfiícná. Dûkuji za v‰echnu její práci, pochopení a pomoc,
kterou nám v‰em poskytovala. S úctou budeme vzpomínat na vzácnou Ïenu, která nás tak
náhle opustila a která nám bude chybût.
Dûkujeme a nezapomeneme.
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Mûsto ·tramberk
si dovoluje pozvat v‰echny
na hudební komedii
DIVOTVORN¯ HRNEC
Autofii B. Zane — E. Y. Harburg
v úpravû J. Voskovce a J. Wericha
Pfiedstavení zahraje
Divadlo Pod vûÏí ·tramberk
v pátek 1. fiíjna 2010 ve 10.30 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
Pfiedstavení je urãeno pro základní ‰kolu.
Pfiivítáme v‰ak i zájemce z fiad obãanÛ.
Vstupné 20 Kã

SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru
mûsta ·tramberka
zve v‰echny pfiíznivce a milovníky
dechové hudby na koncert

Podzimní nálady,
kter˘ se koná v sobotu 9. fiíjna 2010
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Zaãátek v 17.00 hod.
Program uvádí Gabriela Juránková
moderátorka rádia âas.
Hosté koncertu jsou leto‰ní jubilanti
Stanislav Horák
a Vladimír Studniãka
Vstupné: dospûlí 30 Kã
dûti zdarma (do 15 let)

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

Petr Rezek a Lída Nopová
27. 10. 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
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Travesti show Divoké koãky z Ostravy
vás zve na 2hod. novou zábavnou show.
Kulturní dÛm ve ·tramberku 14. fiíjna 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 160 Kã
Vstupenky dostanete také v pfiedprodeji na MIC ve ·tramberku,
MIC v Kopfiivnici a Infocentrum Relax ve ·tramberku
www.divokekocky.com

CO NÁM TùLO ¤ÍKÁ (2. vydání)? LÁSKA – CESTA KE ZDRAVÍ I K BOHU?
PRVKY, BYLINY A VITAMINY TROCHU JINAK? POHLAZENÍ PRO DU·I?
¤Eâ SRDCE? DAR ZDRAVÍ? TOBù
P¤EDNÁ·KA:

Miroslav Hrabica
znám˘ moravsk˘ autor knih o zdraví a lidském hledání, kter˘ také dobr˘m
slovem, radami i laskav˘ma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a ‰tûstí

O PRVCÍCH A VITAMINECH A JEJICH VLIVU
NA LIDSKÉ ZDRAVÍ I JEDNÁNÍ
O vyzafiování prvkÛ, vitamínÛ i bylin a o dopadu jejich uÏívání na lidské my‰lení a jednání.
âím se kdy a proã léãit i co k obvyklé léãbû je‰tû pfiidat. Vliv stravy, pohybové aktivity i prostfiedí,
v nûmÏ se ãlovûk ãasto nachází, na jeho náladu, slova i jednání. Vazby jist˘ch orgánÛ a onemocnûní.
Pohlazení du‰e slovem, odpovûdi na dotazy.
MÍSTO KONÁNÍ:
Kulturní dÛm
Námûstí 10 (naproti hotelu ·ipka)
·TRAMBERK

DATUM A âAS:
ãtvrtek 21. fiíjna 2010
17.15—19.30 hod.
vstupné: 60 Kã

BLIÎ·Í INFO: 602 600 937, 556 852 056, www.hrabica.unas.cz

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

Korálkování II. lekce
Základní kurs práce s korálky. Nauãíme vázat korálky, navlékat korálky na ‰ÀÛrky,
uzlování, vyrobíme náhrdelník, náramek aj.
Kursovné je 150 Kã. V cenû je materiál i ‰kolitelky
Hlaste se na ãísle tel. 739 310 187 u p. Anny Ra‰kové
Neotálejte, poãet míst je omezen.
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Relax v podhÛfií Beskyd

Hrají: Konstantin Lavronûnko, Tatiana Vilhelmová,
Bogus∏aw Linda, Vladimír Dlouh˘, Michal Dlouh˘
a dal‰í.

·tramberská stra‰idla
16. fiíjna 2010
na ‰tramberském námûstí

Nedûle 10. 10. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

KVùT POU·Tù

13.00—18.00 hod.
Spisovatel a cestovatel LEO· ·IMÁNEK UVÁDÍ
VELKOPLO·NOU PANORAMATICKOU
LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY
AUSTRÁLIE — KfiíÏem kráÏem
Zimní putování po ãerveném kontinentu
Více o besedách, autorovi, jeho knihách
a diashows najdete na internetov˘ch stránkách:
www.leossimanek.cz
TURNÉ PODZIM 2010
OSTRAVA (Ne) 10. 10., 15.00 a 19.00 hod., DÛm
kultury Akord, námûstí SNP 1, Ostrava – Zábfieh
Pfiedprodej: DÛm kultury Akord, námûstí SNP 1,
Ostrava – Zábfieh. tel.: 596 762 511;
Ostravsk˘ informaãní servis, NádraÏní 7,
Ostrava – centrum, tel.: 596 123 913
OPAVA (Po) 11. 10., 19.00 hod., Kino Mír, Koláfiská 5
Pfiedprodej: Kino Mír, Koláfiská 5, tel.: 553 650 342;
Sluna, Horní nám. 27, tel.: 553 712 319;
Mûstské informaãní centrum, Horní nám. 67,
tel.: 553 756 143

Program kina Štramberk

Drama, Velká británie, 130 min., titulky, od 12 let
Film zaloÏen˘ na autobiografii svûtoznámé modelky
Waris Dirie, která ve tfiinácti letech uprchla pfied nucen˘m manÏelstvím z rodného Somálska do Lond˘na a po nûkolika letech se stala hvûzdou módních
pfiehlídek. Známou se stala ale pfiedev‰ím sv˘m bojem proti Ïenské obfiízce, kterou musela v dûtství také podstoupit. V hl. rolích: Liya Kebede, Sally Hawkins, Meera Syal, Anthony Mackie a dal‰í.
Nedûle 17. 10. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

SOLOMON KANE
Akãní, dobrodruÏn˘, fantasy, horor, Velká Británie,
104 min., titulky, pfiístupn˘
Film je inspirovan˘ fantasy povídkami autora R. E.
Howarda, otce legendárního Barbara Conana. ·emífi
Solomon Kane (James Purefoy) Ïijící v druhé polovinû 16. století bojuje s piráty, pfiekupníky a trestá
únosce a vrahy. Ku pomoci je mu jeho perfektnû nabrou‰en˘ rapír.
Nedûle 24. 10. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

âARODùJÒV UâE≈
Akãní, dobrodruÏn˘, USA, 110 min., dabing, pfiístupn˘
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je ãarodûjn˘m mistrem, kter˘ se v souãasném Manhattanu snaÏí ubránit mûsto pfied sv˘m úhlavním nepfiítelem Maximem
Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám
nestaãí, a proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay
Baruchel), zdánlivû obyãejného ãlovûka, kter˘ v sobû ale ukr˘vá netu‰ené moÏnosti, a uãiní z nûj navzdory jeho pochybám svého uãnû. âarodûj svého
nedobrovolného Ïáka v rychlosti zasvûtí do základÛ
tajného umûní magie a kouzel a spoleãnû se tato neobvyklá dvojice pokou‰í s pomocí sv˘ch schopností
postavit jednûm z nejagresivnûj‰ích a nejzákefinûj‰ích ãarodûjÛ v‰ech dob.
Nedûle 31.10. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ÎIVÍ
NA MùSÍC ¤ÍJEN
Nedûle 3. 10. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

KAJÍNEK
Akãní thriller, drama, 107 min., od 15 let
Kriminální thriller inspirovan˘ pfiíbûhem Jifiího Kajínka, kter˘ je povaÏován za prvního nájemného vraha v âeské republice. Díky svému útûku z vûzeÀské
pevnosti Mírov se z nûj stala legenda a také nejhledanûj‰í ãlovûk v Evropû. Pût t˘dnÛ, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmov˘ Kajínek
je siln˘m pfiíbûhem nejznámûj‰ího vûznû u nás, pfiíbûhem dvojnásobné vraÏdy, pfiíbûhem obhájkynû
hledající nové dÛkazy, pfiíbûhem podsvûtí a jeho prorÛstání do státní správy i pfiíbûhem manipulace. Je
Jifií Kajínek obûtí konspirace nebo chladnokrevn˘
zabiják?

Akãní, komedie, thriller, USA, titulky, 110 min., pfiístupn˘
V akãní komedii aspirující na letní hit je Tom Cruise
tajn˘m agentem a Cameron Diaz Ïenou polapenou
mezi ním a tûmi, ktefií ho — podle jeho tvrzení — do
této situace dostali. S tím, jak se jejich divoké dobrodruÏství mûní v bludi‰tû podfukÛ, únikÛ na poslední
chvíli, fale‰n˘ch identit a opojn˘ch romantick˘ch, ale
naprosto zmaten˘ch situací, zji‰Èují, Ïe jediné, na co
se mohou spoléhat, jsou oni dva navzájem.

NA LISTOPAD P¤IPRAVUJEME
KAJÍNEK,
ÎENY V POKU·ENÍ,
·REK — KONEC ZVONEC,
ROMÁN PRO MUÎE

·tramberské novinky 15

• Nabízím zdarma koÀsk˘ hnÛj. Dobr˘ pfiístup
autem.
·tramberk – Libotín. Tel. 731 46 47 61.

• V˘roba a prodej vazby k Památce zesnul˘ch.
RovnûÏ nabízím fiezané velkokvûté chryzantémy — bíle, Ïluté a bronz (dle poãasí, jak bu-

Firma Danihel
bude 8. října 2010
vykupovat v zasedací místnosti
Kulturního domu ve Štramberku
zlato, stříbro a platinu
za příznivé ceny.
Čas 9.30—16.30 hod.

dou nakvétat). Dobré ceny. Pavel Kelnar, Pod
Palárnou 763, ·tramberk. Tel: 720 182 435

• Pfiijímám uÏ nyní objednávky a zálohy na vánoãní cukroví. Peãeme z másla dle osvûdãen˘ch babiããin˘ch receptÛ. Pizzerie Piccolo tel.
724 455 834.

PLOTY – PLETIVO – THUJE
Prodej a montáž pletivových oplocení.
DOPRAVA ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč.
Kompletní nabídku zboží
a služeb naleznete na:
www.ploty-pletivo.cz
732 650 203
GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz
722 550 000

Ing. Jan Marek.
Projekty rodinn˘ch domÛ, pfiístaveb,
rekonstrukce, vizualizace,
Zelená úsporám.
Tel. 773 509 74,
adresa: ·tramberk, Námûstí 33,
email: jmary@seznam.cz

DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz
722 557 777
THUJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč/ks,
SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz
nebo na tel.: 722 557 777
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Placená inzerce
·tramberské novinky 18

Vá‰ hlas pro mû, hlas proti vládû
i v Senátu, nejen doma a mezi pfiáteli!

Foto – viz email
Karel Kubo‰
kandidát do Senátu PâR za KSâM
volební obvod ã. 67 – Nov˘ Jiãín
Placená inzerce
·tramberské novinky 19

Placená inzerce
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Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva mûsta ·tramberka

âeská strana sociálnû demokratická
11. Karel Baar

58 let

prac. bezpeã. agentury

12. Pavel Jeliã

57 let

automechanik

13. Ing. âestmír Bár

38 let

technik

14. Jifií Vraspír

61 let

dÛchodce

15. Lubomír ·mahlík

54 let

strojník

16. Ester Filipová

35 let

ãalounice

17. Miroslav Jefiábek

54 let

podnikatel

18. Franti‰ek Ja‰ek

73 let

dÛchodce

19. Vladimír Fabián

72 let

dÛchodce

10. Lubomír Jurek

46 let

mechanik

11. Miloslav Kopeãek

70 let

dÛchodce

12. Karla Jeliãová

55 let

dûlnice

13. Jaromír Jufiíãek

46 let

elektromechanik

14. Oldfii‰ka Baarová

52 let

dûlnice

15. Karel Ja‰ek

59 let

automechanik

16. Pavel Kelnar

43 let

pracovník âD

17. Bohuslav Bajer

63 let

dÛchodce

18. Josef Palack˘

50 let

lesní dûlník

19. Martin KedroÀ

63 let

dÛchodce

20. Bronislava KedroÀová

59 let

prodavaãka
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Volební program âSSD
ZAMùSTNANOST A BYDLENÍ
Budeme prosazovat obsazení pracovních míst na mûstském
úfiadû koneãnû obyvateli ·tramberka. Je tfieba dbát na to, aby
bylo vyuÏito v‰ech moÏností podpory bydlení, které poskytuje
stát a EU.
Stavíme se za pfiípravu infrastruktury pro vznik nov˘ch stavebních míst k v˘stavbû rodinn˘ch domkÛ.
INFRASTRUKTURA MùSTA
Budeme se snaÏit sv˘mi návrhy a pfiipomínkami podíleti se na
mnoÏství oprav komunikací a inÏen˘rsk˘ch sítí.
HISTORICKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH
Sv˘mi hlasy v zastupitelstvu podrÏíme návrhy na dÛleÏité
opravy kulturních památek, na rozvoj cestovního ruchu, jako
dÛleÏité faktory vzniku nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí a zdroje pfiíjmÛ firem pÛsobících ve mûstû.
ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Budeme sledovat a pfiipomínkovat pfiípadné nedostatky odpovûdn˘ch pracovníkÛ na úseku ÎP, úklidu mûsta a mûstské policie.
SPRÁVA MùSTA
Pokud získáme po volbách v˘znamnûj‰í postavení ve mûstû,
budeme prosazovat pomûrné zastoupení v‰ech stran v radû
mûsta. Navrhujeme, aby jedin˘ placen˘ ãlen rady byl starosta.
Budeme dbát toho, aby zastupitelstvo bylo opravdu nejvy‰‰ím
orgánem mûsta.
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Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva mûsta ·tramberka

Komunistická strana
âech a Moravy
11. Stanislav Hejtmanãík
12. Marie Guznarová
13. Bohumil Majer
14. Zdenûk Jelen
15. Jana Zátopková
16. Jifií Urbanãík
17. Anna Bellová
18. Ludmila Petrá‰ová, Mgr.
19. Milena Bártová
10. Radek Skyba
11. Nina Kocurková
12. Franti‰ek Polá‰ek
13. Karel Bárta
14. Jana Rojíãková
15. Jarmila Horáková
16. Jaroslav Socha
17. Alena Kolibová
18. Jifií Tomá‰
19. Svatopluk Kramoli‰
20. Josef Matera
21. Kvûtoslav BartoÀ
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Volební program
VáÏení spoluobãané, váÏení voliãi,
Mûstská organizace KSâM, vûdoma si v˘znamu komunálních voleb pro Ïivot v na‰em mûstû, vám pfiedkládá k posouzení v˘bûr priorit ze svého volebního programu. Pokud se s nimi ztotoÏníte,
máme pfiání, abyste dali svÛj hlas na‰im kandidátÛm. Je to na‰e
nabídka a zároveÀ závazek, kter˘ chceme plnit.
Budeme prosazovat zejména tyto priority a vûnovat pozornost:
— s plánem rozvoje mûsta usilovat o revitalizaci sídli‰tû Bafiiny
— zlep‰ení dopravní situace vã. bezpeãnosti chodcÛ, a to projekcí
a postupnou realizací kruhov˘ch kfiiÏovatek na kfiíÏení Záhumenní — NádraÏní — a pod Dalasem. Podpofiíme realizaci
pfiechodÛ pro pû‰í u restaurace Prosek, pod Palárnou a v˘stavbu chodníkÛ z ãásti Kozina na Bafiiny a po ulici Novojiãínská k autobusové zastávce. Omezení prÛjezdu tûÏk˘ch
nákladních vozidel na trase Îenklava — Bafiiny — Kopfiivnice
— dal‰í v˘stavbû rodinn˘ch domkÛ v oblasti Pískovna, zlep‰ování
infrastruktury ve stávající zástavbû, napfi. oprava kanalizace na
ul. Novojiãínská, silnice pod Palárnou, v˘stavbû vodovodního
fiádu na Libotínû
— podpofie místního ‰kolství, stávajících tradiãních kulturních
aktitvit jako jsou ·tramberské divadelní pfiehlídky, letní koncerty apod.
— zvy‰ování pfiitaÏlivosti mûsta trvalou péãí o ãistotu, zeleÀ
a roz‰ífiení kvûtinové v˘sadby
— pomûrnému zastoupení zastupitelÛ jednotliv˘ch stran v fiídících orgánech mûsta, v˘borech a komisích, vãetnû zprÛhlednûní v‰ech fází pfiípravy a realizace vefiejn˘ch zakázek vÛãi
zastupitelstvu i obãanÛm mûsta
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Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva mûsta ·tramberka

TOP 09
11. Ing. Jifií ·ebek

70 let

dÛchodce

12. Vojtûch Monsport

41 let

technik

13. Jifií Juraãák

35 let

provoz. elektrikáfi

14. Marie S˘korová

58 let

dÛchodkynû

15. Karel Baãák

45 let

pfiekladatel

16. Marcela Tycarová

56 let

podnikatelka

17. Ondfiej Geryk

19 let

student

18. Marcela Ja‰ková

61 let

dÛchodkynû

19. Jarmila ·ebková

61 let

dÛchodkynû

10. MUDr. Barbora ·ebková

38 let

dûtská lékafika

11. Lenka Vefimifiovská

46 let

prodavaãka

12. Jana Monsportová

19 let

studentka

13. Josef Vajay

41 let

vedoucí posunu

14. Erik Baãák

18 let

student

15. Alois Cigán

68 let

dÛchodce

16. Martina Ja‰ková

37 let

instruktorka

17. Lubomír BartoÀ

54 let

pracovník ostrahy

18. Sylva Vefimifiovská

59 let

dÛchodkynû

19. Tomá‰ Vefimifiovsk˘

19 let

student

20. Eli‰ka Hyklová

47 let

sam. odborná referentka

21. Petr Tomá‰ek

55 let

sefiizovaã
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Volební program
Heslo:
·tramberk patfií jeho obãanÛm
Zásady:
11. Spokojenost obãanÛ ·tramberka je na prvním místû
12. Nebudeme slibovat nesplnitelné
13. Budeme pokraãovat v rozvoji mûsta a pfiipravíme nové rozvojové programy pro pfií‰tí období
14. Budeme spolupracovat se v‰emi, ktefií projeví o spolupráci s námi zájem
Priority:
11. Dokonãit regeneraci sídli‰tû Bafiiny
12. Dokonãit rekonstrukci Muzea ZdeÀka Buriana
13. Vûnovat maximální pozornost revitalizaci Domu dûtí a mládeÏe
14. Pokraãovat v dokonãení kanalizaãní sítû ve mûstû — 2. etapa
15. V novém Územním plánu pro pfií‰tí období prosazovat nová
parkovací a garáÏovací místa pro obãany mûsta
16. UsmûrÀovat nekontrolovan˘ pfiíliv turistÛ do mûsta a tím vytvofiit podmínky pro klidnûj‰í Ïivot obãanÛ v centru mûsta
17. Zamûfiit se na men‰í poãet kvalitních kulturních programÛ ve
mûstû — z vybran˘ch akcí vytvofiit dlouhodobou tradici
18. Omezit neekonomické ãinnosti ve mûstû a zbavit se nadbyteãného majetku mûsta, o kter˘ se mûsto dosud málo staralo, protoÏe nemûlo dostatek finanãních prostfiedkÛ na jejich opravy
a údrÏbu a pro svoji ãinnost tento majetek nepotfiebovalo
19. PrÛbûÏnû vytváfiet finanãní rezervy v rozpoãtu mûsta na realizaci zanedbané údrÏby a drobné projekty pro spokojenost obãanÛ
10. Intenzivnû hledat moÏnosti pro zlep‰ení Ïivotních podmínek
na Libotínû — zejména zásobování vodou a kanalizace. SlibÛ
uÏ bylo dost. Financování nutno zajistit z více zdrojÛ.
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