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…z jednání rady
Ani se tomu nechce vûfiit, ale prázdniny se
pfiekulily do druhé pÛle, léto je v plném proudu, letos doslova a ãas dovolen˘ch vrcholí.
Radní se se‰li na své 51. schÛzi 14. 7. a na
programu byly záleÏitosti z oblasti památkové
péãe, a ãinnosti regeneraãní komise. Zprávy
zpracovala a pfiedloÏila starostka Vûra Michnová, která je pfiedsedkyní komise regeneraãní.
Dal‰í zprávou zpracovanou starostkou byla
zpráva zab˘vající se hodnocením práce rady
mûsta za I. pololetí roku 2009. Zprávy vzali
radní na vûdomí. Informace o pfiípravû DnÛ evropského dûdictví a probíhajících oslavách 650
let mûsta pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury,
sportu a cestovního ruchu Anna Ra‰ková. Rada vzala na vûdomí pfiedloÏené informace s pfiipomínkami. Kontrolu úkolÛ, pfiedloÏenou tajemnicí Mgr. Pavlou Jurkovou, vzala rada na
vûdomí. Byl uloÏen úkol vedoucímu oddûlení
TS Josefu Va‰kovi pfiipravit harmonogram
oprav v ZU· Zd. Buriana na Bafiinách, vãetnû
nacenûní a návrhu finanãního krytí. Dal‰í úkoly byly uloÏeny vedoucí OKSCR Annû Ra‰kové
vyzvat nájemce hradu ·tramberka ke zdÛvodnûní neplnûní nûkter˘ch bodÛ nájemní smlouvy a pfiipravit dodatek ke zmínûné smlouvû
s upraven˘mi termíny. Bylo schváleno odstoupení Mgr. ·árky ·imkové z funkce ãlena komise Ïivotního prostfiedí na vlastní Ïádost. Byly projednávány záleÏitosti kolem pozemkÛ —
zámûr prodat, nájmy pozemkÛ, ukonãení nájmu. Rada dala v˘povûì nájemkyni s okamÏitou platností z nájmu nebytového prostoru
v domû ãp. 820 a schválila pronájem tûchto
prostorÛ dal‰í nájemkyni na dobu urãitou
s moÏností prodlouÏení nájmu. Tajemnici Mgr.
Pavle Jurkové byl uloÏen úkol provûfiit v‰echny nájemní smlouvy na nebytové prostory
k 31. 7. 2009. Byly schváleny smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene na vodovodní pfiípojku
a ve dvou pfiípadech elektrickou pfiípojku NN.

Byly schváleny dodatky ke smlouvám
s T-mobil Praha, Vodafon Praha a Centrem podnikání a rozvoje s. r. o. Kopfiivnice v souvislosti s placením DPH. Rada
nesouhlasila s odstranûním dopravní
znaãky na Bafiinách pfied domy ãp. 704—714,
jak bylo uvedeno v Ïádosti obãanÛ a uloÏila vedoucímu oddûlení TS Josefu Va‰kovi vyfie‰it
dopravu tak, aby bylo zabránûno zákazu stání
po celé délce komunikace. Rada mûsta pfiijala
dotaci z MSK ve v˘‰i 90 tis. Kã na pofiízení projektové dokumentace na akci Rekonstrukce
Domu dûtí a mládeÏe — sníÏení energetické
nároãnosti a zároveÀ schválila i smlouvu o poskytnutí této dotace. Byly schváleny v souladu
se zákonem ã. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvy‰ování nájmu z bytÛ a se zmûnou obãanského zákoníku ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
jednostranné zv˘‰ení nájmu z bytÛ, cílové
hodnoty mûsíãního nájmu ve v˘‰i maximálního pfiírÛstku. Starostka mûsta Vûra Michnová
byla povûfiena podpisy v˘‰e uveden˘ch smluv
a dodatkÛ. Na základû doporuãení komise sociálnû zdravotní a bytové byli schváleni tfii noví nájemníci bytÛ na Bafiinách a povûfiena referentka úseku bytového hospodáfiství Karla
Procházková jejich podpisy. Rada souhlasila
s umístûním technického zafiízení pro bezdrátov˘ pfienos dat firmy CS 21 Nexnet, s. r. o. Ostrava v areálu hradu ·tramberka.
Tak snad uÏ si pfiíroda vybrala svou daÀ a nemíní ji zvy‰ovat a my si mÛÏeme uÏívat druhé
poloviny léta s radostí a v klidu. „Radost vstupuje do na‰eho Ïivota, kdyÏ máme co dûlat, co
milovat a v co doufat“ (Joseph Addison). Dûtem hezk˘ zbytek prázdnin, v‰em ãekajícím na
dovolenou krásnû a plnohodnotnû proÏité zaslouÏené volno a tûm, co uÏ naãerpali nové síly, aÈ jim dlouho vydrÏí vám pfieje
Vûra Michnová

O povodni po povodni
Jak uÏ to v Ïivotû chodí, objeví se problém,
kter˘ jsme ani ve snu neãekali, pfiekvapí a vydûsí nás. Den 24. ãervna 2009 bude pro mnoho lidí na severní Moravû dnem tragédie. Povodnû zasáhly po dvanácti letech jako blesk
z ãistého nebe. Byly krat‰í, rychlej‰í a vydatnûj‰í. Nûktefií oãití svûdci pfiirovnávají prÛbûh
k Tsunami. Koryty potÛãkÛ a fiíãek se pfiivalilo
obrovské mnoÏství vody aÏ ve dvoumetrov˘ch
vlnách napfi. v Îenklavû, Jeseníku nad Odrou,
v Îivoticích a jinde. Mnozí pfii‰li o majetek, ale
nûktefií o své blízké.
Na‰e mûsto, díky své poloze, je sv˘m zpÛsobem u‰etfieno následkÛ povodní, jen ty níÏe
poloÏené ãásti mûsta jako jsou Bafiiny a Libotín byly zasaÏeny. Na Bafiinách to postihlo rodinné domy kolem Bafiinky a Bafiinského potoka, ZU· ZdeÀka Buriana a most. Tam jsme
zajistili vysou‰eãe a odvoz zaplaveného nábytku a vûcí ze sklepních prostorÛ.
Libotínské domky, obkrouÏené ze v‰ech
stran vodními toky, dostaly zásah. Voda se rozlila jako jezero, zaplavila sklepy, zahrady, ale
pfiedev‰ím studny, jedin˘ zdroj pitné vody. Bylo tfieba jednat a na nic neãekat. Hrozila epidemie. V této oblasti není vybudována kanalizace a spla‰ky jsou svádûny nûkde pfies ãistiãky, jinde pfiímo do stok, nebo potoka. PoÏádala jsem paní Zdenku Svobodovou, na‰i zastupitelku, o pomoc. Obe‰la obãany Libotína, sepsala poÏadavky na ãerpání a ãi‰tûní studní
v této lokalitû. Na‰i hasiãi ochotnû a rychle vyãerpali na Libotínû kolem ãtyfiiceti studní. Zajistili jsme pytle na odpady, balenou pitnou vodu — 900 l a cisternu s pitnou vodou, savo
a chloramin.
Také zde byly pouÏity vysou‰eãe. Byl zaji‰tûn
odvoz zaplaven˘ch vûcí ze sklepÛ na skládku
do Îivotic u Nového Jiãína. Krajská hygienická stanice si vyÏádala seznam trvale Ïijících
osob na Libotínû a tûm, ktefií provedli sanaci
studny, zdarma provedla odbûry vzorkÛ. S v˘sledky budou obãané seznámeni koncem mûsíce ãervence. Jen nás mrzí, Ïe nebylo moÏné
udûlat rozbory v‰ech studní. BohuÏel, to je
v kompetenci Krajské hygienické stanice a ta
si stanovila své podmínky a svá pravidla.
Ve srovnání s okolními obcemi jsme byli zasaÏeni minimálnû, ale pfiesto hrozilo nebezpeãí pro v‰echny na Libotínû. Nakonec se situace zvládla, ale musím pfiipomenout, Ïe jen díky skvûlé spolupráci v‰ech zasahujících. Dnes

mÛÏeme fiíci, Ïe jsme pfiede‰li pfiinejmen‰ím
nepfiíjemné epidemii.
I pro mne, jako starostku, to byla nová zku‰enost a díky zapojení ãásti krizového ‰tábu
a ostatních sloÏek se podafiilo fyzicky i organizaãnû v‰e zajistit — veliteli JSDH ZdeÀku Ra‰kovi a jeho t˘mu hasiãÛ, ãlenÛm mûstské policie Franti‰ku Vavru‰ovi a Vladislavu Pra‰ivkovi, vedoucímu OTS Josefu Va‰kovi a celému
jeho t˘mu spolupracovníkÛ, Mgr. Radce Krysové, referentce úseku Ïivotního prostfiedí
a manÏelÛm Helenû a Robertovi ·varcov˘m,
nájemcÛm areálu koupali‰tû na Libotínû.
Skvûlá spolupráce byla s panem Du‰anem Barto‰ákem z krizového centra MÚ v Kopfiivnici,
s ing. Jifiím Sopuchem — ze Ïivotního prostfiedí MÚ Kopfiivnice a samozfiejmû s krizov˘m stfiediskem HZS MSK s plk. ing. Liborem
Folwarczn˘m a jeho kolektivem. Vedení spoleãnosti ASOMPO a. s. Îivotice u Nového Jiãína umoÏnilo zdarma uloÏení odpadÛ po povodních. Dûkujeme fiediteli ing. Pfiemyslovi
Hajníkovi. Pomoc si poskytli navzájem i spoluobãané a také na‰i mladí skauti, ktefií uspofiádali i vefiejnou hmotnou sbírku pro postiÏené obãany. V‰em Vám moc dûkuji za postiÏené
povodnûmi i za sebe, pfiedev‰ím za to, Ïe jste
mi pomohli organizaãnû, radou i zku‰enostmi
zvládnout tak neobvyklou záleÏitost, jako jsou
povodnû a Ïe jsem po dlouhé dobû cítila souznûní mezi lidmi, snahu pomáhat a b˘t uÏiteãn˘, upfiímnost a zájem.
Vûra Michnová, starostka

Informace pro občany
Zelená úsporám
Oznamujeme, Ïe dne 25. ãervna 2009 bylo
otevfieno PORADENSKÉ CENTRUM Zelená
úsporám pro Moravskoslezsk˘ kraj, oficiální
partner Státního fondu Ïivotního prostfiedí
âR.
Poradenské centrum pfiiná‰í ÏadatelÛm
o dotace z programu Zelená úsporám komplexní projektovou, technickou a administrativní podporu pro fyzické osoby, spoleãenství
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek, bytová druÏstva,
mûsta, obce i podnikatelské subjekty.
Kontakty: tel.: 596 112 620 E-mail: info@
zelena-usporam.cz, www.zelena-usporam.cz,
adresa: âeskobratrská 1403/2, 702 00 Moravská Ostrava.
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Upozornûní

Povodnû 24. 6. — 9. 7. 2009

UpozorÀujeme obãany, ktefií byli jak˘mkoliv
zpÛsobem zasaÏeni leto‰ními povodnûmi, Ïe
existuje metodick˘ návod Praktické rady obãanÛm, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních vûcí. Tato metodika je ke staÏení na na‰ich webov˘ch stránkách — aktuální informace: www.stramberk.cz
Anna Ra‰ková

DA 12 AVIE
24. 6. ujela 23 km — ·tramberk – Bafiiny,
Îenklava
26. 6. ujela 31 km — ãerpání vody se sklepních prostor domÛ

Z ãinnosti na‰í v˘jezdové jednotky
pfii povodni 24. 6. 2009
Dne 24. 6. 2009 v 18. 50 hod. vyjela na‰e jednotka do Vefiovic CAS 32 1 + 3 na ãerpání vody ze sklepÛ rodinn˘ch domkÛ. Zaãátek Ïivelné pohromy — povodnû zastihla osádku vozu
Jana Marka, Jakuba Marka a ZdeÀka Ra‰ku.
Z Vefiovic odjelo vozidlo do Îenklavy, kde ãerpalo vodu ze zatopen˘ch sklepních prostorÛ.
Potom odjeli do Závi‰ic k zásahu evakuaci
osob, která v‰ak jiÏ nebyla nutná. BohuÏel uÏ
del‰í dobu nebylo spojení ani radiem ani telefony. Spojovací technika opût nezklamala. Kolem 20 hodiny odjelo druÏstvo s dal‰ím vozem
na Bafiiny a do Îenklavy. Vyjela také CAS 8
s osádkou Pavel Kalí‰ek, Pavel Kvita a Jifií
Hoffmann a Avie DA 12 s osádkou Petr Marek,
Antonín Cochlár, Karel Marek a Rudolf Kotonsk˘. Tito zastavili provoz, protoÏe silnice pfies
Îenklavu a ãásteãnû pfies Bafiiny byla neprÛjezdná. Pak se fiízení dopravy ujala PâR. CAS 8
pokraãovala k Îenklavû, spoleãnû s JSDH Kopfiivnice. Zde se jiÏ nedalo projet. Znenadání
pfii‰la 1.5 m vlna, která smetla Tatru 148 do
pfiíkopu za mostem. Musel pfiijet vypro‰Èovací
vÛz. Na‰tûstí se tak stalo na druhé stranû potoka. Pfii tomto dramatu se nikomu nic nestalo a také auto vy‰lo celkem bez úhony. Potom
bylo nutné odjet, byla opût hlá‰ena evakuace
osob. Pfies cementárnu se autem nedalo dostat. Vrátn˘ nemûl klíã od brány, která byla uÏ
také pod vodou. Proto jsme pfies mûsto jeli po
hrázi retenãní nádrÏe. Ta uÏ byla pod vodou —
40 cm. Probûhly hlá‰ené zásahy — evakuace
nepohyblivé paní, evakuace 3 osob. Druh˘ den
jsme kontrolovali hráz a retenãní nádrÏ, úklid
povalen˘ch stromÛ na vozovce v Îenklavû,
âerpali jsme vodu ze zatopen˘ch sklepÛ — fieditelská budova v cementárnû, ve ml˘nû aj. Zúãastnili jsme se záchrann˘ch prací po potopách, za coÏ patfií v‰em, ktefií se zúãastnili, aÈ
uÏ jsem je jmenoval ãi ne, velké podûkování.
Jifií Hoffmann, redakãnû upravila Anna Ra‰ková

âerpadlo PPS 12 odpracovalo 1 Mh odãerpávání vody na Bafiinách
25. 6. práce s motorovou pilou 2 Mh Îenklava a Vefiovice, Javorník
Plovoucí ãerpadlo MIAGARA:
24. 6. ãerpání vody z sklepÛ a garáÏí rodinn˘ch domÛ ve Vefiovicích a Îenklavû práce ãerpadla 2 Mh
25. 6. ãerpání vody ze sklepÛ a garáÏí rodinn˘ch domÛ v Îenklavû — práce ãerpadla 1 Mh
26. 6. ãerpání vody ze sklepÛ a garáÏí rodinn˘ch domÛ v Kunínû — práce ãerpadla 9 Mh
TATRA 138 CAS 32
24. 6. Vefiovice, Îenklava, Závi‰ice — ãerpání vody ze sklepÛ a garáÏí rodinn˘ch domÛ,
ujeto 40 km — práce ãerpadla 1 Mh
25. 6. Îenklava ujeto 8 km
27. 6. — 9. 7. ·tramberk Libotín — ãerpání
a ãi‰tûní studny práce ãerpadla 12 Mh, ujeto 65
km
3. 7. Îilina u Nového Jiãína — ãerpání a ãi‰tûní studny práce ãerpadla 6 Mh, ujeto 46 km
AVIE CAS 8
24. 6. — 25. 6. ·tramberk – Bafiiny, Îenklava, Závi‰ice, Vefiovice, Javorník práce ãerpadla
2 Mh, ujeto 108 km
26. 6. ãerpání vody z sklepÛ a garáÏí rodinn˘ch domÛ v Kunínû — práce ãerpadla 2 Mh,
ujeto 50 km
29. 6. fiezání spadl˘ch stromÛ pfies fieku Sedlniãka ·tramberk âOV ujeto 6 km
Na tûchto zásazích se zúãastnili tito ãlenové
jednotky:
Zdenûk Ra‰ka, Jifií Juraãák, Jifií Hoffmann,
Antonín Cochlar, Pavel Kalí‰ek, Jan Marek, Petr Marek, Jakub Marek, Karel Marek, Rudolf
Kotonsk˘, Jifií Libi‰, Luká‰ Matulik, Pavel Kvita, Miroslav Geryk.
Zdenûk Ra‰ka, velitel JSDH

La‰ská brána Beskyd má nové logo
Obce Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Hukvaldy zaãátkem tohoto roku vyhlásily soutûÏ
na logo zastfie‰ující jejich spolupráci pod hlaviãkou La‰ské brány Beskyd. Zájemci, ktefií
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chtûli v této soutûÏi uspût, mohli podat své návrhy do 30. dubna 2009. Se‰lo se mnoho návrhÛ rÛzného stylu i kvality. Tûch dobr˘ch bylo
opravdu hodnû. Do soutûÏe se pfiihlásilo 46
osob, ale samotn˘ch návrhÛ bylo mnohem více, celkem 172. Nûktefií soutûÏící totiÏ poslali
svÛj návrh i v nûkolika variantních fie‰eních.
Jeden ze soutûÏících dokonce poslal rovnou 41
návrhÛ. Z tohoto dÛvodu bylo nejprve nutné
loga pfiipravit pro hodnocení. Následnû byly
v‰echny návrhy zaslány hodnotitelÛm. T˘m
hodnotitelÛ tvofiila pracovní skupina La‰ské
brány Beskyd, coÏ jsou pracovníci zab˘vající se
kaÏdodennû spoluprací v rámci La‰ské brány
a starostové obcí La‰ské brány Beskyd. Dne 2.
ãervna se v‰ichni hodnotitelé se‰li na jednání
na Hukvaldech, kde spoleãnû v‰echny návrhy
prodiskutovali. Následnû jednotliví hodnotitelé urãili své preferované návrhy. Po vyhodnocení vznikla — na základû ãetnosti — uÏ‰í
skupina návrhÛ. Nad návrhy se se‰la zvlá‰È
pracovní skupina La‰ské brány s cílem dohodnout se na spoleãném vítûzném návrhu. Ke
schválení byl doporuãen návrh shodn˘ s návrhem úspû‰n˘m v hodnocení na základû ãetnosti hlasÛ. Na tomto logu se následnû dohodli i starostové obcí La‰ské brány Beskyd. Vítûzn˘m návrhem se tak stal logotyp od Reklamní
agentury MARF z Ostravy. Na základû pravidel
soutûÏe bude s firmou uzavfiena licenãní
smlouva. Odmûnou vítûzi bude ãástka 5000
Kã. Pofiadatelé soutûÏe dûkují v‰em zúãastnûn˘m a vítûzi gratulují.
Vítûzn˘ logotyp

Charakteristika:
Logotyp je tvofien ze dvou ãásti, a to textu
La‰ská brána Beskyd a grafické znaãky nad slovem brána. Znaãka se zámûrnû skládá ze dvou
tvarÛ. Ze základního kopcovitého, kter˘ znázorÀuje pohofií Beskyd jako stálé, pevné, ale
pfiitom vzdu‰né místo, které dává prostor fantazii. Symbolizuje zemi a pfiírodu. Druh˘ tvar
za‰tiÈuje lidskou podobu Beskyd. Vyjadfiuje pohyb, smûr a my‰lenku ochránit charakter této
oblasti, ale souãasnû ji dynamicky rozvíjet
a zvelebovat. Oba tvary se navzájem harmonicky doplÀují, mají pfiírodní charakter a mo-

derní design, kter˘ je lehce zapamatovateln˘
a pouÏiteln˘ pro pestrou nabídku grafick˘ch
sluÏeb. MÛÏe reprezentovat jak samostatnû,
tak i souãasnû s textem v rÛzn˘ch barevn˘ch
variantách.
RNDr. Luká‰ Filip, manaÏér turistické destinace

Podûkování
Dûkuji v‰em skautÛm a pfiátelÛm, ktefií byli
nûkolikrát pomáhat v povodní zasaÏen˘ch oblastech. RovnûÏ tak dûkuji v‰em obãanÛm
·tramberka a blízkého okolí, ktefií pfiispûli do
na‰í materiální sbírky, jejíÏ v˘tûÏek — a bylo
toho hodnû — putoval do nûkolika postiÏen˘ch obcí v na‰em regionu. Mé poslední podûkování patfií panu místostarostovi Pavlovi Podolskému a dal‰ím zainteresovan˘m lidem
z MûÚ ·tramberk, za skvûlou spolupráci pfii organizování materiální sbírky.
Jan Barto‰

MùSTO ·TRAMBERK
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
OZNÁMENÍ
Tajemnice Mûstského úfiadu ·tramberk
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení ã. 2/2009

NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
VEDOUCÍ FINANâNÍHO ODDùLENÍ
Charakteristika ãinnosti: zaji‰Èování systému financování obce prostfiednictvím více
zdrojÛ financování (rozpoãtov˘ch, mimorozpoãtov˘ch a dal‰ích vefiejn˘ch zdrojÛ, úvûrov˘ch dotaãních a pod), zpracovávání anal˘z
efektivnosti vynakládání finanãních prostfiedkÛ a pfiedkládání návrhÛ na opatfiení ke zlep‰ení efektivnosti hospodafiení.
• Samostatné vedení úãetnictví mûsta, fiízení
a kontrola zamûstnancÛ finanãního oddûlení, vãetnû fie‰ení pfiípadÛ poru‰ení povinností podle zákona o úãetnictví s pfiíslu‰n˘mi orgány.
• Sestavování úãetní uzávûrky mûsta ·tramberk a její zvefiejÀování.
• Zaji‰Èování inventarizace majetku a závazkÛ
mûsta.
• Zaji‰Èování agendy daní mûsta.
• Sestavování rozpoãtu organizace. Projednávání rozpoãtu s jednotliv˘mi rozpoãtov˘mi
místy.
• Sledování projednávání a zúãtování plnûní
rozpoãtu. Zaji‰Èování realizace pfiíjmov˘ch
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a v˘dajov˘ch stránek rozpoãtu vãetnû návrhu opatfiení pfii jejich neplnûní.
• Vyfiizování správních pfiípadÛ na úseku vefiejn˘ch sbírek.
• Kontrola hospodafiení podle rozpoãtu vãetnû sledování v˘voje, provádûní rozborÛ
a stanovování návrhÛ na opatfiení. Navrhování, pfiijímání a projednávání rozpoãtov˘ch
zmûn
• Zpracování návrhÛ vnitfiních pfiedpisÛ.
• Metodické usmûrÀování na úseku financování — finanãní v˘bor, pfiíspûvková organizace, organizaãní sloÏka.
• Zaji‰Èování agendy správy dotací nebo jin˘ch
úãelovû vázan˘ch prostfiedkÛ. Kontrola ãerpání a uÏití dotací nebo jin˘ch úãelovû vázan˘ch rozpoãtov˘ch prostfiedkÛ.
Místo v˘konu práce: ·tramberk
Platové zafiazení: 10. platová tfiída v souladu
s nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch
pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách
a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, moÏnost postupného pfiiznání osobního pfiíplatku
dle zákona ã. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Pfiedpoklady: podle § 4 zákona ã. 312/2002
Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch
celkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Kvalifikaãní poÏadavky: vysoko‰kolské
vzdûlání ekonomického smûru, magistersk˘
studijní program
Jiné poÏadavky: znalosti z oboru (úvûrování, finanãní anal˘za, základní znalost úãetnictví a DPH), základní pfiehled v právních pfiedpisech t˘kajících se fungování a financování
územního samosprávného celku; velmi dobré
fiídící, komunikativní, organizaãní a prezentaãní dovednosti, analytické schopnosti, zku‰enosti s dotaãní politikou (vãetnû mezinárodních programÛ), velmi dobrá znalost práce
s PC (MS Office, Internet), fiidiãsk˘ prÛkaz
skupiny B; zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti nebo v˘jimeãnû její vykonání po pfiijetí do
pracovního pomûru
V˘hodou: praxe v fiídící funkci, znalost cizího jazyka
Pfiedpokládan˘ nástup: fiíjen 2009
8. PoÏadované doklady:
a) pfiihlá‰ka (povinné náleÏitosti: pfiesné
oznaãení v˘bûrového fiízení, jméno, pfiíjmení a titul, datum a místo narození,
státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu,
telefon, ãíslo obãanského prÛkazu, datum a podpis)

b) profesní Ïivotopis, vãetnû údajÛ o odborn˘ch znalostech a dovednostech
c) v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce
d) osvûdãení vydané ministerstvem vnitra
podle § 4 odst. 1 zákona ã. 451/1991 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (lustraãní
osvûdãení), nebo doklad o jeho vyÏádání
a ãestné prohlá‰ení podle § 4 odst. 3 téhoÏ zákona (neplatí pro uchazeãe narozené po 1. 12. 1971)
e) ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
Spolu s písemn˘m vyrozumûním o v˘sledku
v˘bûrového fiízení bude uchazeãi vrácen v˘pis
z rejstfiíku trestÛ, kopie osvûdãení a ãestné
prohlá‰ení dle zákona 451/1991 Sb., a ovûfiené
kopie dokladÛ. Ostatní náleÏitosti pfiihlá‰ky
budou po ukonãení v˘bûrového fiízení skartovány.
Pfiihlá‰ku a v˘‰e uvedené materiály za‰lete
(nebo doruãte na podatelnu mûstského úfiadu)
do 14. 8. 2009 do 12.00 hodin na adresu:
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, v˘bûrové fiízení
2/2009, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk. Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového fiízení zafiazeny.
Zamûstnavatel si vyhrazuje právo pracovní
místo neobsadit, pfiípadnû zru‰it v˘bûrové fiízení.
Kontakt pro zájemce:
Mgr. Pavla Jurková, tajemnice Mûstského úfiadu, t. 724 189 269, 556 812 084—6,
tajemnik@stramberk.cz
Ing. Josef Babulík, vedoucí oddûlení financí,
t. 736 671 397, 556 812 084—6,
josef.babulik@stramberk.cz
Mgr. Pavla Jurková, tajemnice Mûstského úfiadu

Divadlo pod vûÏí
Chtûli bychom podûkovat paní Evû Hoìákové — firmû HOTEX za spolupráci pfii pfiípravû
módní pfiehlídky a za její vstfiícnost a laskavost.
Josef Marek

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ udûluje nejvy‰‰í zlatou
medaili prof. MUDr. J. Janského dárcÛm krve,
ktefií dovr‰ili 40 bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ. Mezi vyznamenan˘mi je také ná‰ velitel Mûstské
policie Franti‰ek Vavru‰. Dûkujeme mu za hluboce lidsk˘ postoj a gratulujeme.
Anna Ra‰ková
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Podûkování z Jeseníku n. O.
V minul˘ch dnech na‰i obec Jeseník nad Odrou postihla povodeÀ, jakou tato obec nepamatuje. Nejúãinnûj‰í pomoc je rychlá pomoc.
A té jsme se doãkali, mimo jiné, od skautÛ ze
·tramberka. Jednalo se o velmi mladé lidi, ktefií pfiedev‰ím stfiední generaci pfiekvapovali
sv˘m pfiístupem, píli a dÛsledností. Opravdu
pfii‰li pomáhat. Pracovali v mokru a ‰pínû doslova od rána do veãera, bez nároku na teplé
pití ãi svaãiny. Z vlastní zku‰enosti mohu fiíci,
Ïe kdyÏ opustili místo kde pracovali, tak toto
bylo skuteãnû v pÛvodním stavu. Fyzickou pomoc poskytli nûkolikrát a jak jsem se dozvûdûl,
tak zorganizovali a poskytli i materiální pomoc
potfiebn˘m. Chtûl bych alespoÀ touto cestou
podûkovat va‰im skautÛm a v‰em obãanÛm va‰eho krásného mûsteãka za opravdu úãinnou
pomoc.
ManÏelé Stavinohovi z Jeseníku n. O.

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Jako kaÏdá dívka, touÏí i Alice po lásce. ProÏije sice nûkolik vztahÛ, ale ty konãí pokaÏdé
stejnû, zklamáním. Ve chvíli, kdy se rozhodne
prozatím na lásku rezignovat a radûji pokraãovat v dal‰ím studiu na vysoké ‰kole, se ale
objeví ten prav˘. A o tom je dívãí román Nevinná od Zuzany Franckové.
James Hilton je autorem knihy Ztracen˘ obzor. Vypráví o skupince ãtyfi lidí, která v rychlosti opou‰tí Indii v malém letadle, av‰ak místo
bezpeãí letí vstfiíc neznámému osudu. Pfii nouzovém pfiistání v Himaláji jejich pilot — únosce zahyne a oni se ocitnou v zoufalé situaci.
Konkurz na milenku od Luìka Stínila je ‰est
povídek, ve kter˘ch nechybí láska, nevûra,
zklamání ani sex.
Dívãí román Hon na kluky od ãeské spisovatelky Vûry ¤eháãkové vás zavede do Brna, kde
dvû patnáctileté dívky po skonãení ‰kolní docházky zaãínají studovat. Zuzka je z vesnice
a Nikola z dûtského domova. Obû se chtûjí vyrovnat mûstsk˘m holkám a co nejdfiív zaãít
chodit s nûjak˘m klukem.
Du‰an s Irenou tvofiili kdysi nerozluãnou dvojici nevlastních sourozencÛ, ve které to pomaliãku zaãínalo jiskfiit. Jedin˘m, co je spojuje
dnes, je rodinná vila, kterou zdûdili napÛl.
Knihu napsala TáÀa Kubátová a jmenuje se
S hlavou v písku. Je urãena hlavnû Ïenám.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Ze školy
Den otevfien˘ch dvefií
Souãástí programu oslav 650. v˘roãí zaloÏení mûsta ·tramberka byl i Den otevfien˘ch dvefií ve ‰tramberské základní ‰kole. Ve dnech 19.
a 20. 6. 2009 se mohli v‰ichni zájemci pfiijít
podívat, kde se v souãasnosti uãí na‰e mládeÏ,
zavzpomínat na svá ‰kolní léta, na prostfiedí
‰koly, zjistit, co se za léta zmûnilo.
Byli jsme velmi mile pfiekvapeni zájmem,
kter˘ o na‰i ‰kolu projevilo více neÏ 400 zapsan˘ch hostÛ, nûktefií s cel˘mi rodinami. Nemalou zásluhu na tom mají i na‰i Ïáci a jejich uãitelé, ktefií si pfiipravili pro své rodiãe a hosty
program, v nûmÏ prezentovali svou celoroãní
práci na projektech t˘kajících se historie, souãasnosti i budoucnosti na‰eho mûsta i své dal‰í umûní a zájmy (taneãní i pûvecká vystoupení). A mûli obrovsk˘ úspûch. I dal‰í hodnocení vzhledu a vybavení na‰í ‰koly byla velmi
kladná.
Dûkujeme v‰em hostÛm, ktefií si na‰i ‰kolu
prohlédli, za pochvalná vyjádfiení a tû‰íme se
na dal‰í setkání, tentokrát u pfiíleÏitosti oslav
100 let otevfiení zdej‰í ‰koly, které probûhnou
v pfií‰tím roce.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Ze sportu
Podûkování
âlenové oddílu volejbalu pfii TJ KOTOUâ
·tramberk dûkují v‰em sv˘m sponzorÛm za
moÏnost uspofiádání oslav k 50. v˘roãí zaloÏení oddílu.
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V rámci oslav uskuteãnûn˘ch 27. ãervna
2009 v areálu Sokolovny byli do ‰tramberské
volejbalové Sínû slávy uvedeni dva zaslouÏilí
ãinovníci, pánové Adolf Cochlar a Jan ·amaj.
V prÛbûhu dne byly pfiedstaveny místní legendy hrající nejvy‰‰í muÏské i Ïenské soutûÏe.
I pfies nepfiíznivé poãasí se se‰lo témûfi 200 b˘val˘ch i souãasn˘ch hráãÛ a hráãek oddílu.
Rád bych také podûkoval v‰em pofiadatelÛm
podílejícím se na pfiípravû tohoto v˘znamného
setkání.
Za oddíl volejbalu Ing. Václav Socha

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ srpen 2009
91 let
89 let
88let
85 let
84 let
83 let
82 let

81 let
80 let

75 let
70 let

Marta R˘dlová
Marie Kamarádová
Jan Gold
Zdenûk Barto‰
BoÏena Hyklová
Marie Boháãová
Karel Babinec
Milan Papaj
Miloslav Kalvoda
Antonín Burget
Jan Tyleãek
Václav David
Olga Sochová
Franti‰ek Hanzelka
Stanislava Víchová
Marie Novobilská
Ota ·imÛnek
Josef Kundel
Antonín Hoffman

Kam do společnosti
a za kulturou
Hrad ·tramberk, Vala‰ské království
vás zve na

Hradní hry
Sobota 8. 8. 2009 od 10 hodin
Netradiãní pfiehlídka bojov˘ch technik —
sumo a hradní hry — slalom s táãkami,
zatlúkání hfiebíkÛ, hradní golf, hod ovcú,
hod trnkovú peckú do demiÏóna,
pfietahování o demiÏón, r˘Ïování ‰vestek,
dobová muzika

Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zve na jazzov˘ koncert
z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 9. 8. 2009 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana
Borise Urbánka (piano)
pfiijala
americká zpûvaãka

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.

Teresa Polk

Dûti

Písafii milují Jazz — a vy?
Vstupné 120 Kã
V cenû zákusek s kávou.

Zemfielí

Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)
www.relaxvpodhuri.cz

Viktorie Kopková

Rudolf Halamík
Zdenûk Hykel
Josef Jakubec
Vlasta Îerdíková
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Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert v rámci akce
Kulturní léto ve ·tramberku aneb Tóny v˘roãního roku
v nedûli 9. 8. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Hudební skupina Back Side Big Band z
pod vedením Lenky Va‰átkové
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert ru‰í

Prahy

Hrad ·tramberk, Vala‰ské království vás zve na

Zakletá královna
Sobota 15. 8. 2009 od 10 hodin
Záhady, m˘ty a povûsti o ·tramberku, orientální taneãnice, ãtení pohádek a pfiíbûhÛ,
divadélko, vafiení ãaje z bylin

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk a Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zvou
na pfiehlídku regionálních pivovarÛ

5. ‰tramberské pivní slavnosti
15.—16. srpna 2009 od 11.00 do 18.00 hod.
SOBOTA (‰tramberské námûstí)
Mûstsk˘ orchestr Kopfiivnice * Stanley’s Dixie Street Band

Turbo — show ãeské pop–rockové legendy
Od 20.00 v Apollo Clubu (v horním patfie Mûstského pivovaru)
Pivní mejdan s ãesk˘mi a slovensk˘mi hity
Vstupné pouze muÏi 20 Kã (vstupenka je slosovatelná)
NEDùLE (‰tramberské námûstí)
O105 * ..X..BAND * ·uba Duba Band

Princess – Queen Revival Band
Po oba dny degustace pivních mokÛ, pivní soutûÏe a pro dûti pivovarsk˘ ‰a‰ek
—————————————————————————————————
Pátek 14. srpna 2009
Slavnostní zahájení soln˘ch jeskyní ve ·tramberku s doprovodn˘m programem
18.00—22.00 h. Více na www.relaxvpodhuri.cz
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Srdeãnû vám zveme na pfiedstavení divadelní hry Vereny Kanaan
v pfiekladu Magdaleny ·tulcové (autorská práva k pfiekladu zastupuje Aura – Pont s. r. o.,
Veslafisk˘ ostrov 62, 147 00 Praha 4), které sehraje Divadelní spolek KOTOUâ

DRAHOU·EK ANNA
Sobota 15. 8. 2009 ve 20.00 hodin v amfiteátru pod Starou vûÏí.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se pfiedstavení bude konat v Kulturním domû na Námûstí.
S touto hrou získali ‰tramber‰tí divadelníci 1. místo za nejlep‰í hru
a 1. místo za nejlep‰í Ïensk˘ v˘kon (o cenu se podûlily obû protagonistky Pavla Jurková
a Dagmar Bene‰ová) na Krajské divadelní pfiehlídce ve ·títinû
a profesionální porota hru doporuãila na Národní pfiehlídku amatérsk˘ch divadelních
souborÛ ve Vysokém nad Jizerou.

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert v rámci akce
Kulturní léto ve ·tramberku aneb Tóny v˘roãního roku
v nedûli 16. 8. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Tambura‰sk˘ orchestr Braã ze Studénky
pod vedením Miloslava Grohmanna
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert ru‰í

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert v rámci akce
Kulturní léto ve ·tramberku aneb Tóny v˘roãního roku
v nedûli 23. 8. 2009 do Národního sadu
Vystoupí SdruÏení

hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka

pod vedením Aloise Cigána
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert ru‰í

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

Irena Budweiserová
ve ãtvrtek dne 27. 8. 2009 v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 6. 8. 2009:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín.
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Benefiãní koncert
Dne 28. 8. 2009 v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve ·tramberku se uskuteãní vystoupení

Dûtského pûveckého sboru Ondrá‰ek ZU· Nov˘ Jiãín
Vstupné dobrovolné
V˘tûÏek bude pouÏit na záchrannou údrÏbu kostela sv. Katefiiny

Hrad ·tramberk, Vala‰ské království vás zve na

S medem do ·tramberka za medvûdem
Sobota 29. 8. 2009 od 10 hodin
Pfiírodovûdná slavnost, vãelafii a fiezbáfii pfii práci, fiemeslná dílna — v˘roba produktÛ z vosku,
jarmark vãelafisk˘ch produktÛ, soutûÏ v urãování pfiírodnin a povídání o pfiírodû.

Relax v podhÛfií Beskyd vás zve na svÛj exotick˘ last minute na Hawaiské ostrovy!
Aneb oslava konce léta v záplavû kvûtÛ v Apollo Clubu

HAWAI párty
v sobotu 29. 8. 2009 od 20.00 hod. v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)
Míchané drinky. Exotické kost˘my a taneãnice. Hawaiské hry z tûla na tûlo
DJ Pastro s nejnovûj‰ími hity leto‰ní sezóny
Vãasní pfiíchozí obdrÏí vûnec z kvûtÛ. Vstupné — pouze muÏi — 20 Kã.

Skupina historického ‰ermu Allegros, divadelníci Historica a mûsto ·tramberk vás zve
v nedûli 30. 8. 2009 do Národního sadu
ve ·tramberku v 16.00 hod.
na program nazvan˘

Prométheus aneb louãíme se
s létem a prázdninami
Nejprve zaãneme programem pro dûti —
pohádkové souboje, hrané scénky apod.
z období gotiky a baroka. Veãer vyvrcholí
efektní show plnou mystiky a ohnû.
Samotn˘ program odstartuje o pÛl deváté
veãer. OhÀové prvky uvedou pfiedstavení
s názvem Prométheus. Slavn˘ pfiíbûh
o titánovi Prométheovi zpracovalo celkem
16 vystupujících a jde o show spojující
prvky ohÀové show, ‰ermu, divadla
i filmové projekce.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í

Program kina Štramberk
NA SRPEN 2009
Nedûle 2. 8. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

ZNOVU 17
Komedie, titulky, 102 min, od 12 let
Co byste dûlali, kdyby vám nûkdo nabídl druhou ‰anci.
Roãník 1989: Mike O'Donnell je hvûzda stfiedo‰kolského basketbalového t˘mu, o kterou by se poprala kaÏdá
univerzita. Zkrátka, otevírá se pfied ním ta nejzáfiivûj‰í
budoucnost! JenÏe Mike se rozhodne úplnû jinak — zahodí v‰echny pfiíleÏitosti a zaãne Ïít se svou tûhotnou
pfiítelkyní Scarlet. Je o 20 let pozdûji a Mikeovy dny slávy jsou definitivnû seãteny.
Nedûle 9. 8. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

VÉVODKYNù
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Historické drama, titulky, 110 min, pfiístupn˘
Podle velmi úspû‰né biografické knihy historiãky
Amandy Forman, natoãil reÏisér Saul Ding. Film je
o jedné z nejkontroverznûj‰ích postav Anglie v 18. století, vévodkyni Georgianû z Devonshiru (Keira Knightley). Georgiana Cavendish z rodu SpencerÛ (pfiíbuzná
princezny Diany) byla na svou dobu velmi pokrokovou
Ïenou, která se angaÏovala v politice, byla jednou z nejvlivnûj‰ích hostitelek své doby a ãasto podléhala hazardu a milostn˘m aférám. Vedla velmi extravagantní,
rozmarn˘ a promiskuitní Ïivot pln˘ intrik. Romanticky ladûn˘ film dokumentuje její milostné zápletky,
nad‰ení pro úãast na tehdej‰í politické scénû a ne zrovna ‰Èastné manÏelství.
Nedûle 16. 8. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

STAR TREK
DobrodruÏn˘ sci-fi, 126 min, titulky, pfiístupn˘
Budoucnost zaãíná. Je jedenáct˘ v fiadû a pfiitom pfielomov˘. Zatímco pfiedchozích deset celoveãerních Star
TrekÛ patfiilo pfiedev‰ím fanou‰kÛm, tenhle bude pro
v‰echny. Nemusíte vûdût nic o eskapádách kapitána
Kirka, o ‰piãat˘ch u‰ích rezervovaného Spocka, nemusíte znát v‰echna zákoutí jejich vesmírné lodi Enterprise, pfiesto byste si mûli tohle intergalaktické dobrodruÏství bájeãnû uÏít.
Nedûle 23. 8. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

T.M.A.

Thriller, 100 min, od 15 let
Nejnovûj‰í film reÏiséra Juraje Herze. V hlavních rolích: Ivan Franûk, Michal Dlouh˘.
Marek, charismatick˘ muÏ kolem ãtyfiicítky, touÏí najít vnitfiní klid a vyrovnanost. Proto se rozhodne opustit velkomûsto i kariéru hudebníka a usadí se v opu‰tûném starém domû, ve kterém proÏil dûtství. Navazuje vztah s místní dívkou Lucií a vûnuje se milovanému
malífiství. Pod idylick˘m povrchem zní ale temné memento tohoto nevlídného místa.
Nedûle 30. 8. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

TRANSFORMERS: Pomsta poraÏen˘ch
Akãní sci-fi, 145 min, titulky, pfiístupn˘
Mimozem‰tí roboti mûnící se v pozemská auta jsou
zpátky. PuberÈák Sam Witwicky se uÏ vzpamatoval
z prvního setkání s hodn˘mi Auto-roboty a zl˘mi Deceptikony. Navíc dospûl a zaãal se pfiipravovat na opu‰tûní rodného hnízda, vstfiíc boufilivému vysoko‰kolskému Ïivotu. V hlavních rolích: Shia La Beouf a Megan Fox.

NA MùSÍC ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE,
X-MEN,
P¤ÍPAD NEVùRNÉ KLÁRY,
ANDùLÉ a DÉMONI
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VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Řádková inzerce

Ka‰párek Jaroslav
mob. 775 305 382

• Koupím garáž ve Štramberku.Tel. 607 214 159
• Prodej brambor: Libor Janečka, Chlebovice.
Přijímáme objednávky na brambory pro zimní
uskladnění. Tel. Michal Dostál: 603 562 087,
737 473 300

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

• Připravujete svatbu, oslavu životního jubilea? Nabízíme ve výborné kvalitě natočení
akce na video + speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu vaší
akce za dostupnou cenu. Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, Mořkov,
tel.: 728 362 757. Včasná rezervace je nutná!

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

………Vaše dobrá volba………
Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy pozemky)
Právní poradenství * Řešení exekucí-pomoc při oddlužení nemovitostí
Bezplatné vyřízení úvěru na koupi nemovitosti — nejvýhodnější úroková sazba

Volejte zdarma 800 19 00 20
Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, budova Radnice, 9. patro
www.bonaelecta.cz • e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

Víte o někom, kdo chce prodat nemovitost?
Zajímavá odměna za tip!
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