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…z jednání rady
Poãasí nás houpe, jak vichfiice vídeÀské kolo.
Máme tu léto s nádechem podzimních plískanic. Nic není tak, jak má b˘t. Probûhl 7. roãník
DnÛ mûsta ·tramberka s bohat˘m programem,
ale nepfiíli‰ vydafien˘m poãasím. A nakonec nás
postihla 24. ãervna 2009 je‰tû i povodeÀ. Ve ·tramberku jsme nemûli aÏ tolik povodní postiÏen˘ch obãanÛ, ãásteãná záplava se projevila na
Bafiinách a Libotínû, ale sousední a okolní obce, jako napfi. Îenklava, Závi‰ice, Vefiovice, Îivotice, Îilina, Bludovice, Nov˘ Jiãín aj., tak tam
si proÏili opravdu peklo. Dûkuji na‰í Jednotce
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, na‰im ãlenÛm
Mûstské policie, skautÛm a také v‰em dobrovolníkÛm, Ïe pomohli spoluobãanÛm v tísni.
JSDH zasahovala i v okolních obcích.
Rada mûsta se se‰la za uplynulé období dvakrát. Na 49. schÛzi dne 10. 6. 2009 byly na programu pouze tfii body, a to smlouvy o dílo na
zhotovení projektov˘ch dokumentací na projekt kanalizace na ul. Závi‰ické a na ul. K Oãnímu, které rada schválila a aplikaci institutu vefiejné sluÏby v na‰em mûstû v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi, i tuto sluÏbu rada schválila.
50. rada dne 23. 6. 2009 mûla podstatnû více
bodÛ k projednání. Radní vzali na vûdomí kontrolu úkolÛ ke dni 23. 6. 2009. Pfii jejich projednávání byly u dvou z nich posunuty termíny
plnûní a tajemnici Mgr. Pavle Jurkové byl uloÏen úkol provést pfiesun agendy CzechPoint
z úseku majetku a investic na jiné oddûlení. Na
programu rady byly zprávy o ãinnosti komise
stavební, kterou zpracoval a pfiedloÏil pfiedseda
Ing. Jifií ·ebek. Rada uloÏila tajemnici Mgr. Pavle Jurkové pfiipravit návrh postupného fie‰ení
evidence pozemkÛ v majetku mûsta dle zpracovaného návrhu Ing. Jifiího ·ebka „pasportizace
pozemkÛ“, dále rada uloÏila komisím rady pfiipravit podklady pro zpracování návrhu Strategického plánu mûsta dle oblastí, které komise
zastfie‰ují s termínem do konce záfií. Byl projednán aktualizovan˘ dokument Návrh inves-

tiãních akcí pro rok
2009 (verze 06/09),
Stav pfiípravy a realizace projektÛ nad 1
mil. Kã (verze 06/09)
a Náklady na projektovou pfiípravu pro
rok 2009 (verze
06/09), které zpracoval a pfiedloÏil místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘. Rada v‰echny tfii
zprávy doporuãila zastupitelstvu vzít na vûdomí. Dále se rada zab˘vala návrhy na investiãní
akce Revitalizace DPS — sníÏení energetické
nároãnosti, tento návrh byl doporuãen zastupitelstvu mûsta ke schválení vãetnû finanãního
zaji‰tûní a také byl projednán návrh na revitalizaci DDM — sníÏení energetické nároãnosti,
ov‰em u tohoto bodu nebylo pfiijato usnesení.
Se zprávou o ãinnosti stavebního úfiadu a silniãnû správní agendou pfii‰el do rady vedoucí
stavebního úfiadu Miroslav Lo‰ák. Rada vzala na
vûdomí pfiedloÏenou zprávu. Také pfiedseda komise dopravní Ing. Václav ·imíãek pfiedloÏil radû k projednání zprávu o ãinnosti komise dopravní za uplynulé období a rada ji vzala na vûdomí. Projednávání rady mûsta se zúãastnila
Ing. Eva Bujno‰ková z Mûstského úfiadu v Kopfiivnici, odboru stavebního fiádu, územního plánování a památkové péãe. Rada projednala zadání zmûny ã. 5 územního plánu mûsta ·tramberka, radní vzali na vûdomí informaci o návrhu zadání zmûny a doporuãili toto zadání zastupitelstvu mûsta ke schválení. Ve vûci pofiizování nového územního plánu rada doporuãila
zastupitelstvu vzít na vûdomí informaci o postupu pofiizování nového územního plánu a zastupitelstvu mûsta povûfiit starostku a místostarostu dokonãením návrhu zadání územního
plánu ve spolupráci s pofiizovatelem.
Ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení, zpracoval návrh rozpoãtového opatfiení
ã. 2/2009, které projednal ve finanãním v˘boru
a spolu s pfiedsedou FV Ing. Janem Davidem
tento materiál pfiedloÏili radû mûsta. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení s pfiipomínkami. Závûreãn˘ úãet mûsta ·tramberka za

rok 2008, kter˘ pro‰el auditem KÚ MSK s v˘hradami, byl doporuãen zastupitelstvu mûsta
ke schválení s návrhem na opatfiení. Byly projednány záleÏitosti kolem pozemkÛ, jako napfi.
pronájmy, smûny a návrhy na zvefiejnûní nebo
nezvefiejnûní zámûru prodeje pozemkÛ. Byl
schválen dodatek ke smlouvû o poskytnutí dotace na „Obnovu a modernizaci zafiízení Z· ve
·tramberku“, byly schváleny dodatky ke smlouvám o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ
na‰ím nájemcÛm s ohledem na DPH, rada nedoporuãila zastupitelstvu mûsta koupi bytu
v návaznosti na pfiedkupní právo za nabízenou
kupní cenu. Rada doporuãila zastupitelstvu
schválit dodatek ã. 1 ke smlouvû o pfievodu
vlastnictví k bytové jednotce Ïadatelce na Bafiinách a zároveÀ smlouvu o zru‰ení pfiedkupního práva k téÏe bytové jednotce. Radní schválili sloÏení pûtiãlenn˘ch komisí pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek podan˘ch v souvislosti s vefiejnou zakázkou na stavební práce na
„V˘stavní síÀ ZdeÀka Buriana“ a na akci „Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka
s napojením na âOV I. etapa — odkanalizování
lokality Koziny“. Byli schváleni noví nájemníci
v bytech a bylo schváleno neprodlouÏení nájemních smluv neplatiãÛm. Rada souhlasila
s uzavfiením partnerské smlouvy mezi Z· a M·
·tramberk a KVIC Nov˘ Jiãín na zapojení do
projektu „âtení je ‰ance“. Byl schválen dodatek
ke smlouvû o dílo na akci „Oprava místní komunikace a chodníku na ul. Novojiãínské ve ·tramberku“ s tím, Ïe nebude pfiekroãen stanoven˘ limit. Rada schválila darovací smlouvu na
1 ks velkoplo‰ného orientaãního panelu umístûného na území mûsta na ul. Zauliãí uzavfienou mezi mûstem ·tramberkem a Krajsk˘m
úfiadem MSK. Rada vzala na vûdomí Ïádost Mgr.
Pavlíny Kvasniãkové o uvolnûní z komise ‰kolské, mládeÏe a sportu a schválila nového ãlena
pana Tomá‰e Dostála. Byl schválen dar pro obãanku z Bafiin, která v rámci akce „Ukliìme
·tramberk“ posbírala v prostoru sídli‰tû 22 pytlÛ odpadkÛ. Byly projednány Ïádosti na‰ich
sportovních oddílÛ o finanãní pfiíspûvek na rok
2009 a rada je vzala na vûdomí. Rada neschválila umístûní reklamní tabule na dva roky na
konstrukci Trúby firmû RI OKNA a. s. Bzenec.
Dále byly schváleny darovací smlouvy s na‰imi
sponzory — paní NadûÏdou Byrtusovou, která
vûnovala hmotn˘ dar, a to vybavení lékárniãky
pro na‰i Mûstskou policii v hodnotû 2 500 Kã,
s KâT (na 500 Kã) a TJ SOKOL ·tramberk (na
650 Kã) na zfiízení hrobového místa pro uloÏení ostatkÛ pana ZdeÀka Bára a jeho rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ na hfibitovû ve ·tramberku a s paní
Bohumilou ·uterovou, která vûnovala mûstu
10 tis. Kã. Starostka byla povûfiena podpisem
v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatkÛ.

V‰ichni se uÏ tû‰íme na letní poãasí, dûtem
zaãaly prázdniny, dospûlí poãítají dny, kdy nastoupí na dovolenou. KaÏd˘ potfiebujeme obãas
na chvíli vypnout, vzdálit se starostem a proÏít
nûco hezkého.
„SnaÏme se Ïít tak, aby aÏ zemfieme, truchlil
i majitel pohfiebního ústavu“ (Mark Twain )
Vûra Michnová

Poohlédnutí za probûhl˘mi Dny mûsta
·tramberka
Perfektnû pfiipravená akce 7. roãníku DnÛ
mûsta ·tramberka pofiádaná k 650. v˘roãí mûla
tak trochu smÛlu. Poãasí nás vypeklo (spí‰e vytopilo), ale pfiese v‰echno se oslava vydafiila.
Cel˘ pátek 19. 6. 2009 vysílal âesk˘ rozhlas
Praha 2 pfiím˘ pfienos z na‰eho mûsta pod vedením zku‰ené ostravské redaktorky paní Dagmar Misafiové a jejího mladého kolegy z Prahy.
V dopoledních hodinách probíhala v na‰em
Kulturním domû ‰kolní ekologická konference,
na které zástupci v‰ech tfiíd pfiedvedli v˘sledky
sv˘ch celoroãních projektÛ zamûfien˘ch na
·tramberk a ekologii. Byla to opravdu bezvadná akce. V odpoledních a pfiedveãerních hodinách v Základní ‰kole na Zauliãí byl Den otevfien˘ch dvefií. Náv‰tûvnost pfiedãila v‰echna oãekávání. JiÏ první den nav‰tívilo ‰kolu pfies tfiista lidí.
Pfied polednem k nám dorazili z pfiátelského
mûsta Szamocina — zástupce burmistra pan
Andrzej Pietka a spolu s ním mûstsk˘ orchestr
ze Szamocina, aby obohatili sv˘m vystoupením
na‰e oslavy, a byli perfektní. Pochodovali a hráli v de‰ti i zimû. V pátek jsme odhalovali pamûtní desky nûkter˘m v˘znamn˘m rodákÛm na
Námûstí, Horní Ba‰tû a Vrchní cestû a celou akci jsme ukonãili pietním aktem na hfibitovû.
Slovem nás provázel pan Ale‰ Durãák z Muzea
ZdeÀka Buriana; slovo nad hrobem pana ZdeÀka Bára mûla starostka Vûra Michnová. PrÛvodu se zúãastnili obãané, pamûtníci, ctitelé, pfiátelé i rodinní pfiíbuzní, zástupci Klubu ãesk˘ch
turistÛ, TJ Sokola, vlajkono‰i skautu s nejstar‰í svojí vlajkou, která pamatovala je‰tû ZdeÀka
Bára v jeho skautsk˘ch zaãátcích. U v‰ech pamûtních desek drÏeli stráÏ vÏdy dva skauti
a slavnostní fanfáry zahráli ãlenové SdruÏení
dechového orchestru mûsta ·tramberka pod
taktovkou pana Aloise Cigána. To, Ïe jsme mohli tento prÛvod uskuteãnit a odhalit pamûtní
desky, je dílem pana Josefa Adamce, kter˘ o to
usiloval mnoho let a podafiilo se to aÏ letos, a také
díky laskavému sponzorskému pfiispûní pana
Ing. Pavla ·míry, jenÏ nechal vyrobit pamûtní desky.
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V 18.00 hod. nastoupili ãlenové dechového
orchestru ze Szamocina na Námûstí a poctivou
tfiiãtvrtûhodinku koncertovali pro asi 25 posluchaãÛ s de‰tníky.
Divadelní pfiedstavení Veronika z autorské
dílny pana Bohumila Matuly z Lubiny, pod reÏijním vedením Mgr. Pavly Jurkové, které sehrál divadelní soubor Kotouã za hostování nûkter˘ch ãlenÛ i z DS Divadla pod vûÏí, mûlo obrovsk˘ úspûch — ‰tramber‰tina a písniãky vykonaly také své. Naposledy se tento divadelní
kus hrál je‰tû na Palárnû pfied 23 lety. Cel˘ pátek lilo jako z konve. Ale to neodradilo filatelisty, ktefií si mohli zakoupit dopisnice, známky
a nechat si obálku orazit u PfiíleÏitostné pfiepáÏky âeské po‰ty pfiíleÏitostn˘m razítkem.
PfiepáÏka fungovala celé tfii dny. Tato akce pro
filatelisty byla velmi úspû‰ná, a to díky panu Lubomíru Bárovi, nad‰enému ‰tramberskému
patriotovi a filatelistovi.
Sobotní ráno nevûstilo nic dobrého. Pr‰elo.
Na Námûstí postupnû pfiib˘valy stánky s rukodûln˘m zboÏím, jako byly koÏené v˘robky, keramika, kováfiské v˘robky, v˘robky ze dfieva,
perníky, kamínky, bylinkové masti a voÀavé léãivé pol‰táfiky aj. Jen divákÛ nepfiib˘valo. Agentura Gryff — spoleãnost pro zachování kulturního dûdictví historie a romantiky z Ostravy
pfiipravila na cel˘ den od 10.00 do 22.00 hod.
skvûl˘ program pln˘ pfiekvapení a zavánûjící
stfiedovûkem.
V 9.00 hod. se se‰li zástupci Klubu ãesk˘ch
turistÛ na slavnostní akci v Národním sadu, kde
poloÏili kytice k hrobu MUDr. Adolfa Hrstky
a k bystû Bohumíra JaroÀka. Pozvali jsme i paní starostku Marii Starou z Kle‰ic, rodné obce
dr. Hrstky. Pfiijala na‰e pozvání a pfiijela. Zúãastnila se poloÏení kytic i slavnostního aktu na
nádvofií pod Trúbou, kde v rámci oslav Jubilea
·trambersk˘ch turistick˘ch útulen byl zafiazen
dr. Adolf Hrstka do sínû slávy ãeské turistiky.
Slavnostní projev pronesl Ing. Jan Havelka,
ãlen rady pro vlastivûdu KâT, pan Mgr. Jan Sládek z KâT oblasti Moravskoslezské, starostka
·tramberka Vûra Michnová, starostka z Kle‰ic
paní Marie Stará a pfiedseda KâT ve ·tramberku Mgr. Du‰an Krajãír. V JaroÀkovû útulnû hrála cimbálová muzika Pramínky ze ZU· ZdeÀka
Buriana v Kopfiivnici.
Ve 14.00 hod. se se‰li pozvaní hosté v Kulturním domû na Námûstí, kde je starostka pfiivítala, podûkovala v‰em pfiítomn˘m i omluven˘m sponzorÛm za sponzorské dary k 650 letÛm mûsta. Souãástí byl spoleãensk˘ raut, kter˘ z vût‰í ãásti sponzoroval pan Ing. Pavel ·míra a zãásti mûsto ·tramberk. Pozvání pfiijali

i nûkteré starostky, místostarostky a starostové
z okolních obcí a mûst, zástupci Muzea Novojiãínska, zastupitelé mûsta ·tramberka, církví,
kulturních spolkÛ a ostatní hosté. Bylo to pfiíjemné setkání.
V základní ‰kole pokraãoval Den otevfien˘ch
dvefií, opût úspû‰nû a v Muzeu ZdeÀka Buriana
v˘stava z díla malífie a ilustrátora ZdeÀka Buriana „S paletou a ‰tûtcem III.“
Odpoledne je‰tû jednou do tfietice vystoupil
orchestr ze Szamocina a zahrál pfied kostelem.
Mûli velk˘ úspûch. Pomalu se zaãalo zlep‰ovat
poãasí, pfiestalo pr‰et, ale bylo celkem dost
chladno. BlíÏil se veãerní blok vystoupení ukonãen˘ ohÀovou show. Rytífisk˘ turnaj vtipnû veden˘ moderátorem pobavil zaplnûné námûstí.
Konec dobr˘, v‰echno dobré. KdyÏ jste se podívali kolem sebe, lidé se bavili, vypadali spokojenû.
Po cel˘ den byla zaji‰tûna koãárová doprava,
ale byla zima a vyuÏil jí jen málokdo.
V nedûli dopoledne jsme se rozlouãili se zástupcem burmistra Andrzejem Pietkou ze Samoczina a dechov˘m orchestrem. OdjíÏdûli domÛ a mûli pfied sebou cestu nejménû 11 hodin.
Poãasí bylo takové napínavé, nikdo nevûdûl,
jestli vydrÏí, nebo se spustí dé‰È. Na hradû byl
totiÏ Den spolkÛ. Nûkteré na‰e spolky se pfiedstavily buì v reálu nebo prezentovaly svou ãinnost na panelech fotografiemi, kronikami aj. Na
hradû se se‰li zástupci Spolku chovatelÛ po‰tovních holubÛ a byl vyhlá‰en vítûz rychlostního závodu holubÛ o pohár starostky mûsta, která ho pfiedala manÏelce vítûze paní Bortlové.
Zájemci mohli zhlédnout ukázky v˘cviku policejních psÛ leti‰tní policie z Mo‰nova, ukázky
ãinnosti kynologického klubu ve ·tramberku,
mohli se svézt s hasiãi napucovanou „Stafienkou“. K tanci i poslechu hrála country skupina
Cizinci a ve stáncích se prezentovali vãelafii, kynologové, holubáfii, âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody, divadelní spolek Kotouã a âesk˘ Junák. Bylo zaji‰tûno perfektní obãerstvení, sem tam
spadlo pár kapek a bylo celkem dost chladno.
Ale spoleãnost se dobfie bavila. Potkali jsme na
slavnosti i poslance pana Ing. Pavla Hrnãífie,
kter˘ byl sice pozvan˘ na sobotu, ale kdyÏ nemohl, pfiijel se podívat v nedûli. I pfies v‰echny
rozmary pfiírody, zimu a dé‰È, se lidé nakonec
se‰li a mohu zodpovûdnû fiíci, Ïe se tfiídenní akce moc vydafiila, a to díky organizátorÛm paní
Annû Ra‰kové, vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu a jejím spolupracovníkÛm z Kulturního domu, Muzea ZdeÀka Buriana, MIC a mûstské knihovny, ãlenÛm v˘roãní
komise, obãansk˘m spolkÛm a sdruÏením,
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sponzorÛm, obãanÛm i turistÛm, technické
správû, hasiãÛm, mûstské polici, parkovãíkÛm,
základní ‰kole a v‰em ostatním. Byl to svátek
v‰ech a v‰em dûkuji za vykonanou práci i za
podporu akce.
Starostka Vûra Michnová

Informace pro občany

Mûsto ·tramberk a dotace z Evropské
unie
Prvním projektem, na kter˘ poÏádalo mûsto
·tramberk o dotaci z finanãních fondÛ Evropské unie byla investiãní akce Obnova a modernizace zafiízení základní ‰koly ·tramberk. Pfiíprava projektu byla zahájena v lednu 2008.
V bfieznu 2008 pak byla vypracována a podána
Ïádost o dotaci v rámci první v˘zvy Regionálního operaãního programu pro Moravskoslezsko,
oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Celkové náklady této investiãní akce byly plánovány v objemu 3 050 000 Kã s tím, Ïe 85 % je financováno z prostfiedkÛ Evropské unie, 7,5 % z rozpoãtu Moravskoslezského kraje a 7,5 % z rozpoãtu mûsta ·tramberka. V rámci tohoto projektu byly realizovány v prÛbûhu roku 2008 a 2009
tyto aktivity:
➣ Obnova zafiízení ‰kolní kuchynû v hodnotû
890 167 Kã — uvedeno do provozu 12/2009.
➣ Vybavení 14 ‰kolních tfiíd nov˘m ‰kolním
nábytkem v hodnotû 895 205 Kã — pfiedáno
k uÏívání 03/2009.
➣ Komplexní vybavení poãítaãové uãebny
v hodnotû 542 873 Kã — uvedeno do provozu 03/2009.
➣ Instalace nové horolezecké stûny v tûlocviãnû v hodnotû 244 997 Kã — uvedeno do provozu 04/2009.
➣ Rekonstrukce ãásti ústfiedního topení s náklady 62 290 Kã — uvedeno do provozu
04/2009.
Projekt v tûchto dnech konãí závûreãnou
monitorovací zprávou s Ïádostí o v˘platu finanãních prostfiedkÛ, která se pfiedkládá poskytovateli dotace. Z evropsk˘ch fondÛ je tedy tato
investiãní akce podpofiena ãástkou 2 358 300
Kã, z rozpoãtu Moravskoslezského kraje ãástkou 208 000 Kã a ãástkou 272 000 Kã pfiispûlo
mûsto ·tramberk ze svého rozpoãtu. Skuteãné
celkové náklady tedy ãiní 2 838 300 Kã

Struãnû k dal‰ím projektÛm
financovan˘ch z prostfiedkÛ Evropské
unie
Dal‰ím projektem, na kter˘ mûsto ·tramberk
získalo dotaci z fondÛ Evropské unie je investiãní akce Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta
·tramberka s napojením na ãistírnu odpadních
vod — 1. etapa — odkanalizování lokality
·tramberk Kozina. Investiãní akce je ve fázi
pfiípravy realizace, která by mûla b˘t zahájena
na podzim tohoto roku. Finanãní prostfiedky
k podpofie této akce byly získány z Operaãního
programu pro Ïivotní prostfiedí ve v˘‰i 12 milionÛ Kã.
Také projekt V˘stavní síÀ Zdenûk Burian
a jeho svût — rekonstrukce podkroví muzea
·tramberk je podpofien v rámci Regionálního
operaãního programu, Oblast 4.1 — Obnova
venkova z evropsk˘ch fondÛ v celkové v˘‰i dotace 7 767 000 Kã. S realizací této investiãní akce se uvaÏuje v závûru roku 2009 a v roce 2010.
Patrnû nejdÛleÏitûj‰ím projektem je projekt
Regenerace sídli‰tû ·tramberk Bafiiny. Tento
projekt je pfiipraven a Ïádost o dotaci opût
v rámci Regionálního operaãního programu,
Oblast 4.1 — Obnova venkova byla vypracována a podána v kvûtnu tohoto roku, pfii ãemÏ
pfiíspûvek z evropsk˘ch fondÛ by mûl ãinit aÏ
43,3 mil. Kã a s podílem mûsta ·tramberka 3,5
mil. Kã. Na rozhodnutí, zda bude tento projekt
úspû‰n˘ a podpofien z finanãních zdrojÛ Evropské unie a na v˘‰i finanãní podpory si musíme
poãkat do konce tohoto roku.
Pro financování projektu Revitalizace objektu hasiãské zbrojnice ·tramberk bylo rovnûÏ
poÏádáno o dotaci v rámci Regionálního operaãního programu, Oblast 4.1 — Obnova venkova v kvûtnu tohoto roku s pfiíspûvkem z fondÛ Evropské unie ve v˘‰i 2,8 mil. Kã. Také u tohoto projektu se oãekává rozhodnutí o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ v závûru roku 2009.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Prosba o pomoc pfii vyhledávání studánek
ve ·tramberku
Nalézt ve správnou chvíli v pfiírodû pramének
ãisté vody je mnohdy mal˘ zázrak. Ten úÏasn˘
pocit ostatnû zná kaÏd˘ poutník, kter˘ se kdy
znaven a Ïízniv trmácel krajinou.
V moderní uspûchané dobû, kdy je pr˘ nejlep‰í voda v umûlohmotné láhvi, jakoby v˘znam
pfiírodních zdrojÛ vody pomalu zanikal. Po staletí udrÏované studánky pustnou, praménky se
ztrácejí v bahnû, pamûtníci rozsáhl˘ch prameni‰È odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to vel-
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ká ‰koda, voda do krajiny patfií, a to nejen pro
lidi, ale i pro ve‰keré Ïivoãichy.
âSOP Vala‰ské Mezifiíãí proto v leto‰ním roce realizuje projekt, kter˘ má zdokumentovat
známé i neznámé studánky v Beskydech a Podbeskydí. Mají dokonce urãité prostfiedky na
úpravu a zastfie‰ení studánek, pfiípadnû drobné
informaãní tabulky. Mohou b˘t zaneseny do národního registru pramenÛ a studánek a ty zajímavûj‰í mohou b˘t k nalezení v turistick˘ch
mapách. V˘sledky projektu chtûjí vyuÏít pro vydání mapy studánek a pramenÛ a v pfiípadû dostateãného mnoÏství shromáÏdûn˘ch podkladÛ
uvaÏují i o pfiípravû publikace Beskydské studánky.
Pomozte nám zmapovat a do budoucna podchytit v‰echny vefiejnû pfiístupné pfiírodní zdroje vody, aby i ostatní vûdûli, kde nalézt osvûÏení. Prosíme proto pamûtníky, ktefií mají nejlep‰í povûdomí o tom, kde je jaká studánka nebo
pramen a pfiípadnû i jakou má historii. Informace podejte, prosím, do konce ãervence 2009
na úsek Ïivotního prostfiedí MÚ ·tramberk nebo na E-mail: radka.krysova@stramberk.cz
Mgr. Radka Krysová

Dotace na zateplování
Otázky, které se t˘kají programu Zelená
úsporám z elektronické poradny najdete na webu www.dotacenazateplovani.cz. Zde mÛÏe získat odpovûdi na konkrétní dotazy.

Z ãinnosti na‰í v˘jezdové jednotky
Kromû pravidelné údrÏby jak techniky, tak
v˘stroje a v˘zbroje se ãlenové teoreticky vzdûlávají jednou t˘dnû. Jednotka bûhem pololetí
tohoto roku vyjela na pokyn SOPIS FM k tûmto událostem: technická pomoc na území mûsta 5 ×, poÏáry v na‰em mûstû 2 ×, poÏár v Kopfiivnici 6 ×, v Pfiíbofie 2 ×, v Hájovû 1 ×, v Závi‰icích 1 ×.
Jednotka se zúãastnila cviãení na objektu
âEPRO Sedlnice a okrskového kola v poÏárním
sportu v Mni‰ím a v Barto‰ovicích, zaji‰Èovali
akci „TFA ·tramberská Trúba“ a Dny mûsta
·tramberka.
Jifií Hoffmann

Podûkování
âlenové Kynologického klubu ·tramberk dûkují touto cestou panu Janhubovi a jeho Ateliéru ·tramberk za sponzorské zhotovení fotografií do kroniky a na Dny mûsta
âlenové klubu

Podûkování
Mûsto ·tramberk dûkuje Inspektorátu cizinecké policie z leti‰tû Mo‰nov — útvar Ochrana objektÛ zvlá‰tního v˘znamu za vystoupení
s ukázkami ãinnosti na Dnech mûsta ·tramberka 21. 6. 2009
Anna Ra‰ková

Dny mûsta – podûkování
Máme za sebou nejnároãnûj‰í a dlouho pfiipravovan˘ víkend — 7. roãník DnÛ mûsta
·tramberka — oslavy 650 let pov˘‰ení ·tramberka na mûsto nazvan˘ PrÛfiez staletími. Na
pfiípravû a realizaci se podílelo mnoho subjektÛ. Dûkuji moc Vûfie Michnové, hlavnû kolegÛm
mého oddûlení za vstfiícnost, ochotu a pomoc,
dále Technické správû mûstského úfiadu za
vzorné splnûní jakéhokoliv na‰eho poÏadavku,
nûkter˘m kolegÛm mûstského úfiadu, mûstské
policii a hasiãÛm, v˘roãní komisi a zvlá‰tû panu Lubomíru Bárovi, Josefovi Adamcovi, aktivním ãlenÛm kulturní komise, základní ‰kole,
ostatním zainteresovan˘m spolkÛm, které se
odpovûdnû ujaly prezentovat svou ãinnost 21. 6.
na Trúbû, divadelníkÛm, na‰í dechovce, ‰trambersk˘m skautÛm. filatelistÛm, âeské po‰tû,
ãervenému kfiíÏi. Velké díky v‰em.
Anna Ra‰ková
Kdo nedûlá nic pro druhé, nedûlá nic pro sebe
Johann Wolfgang von Goethe

Podûkování sponzorÛm oslav
Velké podûkování mûsta patfií v‰em sponzorÛm
oslav:
·MÍRA-PRINT s. r. o., Ostrava,
RWE Gas Storage, s. r. o.
Holcim (âesko) Prachovice
Kotouã ·tramberk spol. s r. o.
Rekumat Wärmeprozesstechnik âR — ing. Petr Vensk˘
Therm Ostrava
Dec Plast Pfiíbor
Technoprojekt a. s. Ostrava
Lékárna ·tramberk
Rehabilitace ·tramberk — Anna Mik‰íková
Ateliér ·tramberk
Alena Schäferová
Pekafii u‰í: Martin Bár, Miroslav Hanzelka, Karla Harrandová, Ladislav Hezk˘, Bohumila ·uterová
Miroslav Hoffmann
Velké podûkování patfií kolektivu Mûstského pivovaru ve ·tramberku pod vedením Ludmily
Vaccové za pfiípravu poho‰tûní.
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Ekonomická fakulta V·B-TU v Ostravû
dává opût ‰anci seniorÛm
Studovat se dá v kaÏdém vûku
Tyto fiádky jsou urãeny ãtenáfiÛm, ktefií uÏ
oslavili pûtapadesát let svého Ïivota a stále mají chuÈ se dále vzdûlávat. Máte pocit, Ïe takov˘ch není mnoho? Omyl! Svûdãí o tom mimo
jiné stále rostoucí zájem o Univerzitu tfietího
vûku na Ekonomické fakultû V·B-TU v Ostravû,
kterou nav‰tûvuje 230 posluchaãÛ z mûst a obcí v Moravskoslezském kraji. Studium je tfiíleté
a v rámci v˘uky se seznamují s problematikou
pfiedmûtÛ Ekonomie, Práva, Evropské unie,
Psychologie, Zdravovûdy a také se více zdokonalují v práci s poãítaãem. Îe jste nikdy nemûli moÏnost s PC pracovat? To vÛbec nevadí, ba
naopak! Zku‰enost totiÏ ukazuje, Ïe právû takoví studenti dokáÏou udûlat neuvûfiitelné pokroky a Ïe je jejich úspûchy velmi tû‰í.
Studium Univerzity tfietího vûku na ostravské ekonomické fakultû V·B-TU má ‰est semestrÛ, pfiiãemÏ v kaÏdém je sedm vzdûlávacích
tfiíhodinov˘ch pfiedná‰ek, které b˘vají v páteãních odpoledních hodinách vÏdy jednou za ãtrnáct dnÛ. Studium je ukonãeno promocí, kde
bude studentÛm „seniorÛm“ slavnostnû pfiedáno osvûdãení o úspû‰ném absolvování studia.
Podmínkou pfiijetí do prvního roãníku, kter˘ Ekonomická fakulta V·B-TU opût otevfie letos v záfií, je vûk nad 55 let (nejstar‰ímu úãastníkovi je nyní 71 let) a minimálnû stfiedo‰kolské vzdûlání. A také chuÈ procviãit si nejen mozkové závity, ale i relaxovat. VÏdyÈ Univerzita tfietího vûku je místem nejen pro získávání cenn˘ch informací, ale i uvolnûním a v neposlední
fiadû také lékem proti osamûlosti.
BliÏ‰í informace získáte na www.ekf.vsb.cz/
u3v nebo na telefonu 597 322 221 (597 322 415).
Pfiihlá‰ky se pfiijímají do konce srpna 2009.
V Ostravû dne 11. ãervna 2009

Mûstská knihovna informuje
Vyhodnocení literární soutûÏe Kde sídlily
nadpfiirozené bytosti ve ·tramberku
1. místo: Leont˘na Ernstová — 8. A
„Skákací kuliãka“
2. místo: Marek Nûmec
Roman Geryk — 5. A
„Kde sídlily nadpfiirozené bytosti ve
·tramberku“
3. místo: Jan Krysa — 6. A
,,Velk˘ Zub“
Zvlá‰tní cenu obdrÏí:
Lenka Kabátová — 5. B
Klára Jurková — 6. B

Vyhodnocení v˘tvarné soutûÏe KdyÏ je ve
·tramberku pouÈ
1. místo: Daniel Zdafiil — 3. A
2. místo: Daniel ·imek — 2. B
3. místo: Tadeá‰ Pe‰at — 2. B
KniÏní novinky
Thriller z lékafiského prostfiedí Pát˘ pacient od
Thierryho Serfaty je o Eydonu Corrovi, primáfii
neurologického oddûlení jedné montrealské nemocnice. Ten je povûfien, aby na pûti pacientech
otestoval nov˘ lék proti roztrou‰ené skleróze.
JenÏe jeden z tûch pûti, Robert Greene, léãbu odmítne a chce radûji zemfiít. Dokonce doktoru
Corrovi vyhroÏuje smrtí, pokud euthanasii neprovede.
Amanda a Marian jsou dvojãata a pfiesto se jedna od druhé li‰í jako den a noc. Zatímco marnivá Amanda je ráda stfiedem dûní, samotáfiská,
odstrkovaná Marian dává pfiednost klidnému
ústraní a maskuje svou krásu, aby se nestala
terãem sestfiiny Ïárlivosti. Po otcovû náhlé smrti musí obû odejít na texask˘ ranã k tetû a tam
rychle propadají kouzlu pfiitaÏlivého Chada. Jeho Ïenou se v‰ak mÛÏe stát jen jedna z nich.
Knihu plnou lásky napsala Johanna Lindseyová a jmenuje se MuÏ jenom pro mû.
Dívãí román Já, Sindy, kterou napsala ãeská
spisovatelka Irena Brandejsová, vypráví o úspû‰né moderní gymnastce Lucii, které snad nikdo nefiekne jinak neÏ Sindy. Do tréninkÛ a závodÛ dává v‰e, ale jediná ‰patná sekunda jí zmûní cel˘ Ïivot a má po sportovní kariéfie. Na konci prázdnin v‰ak ãeká na Sindy netu‰ené pfiekvapení…
Roku 1804 spatfiila vefiejnost první skuteãnou lokomotivu a následoval rozvoj Ïeleznice,
kter˘ neb˘vale pfiispûl k hospodáfiskému pokroku jak v Evropû, tak na ostatních kontinentech.
Kniha Vlaky 1001 fotografií potû‰í kaÏdého,
kdo propadl romantice a krásnému dobrodruÏství, které má jméno — Ïeleznice.
Hluboko v lese Ïije v dutinû starého stromu
my‰í rodina Hr˘zalkov˘ch. Tatínek Arno‰t, maminka Josefina a pfiedev‰ím jejich dvû neposedné dûti — Tomík a Lucinka, proÏívají kaÏd˘ den
vzru‰ující pfiíbûhy. Kniha se jmenuje DobrodruÏství s my‰kami a byla pfieloÏena z francouzského originálu.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Upozornûní
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude od 27. 7.
do 7. 8. 2009 uzavfiena z dÛvodu fiádné dovolené. PÛjãovat se znovu zaãne aÏ v pondûlí 10. 8.
2009.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny
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Ze školy
Vyhodnocení ‰kolní fotografické soutûÏe
Kouzeln˘ ·tramberk
V pondûlí 15. 6. 2009 probûhlo vyhodnocení
fotografické soutûÏe. Porota se se‰la ve sloÏení:
p. Vûra Michnová — starostka, p. Jaroslav Michna — fotograf, p. Jaroslav Pikulík — zástupce
¤·, p. Martina Îáãková — v˘tvarnice, p. Zuzana Li‰ková — pofiadatel. Po dlouhém a nelehkém rozhodování byly ocenûny tyto fotografie:
V kategorii ÏákÛ 1. stupnû:
1. místo — Nikola Kundlová, 2. A
2. místo — Tereza Václavínková, 4. A
3. místo — Zdenûk Urbanovsk˘, 5. B

·tramberka, VII. B zase putovala po místních
hospodách. Osmáci se zamûfiili na moÏnosti
sportovního vyÏití ‰trambersk˘ch obyvatel, VIII. A vytvofiila film o koupali‰ti na Libotínû, VIII. B zkoumala historii, vyuÏití i budoucnost
fotbalového a ‰kolního hfii‰tû. DeváÈáci nav‰tívili pracovi‰tû Podzemního zásobníku plynu ve
·tramberku a získali informace o zemním plynu i v˘znamu a úãelu zásobníku.
V‰echny prezentace byly velmi dobfie pfiipravené a pfiedvedené. Prostû v‰ichni byli úÏasní!
Dûkujeme v‰em uãitelÛ, ÏákÛm i garantÛm
jednotliv˘ch projektÛ za jejich vynikající práci
a nev‰ední nápady.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Den dûtí

V kategorii ÏákÛ 2. stupnû:
1. místo — Eva ·imelová, 6. A
2. místo — Tereza Hanzelková, Eva Hru‰kovská, 9. A
3. místo — Ivo Bubeníãek, 9. A
V‰em pfiihlá‰en˘m ÏákÛm dûkujeme za úãast
a ocenûn˘m blahopfiejeme. Dûkujeme paní starostce za finanãní pfiíspûvek na ceny. Ty budou
v˘hercÛm slavnostnû pfiedány 26. 6. 2009 v KD
·tramberk.
Zuzana Li‰ková

·kolní ekologická konference
·tramberk slaví 650. v˘roãí a na‰i Ïáci vymysleli a vypracovali celkem 14 tfiídních nebo
roãníkov˘ch projektÛ t˘kajících se mûsta, jeho
historie, souãasnosti i budoucnosti. Nezapomnûli ani na ekologická hlediska Ïivota ve mûstû. Své práce pak pfiedvedli na 2. ‰kolní ekologické konferenci v Kulturním domû ve ·tramberku.
Îáci prvního roãníku putovali za studánkou
do âerného lesa, II. A za Havírenskou studánkou na Libotín. II. B vytvofiila kalendáfi ·tramberka, ve kterém zobrazili historii, ekologii
i souãasnost mûsta. Tfiídní projekt III. A mapoval rozmanitost pfiírodních lokalit ve ·tramberku a okolí. Tfiída IV. A v projektu Lovci mamutÛ poznávala nelehk˘ Ïivot pravûk˘ch lidí, IV.
B vymyslela reklamní poutaãe pro imaginární
cestovní kanceláfi. Îáci V. A získávali a zpracovávali informace o nejstar‰ích pozÛstatcích Ïivota ve ·tramberku. Aby turisté i obyvatelé ·tramberka nemuseli d˘chat v˘fukové plyny,
vytvofiili ‰esÈáci rozcestník, kter˘ mûfií vzdálenosti v krocích. Najdete jej u brány do Národního sadu. Îáci VII. A se pokusili vytvofiit encyklopedii rostlin a ÏivoãichÛ Ïijících na území

1. ãerven je uÏ tradiãnû Mezinárodním dnem
dûtí. Na‰i Ïáci a uãitelé pojali oslavu tohoto
svátku dûtí ponûkud netradiãnû. 28. 5. 2009
uspofiádali brann˘ závod, do kterého se zapojili
v‰ichni Ïáci od 1. aÏ do 8. tfiídy. Chybí vám deváÈáci? Ti se ujali role pofiadatelÛ.
Aby to mûly dûti co nejzajímavûj‰í, druÏstva
byla vytvofiena napfiíã roãníky. AlespoÀ malí poznali, co musí zvládnout velcí a velcí se naopak
pfiesvûdãili, Ïe malí toho hodnû vûdí, Ïe s nimi
musí poãítat. Také si vyzkou‰eli, jaké to je, kdyÏ
se musí celé druÏstvo seznámit a navzájem podporovat, nûkdy také peãlivû hlídat.
Vyvrcholením dne byla ukázka zásahu hasiãÛ
na Libotínû, kter˘ byl cílem branného závodu.
Tak zmáchané dûti domÛ mohly dorazit jen odtud, pûna, ve které se dûti mohly brouzdat, pak
dokonala dílo.
Poãasí nám pfiálo a dûti i dospûlí proÏili nádhern˘ den.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Exkurze 9. A v plynovém zásobníku
V úter˘ 19. 5. 2008 jsme se zúãastnili exkurze v PZP (Podzemní zásobník plynu) ve ·tramberku. Poãasí nebylo zrovna pfiíznivé, proto
jsme absolvovali cestu autobusem. Hned jak
jsme se dostali na místo, pfiivítal nás vedoucí
smûnového provozu pan Ladislav Hu‰ke, kter˘
nás provedl hlavní budovou a usadil nás v zasedací místnosti, kde nám vyprávûl o zemním plynu a o historii a v˘znamu zásobníku. Zhlédli
jsme dokument natoãen˘ k 25. v˘roãí PZP ve
·tramberku. Pan Hu‰ke byl tak hodn˘, Ïe nás
provedl po celém areálu plynového zásobníku
a ukázal nám v‰echny technologie. Nav‰tívili
jsme i fiídící centrum, tzv. Velín. Vidûli jsme
prostorov˘ model plynového zásobníku, kter˘
nás velice zaujal. Nakonec jsme vidûli sondu.
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Exkurze nás velmi oslovila, odnesli jsme si
mnoho uÏiteãn˘ch informací o zemním plynu
a o zásobníku, nad kter˘m Ïijeme. Dûkujeme
prÛvodci i vedení PZP, Ïe nám tuto exkurzi
umoÏnilo.
Dominik Najsar, Iveta Rajnochová, 9. A

Hurá na prázdniny!
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Zauliãí dûkuje pedagogickému kolektivu a provozním
pracovnicím za celoroãní pracovní nasazení pfii
ne vÏdy jednoduché, ale pfiíjemné práci s dûtmi.
Klubu rodiãÛ dûkuji za aktivitu a iniciativu vynaloÏenou pfii pofiádání akcí pro rodiãe a dûti
na‰eho zafiízení i vefiejnost. V‰em rodiãÛm dûkuji za spolupráci a vstfiícnost. Celému kolektivu M· a dûtem pfieji pohodové, odpoãinkové
a sluníãkové prázdniny k naãerpání nov˘ch sil.
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Stfiípky z M· Zauliãí
Po Velikonocích 22. 4. na Den Zemû, nav‰tívili na‰i M· Ïáci 8. tfiídy s p. uãitelem Li‰kou.
S na‰imi dûtmi hráli hry s ekologick˘mi tématy, zahráli jim maÀáskové divadlo a celé odpoledne se jim vûnovali.
Brigáda na ‰kolní zahradû byla tentokrát kvÛli nepfiíznivému poãasí pfieloÏena aÏ na 30. 4.,
rodiãe, pfieváÏnû maminky, pomáhali s úpravou
trávníku, natfieli zahradní nábytek a udûlali, co
bylo potfieba k bezpeãnému pobytu dûtí venku.
Zápis nov˘ch dûtí do M· byl 5. 5. a zároveÀ Den
otevfien˘ch dvefií, rodiãe mohli pob˘t se sv˘mi
dûtmi v prostorách M· i na zahradû, seznámit
se s prostfiedím, spoleãnû si pohrát.
Na Den matek dûti pfiipravily maminkám dáreãky, spolu si vyrobili srdíãko (proto se také
tento den jmenoval „srdíãkov˘“). Dûti ukázaly
cviãení s padákem, kterého se zúãastnily i maminky, pfiedvedly krátk˘ program s básniãkami,
písniãkami a taneãky.
Dûti ze sluníãkové — tedy — velké tfiídy pfiijaly 21. 5. pozvání a za‰ly do 1. tfiídy Z· na vyuãovací hodinu k p. uãitelce Kundlové a p. uãitelce Chalupové, kde jim prvÀáãci ukázali, co se
za cel˘ ‰kolní rok nauãili.
Dûti z II. oddûlení zaãaly 21. 5. jezdit na pfiedplaveck˘ v˘cvik na bazén v Kopfiivnici.
Divadlo My‰ka zavítalo do M· 26. 5. s pohádkou Îabí král, dûtem se pohádka moc líbila, po
skonãení si mohly prohlédnout loutky a zákulisí divadla. V ãervnu 11. nás pfiivítaly dûti se sv˘mi p. uãitelkami na Den otevfien˘ch dvefií v ZU·
Bafiiny, kde nám dûti zahrály na klavír, housle
a cello. Den nato nám dûti ze základní ‰koly zahrály v KD ·tramberk divadlo Princezna Ese-

meska I. Na dopravní hfii‰tû u ‰koly jsme si za‰li 17. 6. Dûti jezdily na kolech, kolobûÏkách,
provoz fiídil pfiíslu‰ník mûstské policie, kter˘
dûtem vysvûtlil, jak jezdit bezpeãnû a podle dopravních pfiedpisÛ.
Velk˘ den pfii‰el 18. 6., a to rozlouãení s pfied‰koláky a jejich pasování na ‰koláky. Poãasí
nám pfiálo. Na ‰kolní zahradû se se‰li rodiãe dûtí, p. uãitelky, Ing. Podolsk˘, kter˘ v roli kníÏete pasoval dûti na ‰koláky. P. fieditelka Mgr. Hyklová potom dûtem pfiedala dáreãky a popfiála jim
hodnû úspûchÛ ve ‰kole. Potom se v‰ichni vydali, v ãele s paní Janeãkovou ze sdruÏení Hájenka, na Kotouã. Cestou dûti plnily nejrÛznûj‰í úkoly — dokreslovaly zvífiátka, sbíraly listí
a skládaly z nich skfiítky apod. Po návratu se
mohli v‰ichni obãerstvit v bufetu a opéct si bufita a projet se na ãtyfikolce. V sobotu 20. 6. se
uskuteãní zájezd do ZOO Le‰ná, kter˘ si zorganizovali rodiãe. Je‰tû nás ãeká náv‰tûva M·
z Bafiin.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat v‰em
rodiãÛm a pfiátelÛm na‰í M· za spolupráci
a ochotu, tû‰íme se na prázdniny a nov˘ pfií‰tí
‰kolní rok.
Za M· Zauliãí Ludmila Mechlová s kolektivem

Ze sportu
Pfiedprázdninov˘ termín Velké ceny Olomouce ÏákÛ v judo pfiilákal na start asi stovku závodníkÛ Moravy a Slovenska. ·trambersk˘ oddíl zastupovali 3 závodníci v mlad‰í kategorii.
Nejprve zasáhl do bojÛ Ondra Vesel˘ do 38
kg. Vedl si dobfie. Ve finále své skupiny s Dra‰arem z Blanska se ale zranil a prohrál. Do ãtvrtfinále sice papírovû postoupil z 2. místa skupiny, ale fyzicky zÛstal na „laviãce“ o finále i potom o 3. místo.
Jirka Vensk˘ kapku pfiibral a s kilov˘m handicapem se ocitl ve váze nad 60 kg. Proti tûÏ‰ím
soupefiÛm nemohl najít úãinn˘ recept a vítûzil
vÏdy tûsnû na body. Stejnû si vedl i ve finále proti Hradeãnému z Prostûjova a zvítûzil tuto
hmotnost. Nezb˘vá neÏ doufat, Ïe pfií‰tû uÏ bude minimálnû o váhu níÏ.
Úplnû ‰patn˘ v˘kon podal Jan Zátopek do 30
kg, kdyÏ prohrával i s vyloÏenû slab˘mi soupefii. 5. místo z 6 borcÛ této váhy bylo dost pfiekvapením.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ ãervenec 2009
90 let Slavûna Sochová
88 let BlaÏej Marek
87 let Anna Schaferová
86 let Ludmila Chalupová
Marie Pavlíãková
85 let Drahomíra Bárová
Jan Kostelník
Zuzana Petrá‰ová
84 let Marta Kopeãná
82 let Eli‰ka Baarová
81 let AneÏka âagánková
Ludmila Jindrová
80 let Jindfiich ·rom
BoÏena Krejãí
Milada âiÏmárová

75 let Ludmila Havrlantová
70 let Jaroslav Hykel
Milada Pítrová
Pavlína Fojtíková

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

Dûti:
David Chovaneãek
Václav Klop‰tok
Oliver Kuãera
Marek Kundel
Eva Matonohová
Matyá‰ Miku‰iak

Zemfieli:
Jaromír Nûmec
Franti‰ek Îáãek

Placeno jako inzerce
·tramberské novinky 9

Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert v rámci akce
Kulturní léto ve ·tramberku aneb Tóny v˘roãního roku
v nedûli 5. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Dechov˘ orchestr Javofiinka z Lichnova
pod vedením Radka Kahánka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce nekoná

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na

Cyrilometodûjské slavnosti
5. 7. 2009
Od 11.00 do 18.00 hod.
na ‰tramberském námûstí
Historická hudební spoleãnost Camerata
Kejklífiské divadlo Komedianti na káfie
Divadelní a ‰ermífiská spoleãnost Gonfanon
Dobová stfielnice, stfiedovûké hry
¤emeslná v˘roba
www.relaxvpodhuri.cz

Hrad ·tramberk, Vala‰ské království vás zve na

Co se dûlo za dávn˘ch ãasÛ
Sobota 11. 7. 2009 od 11 hodin
Seznámení s historií lukostfielby, moÏnost vyzkou‰et stfielbu z lukÛ,
sportovní a historické luky a ‰ípy, exhibiãní vstupy, veãer — ohÀové show

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

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 12. ãervence 2009 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ (Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana Borise Urbánka
pfiijal
saxofonista Michal Îáãek
Písafii milují Jazz — a vy?
Vstupné 120 Kã. V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji od 1. 7. 2009:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)
www.relaxvpodhuri.cz
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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 12. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba z Hustopeãí n. B.
pod taktovkou Petra Kopeckého
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce nekoná

Hrad ·tramberk, Vala‰ské království vás zve na

Hodokvas Vala‰ského krále aneb co nám chutná
Sobota 18. 7. 2009 sobota od 9 hodin
Dobová jídla — vlastnoruãnû pfiipravená na grilu (napfi. z pohanky) vãetnû receptÛ,
soutûÏ — rozpoznávání pochutin se zavázan˘ma oãima, zdobení a pojídání ‰trambersk˘ch u‰í

RESTAURACE NA H¤I·TI ·TRAMBERK — BA¤INY
PO¤ÁDÁ V SOBOTU 18. âERVENCE 2009
LETNÍ COUNTRY VEâER
HRAJE SKUPINA ,,CIZINCI“
ZAâÁTEK VE 20.00 HOD.
VSTUPNÉ 30 Kã.
OBâERSTVENÍ ZAJI·TùNO
SRDEâNù ZVOU PO¤ADATELÉ

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert v rámci akce
Kulturní léto ve ·tramberku aneb Tóny v˘roãního roku
v nedûli 19. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí hudební skupina Stanley’s Dixie Street Band z Kopfiivnice
pod vedením Stanislava Dûtského.
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce nekoná

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

VùRA MARTINOVÁ
&
Jamie Marshall
ve ãtvrtek dne 23. 7. 2009 v 19.00 hodin v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 8. 7. 2009: Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín.
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A vy, Relax v podhÛfií Beskyd, zvete v‰echny nevûsty, Ïenichy, plnoleté druÏiãky i svûdky
(pfiípadnû i osamocené singles za úãelem vyhlídky uzavfiení sÀatku) do Apolla? Ano!

SVATEBNÍ MEJDAN
v sobotu 25. ãervence 2009
od 20.00 do 03.00 hod. v Apollo Clubu (horní patro Mûstského pivovaru ve ·tramberku)
Svatební menu aneb SEKT s jahodou za akãní cenu!
Nápoj bohÛ MIMOSA — sekt s nebesk˘m pomeranãov˘m základem
Pro pfiíchozí svatebãany (pánové spoleãensk˘ odûv, dámy celé v bílém)
skleniãka sektu u vchodu ZDARMA.
Vstupné — pouze muÏi (a sÀatkoví podvodníci) — 20 Kã.
V 01.00 hod. losování vstupenek o lákavou cenu: Noc pro dvû osoby v areálu Na ml˘nû!
www.relaxvpodhuri.cz

Mûsto ·tramberk vás zve na
promenádní koncert v rámci akce
Kulturní léto ve ·tramberku
aneb Tóny v˘roãního roku
v nedûli 26. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba Záhofiané
pod taktovkou Bohumila RÛãky
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce nekoná

Film o stárnoucí Ïenû, která chce vrátit ãas. Tamara uÏ má dost sv˘ch vrstevníkÛ, zatrpkl˘ch
a zbaven˘ch v‰ech ideálÛ a podává si inzerát,
kde hledá chlapce od 17 do 30 let. Ozve se jí 650
zájemcÛ. Dokumentární film Zuzany Piussi
z produkce âestmíra Kopeckého.
Nedûle 19. 7. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

EL – PASO
Drama, 100 min, od 12 let
Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra ZdeÀka Tyce se vrací
do svûta RomÛ. Film je inspirován skuteãném
pfiíbûhem romské vdovy, matky devíti dûtí. Film
bez lakování narÛÏovo nabízí pozitivní pfiíklad
a také ãas na pfiem˘‰lení. V hl. rolích: LINDA
RYBOVÁ, DAVID PRACHA¤, IRENA HORVÁTOVÁ, ALBERT DUDY a dal‰í.
Nedûle 26. 7. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

Program kina Štramberk
NA âERVENEC 2009
Nedûle 5. 7. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

POHÁDKY NA DOBROU NOC
Rodinná fantasy komedie studia Walta Disneye,
90 min, ãesk˘ dabing, pfiístupn˘.
DobrodruÏná komedie, ve které se ADAM
SANDLER pfiedstaví jako hotelov˘ zamûstnanec, jehoÏ Ïivot se jednou pro vÏdy zmûní, kdyÏ
pohádky na dobrou noc, které vypráví své netefii a synovci, zaãnou záhadnû oÏívat.
Nedûle 12. 7. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

BABIâKA – FILM
Tragikomedie, 80 min, od 15 let

PODIVUHODN¯ P¤ÍPAD BENJAMINA BUTTONA
Romantické drama, 160 min, titulky, od 12 let
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda
vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, kter˘ je se sv˘m Ïivotem spokojen˘ a navíc se nedávno zamiloval do tfiicátnice
Dausy. Hlavní hrdina v‰ak místo stárnutí zaãíná mládnout, coÏ se mu nejdfiív líbí, ale postupem ãasu obrátí. ProtoÏe proÏívat svÛj Ïivot
v opaãném smûru a mládnout vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplnû normální.
V hlavních rolích: Brad Pitt, Cate Blanchett.

NA MùSÍC SRPEN P¤IPRAVUJEME
ZNOVU 17, VÉVODKYNù,
STAR TREK, TMA,
TRANSFORMERS: POMSTA
PORAÎEN¯CH
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VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav
mob. 775 305 382

Instalatérství

Řádková inzerce

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!
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 6/2009.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

