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Informace pro občany
Z jednání zastupitelstva…
Je‰tû krátce ze 7. zasedání Zastupitelstva
mûsta ·tramberka dne 26. 9. 2011. V hlavních
bodech ZM projednalo hospodafiení mûsta k 31.
8. 2011, úpravu rozpoãtu ã. 3, plán hospodáfiské
ãinnosti a stav zadluÏenosti, pohledávek a závazkÛ mûsta. Dále pfiijalo jako kaÏdoroãnû kontokorent od âS, a.s. ve v˘‰i 3 mil. Kã. Kromû nûkolika majetkoprávních úkonÛ ZM schválilo
jmenování ãlenÛ ‰kolské rady pfii Z· a M· ·tramberk, a to Ing. Oldfiicha ·krabala, Bc. Vûru
Hanzlíkovou a p. Michala Dostála z fiad zastupitelÛ.

Z jednání rady mûsta…
Pravidelné jednání Rady mûsta ·tramberka
dne 4. 10. 2011 se v hlavních bodech vûnovalo
problematice sportovní a vyuÏití volného ãasu
dûtí a mládeÏe. Bylo konstatováno, Ïe v na‰em
mûstû díky TJ Kotouã, DDM, mûstu, Z· a mnoÏství obãansk˘ch sdruÏení jsou podmínky pro
VVâ témûfi optimální. Jen v TJ Kotouã je registrováno 677 ãlenÛ, 270 muÏÛ, 237 Ïen a 170
ãlenÛ v Ïákovském a mládeÏnickém vûku.

V DDM se jen v loÀském ‰kolním roce úãastnilo dûní více neÏ 180 dûtí a mládeÏe v 17 krouÏcích. Negativním jevem je nedostateãná nabídka dûtsk˘ch hfii‰È. KdyÏ i zde (zásluhou 3 nov˘ch dûtsk˘ch hfii‰È, 2 dûtsk˘ch koutkÛ a 1 víceúãelového hfii‰tû na Bafiinách) se bl˘ská na
lep‰í ãasy. Radní byli informováni o ãinností komise ‰kolské, mládeÏe, sportu a VVâ. Dále se
RM seznámila s kronikou mûsta a pochválila
p. Josefa Marka za její peãlivé vedení.
RM projednala fiadu organizaãních a majetkov˘ch úkonÛ, mj. vybrala vítûznou firmu z V¤
na stavbu Izolace boãní stûny na obytném domû Bafiiny 815, a to Stavitelství Daniel Stryk
s.r.o. Kopfiivnice a uzavfiela dodatek.2 ke smlouvû s firmou Swietelsky stavební s.r.o. v rámci
projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny. Rada rovnûÏ schválila zadávací podmínky a v˘bûrovou
komisi pro vytvofiení aplikace Turistick˘ prÛvodce do mobilu. RM pfiijala dar od spoleãnosti
·míra–Print s.r.o. ve v˘‰i 20 tis. Kã na koncert
v rámci Svatováclavského hudebního festivalu
pofiádan˘ 21. 10. 2011 ve ‰tramberském kostele.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Zmûna ve vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ!

V˘zva Mûstského úfiadu ve ·tramberku

Od 1. 1. 2012 se bude vydávat nov˘ typ obãanského prÛkazu tzv. e-OP.
To znamená, Ïe se v leto‰ním roce nabírají
Ïádosti na stávající typy obãansk˘ch prÛkazÛ do
12. 12. 2011 a tímto datem nabírání Ïádosti na
MÚ ·tramberk konãí.
Od 1. 1. 2012 si obãané mohou poÏádat pouze na MÚ Kopfiivnice, oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ — 4. patro budovy
na ·tefánikovû ulici, kde po vyfiízení jiÏ dostanou nov˘ typ obãanského prÛkazu.

Mûsto ·tramberk vyz˘vá v‰echny zájemce
(vlastníky kulturních památek ve ·tramberku,
které jsou zapsány v Ústfiedním seznamu kulturních památek) o pfiidûlení státní finanãní
podpory z Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací (MPR) a mûstsk˘ch památkov˘ch zón (MPZ) âR na rok 2012, aby si
vyzvedli u investora mûsta ·tramberka k vyplnûní formuláfi k plánované akci obnovy kulturní památky (kontakt: Michal Pokorn˘, tel.
a 558 840 614, mobil 731 690 934, e-mail:
investor@stramberk.cz). Vyplnûn˘ formuláfi
akce obnovy, doloÏen, poÏadovan˘mi doklady,
musí b˘t doruãen investorovi mûsta ·tramberka,

Eli‰ka Hyklová, MÚ ·tramberk

Námûstí 9, 742 66 ·tramberk, nejpozdûji do
7. 11. 2011. UpozorÀujeme zájemce, Ïe budou
akceptovány pouze úplnû vyplnûné formuláfie.
Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou modernizací, nebudou akceptovány. Prostfiedky z Programu regenerace
mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch
památkov˘ch zón nejsou zejména urãeny na v˘mûny oken a dvefií, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, kter˘ vyluãuje jejich opravu, na
modernizaci bytového fondu a zfiizování nov˘ch
bytov˘ch jednotek, na technické zabezpeãení
budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochafisk˘ch dûl. Dotace je pfiedev‰ím urãena na
zv˘‰ené náklady spojené se zachováním a obnovou autentick˘ch prvkÛ a konstrukcí kulturní památky. Îádáme zájemce o dodrÏení v˘‰e
uvedeného termínu doruãení formuláfiÛ akce
obnovy z dÛvodu nutnosti na‰eho vãasného

zpracování Ïádosti s doloÏením poÏadovan˘ch
vyjádfiení a postoupení celkové Ïádosti mûsta
Âtramberka Ministerstvu kultury âR v termínu
do 15. 11. 2011.
Michal Pokorn˘, investor mûsta

Městská knihovna
informuje

rod˘ch kouzel a povûstí jí uãaruje — a je‰tû víc
její maorsk˘ prÛvodce Adam. Knihu s názvem
Kde stoupá d˘m napsala Emilie Richards.
Román âiÀ manÏelu dobﬁe — peklem se ti
odmûní napsala souãasná ãeská autorka Alena
Jakoubková. Agáta Pierotová vyrÛstá v rodinû,
kde matka je bohynû a otec u‰lápnut˘ chudáãek. Agáta sní o tom, Ïe její manÏelství bude
úplnû jiné, kde ona bude peãovat o byt a dûti,
vyvafiovat teplé veãefie, zatímco manÏel ji bude
zboÏÀovat. Zby‰ek Lom vypadá slibnû a Agáta se
vrhá slepû do manÏelství. Zby‰kovi v‰ak vyhovuje jen ãást Agátina plánu,v níÏ mu poskytuje
kompletní servis. Po nocích ale prohání Ïenské
a na manÏelku ka‰le. Agátû trvá deset let, neÏ se
vzboufií, ale pak to stojí za to! Vydá se do PafiíÏe a vrátí se z ní úplnû jiná Ïena. Po návratu
domÛ jí Zby‰ek padá k nohám… Ale chce ho
Agáta je‰tû vÛbec?
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Z kniÏních novinek
Jason Jessup byl pfied ãtyfiiadvaceti lety
usvûdãen z vraÏdy dvanáctileté dívky. Nejvy‰‰í
soud v‰ak nyní na základû DNA tento rozsudek
zru‰il a Jessup se ocitl aÏ do nového procesu na
svobodû. Stává se miláãkem médií a v‰ude se
stylizuje do role obûti justiãní zvÛle. Mickey
Haller, znám˘ losangelsk˘ právník, je v‰ak stále pfiesvûdãen o jeho vinû a dûlá maximum pro
to, aby Jessup byl znovu odsouzen. Knihu Zru‰en˘ rozsudek napsal Michael Connelly.
Nûkdy staãí málo, aby se Ïivot obrátil naruby.
V pfiípadû studentky Lindy je to jen nepatrné
pfiefieknutí mámina pfiítele — a najednou je
v‰echno jinak. Zprvu odmítá uvûfiit, pak se zaãnou objevovat pochybnosti. Je moÏné, Ïe jí táta
s mámou tolik let lhali? A pokud oni nejsou její rodiãe, komu se vlastnû narodila? Kdo ji pfiivedl na svût — a proã se jí zfiekl...? Linda se snaÏí najít odpovûdi na znepokojivé otázky, aniÏ by
tu‰ila, co v‰echno mÛÏe pfiinést otevfiení tfiinácté komnaty. Román napsala Lenka Lanczová a má název Tﬁináctá komnata.
Martina Svobodová, autorka knihy Smích
a pláã Afriky, podává ve své knize osobit˘ a velice otevfien˘ pohled na souãasnou Afriku, jak ji
zaÏila bûhem roãní cesty. S pfiítelem se vydala
na neobvyklou v˘pravu pfies 26 africk˘ch státÛ
terénním landroverem, kter˘ poeticky nazvali
— Aniãka.
Ameriãanka Paige pfiijede na Nov˘ Zéland,
aby co nejv˘hodnûji prodala pozemky, které tu
její rodina zdûdila. Exotick˘ ostrov pln˘ domo-

Prosba — upozornûní
Dne 23. 11. 2011 bude z dÛvodÛ konání akce Pﬁedadventní koledování aneb Vánoce buìteÏ vítány ãásteãnû omezen nebo zakázán vjezd
motorov˘ch vozidel na námûstí. Prosíme
v‰echny obyvatele námûstí i ulic nad námûstím
o shovívavost a souãinnost s mûstskou policií
a organizátory akce. Jedná se hlavnû o bezpeãnost vystupujících dûtí.
Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková

Podûkování
Ladislava Arabaszová, rozená Petrá‰ová, dûkuje spoleãnosti Kotouã ·tramberk spol. s r.o.,
jejímu fiediteli ing. Ladislavu Vikovi, starostovi
·tramberka panu Ing. Janu Sochovi a jejich
spolupracovnicím paní Lence Witkové a paní
Annû Ra‰kové za uskuteãnûní návrhu na pfiipomenutí 100 let od narození uãitele, malífie, v˘znamného obãana mûsta a otce pana Vojtûcha Petrá‰e,
formou kalendáfie na jubilejní rok 2012.

Jamboree
Dûkujeme mûstu ·tramberku za podporu na‰í v˘pravy na celosvûtové setkání skautÛ do
·védska.
Dominik David
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Upozornûní

Hledáme

VyuÏijte jedineãné pfiíleÏitosti a pfiijìte na
Mûstské informaãní centrum pro uÏ v˘‰e zmiÀovan˘ kalendáfi s obrazy místního v˘znamného rodáka Vojtûcha Petrá‰e. Získáte tak krásn˘
originální vánoãní dárek, Ostatní nabídka zboÏí je k nahlédnutí na na‰ich internetov˘ch
stránkách.
Anna Ra‰ková

Oddûlení technické správy a bytového hospodáﬁství mûsta ·tramberka
hledá pracovníka na pozici dûlník.
Charakteristika práce — ãi‰tûní mûsta, údrÏba
komunikací a chodníkÛ, údrÏba domÛ v majetku
mûsta, údrÏba dopravních znaãek, seãení trávních
porostÛ, fiidiã motorov˘ch vozidel do 3 500 kg,
nad 3 500 kg a traktoru s pfiídavn˘m zafiízením.
PoÏadavky: fiidiãsk˘ prÛkaz B, C a T
Pfiedpokládan˘ nástup: listopad nebo prosinec 2011
Platové zafiazení: platová tfiída 5 dle platn˘ch
tabulek..
Pfiedpoklady: obãan s trval˘m pobytem v âR,
dosaÏení vûku 18 let, zpÛsobilost k právním
úkonÛm, bezúhonnost.
PoÏadované doklady: doklad o dosaÏeném
vzdûlání, v˘pis z rejstfiíku trestÛ.
Pfiihlá‰ku s poÏadovan˘mi doklady doruãit
nejpozdûji do 11. 11. 2011 na adresu:
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, Námûstí 9, 742 66
nebo osobnû buì na podatelnu mûstského úfiadu nebo vedoucí oddûlení OTSBH paní Procházkové na adrese K oãnímu 45, ·tramberk.
BliÏ‰í informace podá:
Ing. Andrea Hlávková, povûfiena fiízením MÚ,
tel. 558 840 605,
vedouci.financi@stramberk.cz,
nebo Karla Procházková, vedoucí OTSBH,
tel. 558 840 621, tech.sprava@stramberk.cz

Prosba
Jako vÏdy bude v Mûstské galerii (b˘valá
budova Muzea Zd. Buriana) pro vás pfiipravena
a otevfiena v˘stava s názvem ·tramberské Vánoce. VernisáÏ probûhne 13. 11. Abychom trochu osvûÏili a oÏivili v˘stavu betlémÛ, dovolujeme si poÏádat v‰echny ·tramberáky o laskavé
zapÛjãení staroÏitn˘ch pfiedmûtÛ, které mají
souvislost s domácností, kuchyní, Vánoci apod.
Napfi. máselnice, obrázky, Ïehliãky, formy na
peãení bábovek, vánoãek, v˘‰ivky, staré kuchafiky
apod. Za takto poskytnuté exponáty pfiedem dûkujeme a slibujeme, Ïe po ukonãení v˘stavy je
ihned vrátíme. Telefonovat mÛÏete na mûstsk˘
úfiad, oddûlení kultury, A. Ra‰kové, tel 558 840
616 nebo Petfie Dobeãkové do Mûstské galerie
(MIC) 558 840 617.
Anna Ra‰ková

Ze školy
Kinderiáda 2012 — Ostrava – Poruba
Ve stfiedu 12. 10. 2011 probûhlo v Ostravû – Porubû krajské kolo Kinderiády 2012. Kinderiáda je
soutûÏ pro Ïáky prvního stupnû v atletick˘ch disciplínách. Krajského finále se zúãastnilo 32 ‰kol.
Îáci na‰í ‰koly skonãili na pûkném 10. místû.
V kaÏdé disciplínû byli vyhlá‰eni tfii nejlep‰í Ïáci,
ktefií obdrÏeli diplom a drobné odmûny od sponzora soutûÏe Ferrero. Z na‰í ‰koly se to podafiilo
ãtyfiem ÏákÛm a ‰tafetû na 4× 60 metrÛ.

Více informací:
V˘sledky si mÛÏete prohlédnout zde:
http://kinderasport.cz/vysledky-74/moravskoslezsky-ostrava-12-10-2011.html
Fotogalerii najdete zde:
http://kinderasport.cz/fotogalerie-52/ostrava%2812-10-2011%29.html
www.zsstramberk.cz

Nejlep‰í individuální v˘sledky:
2. místo — bûh 60 m — 10,28 s — Viktorie
Hanzelková
3. místo — ‰tafeta — 39,40 s
Viktorie Hanzelková, Marie Baìurová, Jakub
Geryk, Jifií Hru‰kovsk˘
3. místo — hod 2 kg míãem — 4,68 m — Patricie Novosadová
3. místo — hod míãkem — 35,17 m — Jifií
Hru‰kovsk˘
3. místo — bûh 60 m — 9,5 s — Jakub Geryk
5. místo — bûh 60 m — 11,60 s — Nikola Chovaneãková
5. místo — bûh 60 m — 10,11 s — Jifií Hru‰kovsk˘
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CO PLÁNUJEME V LETO·NÍM
·KOLNÍM ROCE?
Ve ‰kolním roce 2011—2012 se jiÏ v‰ichni
Ïáci uãí podle ·kolního vzdûlávacího programu
„Na cestû... k sobû a druh˘m“. Souãástí v˘uky
jsou i ãinnosti, které se neodehrávají pfiímo ve
‰kole, napfi. 1. a 2. tfiídy si dovednosti ãtení s porozumûním aktivují ve spolupráci s Mûstskou
knihovnou ve ·tramberku.
Na‰e dopravní hfii‰tû slouÏí k v˘uce ÏákÛ prvního stupnû na‰í ‰koly i okolních ‰kol. Díky
krásnému podzimnímu poãasí na‰i Ïáci jiÏ svÛj
v˘cvik orientace v dopravû absolvovali.
Nezapomínáme ani na kulturní vzdûlávání
na‰í mládeÏe. Tradiãnû v˘borná a pro Ïáky atraktivní jsou pfiedstavení Divadla loutek v Ostravû –
ãtvrÈáci a páÈáci zhlédli zpracování Star˘ch povûstí ãesk˘ch, ‰esÈáci a sedmáci Stepující stonoÏku — pásmo písní a scének z dílny Osvobozeného divadla, osmáci a deváÈáci se tû‰í na
zpracování Jiráskovy Lucerny, která bude mít
premiéru v listopadu. Do KD Kopfiivnice si deváÈáci je‰tû pÛjdou poslechnout, pfiípadnû diskutovat s Leopoldem Sulovsk˘m o jeho cestách.
V loÀském ‰kolním roce Ïáci zpracovávali
projekty — 1. stupeÀ na téma Domácí mazlíãci,
2. stupeÀ na téma Závislost, jejichÏ prezentace
probûhnou v KD ve ·tramberku ve dnech 24.
a 25. fiíjna.
UtuÏovat kolektivy tfiíd i své svaly, postfieh,
dramatické umûní a dal‰í mohou Ïáci na kurzech praktické v˘uky, pofiádan˘ch ve spolupráci s DDM v Kopfiivnici. UÏ jsou natû‰ení ‰esÈáci
i osmáci, ktefií jedou jiÏ v listopadu.

Na volbu S· se Ïáci pfiipravují v rámci pfiedmûtu Pracovní ãinnosti – volba povolání, rodiãe mají moÏnost spolu s Ïáky vyuÏít konzultaãních hodin v˘chovného poradce Mgr. Stanislava Pe‰e kaÏdé úter˘ od 13.15 do 14:00, nebo
podle dohody v jiném termínu.
Akce související s volbou S·:
Techno 2011 den technické kariéry, Gemma
2011 Nov˘ Jiãín — pfiehlídka S·, Exkurze
Visteon Autopal, Exkurze Vítkovice a.s., Den
otevfien˘ch dvefií SOU, SO· a VO· Kopfiivnice.
Îáci Z· ·tramberk se kaÏdoroãnû úãastní celé fiady sportovních soutûÏí. Mezi nejoblíbenûj‰í patfií soutûÏe v kolektivních sportech fotbale
a floorbale.
Velmi dobr˘ch v˘sledkÛ v‰ak dosahují také
v atletick˘ch disciplínách.
Sportovní soutûÏe 2010 —2011
Pfiespolní bûh, Halová kopaná 3. a 4. kat.,
Floorbal 3. a 4. kat., âEZ Street hockey
Kopfiivnická laÈka, Malá Kopaná — dívky
chlapci.
Sedmáci pojedou opût letos do Velk˘ch Karlovic vylep‰ovat si své lyÏafiské a snowboardové
umûní a v‰ichni Ïáci prvního stupnû absolvují
na bazénu v Kopfiivnici plaveck˘ v˘cvik.
Jak jsme jiÏ avizovali dfiíve, probûhne ve ‰kole pfied Vánocemi tradiãní Den otevfien˘ch dvefií, na kter˘ uÏ pfiedem v‰echny srdeãnû zveme
Doufáme, Ïe se nám v‰echny na‰e plány podafií
uskuteãnit k v‰eobecné spokojenosti ÏákÛ, rodiãÛ, uãitelÛ i v‰ech ostatních zainteresovan˘ch.
Uãitelé Z· ·tramberk
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Novinky ze ·kolní jídelny
pfii Z· a M· ·tramberk
Od záfií leto‰ního roku má na‰e ·J nov˘ poãítaãov˘ program. UmoÏÀuje strávníkÛm a jejich rodiãÛm odhla‰ovat stravu pfies internet
(u‰etfií za telefon nebo cestu do ‰koly) a ÏákÛm
Z· i vybírat obûd ze dvou moÏností a také hodnotit, jak jim chutnalo. Jsou zde i finanãní informace a informace ·J.
V návaznosti na akce z pfiedchozích let jsme
27. záfií pro strávníky na‰í ·J pfiipravili spolu
s panem kuchafiem z dodavatelské firmy
„Den italské kuchynû“. Vafiili jsme Lasagne alla Bolognese. Dûti Z· se o pfiestávkách pfii‰ly
podívat, jak pan kuchafi vafií, mûly plno dotazÛ
a chtûly se s ním i vyfotografovat. I dûti z M·
jdoucí z vycházky obdivovaly jeho velkou ãepici
a potvrdily mu, Ïe znají lasagne od kocoura
Garfielda z televize. Receptury jsou vyvû‰eny
v ·J na nástûnce.
Akce byla úspû‰ná, proto pfií‰tû zkusíme dûtem
nabídnout i lasagne v jin˘ch úpravách a pfiipravíme dal‰í zajímavou akci.
Alena Kordová — vedoucí ·J

Pfiespolní bûh Fren‰tát pod Radho‰tûm
Dne 6. 10. 2011 se Ïáci druhého stupnû zúãastnili okresního kola v pfiespolním bûhu.
Po loÀském úspûchu dívãích druÏstev (1.—3.
místo), zbyla letos na na‰e Ïáky dvû 4. a jedno
5. místo v soutûÏi druÏstev, coÏ pfii úãasti 18
druÏstev celého okresu je stále velmi pûkné
umístûní.
Nejlep‰ího individuálního v˘konu dosáhla
Katefiina Najvarová, která v kategorii star‰ích
ÏákyÀ vybojovala 3. místo.
V‰em ÏákÛm dûkuji za reprezentaci.
Mgr. Stanislav Pe‰

POZOR! POZOR! POZOR!
SBùR PAPÍRU ve ‰kole probûhne v pondûlí 31. 10. a v úter˘ 1. 11. vÏdy od 7.10
do 7.25 hodin a od 14.30 do 16.00 hodin.
Dále upozorÀujeme rodiãe i Ïáky na moÏnost
odloÏit nepotfiebné drobné elektrické spotfiebiãe do sbûrného kontejneru ve ‰kole, stejnû tak
i vybité baterie a nepotfiebné mobilní telefony.

âtenáfiská gramotnost
je v˘znamn˘m tématem této doby. Tfiídy II.A
a II.B proto navázaly uÏ‰í spolupráci s mûstskou
knihovnou ve ·tramberku. Pravidelnû jedenkrát za dva mûsíce nav‰tíví knihovnu, kde si pod
odborn˘m vedením paní knihovnice Ïáci vyberou knihy, které si vezmou s sebou do ‰koly. Ve ‰kole budou pravidelnû probíhat ãtenáfiské dílny.

O tom, jak to v‰echno dopadne, vám napí‰eme v ãervnu pfií‰tího roku.
Za obû tfiídy ZdeÀka Svobodová

AjaxÛv zápisník
Tfiídy II. A a II. B se zapojily do projektu Policie âeské republiky. KaÏd˘ mûsíc budou Ïáci
plnit zajímavé úkoly. V záfií nás nav‰tívil zástupce Policie âeské republiky a povídali jsme
si o policejních stejnokrojích, hodnostech,
technickém vybavení. Bylo to zajímavé a na dal‰í úkoly se tû‰íme. Jestli to v‰echno zvládneme
dobfie, pojedeme v ãervnu do Nového Jiãína, kde
se seznámíme se skuteãn˘mi policejními psy
a jejich psovody.
Za obû tfiídy ZdeÀka Svobodová

Ze sportu
Judo
V dobré pohodû zastihla Mezinárodní Velká
cena Jihlavy v judo, zapoãítaná do âP, závodníka z TJ Kotouã ·tramberk ·imona Skurku. Turnaj probíhal na 6 Ïínûnkách za úãasti témûfi 600
závodníkÛ v kategoriích dorost, star‰í a mlad‰í
Ïactvo. Samotná hmotnost do 60 kg star‰ích ÏákÛ
probûhla v nedûli a startovalo 23 závodníkÛ. V 1.
kole mûl ·imon voln˘ los, ve 2. kole se utkal
s Pátkem z Baníku Ostrava, na kterého uÏ umí
zabojovat a to potvrdil i zde. Po tfiech minutách
Pátek „odklepal“ ‰krcení. Ve 3. kole naopak nena‰el recept na styl Kochana z Fr˘dku–Místku
a na 5 bodÛ prohrál. V opravách pak ‰trambersk˘ závodník chvatem Ouãi go‰i porazil za 10
bodÛ Vávru z JC Praha. Jeho Sumi–gae‰i neodolal domácí Nûmeãek a o 3. místo nastoupil
proti Va‰inovi z Brna. I kdyÏ se ná‰ závodník
chvatovû neprosadil, technicky soupefie pfiedãil
po v‰ech stránkách. Ten byl pak 2× napomínán
za pasivitu a ná‰ borec stanul na bronzovém
stupínku.
Oddíl Judo, TJ Kotouã ·tramberk je‰tû stále
pfiibírá zájemce do sv˘ch fiad. Hlavnû z fiad Ïákovské mládeÏe. Staãí pfiijít v pondûlí a stfiedu
na 16 hodin do ‰tramberské sportovní haly a informovat se.
MÛÏete také pfiijít tuto sobotu 22. 10 tamtéÏ
a podívat se: Co to vlastnû judo je. Bude zde od
10 hodin probíhat 3. +roãník Turnaje tûch nejmlad‰ích adeptÛ tohoto sportu za úãasti pfiibliÏnû stovky závodníkÛ âR a SR. A uvidíte, Ïe
tfieba právû Judo je ten prav˘ sport pro vás.
Josef ·tábl, trenér

·tramberské novinky 5

Společenská rubrika
Jubilanti listopad 2011

Kam do společnosti
a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve
na XVIII. roãník

89 let Jefiábková Drahoslava

Posezení u cimbálu,

87 let Davidová Anna

které se koná v pátek 11. 11. 2011
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku od 18.00 hod. do 24.00 hod.
Hraje cimbálová muzika SOLÁ≈ z RoÏnova p. R.
Vstupné místenkové 110 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním
centru ve ·tramberku
od pátku 4. 11. 2011 dennû mimo pondûlí
otevfieno:
út — so 8.30 — 12.00, 12.30 — 16.00 hod.
ne 10.00 —12.00, 12.30 — 15.00 hod.
Pfiedprodej bude ukonãen 11. 11. 2011 ve 12.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit, potû‰it,
zazpívat si a ochutnat leto‰ní úrodu vín
z jiÏní Moravy, které vám nabídnou manÏelé
Stfiechovi z Galerie vín pod radnicí.

83 let Bárová Sylva
82 let R˘dlová Marie
Îerdíková Marie
81 let ·karka Josef
80 let Bajer Vladimír
Svoboda Josef
Kyselá Julie
Tyleãková Karla
Minìák Rudolf
75 let Ja‰ek Franti‰ek
R˘dlová Ludmila
70 let Cigán Alois
Kuãera Petr
Jifiíãková Helena
Cigánová RÛÏena
Petrá‰ová Ludmila

Mûsto ·tramberk
vás zve na v˘stavu betlémÛ
a v˘tvarn˘ch prací dûtí ‰trambersk˘ch ‰kol

Blahopﬁejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ

Dûti
Marek Gor‰anov

·tramberské Vánoce
která bude zahájena slavnostní vernisáÏí
v nedûli 13. 11. 2011 v 14.30 hod.
v Mûstské galerii (budova Mûstského informaãního centra, b˘valé MZB)
V programu vystoupí hudební skupina Ogaﬁi
se ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá do nedûle 18. 12. 2011
Otevírací doba:
út—so 8.30 —12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
ne 10.00—12.00, 12.30—15.00 hod.
Urãitû pfiijìte v‰ichni, jste srdeãnû zváni!
Relax v podhÛfií Beskyd Vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ

Zemfieli
Pekník Ján
Janeãková Marie
Geberová Gabriela

Pozvání jazzmana Borise Urbánka
pfiijali
Zdenûk Zdenûk — klavír
a Markéta ZdeÀková — zpûv
v nedûli 13. listopadu 2011 v 17.00 hodin
v Zámeckém sále v domû U PísafiÛ
Vstupné 120 Kã
V cenû zákusek s kávou
Rezervace míst: Infocentrum Relax v podhÛfií
Beskyd (tel. 556 801 935)
·tramberské novinky 6

Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na ãtvrté

Pfiedadventní koledování
aneb Vánoce buìteÏ vítány,

Relax v podhÛfií Beskyd a Mûsto ·tramberk
Vás srdeãnû zve na dal‰í koncert
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
Nejúspû‰nûj‰í ãeská zpûvaãka soutûÏe
âesko–Slovenská Super Star

Monika Bagárová

které se koná na námûstí ve ·tramberku
23. listopadu 2011 v 17.00 hod.

ve ãtvrtek 24. listopadu 2011 v 19 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku

Souãástí programu bude
slavnostní rozsvícení vánoãního stromeãku
a vánoãního osvûtlení ‰tramberského námûstí,
vánoãní jarmark v kulturním domû
(zaãátek 16.00 hod.)
V programu vystoupí dûti
Základní ‰koly ve ·tramberku,
v Kulturním domû budou hrát na zvonky
vánoãní písniãky a hudební skupina Ogafii

Vstupné Kã 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Obãerstvení zaji‰tûno
Pfiijìte si zazpívat, pobavit se, porozprávût
a pfiivítat tento nejkrásnûj‰í pfiedvánoãní ãas.

Zveme v‰echny milovníky dobrého jídla a pití
do restaurace Hotelu ·tramberk na

Svatomartinské hody
s tradiãní husou
a svatomartinsk˘m vínem
od pátku 11. do nedûle 13. listopadu
a

Beaujolais
s kohoutem na vínû

Mûsto ·tramberk,
Z· a M· ·tramberk
zve v‰echny maminky, tatínky, babiãky, dûdeãky, str˘ãky a tetiãky, bratry, sestry,
prostû v‰echny pfiátele na

od ãtvrtku 17. listopadu 2011
Rezervace stolÛ nutná:
info@hotel-stramberk.cz nebo 556 808 843

Pfiedvánoãní jarmark
Sál kulturního domu na námûstí
ve ·tramberku
23. listopadu 2011 v 16.00 hod.
Îáci základní ‰koly pro vás vyrábûjí rÛzné
vánoãní pozornosti, které budou prodávat
na jarmarku pfii Pfiedadventním koledování.
V˘tûÏek akce jde na konto prodávajících tfiíd a dûtí.
ZároveÀ vám nabídneme malé dáreãky
vlastnoruãnû vyrobené zamûstnankynûmi
MûÚ s tématikou Vánoc.
V˘tûÏek vûnujeme ‰trambersk˘m matefisk˘m ‰kolkám a na charitu
„V‰ude tam, kde je ãlovûk, je místo pro dobr˘ ãin.“
Seneca

—

MOJE CESTA
festival cestovatelsk˘ch pfiedná‰ek
na chatû Dr. Hrstky

VáÏení pfiátelé a cestovatelé, na chatû Dr. Hrstky
rozjíÏdíme nov˘ projekt, kter˘ nese název
MOJE CESTA a jedná se o otevfien˘ festival
cestovatelsk˘ch pfiedná‰ek, slideshow a dokumentÛ.
Byli jste nûkde na cestách? ZaÏili jste zajímavá
dobrodruÏství? Máte krásné fotky nebo i videa?
Dûlíte se rádi o své záÏitky a zku‰enosti? Tak
pfiijìte k nám a ukaÏte své záÏitky — svou
CESTU i ostatním!
Nabízíme vám pfiíjemné zázemí turistické chaty,
vlastní plátno i projektor, pfiípadnû i ozvuãení.
Tento „festival“ bude trvat od podzimu do jara
a mÛÏe se do nûj pfiihlásit se svou prezentací
kdokoliv, kdo se má s ãím podûlit :-)
Vypsan˘ program cestovatelsk˘ch pfiedná‰ek
pak bude umístûn na na‰ich webov˘ch stránkách.
Máte-li zájem se do tohoto projektu zapojit,
napi‰te nám
na mail: chatahrstka2@valasske-kralovstvi.cz
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Pfiipravujeme

Jan Sopuch vás srdeãnû zve na

Mûsto ·tramberk a divadlo Pod vûÏí vás
srdeãnû zve

UNIKÁTNÍ
SILVESTROVSKOU PÁRTY,

Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk
sehraje v sobotu 3. prosince 2011
v Kulturním domû na námûstí
pohádku od Josefa Lady

Byl jednou jeden drak
Zaãátek v 16 hod.
Po pﬁedstavení Mikulá‰ská nadílka
— pfiíjem dárkÛ od 15.00 hod.
Vstupné: dûti 20 Kã, dospûlí 40 Kã
Srdeãnû zvou divadelníci a mûsto ·tramberk

která se koná v sobotu 31. 12. 2011
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku od 20:00 hod. do 4:00 hod.
Pfiedprodej vstupenek probûhne v prosinci
na Mûstském informaãním centru ve ·tramberku.
Více informací hledejte v prosincovém vydání
a na plakátech.

Program kina Štramberk
.

Na sobotu 10. 12. 2011 pﬁipravujeme
do Kulturního domu ve ·tramberku
v 19 hodin
pofiad s názvem

„·tûstí Kvûty Fialové“
Povídání herecké legendy s kolegou
a osobním pfiítelem, hercem Slováckého
divadla, panem Josefem Kubáníkem.
Paní Kvûta vzpomíná na svÛj bohat˘ Ïivot,
slavné kolegy, natáãení dnes jiÏ legendárních
filmÛ a má v zásobû také plno úsmûvn˘ch
a originálních rad do Ïivota. V prÛbûhu
celého veãera mají také prostor pro otázky
diváci, budete moci zakoupit si knihy paní
Kvûty, na závûr probûhne autogramiáda
s fotografováním. Vstupné 100 Kã.
Pfiedprodej probûhne na Mûstském informaãním centru ve ·tramberku
od 13. listopadu
dennû mimo pondûlí,
otevfieno:
út—so 8.30 — 12.00 12.30 — 16.00 hod.,
ne 10.00—12.00 12.30—15.00 hod.

Koncert Tomá‰e Koãka
na chatû Dr. Hrstky
Ve stfiedu 13. prosince budeme mít po roce
opût koncert Tomá‰e Koãka a orchestru.
Tentokrát nám naÏivo pfiedstaví své nové album „Godula“. Kapacita chaty je omezená
a lístky pÛjdou na draãku, takÏe kdo by se
chtûl na tento koncert dostat, tak aÈ neváhá.
Pfiedprodej vstupenek zaãne v pondûlí 14. listopadu na IC v Kopfiivnici. Dal‰í informace
o koncertu najdete na na‰em webu
www.stramberskatruba.cz

NA MùSÍC LISTOPAD 2011
Nedûle 6. 11. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

CIGÁN
Drama, 107 min., pfiístupn˘
Adamovi, ãtrnáctiletému romskému chlapci
z osady, zabijí otce. Nikdo neví, co se stalo. Nejsou svûdkové ani dÛkazy. Matka po pohfibu
dlouho netruchlí. Chce zabezpeãit dûti, a tak se
provdá za otcova bratra – zlodûje a lichváfie Îiga. Adamovi se ze dne na den zmûní Ïivot. Najednou dospûl. Pomáhá matce, stará se o sourozence a snaÏí se je ochránit pfied Îigov˘m vlivem. Má jen dvû radosti — boxersk˘ trénink
a ãernookou Julku. KdyÏ matku odvezou do porodnice, otãím vtáhne Adama a jeho bratry do
sv˘ch pochybn˘ch k‰eftÛ.
Nedûle 13. 11. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

VIDITELN¯ SVùT
Psychologick˘ thriller, 104 min., od 12 let
Máte pocit, Ïe vás nûkdo sleduje? MÛÏe to b˘t
osamûl˘ ãtyfiicátník, jehoÏ vlastní Ïivot je tak
prázdn˘, Ïe parazituje na Ïivotech jin˘ch. MoÏná mu bude staãit, Ïe vás pozoruje, nebo bude
chtít do va‰eho Ïivota aktivnû vstoupit. Pro jistotu se ale vÏdycky pfiipravte na nejhor‰í, jak líãí
temn˘ psychologick˘ thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
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Nedûle 20. 11. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

Inzerce

ÎENY SOBù
Komedie, 125 min, titulky, pfiístupn˘ od 12 let
Smolafika Annie je v‰echno, jen ne úspû‰ná. Pochybné milence opou‰tí nedÛstojnû (vût‰inou
pfies plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je,
takÏe nad ní permanentnû visí hrozba vyhazovu).
Jedin˘ svûtl˘ bod v jejím Ïivotû pfiedstavuje kamarádka Lillian. Ta jí právû oznámila, Ïe se bude
vdávat, a Annie jako nejlep‰í kámo‰ka pochopitelnû slíbila, Ïe jí se svatebními pfiípravami pomÛÏe.
SnaÏí se o to víc, Ïe se svou tro‰kou do ml˘na
chtûjí pfiispût i dal‰í ãtyfii Lillianiny pfiítelkynû,
mezi nimiÏ vyniká krásná, bohatá a chytrá Helen.
Nedûle 27. 11. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

KOVBOJOVÉ A VET¤ELCI

• Prodám zavaﬁovací omnio sklenice, kus/2 Kã,
tel.731 464 761
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním automobilem — valník 2 × 4 m.
Josef Petrá‰, Zauliãí 242, pod námûstím,
·tramberk, tel. 728 869 392

Přijměte prosím pozvání do

Baru Ucho bar & herna
Zauličí Štramberk,

Akãní thriller, western 118 min, titulky, pfiístupn˘ od 12 let
Cizinec, Daniel Craig, kter˘ se probral z bezvûdomí
poblíÏ mûsta Absolution, si naprosto vÛbec nic
nepamatuje. Jedin˘m vodítkem k jeho minulosti je podivn˘ náramek na zápûstí. Celková amnézie je mrzutá vûc, obzvlá‰È kdyÏ se ocitnete ve
mûstû, které nenávidí lidi odjinud a kde vládne
tvrdou rukou nesmlouvav˘ plukovník Dolarhyde, Harrison Ford, jenÏ se fiídí metodou pûsti a biãe. V‰ichni Ïijí ve strachu Ïe brzy bude je‰tû hÛfi.

Otevřeno denně od 9.30 hod,
čepujeme pivo Janáček 11° za 19 Kč.

NA MùSÍC LISTOPAD
P¤IPRAVUJEME:

V případě rezervace
tel. 776 237 176

kde nabízíme nejen příjemné
posezení ve stylovém baru,
ale i možnost sázení na sportovní
utkání — sázková kancelář MAXI tip.

DRIVE, ·MOULOVÉ,
SAXANA A LEXIKON KOUZEL

GARÁŽOVÁ VRATA, ploty – pletivo
Vrata od 9 999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR.
Při nákupu nad 7000 Kč doprava ZDARMA.
Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
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