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Informace pro obãany
Dobr˘ den, vítejte v pátém mûsíci tohoto
roku. Je po velikonoãních svátcích a nastává
máj — lásky ãas. Láska kvete v kaÏdém vûku.
V poslední dobû se spí‰e v‰ak, bohuÏel, setkáváme s neláskou. A to aÈ celosvûtovou (Libye aj.),
národní (krize vlády aj.), regionální (rozdíly
chud˘ch a bohat˘ch), obecní (Bafiiny nejsou
·tramberk?), tak sousedské (doplÀte si sami),
tak i rodinné. Mrzelo mû, Ïe jsem v dubnu poslouchal nelaskavé pfiipomínky: podnikatelÛm
v centru se nelíbí zámûr nového zpÛsobu parkování, BafiiÀákÛm se nelíbí zv˘‰en˘ stavební
ruch, v‰em se nelíbí koncept nového územního
plánu… Byl jsem na schÛzce s 5 obãany, majiteli 4 nemovitostí, z nichÏ 4 byli v sousedském
sporu. Nemusíme se milovat, aspoÀ se tolerujme a snaÏme pochopit. Pfii narození jsme dostali do vínku nástroj zvan˘ ústa, tak se jej snaÏme pouÏít k dorozumûní a mluvení, nikoliv
k pomlouvání a ubliÏování.
Na‰tûstí jsou mezi námi i lidé, ktefií mají rádi nebo milují. Pfied více neÏ 66 lety, za II. svûtové války nûktefií spoluobãané tak milovali
svou domovinu, Ïe za ni poloÏili to nejcennûj‰í, co mûli — Ïivot. Paní Jaroslava Grobcová tak
miluje ·tramberk, Ïe o nûm pí‰e básniãky, pan
Augustin Hykel k nim skládá hudbu a na poÏádání opraví (nádhernû a nezi‰tnû) kamenné
schody k mûstskému úfiadu. Paní VáÏná Sylva
a Michalíková Andûla uklízejí nezi‰tnû Bafiiny
atd., atd.. Nauãme se více uÏívat nástroje, které
jsme dostali do vínku, pak na svûtû bude krásnû a nejen v máji.
V prÛbûhu dubna se v mûstû uskuteãnily v˘znamné akce: Diecézní setkání mládeÏe (cca
800 mlad˘ch lidí), náv‰tûva majitelÛ CK a novináfiÛ z Polska, pozdûji z Beneluxu. Na‰e vûÏ Trúba postoupila v soutûÏi serveru Idnes o nejkrásnûj‰í památku âR jako vítûz MS kola a 2. z celé
Moravy do celostátního finále, kde skonãila 4.
I v kvûtnu bude plno událostí. Zmíním otevfiení expozice Cesta do pamûti ·tramberské Trúby, Leaderfest venkovsk˘ch regionÛ âR a osmi
zemí Evropy na námûstí s fiemesln˘mi ukázkami a workshopy ve dnech 17. a 18. 5. 2011, vy-

hlá‰ení odchovku roku a nejlep‰í expozice Nadace âeské Zoo za úãasti zástupcÛ vût‰iny ZOO
z âR a SR 24. 5. 2011 a bohat˘ kulturní a spoleãensk˘ program. Máme se na co tû‰it.

…z jednání rady
Nejdfiíve se krátce zmíním o jednání Rady
mûsta z 29. 3. 2011. Ta se vûnovala problematice Ïivotního prostfiedí, ovzdu‰í, vodnímu i lesnímu a odpadovému hospodáfiství. Podrobnosti k tûmto v˘znamn˘m a sledovan˘m oblastem
na‰eho Ïivota naleznete na www.stramberk.cz
(usnesení rady). Radní se seznámili s v˘konem
státní správy na úseku matriky, vidimace, legalizace s agendou obãansk˘ch prÛkazÛ, cestovních dokladÛ a evidencí obyvatel. Radní schválili nájemní smlouvu s ISMM Project a Training
s.r.o. za úãelem vybudování a provozování hfii‰tû minigolfu vedle tenisového kurtu na Libotínû (snad je‰tû letos). Rada zpfiesnila dodatky nájemní smlouvy s Robertem ·varcem na provozování areálu koupali‰tû vãetnû otevíracích dob
restaurace a bazénu. Rada odsouhlasila opravy
budovy b˘valé autobusové zastávky na Bafiinách
navrÏené uÏivateli — místními holubáfii, pronajala bezplatnû námûstí 8. 4. 2011 ve prospûch
Diecézního setkání mládeÏe, nahradila v komisi regionálního rozvoje odstupujícího Ing. Jifiího ·ebka Ing. arch. Lenkou Bure‰ovou. Rada
doplnila dodatkem Nafiízení mûsta ã. 1 o stání
silniãních motorov˘ch vozidel na vymezen˘ch
místních komunikacích a schválila nov˘ ceník
parkovného na mûstsk˘ch parkovi‰tích, aby ti,
kdo parkují v centru platili více neÏ parkující
dále od námûstí.
Zatím poslední jednání Rady mûsta ·tramberka se konalo 19. 4. 2011 a bylo rozdûleno do
dvou blokÛ. V prvním, dopoledním bloku se
radní vûnovali problematick˘m ãástem konceptu novû navrÏeného a hojnû pfiipomínkovaného
územního plánu, kdyÏ po semináfii se touto
problematikou podrobnû zab˘valy odborné komise a v˘bory, nejvíce komise regionálního rozvoje a Ïivotního prostfiedí. K tûmto stanoviskÛm se pfii projednávání v Radû nejvíc pfiihlíÏe-

lo. Pro obãany bude zfiejmû podstatné, Ïe v‰echny nejvíce kritizované dopravní stavby (parkovi‰tû, komunikace, garáÏe) jiÏ nebudou zastupitelstvu doporuãovány ke schválení. Problematické body, které mûsto chce do ÚP prosadit
a naráÏejí na dotãené orgány státní správy, budou s nimi opûtovnû projednány do konání ZM.
S dokumentem ÚP po jednání Rady je moÏno se
seznámit na webov˘ch stránkách mûsta. Mimofiádné zastupitelstvo mûsta, které definitivnû
schválí Pokyny pro tvorbu návrhu ÚP se uskuteãní podle v˘sledku jednání s pfiíslu‰n˘mi orgány pravdûpodobnû ve stfiedu 11. 5. 2011 v 16
hod. Sledujte stránky a v˘vûsky. V odpoledním
bloku se Rada v hlavních bodech zab˘vala ãinností oddûlení technické správy a bytového hospodáfiství. Radní vyslovili uspokojení s ãinností
OTSBH pod vedením Karly Procházkové, povûfiené vedením. Toto oddûlení provedlo mnoÏství
práce aÈ uÏ v zimním období nebo i pfii jarním
úklidu. Mnoho se vykonalo, aby se splnily poÏadavky obãanÛ z vefiejn˘ch schÛzí a ke zkvalitnûní bydlení. Bylo podûkováno paní Procházkové, ale téÏ celé pracovní ãetû pod vedením p.
Martina Kuãery. PfiestoÏe s prací povûfiené vedoucí byli radní spokojeni, bude naplnûno jejich dfiívûj‰í rozhodnutí, a to vybrat vedoucí(—
ho) OTSBH v˘bûrov˘m fiízením. Toto je uvedeno na jiném místû ·N. Radní se seznámili se
stavem správních poplatkÛ a schválili 2 dodatky vnitfiních finanãních smûrnic. âlenové Rady
jsou pfiipraveni pfievzít provozování celého objektu muzeí ãp. 31 na Námûstí, tj. vãetnû expozice Muzea Novojiãínska, budou—li vyjasnûny
pfiedbûÏnû dojednávané podmínky. Radní vyslechli informaci o jednání s podnikateli v centru mûsta a schválili podmínky pro umísÈování
stánkÛ, pfiedzahrádek a parkování (vãetnû placeného parkování na dolní stranû námûstí), které budou platit pro leto‰ní rok. Rada schválila
nájemní smlouvy pro oba provozovatele pouÈov˘ch atrakcí, tj. na námûstí a v parku. Nebudu
vás zatûÏovat mnoÏstvím smluv a budoucích
smluv mezi mûstem a Ïadateli, které si mÛÏete
v plném znûní nastudovat na webu mûsta, zamûfiím se na to, Ïe Rada doporuãila ZM pfiijmout dotaci na projekt „Zásobování pitnou vodou a odkanalizování lokality Libotín“ (500 tis.
Kã), dotaci na „Obnovu hradební zdi v areálu
hradu“ (350 tis. Kã) a smlouvu o dotaci na „Podporu turistick˘ch informaãních center MSK“
(99 tis. Kã z rozpoãtu Moravskoslezského kraje.
Jsou to první dotaãní peníze, které se nám podafiilo v leto‰ním roce získat. Radní schválili vítûze v˘bûrov˘ch fiízení malého rozsahu, a to na
nátûr stfiechy Trúby, vãetnû impregnace a v˘mûny vadn˘ch ‰indelÛ pana ZdeÀka Holubka,
·tramberk a na opravu hradební zdi v areálu

hradu firmu UNISTAD spol. s r.o. Suchdol n. O.
Radní rozhodli o zalesnûní pozemkÛ na Kozinû
je‰tû v leto‰ním roce (8315 sazenic na b˘valé
skládce). Radní na návrh starosty schválili novou povodÀovou komisi a odsouhlasili finanãní
pfiíspûvky na Bûh rodn˘m krajem Emila Zátopka a 31 roãník ·tramberské desítky vzhledem
k v˘razné úãasti mládeÏe v loÀském roce. Byl
schválen ceník pro prodej nadbyteãného pouÏitého stavebního materiálu z Bafiin (dlaÏdice,
obrubníky, recyklát). Radní se rozhodli zapojit
do programu OPÎP na sníÏení imisní zátûÏe
a omezení pra‰nosti zakoupením techniky pro
OTSBH a vybrali firmu z v˘bûrového fiízení CTS
corp. s.r.o. Praha, která zpracuje do 31. 5. 2011
Ïádost. Rada mûsta na návrh fieditelky Z· vzala
na vûdomí oznámení o pfieru‰ení provozu obou
‰kolek v dobû hlavních prázdnin. Radní schválili v˘sledky poptávkového fiízení na zaji‰tûní
sluÏeb na provoz fotbalového hfii‰tû, a to pana
Josefa Kratochvíla, ·tramberk.
Radní tímto celodenním v˘konem prokázali,
Ïe se chtûjí a umí domluvit, aÈ uÏ s kritiky KÚP
nebo podnikateli na kompromisu. Konstruktivní, vûcnou a pohodovou atmosférou mimofiádnû dlouhého jednání potvrdili tak slova z úvodníku tûchto ·N a pouÏili své nástroje k domluvû. Vûfiím, Ïe i k prospûchu celého mûsta.
Pûkn˘ kvûten pfieje starosta Ing. Jan Socha

Mûstsk˘ úfiad informuje
Mûsto ·tramberk • Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
OZNÁMENÍ
Tajemník Mûstského úfiadu ·tramberk vyhla‰uje dnem 26. 4. 2011

v˘bûrové fiízení ã. 3/2011
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA:
VEDOUCÍ ODDùLENÍ TECHNICKÉ
SPRÁVY A BYTOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ
① Charakteristika ãinnosti: správa nemovitostí
(opravy a údrÏba domÛ v majetku mûsta, komunikací, dopr. znaãení, kanalizací, vefiejné zelenû, vefiejného osvûtlení, místního rozhlasu…), sestavování plánÛ údrÏby majetku mûsta, fiízení podfiízen˘ch pracovníkÛ, efektivní v˘bûr vhodn˘ch dodavatelÛ, kontrola v˘sledkÛ zadan˘ch ãinností.
1 Místo v˘konu práce: Správní obvod mûsta
·tramberka
2 Platové zafiazení: platová tfiída 9 platov˘ stupeÀ podle délky uznané praxe, v souladu s nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., v platném znû-
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ní, moÏnost postupného pfiiznání osobního
pfiíplatku — dle zákona ã. 262/2006 Sb., zákoník práce.
3 Pfiedpokládan˘ nástup: âervenec 2011
4 Uzávûrka pfiihlá‰ek: 16. 5. 2011 do 12.00 hod.
Úplné znûní Ohlá‰ení o v˘bûrovém fiízení naleznete na: www.stramberk.cz
BliÏ‰í informace podá:
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta, 558 840 603,
724 189 261, mistostarosta@stramberk.cz
Ing. Josef Babulík, tajemník MÚ, 558 840 604,
736 671 397, tajemnik@stramberk.cz

V˘stavní síÀ Zdenûk Burian a jeho svût
— rekonstrukce podkroví muzea ·tramberk
Projekt ãíslo 1.10/4.1.00/02.00264 „V˘stavní
síÀ — Zdenûk Burian a jeho svût — rekonstrukce podkroví muzea ·tramberk“, je spolufinancován z rozpoãtu Evropské unie — Regionální operaãní program NUTS II Moravskoslezsko 2007—2013, Prioritní osa 4 — Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 — Rozvoj venkova,
prostfiednictvím Regionální rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko. Cílem projektu je
posílit a podpofiit v˘znam ‰tramberského období malífiova Ïivota. Vytvofiit stálou expozici malífiov˘ch dûl, která je Ïádaná náv‰tûvníky Muzea
ZdeÀka Buriana. Zvût‰ení v˘stavní plochy
z dne‰ních cca 84 m2 na 137 m2 (v˘stavní plocha vãetnû zázemí). Vytvofiit podmínky a prostor pro dal‰í aktivity (pfiedná‰kovou ãinnost,
kulturní akce). Vytvofiit podmínky pro pfiístup
osobám s omezenou pohyblivostí. Zv˘‰it kvalitu stavebnû — technického stavu objektu.
Investor: Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66
·tramberk
Generální projektant stavby: d21 architekti,
s.r.o., Foerstrova 29, 702 00 Ostrava 2
Generální dodavatel stavby: GMP MIX, a.s.,
Grmelova 2008/13, 709 00 Ostrava–Mariánské
Hory
Dodavatel interiéru: A.M.O.S. DESIGN, s.r.o.,
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
Dodavatel v˘poãetní a audiovizuální techniky:
CS21 Nextnet, Msgr. ·rámka 1028/11 741 01
Nov˘ Jiãín
Technick˘ dozor stavby: Zdenûk Knápek,
Potoãní 504, 741 01 Nov˘ Jiãín

Termín zahájení prací: 8. 3. 2010
Termín dokonãení prací: 9. 3. 2011
Vydání kolaudaãního souhlasu: 18. 4. 2011
Finanãní rozpoãet projektu:
Celková hodnota díla: 8 539 888 Kã vãetnû DPH
(stavební práce, interiér, audiovizuální technika)
Ostatní náklady: 1 045 930 Kã vãetnû DPH
(projekt, zpracování Ïádosti, technick˘ dozor,
autorsk˘ dozor, mzdové náklady, poplatky
a úroky)
Náklady celkem 9 585 818 Kã, vãetnû DPH
Dotace z rozpoãtu RR (ãástka není koneãná)
7 523 552 Kã vãetnû DPH
Mûsto ·tramberk (ãástka není koneãná)
2 062 266 Kã vãetnû DPH
V rámci rekonstrukce bylo realizováno:
• provedení nové stfiechy objektu
• rekonstrukce stropÛ 2.NP
• zfiízení v˘tahové ‰achty s osobním v˘tahem
• nové vnitfiní dvefie a okna do dvora
• rekonstrukce vstupního schodi‰tû
• zvedací plo‰ina pro handicapované osoby
• ãásteãná rekonstrukce elektroinstalace
• rekonstrukce ZTI
• zfiízení nové instalace EPS a EZS
• dodávka, montáÏ a instalace interiéru
• v˘stavní sínû
• dodávka, montáÏ a instalace v˘poãetní
• a audiovizuální techniky
V sobotu 23. 4. 2011 si ‰iroká vefiejnost mohla prohlédnout novû zrekonstruovanou v˘stavní síÀ ZdeÀka Buriana. Den otevfien˘ch dvefií se konal v rámci turisticko–nauãného semináfie „Po stopách ZdeÀka Buriana“. Vlastní
otevfiení nové expozice pod názvem „MAGICK¯
SVùT ZDE≈KA BURIANA“ se uskuteãní u pfiíleÏitosti 30. v˘roãí umûlcova úmrtí koncem ãervna. Souãasnû probíhají pfiípravy na instalaci stál˘ch expozic Muzea Novojiãínska.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta
REGENERACE SÍDLI·Tù ·TRAMBERK – BA¤INY
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Mûsto ·tramberk vyhla‰uje VIII. roãník

soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho
Vyz˘váme odváÏné pekafiky i pekafie z fiad
soukromníkÛ i podnikatelÛ, aby zmûfiili své dovednosti a síly v anonymní soutûÏi o nejlep‰í ·tramberské ucho. I tentokrát se bude soutûÏit ve
dvou kategoriích, a to „válené“ a „lité“ u‰i. Také jsme zvolili datum tûsnû po ·tramberské
pouti, kdy vût‰ina ·tramberákÛ má tzv. napeãeno. Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast.
Podmínky soutûÏe:
1. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ ·tramberák (i Ne‰tramberák, kter˘ zÛstal srdcem vûrn˘
·tramberku)
2. Poãet kusÛ nutn˘ch k soutûÏi je nejménû 30
3. Dodávky musí b˘t fiádnû oznaãeny jménem
v˘robce a adresou
4. Termín dodání je prÛbûÏn˘, nejpozdûji v‰ak
v pátek 17. 6. 2011 do 12.00 hod. (Kulturní dÛm, Námûstí 11, 1. poschodí, kanceláfi OKSCR)
Jak se bude hodnotit:
1. SoutûÏ je anonymní.
Vystavené u‰i jsou znaãeny ãísly a pfied nimi
jsou úlomky peãiva na tácku k ochutnávce
2. Ten, kdo pfiipravil soutûÏ, nesmí b˘t ãlenem
poroty
3. Kdo se pfiihlásil do soutûÏe, nesmí b˘t ãlenem poroty

4. Odborná porota bude sloÏena z osob nezainteresovan˘ch na soutûÏi
5. Laická porota bude hodnotit formou hlasovacích lístkÛ do pfiipravené hlas. schránky
6. V˘sledky a hodnocení soutûÏe budou oznámeny v nedûli 26. 6. na slavnosti v Národním
sadu
7. KaÏd˘ úãastník — soutûÏící dostane malou
pozornost
Ochutnávka bude probíhat v zasedací místnosti
v Kulturním domû v sobotu 18. 6. 2011 v dobû
od 13.00 do 17.00 hod. Tû‰íme se na pekafie
i hodnotitele.
Co se bude hodnotit:
1. Vzhled • 2. ChuÈ • 3. VÛnû • 4. Celkov˘ dojem
Ceny za vítûzství ve dvou kategoriích a hodnocení dvûma porotami:
1.—3. místo v kategorii ,,válené" u‰i ocenûné
1.—3. odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii ,,válené u‰i" ocenûné
1.—3. laickou vefiejností
1.—3. místo v kategorii ,,lité" u‰i ocenûné
1.—3. odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii ,,lité" u‰i ocenûné
1.—3. laickou porotou
Zvlá‰tní cena kulturní komise
Informace na tel. 558 840 616
Anna Ra‰ková

·tramberské novinky 4

Ohlédnutí za diecézním setkání mládeÏe
ve ·tramberku
Ve dnech 8.—9. dubna 2011 probûhlo ve
·tramberku setkání katolické mládeÏe z celé
Ostravsko—Opavské diecéze. Bûhem dvou dnÛ
se do programu zapojilo pfies 600 mlad˘ch.
Zaãátek setkání byl v pátek 8. dubna 2011 na
námûstí, kde od 18 hod. bûÏel pfiedprogram, na
kterém se pfiedstavila napfi. kapela KVK tvofiena
mlad˘mi talentovan˘mi umûlci, ktefií se sami
setkání úãastnili. Mladí úãastníci pfiijíÏdûjící jiÏ
od 16 hod. se po pfiíjezdu museli registrovat
v místní Z·, která úãastníkÛm slouÏila jako
místo pro nocleh a sobotní dopolední program.
Celé setkání moderaãnû provázela trojice
mlad˘ch, ktefií ztvárnili tfiíãlennou rodinu —
otec, matka a dcera pfiipravující se na kfiest, jako pfiipomínka celoroãní formace církve v âR.
Úãastníky setkání pfiivítal pan starosta, poté
‰trambersk˘ pan faráfi, kter˘ pfiedal slovo otci
biskupovi, jenÏ se celého setkání po celou dobu
úãastnil. Následnû zaãal veãerní kulturní program, v nûmÏ se pfiipravila kfiesÈanská kapela
Credenc. Ta sv˘mi rytmick˘mi Ïalmy rozezpívala publikum ãítající cca 700 pfiihlíÏejících,
mezi nimiÏ byli v hojné mífie zastoupeni také
místní obyvatelé.

Hlavní bod veãera pfii‰el v podobû muzikálovû ztvárnûn˘ch Pa‰ijí, v podání asi 60 mlad˘ch
umûlcÛ z Litomy‰le. Herecké i hudební provedení bylo na vysoké úrovni a nejen mladí s nad‰ením pfiihlíÏeli. Celou atmosféru pa‰ijí je‰tû
zdÛraznilo nastupující ‰ero a pfiítmí. Závûreãné
tóny muzikálu zaznûly pár minut po 22 hod.
Následnû se mladí pfiesunuli do Z·, pfiípadnû
mohli vyuÏít moÏnosti veãerní adorace v kostele. Nûkolik desítek úãastníkÛ vyuÏilo nabídky
místních rodin, které mladé pfiijaly na noc
k sobû.
Sobotní program zaãal v 9 hod. ranní modlitbou v tûlocviãnû Z·. Modlitba byla v reÏii fieholnic a knûÏí, ktefií modlitbu obohatili krátkou
scénkou. Po modlitbû se úãastníci roze‰li na více neÏ 25 míst, kde na nû ãekali hosté se sv˘m
povídáním ãi praktick˘mi aktivitami — tzv.
workshopy. Mezi moderátory tûchto workshopÛ nechybûli hosté jako napfi. Tomá‰ Tomeãek,
úãastník dakarské rallye (i se svou Tatrou), politik Jifií âunek, odborníci na manÏelství a období známosti a dal‰í. V dopoledním bloku si
mladí mohli také vyzkou‰et peãení ·trambersk˘ch u‰í v pekárnû u Ladislava Hezkého. V poledne byla místní ‰kolní jídelnou pro v‰echny
pfiipravena vynikající gulá‰ová polévka.
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âas do 14 hod. mohli mladí vyuÏít dle libosti a vlastního pfiání, zejména k pfiátelsk˘m rozhovorÛm. Nûktefií si byli prohlédnout krajinu
ze ·tramberské trúby, jiní se procházeli parkem
nebo nav‰tívili jeskyni ·ipka. Ve 14 hod. program pokraãoval na námûstí, kde zaãala spoleãná putovní kfiíÏová cesta mûstem a blízk˘m
okolím. Závûr cesty pak byl v Kamenárce, kde
bylo setkání zavr‰eno slavnostní m‰i sv., kterou
celebroval o. biskup Franti‰ek V. Lobkowicz,
které se úãastnili jak místní tak i „pfiespolní“
obyvatelé.
Chtûli bych touto cestou podûkovat pfiedev‰ím Radû mûsta a zamûstnancÛm Mûstského
úfiadu za vstfiícnost a ochotu pfii organizaci.
RovnûÏ chceme podûkovat za trpûlivost vám
v‰em, kter˘m jsme pfiípadnû zpÛsobili komplikace.
MládeÏ dûkanátu NJ a farnost ·tramberk
Fotky ze setkání najdete na http://fotogalerie.
dominikdavid.cz a na http://mladeznj.signaly.cz

Mûstská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
KdyÏ se v poklidném texaském mûsteãku
znenadání objeví mladá právniãka Alex Gaitherová, nikdo netu‰í, Ïe se tím navÏdy zmûní Ïivoty nûkolika v˘znamn˘ch zdej‰ích obãanÛ.
Alex totiÏ pfiijela, aby otevfiela pfiípad pûtadvacet
let staré vraÏdy, jejíÏ obûtí se kdysi stala mladá
Ïena — Alexina matka. Román napsala oblíbená autorka Sandra Brown a má název Nejhlub‰í tajemství.
Hrdinkou milostného historického románu
z 15. století je pÛvabná a stateãná zemanská
dcera Katefiina z Voraãova, pfiezdívaná Rytífika.
Její snoubenec Bfienûk z Malovic zmizí kdesi
v tureckém zajetí a ona se spolu se sv˘m pfiítelem Matûjem vydává na dramatickou pouÈ po jeho stopách. âasto musí ãelit nebezpeãím s meãem v ruce, mnohokrát je usilováno o její Ïivot
a nakonec je témûfi prodána do otroctví. Rytífika se v‰ak nemíní vzdát. Román Rytífika z Voraãova napsala ãeská autorka Anna Bfiezinová.
Hereãka Simona Sta‰ová je jednou z nejzáfiivûj‰ích hvûzd souãasné ãeské ãinoherní i filmové scény. Monografii o jejím Ïivotû napsal
Petr âermák.
Citová v˘chova od Simony Monyové je pfiíbûh
ãtyfi kamarádek, které na konci cesty za ‰tûstím,
nacházejí svoje skuteãné já.
Pfiípad dámy v tísní, Pfiípad zbohatlé Ïeny,
Pfiípad rozladûného manÏela a dal‰í — to jsou
kriminální pfiípady, které pod názvem Parker
Pyne zasahuje napsala „královna detektivek“
Agatha Christie.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

·tramberská Trúba se stala 4. nejkrásnûj‰í památkou âR
Po prvenství v Moravskoslezském kole ankety „O nejkrásnûj‰í památku“, a po 2. místû v následujícím kole ankety, kde soutûÏili ti nejlep‰í
z celé Moravy a Slezska, se ·tramberská Trúba
probojovala mezi 6 nejkrásnûj‰ích památek
v celé âR, ze které si nakonec odnesla krásné 4.
místo a porazila tak nespoãet vût‰ích a honosnûj‰ích hradÛ a zámkÛ z celé republiky.
S trochou nadsázky by se dalo fiíci, Ïe pfii této
matematické posloupnosti by se v evropském kole této ankety umístila na úÏasném 8. místû. :–)
Aãkoliv víme, Ïe se ·tramberská Trúba nemÛÏe po architektonické stránce rovnat mnohem vût‰ím, krásnûj‰ím a zachovalej‰ím památkám, tak se ukázalo, Ïe samotn˘ vzhled památky není tím jedin˘m, co je mûfiítkem krásy.
Je známo, Ïe krásu ãlovûk vnímá mnoha smysly a my vûfiíme, Ïe to byl právû duch tohoto místa, kter˘ posouvá mûfiítko krásy do úplnû jin˘ch
rozmûrÛ. AÈ uÏ je to na‰í otevfieností 365 dní
v roce, mnoha aktivitami v areálu (slaÀování
z vûÏe, opékání ‰pekáãkÛ, nahlédnutí do jeskynû pod chatou a dal‰í), nebo pfiívûtivostí ãi nehynoucí krásou ·tramberka samotného — to
v‰e dûlá ze ·tramberské Trúby a ·tramberka
jedno z nejkrásnûj‰ích míst v republice.
Dûkujeme v‰em, ktefií sv˘mi hlasy pfiispûli do
této ankety a podpofiili ·tramberskou Trúbu
a vûfiíme, Ïe toto skvûlé umístûní povede k vût‰ímu povûdomí o tomto vskutku krásném místû, které se právem naz˘vá Moravsk˘ Betlém.

Cesta do pamûti ·tramberské Trúby
Srdeãnû vás téÏ zveme na novou v˘stavu, jeÏ
probíhá od 30. dubna na ·tramberské Trúbû.
V˘stava má název „Cesta do pamûti ·tramberské
Trúby“ a obsahuje mnoho historick˘ch fotek
doplnûn˘ch zajímav˘mi pfiíbûhy a komentáfii.

Diakonie – podûkování
Dovolte nám touto cestou podûkovat obãanÛm mûsta ·tramberk za poskytnutí materiální pomoci Diakonii Broumov. ZároveÀ chceme
podûkovat v‰em zamûstnancÛm Mûstského úfiadu za ãas, kter˘ vûnovali celé organizaci pfii této akci. Celkem jsme od obãanÛ z mûsta ·tramberk pfievzali cca 1 tunu textilního materiálu.
S pozdravem PhDr. Vítûzslav Králík, fieditel
Zvlá‰tní podûkování patfií tûmto aktivním
obãankám mûsta ·tramberka, které 28. 3. 2011
vybíraly odûvy, obuv a dal‰í potfiebné vûci v Kulturním domû pro klienty Diakonie Broumov.
Byly to: Bohumila KuÏelová, Marie Zajacová,
BoÏena Hyklová, BoÏena ·ustalová, Milena
·imková, Eva Davidová.
Zuzana Bárová, sociální pracovnice
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Ze ‰koly
Jarní recitaãní pfiehlídka ÏákÛ 1. stupnû
Dne 18. 3. 2011 se uskuteãnila v na‰í ‰kole
jarní recitaãní pfiehlídka. Zúãastnilo se 31 dûtí
z 1. stupnû. Zaznûly ver‰e ZdeÀka Kriebela,
Emanuela Frynty, Franti‰ka Halase, J. V. Sládka i jin˘ch básníkÛ. Tématem pfiehlídky, která
má za úkol mj. rozvíjet u dûtí cit pro pfiírodu,
byla tentokrát zvífiátka. Dûti se velice snaÏily,
odmûnou jim byl velk˘ potlesk od spoluÏákÛ,
pedagogÛ i poroty.
Na 1. místech se umístili: 2. A — Eli‰ka Húdková, 3. A — Viktorie Hanzelková, 4. A — Marie Baìurová, 4. B — Tadeá‰ Pe‰at, 5. A — Martina Sopuchová.
Nelehké rozhodování bylo v prvních tfiídách,
protoÏe v‰ichni prvÀáãci basnû znali a pfiedná‰eli s nad‰ením. Nakonec si 1. místo odnesli Michaela Koláfiová z 1. A a David Václavínek z 1. B.
Dûkujeme i porotû ve sloÏení paní Anna Ra‰ková, paní ing. Marta Marková, sleãna Dorota
Dostálová za odpovûdné posouzení a v˘bûr vítûzÛ a doufáme, Ïe pfií‰tí rok se opût sejdeme na
na‰í jarní recitaãní pfiehlídce.
Za pedagogy 1. stupnû Jitka JalÛvková

Zpívání pod Trúbou
JiÏ 16. roãník pûvecké soutûÏe dûtí z matefisk˘ch ‰kol „Zpívání pod Trúbou“ probûhl 19.
dubna v M· na Bafiinách. Byl opût velmi úspû‰n˘. Zúãastnilo se 25 v˘born˘ch zpûvákÛ ze
·tramberka, Kopfiivnice, Pfiíbora, Îenklavy
a Fren‰tátu. V‰echny dûti za doprovodu sv˘ch
uãitelek a jednoho pana uãitele zpívaly v˘bornû.
Hotové „superstar“. Porota mûla nelehkou úlohu, zhodnotit v˘kony mal˘ch soutûÏících. Nakonec vybrala 8 zpûvaãek do zlatého pásma,
v‰ichni ostatní soutûÏící se umístili ve stfiíbrném pásmu. ZaslouÏili si za své v˘kony krásné
knihy. Navíc si v‰ichni odnesli i dárek od zamûstnancÛ ‰kolky — perníkovou Trúbu.
Krásné rozezpívané odpoledne bylo zakonãeno poho‰tûním pro v‰echny zúãastnûné dûti
i jejich doprovod.

Poprvé jsem byla ãlenkou poroty i já a jsem
nad‰ena odvahou a umûním soutûÏících dûtí.
UÏ se tû‰ím, aÏ ty ‰tramberské pfiijdou do ‰koly
a i my usly‰íme, co umûjí.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Kopfiivnická laÈka 2011
ReportáÏ z akce na stránkách kabelové televize
Kopfiivnice
http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/25-brezna-2011/
V sobotu 19. bfiezna se do Z· Milady Horákové v Kopfiivnici sjeli Ïáci z okresu Nov˘ Jiãín,
aby zmûfiili své síly ve skoku vysokém. Îáci na‰í ‰koly se této soutûÏe zatím nikdy nezúãastnili. Tento fakt se letos rozhodli zmûnit Ondfiej
Hanzelka ze 7. A a Jan Sviderek 7. B, dal‰í nadûjní skokani z na‰í ‰koly se bohuÏel z dÛvodu
nemoci nemohli zúãastnit. Svou premiéru na
skokanské soutûÏi zvládl v˘bornû Ondfiej Hanzelka, kter˘ se v kategorii mlad‰ích ÏákÛ 1998
aÏ 1999 umístil s v˘konem 135 cm na 2. místû,
ale také Jan Sviderek, kter˘ se probojoval mezi
5 nejlep‰ích v kategorii star‰ích ÏákÛ 1996—
1997 a na v˘‰ce 135 cm musel ze zdravotních
dÛvodÛ ze soutûÏe odstoupit.
Celou akci zpestfiila exhibiãní soutûÏ vicemistra Evropy a bronzového medailisty z OH
v Athénách Jaroslava Báby a dal‰ích reprezentantÛ âR.
ÎákÛm Janu Sviderkovi a Ondfieji Hanzelkovi dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly a udûluji pochvalu
Mgr. Stanislav Pe‰

KOPRSTAR 2011
Na‰i Ïáci Eva Barvíková z 9. roãníku a Karel
Hofmann z 5. roãníku se sv˘mi vynikajícími
pûveck˘mi v˘kony probojovali aÏ do finále pûvecké soutûÏe KOPRSTAR 2011. SMS zprávy fanou‰kÛ jednotliv˘ch finalistÛ rozhodly o vítûzi
tohoto roãníku soutûÏe. Musím uznat, Ïe konkurence byla veliká, ale neztratili se. Zvlá‰tû Kája byl v˘born˘, vÏdyÈ se sám doprovázel. „Pamatujete, to je ten kluk s houslemi,“ uvedl jej
moderátor finále. Evu dokonce podezfiívali, Ïe
zpívala z playbacku. Ona smûle dokázala, Ïe je
vynikající zpûvaãka, kdyÏ zazpívala bez doprovodu. Oba dva se dostali do TOP 3, Eva vybojovala 2. místo a Kája 3. místo. Svou úãast oba
pokládají za skvûlou zku‰enost. OBùMA NA·IM
FINALISTÒM BLAHOP¤EJEME!

Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Zápis do M·
Zápis do M· pro ‰kolní rok 2011/2012 probûhne v M· Zauliãí a M· Bafiiny dne 24. 5.
2011 v dobû od 10.00 do 16.00 hod.
Rodiãe, vezmûte s sebou obãansk˘ prÛkaz,
rodn˘ list dítûte, bankovní spojení pro bezhotovostní platby stravného a ‰kolného a potvrzení
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o oãkování dítûte. Formuláfi o potvrzení fiádného oãkování je k vyzvednutí v kanceláfii Z· nebo v obou M·.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
¤editelství Z· a M· ·tramberk

Kritéria pro pfiijímání dûtí do matefisk˘ch
‰kol pfii Z· a M· ·tramberk v pfiípadû naplnûní kapacity M·
V souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. ‰kolsk˘
zákon a podle zákona 500/2004 Sb. správní fiád
stanovilo fieditelství ‰koly po projednání se zfiizovatelem tato kritéria pro pfiijetí dûtí do M·
Bafiiny 700 a M· Zauliãí 185 od 1. 9. 2010
v tomto pofiadí:
1 Bydli‰tû na území mûsta ·tramberka.
2 Dûtí v posledním roce pfied zahájením povin2 né ‰kolní docházky.
3 Celodenní docházka dítûte do M· — posloup2 nost dle data narození dítûte.

Oznámení
¤editelství Z· a M· oznamuje rodiãÛ dûtí z M·,
Ïe pfieru‰uje provoz v dobû hlavních prázdnin:
V M· Zauliãí — v dobû od 11. 7. do 12. 8. 2011
V t˘dnu od 11. 7. do 15. 7. 2011 mohou dûti nav‰tûvovat M· Bafiiny
Pfiihlá‰ení na tel. 556 873 224 do 30. 6. 2011.
V M· Bafiiny — v dobû od 18. 7. do 19. 8. 2011
V t˘dnu od 15. 8. do 19. 8. 2011 mohou dûti nav‰tûvovat M· Zauliãí
Pfiihlá‰ení na tel. 556 812 692 do 30. 6. 20011.
Docházku dûtí v dobû hlavních prázdnin nahlaste fiídicím uãitelkám M·.

Hrajeme si s mámou a tátou
KaÏdoroãnû na jafie vyhla‰uje M· Bafiiny tvofiivou aktivitu pro rodiãe a dûti. Leto‰ní téma
„Pohádkov˘ hrdina“ bylo blízké dûtem i rodiãÛm. Se‰lo se 32 pfiekrásn˘ch a nápadit˘ch dílek, které rodiãe spoleãnû s dûtmi vyrobili.
Z rÛzn˘ch materiálÛ, originálnû vytvofiené pohádkové postaviãky potû‰ily náv‰tûvníky M·,
ale pfiedev‰ím dûti. Rády se chlubily, jak dílka
vznikala. Na‰i rodiãe pfiesvûdãili, jako kaÏd˘
rok, Ïe si na své dûti umí udûlat ãas a Ïe mají ‰ikovné ruce.
Dûtem byla odmûnou sladká medaile a omalovánka, rodiãÛm obdiv v‰ech, kdo dílka zhlédl.
Jana Jurková, uãitelka

Ocenûní z Klubu ekologické v˘chovy
Na‰e ‰kola obdrÏela za soustavnou práci ÏákÛ i pedagogÛ a ostatních zamûstnancÛ titul
·kola udrÏitelného rozvoje 2. stupnû na léta
2011—2013.Tento titul propÛjãuje Klub ekologické v˘chovy u pfiíleÏitosti dekády OSN „Vzdûlávání pro udrÏiteln˘ rozvoj“
Mgr. Jitka JalÛvková, koordinátor EVVO

Ze sportu
Mc Donald’s Cup 2011 Kat. „B“ (4.—5. tfi.)
Rozdûlení do skupin:
Sk. A: Bílovec Komenského
Barto‰ovice
Studénka Butovická
Studénka Sjednocení
Studénka 2. kvûtna
Bravantice
Sk. C: Petfivald
NJ Dlouhá
Libho‰È
Kunín

Sk. B: Odry Komenského
Odry Pohofiská
Fulnek Masarykova
Fulnek J.A.Komenského
Suchdol n/O.
Mo‰nov
Sk. E: Kopfiivnice E. Zátopka
Kopfiivnice M. Horákové
Kopfiivnice 17. listopadu
Kopfiivnice Al‰ova

Sk. D: Fren‰tát Záhuní
Fren‰tát Tyr‰ova
·tramberk
Tichá
Trojanovice

Sk. F: Vefiovice
Mofikov
NJ Komenského 66
Star˘ Jiãín
NJ Jubilejní
NJ Komenského 68

V úter˘ 19. 4. 2011 se uskuteãnilo základní
kolo Mc Donald’s cupu kategorie 4.—5. tfiíd základních ‰kol. Na‰i Ïáci hráli ve skupinû D, která se odehrála na fotbalovém hfii‰ti ve Fren‰tátû p. R.. Hrálo se 2 × 12 minut, kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Do semifinále turnaje postupovaly první 2 ‰koly.
V prvním utkání na‰i Ïáci porazili Trojanovice 4:0, ve druhém utkání jsme po prvním poloãase prohrávali se Z· Tyr‰ova Fren‰tát 2:0 a to
je‰tû Adam Polá‰ek chytil penaltu, ve druhém
poloãase se nám podafiil obrat v utkání a celkovû jsme zvítûzili 3:2. Ve tfietím utkání si na‰i zastfiíleli a porazili Z· Záhuní Fren‰tát 10:0. V posledním utkání jsme hráli se Z· Tichá a zvítûzili jsme 3:1. Celkovû jsme skonãili na prvním
místû a spoleãnû se Z· Tyr‰ova Fren‰tát postoupili do semifinále soutûÏe. Gratulujeme!
V˘sledky:
·tramberk—Trojanovice 4:0 • 2 Mihál, Miku‰, Marek
·tramberk—Fren‰tát Tyr‰ova 3:2 • 3 Mihál
·tramberk—Fren‰tát Záhuní 10:0 • 6 Mihál, 2 Marek, 2 Miku‰
·tramberk—Tichá 3:12 • Purmensk˘, Marek

Sestava:

III. A: Jan Materna, Luká‰ Geryk, V.A: Roman
Marek, Tadeá‰ Tursk˘, Adam Polá‰ek, Marek Miku‰, Daniel Zdafiil, Jifií Purmensk˘, Jaroslav Mihál, Adéla Sviderková, Petra Svobodová.
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31. roãník silniãního bûhu
Závod je zafiazen
do MORAVSKOSLEZSKÉHO POHÁRU
Pofiadatel závodu: La‰sk˘ bûÏeck˘ klub a Mûsto ·tramberk
Sponzofii: MùSTO ·TRAMBERK • BPS–PRASTAV s.r.o. • KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s. r. o.
• MUDr. ANTONÍN QUARDA LADISLAV HEZK¯
• ASOMPO s.r.o.
Datum: sobota 21. kvûtna 2011 v 11.00 hodin
Místo: tûlocviãna Mûstského úfiadu ·tramberk
Podmínky: kaÏd˘ závodník startuje na vlastní
nebezpeãí a svou pfiipravenost potvrdí podpisem pfii prezentaci
Prezentace: od 9.45 hod. do 10.45 hodin u tûlocviãny Mûstského úfiadu ·tramberk
Kategorie:
„D“ muÏi 60—69 let
„A“ muÏi do 39 let
„E“ muÏi nad 70 let
„B“ muÏi 40—49 let „F“ Ïeny do 34 let
„C“ muÏi 50—59 let „G“ Ïeny nad 35 let
Startovné: 50 Kã
Obãerstvení: obãerstvení v cíli, ·tramberské u‰i
·atny, sprchy: u tûlocviãny TJ Mûstského úfiadu ·tramberk
Ceny: odmûna pro první tfii bûÏce v kaÏdé kategorii, cena pro nejmlad‰ího a nejstar‰ího úãastníka, prémie za pfiekonání traÈového rekordu
500 Kã, finanãní ceny >4 000 Kã, vûcné ceny
v hodnotû >4 000 Kã, bohatá tombola.
Délka tratû: 10 km, smí‰en˘ terén s pfievahou
silnice
TraÈov˘ rekord: muÏi Vesel˘ Petr 32:32,4
(1994)
Ïeny ·ádková Irena 37:58,0 (2002)
Upozornûní: bûÏí se za silniãního provozu, kaÏd˘ bûÏí na vlastní nebezpeãí!
Informace o závodû: mobil: 731 255 023,
e–mail: jiri..harasta@ktknet.cz
V˘sledky: http: // www.labekl.blogspot.com.

30 kg, kter˘ aã benjamínek zvítûzil svou váhu,
kdyÏ domácího Durãáka ve finále doslova pfieválcoval. Pûknû si vedl i Adam Bajer do 34 kg.
Porazil Olbfiímka z Karviné, ale na v˘borného
R˘para ze Závi‰ic nemûl. Obsadil 2. místo, stejnû jako Nikola ·imková do 32 kg. Ta si neporadila v 1. zápase s Hekelovou z Bohumína, se kterou má jinak pfiíznivou bilanci, ve druhém zápase se ale nezdrÏela s Janíãkovou z Tfiince. SoutûÏe se zúãastnilo okolo 40 dûtí severní Moravy.
Bratfii Skurkové a Matûj Ivánek odjeli do Tvrdonic na Pohár starosty a roz‰ífiili startovní pole na stovku nadûjí Moravy a Slovenska. Nejmlad‰í Vincent Skurka startoval do 29 kg benjamínkÛ. Opût zúroãil tréninkovou píli a talent
a stanul na nejvy‰‰ím stupni. Oba star‰í kolegové uÏ tak úspû‰ní nebyli. ·imon Skurka po úspûchu z Bfieclavi zÛstal trochu za oãekáváním
a s jednou v˘hrou a dvûma prohrami na medaili nedosáhl. Se stejnou bilancí se mohl pochlubit i Ivánek, jeÏ startoval ve stejné váze do 60 kg.
Josef ·tábl, trenér

s Heidi
KaÏd˘ ãtvrtek v 19.30 ve ·tramberku, tûlocviãna Z·, malá tûlocviãna.
Vstupné 60, permanentka 10 lekcí 500
Informace na tel: 733 180 370,
Facebook-Zumba s Heidi,
email: heidi.s@seznam.cz, Pfiijìte vyzkou‰et —
je to pro kaÏdého • Tû‰ím se na Vás •
Heidi Steckerová, Zumba instruktorka

Spoleãenská rubrika
Seznam jubilantÛ — kvûten 2011
93 let
92 let
90 let
89 let
87 let
86 let
85 let

Judo
Sobota 4. dubna byla opût turnajová pro mladé judisty, TJ Kotouã ·tramberk. Mlad‰í Ïactvo
se utkalo v Bohumínû a Ïe se jim vcelku dafiilo
potvrzuje i zisk 3. místa z 9 zúãastnûn˘ch druÏstev. Absolutorium zasluhuje Daniel ·imek do

Ludmila Petrá‰ová
Matilda VaÀkova
Anna Juráková
Anna Hajdová
Zdenka Staryszáková
Vladimír Ja‰ek • Anna ·mahlíková
Vladimír Baar • Jifiina Svobodová
AlÏbûta Papajová • Emilie ·udáková
80 let Anna Davidová • Alenka Vefimifiovská
75 let Jindfii‰ka Hoffmannová
Ferdinand Kubinec • Milan Vrána
70 let Otakar Baãák
Marie Prokopová
Karoly Koritiák
ZdeÀka Adámková
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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

Narozené dûti:

Zemfieli:

Radek Leiter
Tereza âajánková

Karel Cochlar
Marie MacháÀová

Kam do spoleãnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

„Za nebeskou bránou.
Od Hromnic do svatého Jána“

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

Hravou diskotéku pro v‰echny
pfii hudbû nejen pro souãasníky
DiskÏokej JD NEX
(Beatles, Abba, Katapult, Olympic, Kabát, apod.)
Bohat˘ program a obãerstvení pfiipraveno.
V pátek 27. kvûtna 2011 v 19.30 hod.
do Kulturního domu ve ·tramberku.
Vstupné 80 Kã
Vstupenky si mÛÏete zakoupit pfiedem
na Mûstském informaãním centru
od 20. 5. 2011 nebo zadat na tel. 558 840 617
Pfiijìte se v‰ichni pobavit.
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Autorka PhDr. Anna Hrãková,
úãinkuje soubor Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
(ocenûn titulem Laureát 65. Mezinárodního
folklorního festivalu StráÏnice 2010),
ãlenové komorního orchestru
Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jiãína
a sólisté ‰tramberského chrámového sboru

V nedûli 15. kvûtna 2011 v 15.00 hod.
v kostele sv.Jana Nepomuckého ve ·tramberku
Vstupné 80 Kã, dûti od 6 let a dÛchodci 40 Kã
Pfiijmûte na‰e pozvání a nenechte si ujít tuto
jedineãnou moÏnost k zhlédnutí
Repríza pofiadu z Mezinárodního folklórního
festivalu ve StráÏnici 2010
Tematika svûtcÛ jako patronÛ, pomocníkÛ,
ochráncÛ i prostfiedníkÛ mezi Bohem a ãlovûkem
proniká do mnoha oblastí lidové kultury. Jednou
z nich jsou písnû. O osobnostech nebeské kavalérie se nezpívalo jen v tûch lidov˘ch, ale téÏ církevních, jak nás o tom pfiesvûdãuje tvorba A.
Michny z Otradovic, M. V. ·teyera a dal‰ích autorÛ. Z lidového prostfiedí zaznamenali oblibu svûtcÛ promítnutou v písních sbûratelé jako napfiíklad
F. Su‰il, J. N. Polá‰ek, A. Kube‰a.
Pofiad je sestaven˘ z písní jak z církevního, tak
lidového prostfiedí. Ve v‰ech se zpívá o svûtcích
v období od Hromnic (2. 2.) — v lidovém prostfiedí do poloviny 20. století vníman˘ch jako konec vánoãního období — aÏ do sv. Jana Kfititele
(24. 6.), poãátku léta.
PísÀové Ïánry jsou postaveny vedle sebe, neboÈ
mnohé z písní zaznívaly soubûÏnû — v chrámû
i v domácím prostfiedí. Porovnání ukazuje tvÛrãí
pfiístup ztvárÀování nebeské osobnosti dvûma
prostfiedími — lidov˘m i církevním. V˘bûr svûtcÛ
pro tento pofiad se fiídil jejich v‰eobecnou oblibou
a zároveÀ dostupností v písních obou ÏánrÛ, nebo alespoÀ v jednom. Pokud se o patronovi, byÈ
v˘znamném, nikde nezpívá, pfiipomíná ho písniãka prostfiednictvím nositele jeho jména.

Program kina Štramberk
NA MùSÍC KVùTEN
Nedûle 1. 5. 2011 v 18.30 vst. 59

OPRAVDOVÁ KURÁÎ
Western, drama, dobrodruÏn˘, USA, titulky,
110 min.
Jak velkou kuráÏ musí mít ãtrnáctiletá holka, aby
pomstila tátovu smrt? Odpovûì nabízejí nejúspû‰nûj‰í hollywood‰tí bratfii Joel a Ethan Coenovi
v temném westernu Opravdová kuráÏ. Hereck˘ objev Hailee Steinfeld na krvavé cestû za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednook˘ ‰erif Rooster Cogburn a Matt Damon v roli Texas Rangera LaBoeufa.

Nedûle 8. 5. 2011 v 18.30 vst. 59

T¤I DNY KE SVOBODù
Krimi thriller, titulky, pfiístupn˘, 122 min.
Îivot se zdá b˘t pro Johna Brennana (Russell Crowe) perfektní aÏ do chvíle, kdy je jeho Ïena Lara (Elizabeth Banks) zatãena kvÛli vraÏdû, kterou údajnû
nespáchala. Tfii roky, neÏ padne rozsudek, se John
snaÏí udrÏet rodinu pohromadû, vychovává jejich syna Luka (Ty Simpkins) a uãí na univerzitû. Mezitím
usilovnû pátrá po kaÏdém dostupném dÛkazu, aby
dokázal, Ïe je jeho Ïena nevinná. Po zamítnutí posledního odvolání zaãne mít Lara sebevraÏedné sklony a John se rozhodne pro jediné moÏné fie‰ení: pomoci své Ïenû uprchnout z vûzení.
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Kontakt: 558 675 898
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
provozovna Frýdlant nad Ostravicí
www.avecz.cz, email: frydlant@avecz.cz

— odvoz a zneškodnění stavebních a demoličních
odpadů
— odvoz a zneškodnění ostatních a nebezpečných
odpadů
— vývoz septiků a žump
— pronájem kontejnerů a sběrných nádob
Nedûle 15. 5. 2011 v 18.30 vst. 59

Nedûle 29. 5. 2011 v 18.30 vst. 59

GULLIVEROVY CESTY

KRÁLOVA ¤Eâ

DobrodruÏn˘, rodinná komedie, pfiístupn˘, 85
min.

Historické drama, titulky, 118 min., od 12 let

V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack Black
Lemuela Gullivera, obyãejného chlápka, kter˘ tfiídí
po‰tu v redakci newyorsk˘ch novin a sní o tom, Ïe
z nûj bude autor cestopisÛ. Podfukem se mu podafií pfiesvûdãit editorku Darcy, kterou tajnû miluje,
aby ho povûfiila napsáním ãlánku o Bermudském
trojúhelníku. Bûhem v˘pravy na Bermudy Gulliver
ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené zemû.

Vystra‰ená zemû potfiebuje pravého vÛdce. Vystra‰en˘ ãlovûk potfiebuje pravého pfiítele. Po smrti svého
otce, anglického krále Jifiího V. a skandální abdikaci
krále Eduarda VIII. (Guy Pearce) je Bertie (Colin
Firth), kter˘ cel˘ Ïivot trpí vadou fieãi, neãekanû korunován králem Jifiím VI. Británie stojí na prahu 2.
svûtové války a zoufale potfiebuje silného vÛdce

NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
ODCHÁZENÍ • ÚTùK ZE SIBI¤E • AUTOPOHÁDKY

Nedûle 22. 5. 2011 v 18.30 vst. 59

CIZINEC

Inzerce

Akãní, thriller, USA, 103 min., od 15 let
Johnny Depp v hlavní roli pfiedstavuje amerického
turistu, kterého lehkováÏn˘ flirt s cizinkou zaplete
do sítû intrik, romantiky a nebezpeãí. Frank se
v prÛbûhu spontánního v˘letu po Evropû zcela náhodou seznámí a zaãne flirtovat s Elise, pozoruhodnou Ïenou, která mu ale zkfiíÏila cestu zcela
plánovitû. Jejich vá‰nivá romance se v okouzlujícím prostfiedí PafiíÏe a Benátek dále rozvíjí a oba
zji‰Èují, Ïe se nevûdomky zapletli do smrtící hry
koãky s my‰í.

Pronajmu pekárnu ve ·tramberku pod námûstím. WC + ‰atna.
Mob. tel. 728 869 392
Hledám paní ze ·tramberka na hlídání 3,5leté holãiãky (nejlépe z Bafiin).
Pracovní dny od 16 do 17 hodin.
Telefon 733 195 475
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