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…z jednání rady
Léto uÏ je tady? Ani nevím, zda poãasí, které
nás provází, lze nazvat létem. Rozmarn˘ leto‰ní rok pí‰e své rekordy, ale bez nad‰eného
aplausu nás pfiihlíÏejících. Ale nadûje umírá poslední, tfieba se nûjakého pfiekvapení, v podobû
rekordnû pfiíjemného poãasí, je‰tû doãkáme.
Rada mûsta zasedala za uplynulé období celkem tfiikrát. 74. rada se konala 10. 6. a na programu byly pouze dva body, oba se t˘kaly pfiipravované regenerace sídli‰tû Bafiiny, a to zadávací dokumentace k vefiejné zakázce v zadávacím fiízení pro v˘bûr dodavatele investiãní akce
a kvalifikaãní dokumentace pro stejn˘ úãel. Rada zadávací dokumentaci schválila bez pfiíloh
a kvalifikaãní dokumentaci bez pfiipomínek.
Zasedání 75. rady v pofiadí se uskuteãnilo
15. 6. Pfii projednávání bodu kontroly úkolÛ byly uloÏeny dal‰í úkoly, a to veliteli JPO II Jifiímu
Juraãákovi zpracovat technickou a finanãní koncepci pro fungování jednotky na období 2011 aÏ
2015, tajemníkovi Ing. Josefu Babulíkovi pfiedloÏit návrh smlouvy s externí firmou na úklid úfiadu a dal‰ích provozoven mûsta vãetnû v˘sledku
projednání s dotãen˘mi zamûstnankynûmi a doporuãila zastupitelstvu mûsta ukonãení provozu
kina ke dni 30. 9. 2010 s tím, Ïe zÛstane zachováno technické vybavení promítací kabiny pro
zabezpeãení moÏného pfiíleÏitostného promítání. Rada vzala na vûdomí provedenou kontrolu
úkolÛ s pfiipomínkami. Pfii projednávání zprávy
o ãinnosti komise stavební, kterou zpracoval
a pfiedloÏil její pfiedseda Ing. Jifií ·ebek, vyvstal
úkol pro tajemníka úfiadu Ing. Josefa Babulíka,
pfiipravit zmûnu organizaãního fiádu ve vûci posílení pracovi‰tû investora mûsta s úãinností od
1. 1. 2011 vãetnû zaji‰tûní mzdov˘ch prostfiedkÛ
v rozpoãtu na rok 2011. Rada vzala na vûdomí
pfiedloÏenou zprávu. Místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘ pfiedloÏil radû k projednání dokumenty
(v‰echny ve verzi 06/2010): náklady na rozpracované projekty pro rok 2010, financování projektÛ v roce 2010, seznam investiãních akcí pro rok
2010 a stavební akce roku 2010 realizované
z rozpoãtu oddûlení TS. Rada doporuãila zastu-

pitelstvu k vzetí na vûdomí pfiedloÏené dokumenty. Dal‰í projednávanou problematikou byla
zpráva o ãinnosti dopravní komise, kterou zpracoval a pfiedloÏil její pfiedseda Ing. Václav ·imíãek, zpráva o ãinnosti stavebního úfiadu, silniãnû správní agendy zpracovaná vedoucím Miroslavem Lo‰ákem a zpráva o územním plánování,
zpracovaná investorem Janem Kozlovsk˘m.
Zprávy radní vzali na vûdomí. Dal‰í oblastí projednanou na 75. radû byla oblast financí. Vedoucí finanãního oddûlení Ing. Andrea Hlávková radû pfiedloÏila celoroãní hospodafiení mûsta a závûreãn˘ úãet vãetnû zprávy o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení mûsta kontrolní skupinou KÚ
MSK s v˘sledkem „bez v˘hrad“. Tyto zprávy byly
doporuãeny zastupitelstvu ke schválení, stejnû
tak jako rozpoãtové opatfiení ã. 3/2010 a zmûna
ã. 1 plánu ekonomické (hospodáfiské) ãinnosti
pro rok 2010. Byli schváleni noví nájemníci do
tfiech uvolnûn˘ch bytÛ na Bafiinách a nebylo
schváleno neprodlouÏení jedné nájemní smlouvy v bytû na Bafiinách. Rada schválila opûtovné
zvefiejnûní vyhlá‰ení vefiejné soutûÏe na prodej
bytu v domû 444 s niÏ‰í minimální cenou ve v˘‰i 300 tis. Kã. Byly projednávány majetkoprávní
záleÏitosti a k nim pfiijata patfiiãná usnesení (rozdûlení pozemku, smlouvy o smlouvû budoucí na
zfiízení vûcného bfiemene, Ïádost o bezúplatn˘
pfievod pozemkÛ do majetku mûsta, zvefiejnûní
pronájmÛ pozemkÛ, doãasné vyuÏití pozemku).
Pro dal‰í období ãtyfi let na zaji‰Èování pouÈov˘ch
atrakcí na ·tramberské pouti byli schváleni
osvûdãení provozovatelé, a to zástupci rodiny PflegerÛ — paní ZdeÀka Flachsová a pan Jindfiich
Pfleger. Zastupitelstvu mûsta byla doporuãena
k projednání Ïádost majitele o náhradu ‰kody za
po‰kození garáÏe na ul. NádraÏní, schválena
smlouva o poskytnutí peãovatelské sluÏby zájemkyni, schválen kladn˘ v˘sledek hospodafiení
pfiíspûvkové organizace Z· a M· ·tramberk za
rok 2009 a pfievedení tûchto prostfiedkÛ do rezervního fondu ‰koly. Rada vzala na vûdomí
oznámení o pfieru‰ení provozu matefisk˘ch ‰kol
na Zauliãí a Bafiinách v období prázdnin, informaci o v˘platû dividendy za hospodáfisk˘ rok
2009 od ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového Jiãína
a jako subjekt pÛsobící na území mûsta pro uzavfiení smlouvy o reklamû s firmou ASOMPO, a. s.

schválila rada TJ Kotouã ·tramberk. Vzala na vûdomí podûkování pofiadatelÛ 30. roãníku ·tramberské desítky — memoriálu Ing. Patra Bayera
mûstu za vstfiícnost pfii organizaãním zaji‰tûní
tohoto závodu, byl schválen dodatek ã. 1 k vnitfinímu pfiedpisu o pouÏití a tvorbû sociálního fondu. Zastupitelstvu mûsta bylo doporuãeno vzít
na vûdomí závûreãn˘ úãet a zprávu revizní komise SDO Povodí Sedlnice.
Na 76. radû byla schválena smlouva o dílo
k zadávací dokumentaci k vefiejné zakázce pro
v˘bûr dodavatele investiãní akce projektu regenerace sídli‰tû Bafiiny s firmou Gordion, s. r. o.
Praha 9. Starostka byla povûfiena podpisem v˘‰e uveden˘ch smluv.
Prázdniny jsou tady. Na dûti ãeká plno dobrodruÏství a na rodiãe a prarodiãe pak odstraÀování následkÛ a dÛsledkÛ dobrodruÏn˘ch v˘prav
na‰ich potomkÛ. Ale i na dospûlé uÏ ãíhají cestovní agentury a nabídky na nádhernou dovolenou. Odpoãívejte, uÏívejte volna a nabírejte síly.
Abychom trochu odlehãili nelehké dobû, podûlím se vámi o citát sv. August˘na, kter˘ mne
zprvu rozesmál, ale pozdûji trochu rozesmutnil: „Skleróza je nejkrásnûj‰í choroba. Nebolí
a kaÏd˘ den se ãlovûk dozví nûco nového“.
Vûra Michnová

Městský úřad informuje
Podûkování
Ráda bych na tomto místû vyslovila své díky
pfiedev‰ím ãlenÛm JPO II — na‰im hasiãÛm, pod
vedením velitele Jifiího Juraãáka, za velkou pomoc pfii fie‰ení leto‰ních povodní, díky patfií na‰im stráÏníkÛm mûstské policie, referentce úseku Ïivotního prostfiedí Ing. Martû Markové a celému oddûlení technické správy v ãele s vedoucím
Josefem Va‰kem. Také dûkuji ostatním ãlenÛm
povodÀové komise, která po dobu trvání povodní
ochotnû pracovala a podílela se na fie‰ení nelehké situace.
Vûra Michnová, starostka

Upozornûní z redakce ·trambersk˘ch
novinek
Od jara tohoto roku jsou ·tramberské novinky distribuovány âeskou po‰tou ve ·tramberku, která má podle smlouvy 3 dny na roznesení
novinek do domácností a firem. Stává se, Ïe novinky se k vám dostávají se zpoÏdûním, proto
posouváme uzávûrku ·N na 18. kaÏdého mûsíce. Nûco trvá zpracování, grafická úprava apod.
Dûkuji za pochopení.
Anna Ra‰ková

Vzkaz
Pekafii ·trambersk˘ch u‰í, ktefií si nevyzvedli své dárky k soutûÏi O nejlep‰í ·tramberské
ucho, nechÈ si je vyzvednou v kanceláfii oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu do 9. 7.
2010.
Anna Ra‰ková

Toulavá kamera
UpozorÀujeme, Ïe jsme spoleãnû s âeskou televizí natáãeli pofiad o gastronomick˘ch specialitách v âeské republice. Zde samozfiejmû nemohlo chybût ani ·tramberské ucho. Pofiad
jsme toãili 23. 6. a bude se vysílat v âeské televizi o prázdninách ve speciálu Toulavé kamery,
kaÏdou stfiedu ve 21 hodin. Pfiesn˘ datum vysílání je‰tû nevíme, ale pokud nám bude sdûlen,
vãas oznámíme. Jinak si hlídejte televizní program.
Anna Ra‰ková

Dárcovství krve
Darování krve pro zdraví a ãasto i pro záchranu Ïivota je projevem humánního vztahu
ke v‰em bliÏním a spoluobãanÛm. UÏ od roku
1948 byly zfiizovány transfuzní stanice a nûkteré dárcovství bylo placeno a nûkteré bylo bezpfiíspûvkové, to znamená zdarma. Od roku 1964
jsou bezpfiíspûvkoví dárci oceÀování podle toho,
kolikrát krev darovali. Jsou to tyto zpÛsoby.
1 odbûr — pfiívûsek Kapka krve
3 odbûry — Vzorn˘ dárce
6 odbûrÛ — ZaslouÏil˘ dárce
Dal‰í odbûry jsou oceÀovány plaketami Dr.
Jánského
10 odbûrÛ — bronzová plaketa
20 odbûrÛ — stfiíbrná plaketa
40 odbûrÛ — zlatá plaketa
Nejvy‰‰í ocenûní jsou Zlaté kfiíÏe, které se
udûlují od roku 1993
080 odbûrÛ — Zlat˘ kfiíÏ 3. tfiídy
120 odbûrÛ — Zlat˘ kfiíÏ 2. tfiídy
160 odbûrÛ — Zlat˘ kfiíÏ 1. tfiídy
Plakety udûluje Oblastní v˘konná rada âeského ãerveného kfiíÏe — pro ná‰ region v Novém Jiãínû. Zlaté kfiíÏe udûluje Praha.
V na‰em mûstû máme také takové spoluobãany, ktefií pravidelnû darují krev. Patfií jim dík
nejen tûch, kter˘m pomohli navrátit zdraví, ale
také na‰í spoleãnosti.
Místní skupina ãerveného kfiíÏe ve ·tramberku spolu s Mûstsk˘m úfiadem uskuteãnila setkání s tûmito dárci, podûkovali jim a odmûnili
mal˘mi dárky.
ââK, místní skupina ·tramberk
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Dárcové krve 2009
Bronzov˘ odznak — 10 odbûrÛ
1. Marek Kramoli‰
2. Iveta Hru‰kovská
3. Jana Matu‰ková
4. Pavel Ra‰ka
Stfiíbrn˘ odznak — 20 odbûrÛ
1. Jan Chovaneãek
2. Pavel Koliba
Zlat˘ odznak — 40 odbûrÛ
1. Vojtûch Monsport
2. Ale‰ Hanzelka
3. Jarmil Hanzelka

Studium pro seniory
Ekonomická fakulta V·B-TU Ostrava pfiijímá
pfiihlá‰ky do prvního roãníku studia na Univerzitû tfietího vûku. Pfiedná‰ky v ak. roce
2010/2011 zaãnou v záfií 2010. Podmínkou pfii-

jetí je vûk nad 55 let a minimálnû stfiedo‰kolské
vzdûlání. 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 se konají
jednou za ãtrnáct dnÛ vÏdy v pátek odpoledne.
V rámci v˘uky se seniofii seznámí s problematikou pfiedmûtÛ Ekonomie, Práva, Evropské
unie, Psychologie, Zdravovûdy a také se seznámí, pfiípadnû více zdokonalí v práci s poãítaãem.
V souãasné dobû nav‰tûvuje Univerzitu tfietího vûku na Ekonomické fakultû V·B-TU Ostrava celkem 191 seniorÛ z Moravskoslezského
kraje, ktefií po prázdninách nastoupí do druhého a tfietího roãníku. Dal‰ích 138 úãastníkÛ tfiíleté studium jiÏ úspû‰nû ukonãilo a 30. dubna
2010 bylo slavnostnû promováno.
Informace o studiu Univerzity tfietího vûku
lze získat na tel. 597 322 239 nebo 597 322 415
nebo na www.ekf.vsb.cz/u3v.
(MTA)
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V Poliãce 15. 6. 2010

SoutûÏ
„Informaãní centrum 2010“
s Deníkem
Asociace turistick˘ch informaãních center âR
pfiipravila ve spolupráci s VLP, a. s., která je vydavatelem regionální sítû Deníku a portálu www.denik.cz, soutûÏ o nejlep‰í turistické informaãní
centrum s názvem „Informaãní centrum 2010“.
SoutûÏ odstartovala v pondûlí 14. ãervna
2010 a potrvá do 31. srpna 2010. Turisté, náv‰tûvníci a dal‰í lidé, ktefií vyuÏívají sluÏeb informaãních center, mohou poslat svÛj hlas formou sms zprávy svému favoritovi na stránkách
www.denik.cz/infocentra. Na této stránce je vytvofien speciál, na nûmÏ jsou prÛbûÏnû umisÈovány aktuální informace o leto‰ní turistické sezonû, o ãinnosti jednotliv˘ch informaãních
center a dal‰í zajímavosti z regionÛ âR. Informace o soutûÏi získají zájemci také v ti‰tûn˘ch
regionálních titulech Deníku a v informaãních
centrech. Nejlep‰í informaãní centra v kaÏdém
kraji budou ocenûna.
Hlasování se dûje posláním kódu, kter˘ je
uveden u pfiíslu‰ného informaãního centra na
webové stránce www.denik.cz/infocentra, formou SMS na ãíslo 900 11 04. SMS má tvar
DENmezeraINFOmezeraZKRATKAKRAJEmezeraCISLOCENTRA.
Z kaÏdého telefonního ãísla se dá hlasovat neomezenû. Po ukonãení soutûÏe bude vybráno 20
telefonních ãísel s nejvût‰ím poãtem odeslan˘ch SMS, které získají CD Povídky ·imek&
Grossman. Technicky zaji‰Èuje ATS, www.premiumservices.cz
Cena 1 SMS ãiní 4 Kã vãetnû DPH.
Mgr. Jan Matou‰, sekretariát A.T.I.C. âR

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Známá reportérka, novináfika a spisovatelka
Pavla Jazairiová je autorkou cestopisné knihy
8 511 970 km2 Brazílie. Vydalo ji nakladatelství Radioservis a pfiiná‰í nám zajímavosti
a spoustu barevn˘ch obrázkÛ z této vzdálené
zemû JiÏní Ameriky.
Román Letní hlasy patfii mezi nejlep‰í díla
svûtoznámé autorky Rosamunde Pilcher. Vypráví o sloÏitém vztahu Laury a Aleca Haveerstockov˘ch. Laura sice získala muÏe svého srdce, Ïije v‰ak i nadále ve stínu jeho první manÏelky Eriky, oslnivé, ale povrchní krásky, která
uprchla s jin˘m muÏem a vzala s sebou i dceru
Gabrielu. Pfiíbûh vrcholí témûfi tragicky, ale
dramatické události pomohou manÏelÛm pfiekonat v‰echny pfiekáÏky, které je dosud dûlily.

Detektivku od Lee Harrisové — VraÏda v den
svatého Valent˘na vydalo nakladatelství Motto.
B˘valá jepti‰ka Christine Bennettová dostane
za úkol vypátrat co se skuteãnû stalo na Erijském jezefie v tento den. KdyÏ se Christine koneãnû dopátrá pravdy, zjistí, Ïe se pohybuje na
nebezpeãnû tenkém ledû.
Taylor Lockwoodová je zamûstnána v renomované advokátní kanceláfii na Wall Street, kde
vykonává kanceláfiskou práci. Její Ïivot se od základu zmûní ve chvíli, kdy ji znám˘ advokát
Mitchell Reece poÏádá o pomoc pfii hledání Ïivotnû dÛleÏitého dokumentu, jehoÏ ztráta ho
mÛÏe pfiipravit nejen o mnoho miliónÛ dolarÛ,
ale i o kariéru. Taylor postupnû zji‰Èuje, jaké
‰pinavosti se odehrávají za zavfien˘mi dvefimi
firmy. Podafií se jí odhalit i takové skuteãnosti,
které by radûji ani nechtûla znát — a pro jejichÏ
utajení je kdosi ochoten i vraÏdit. Detektivní román Milenka spravedlnost napsal Jeffery Deawer.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny
V˘herci soutûÏe ·tûstí má jméno…
1. místo: Michaela Turská — VIII. A
2. místo: Michaela Najzarová — VIII. A
3. místo: Filip Horváth — VIII. B
Vítûzná báseÀ
·tûstí má jméno
Jednou mûla jsem ‰Èastn˘ den
Myslela jsem, Ïe je to krásn˘ sen
Zamilovala jsem se do tebe
Snesla bych ti modré z nebe
Jedin˘ pohled staãí
Slzy do m˘ch oãí se tlaãí
Pfieji si dotknout se tû zas
Pfieji si sly‰et tvÛj hlas
Mûla jsem ‰tûstí, které uÏ nebude
Bylo to ‰tûstí z lásky od tebe
Chtûla bych jít cestou dál
Tou cestou, kde proÏili jsme chvilek pár
Ale uÏ je pozdû, ‰tûstí mi z rukou vypadlo
Teì uÏ nerozhoupe ani kyvadlo.
Michaela Turská, 8. A
V soutûÏi „Pfiihlas svého kamaráda“ zvítûzila
Petra Fantová ze VII. tfiídy.
Oznamujeme ãtenáfiÛm, Ïe od 19. ãervence
do 30. ãervence 2010 bude Mûstská knihovna ve
·tramberku z dÛvodu ãerpání dovolené uzavfiena. PÛjãovat se znovu zaãne od 2. srpna do 6.
srpna. V t˘dnu od 9. 8. do 13. 8.
2010 probûhne pravidelná revize knihovního fondu a po tuto dobu bude knihovna pro vefiejnost uzavfiena.
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Ze školy
HelpíkÛv pohár 2010 — Jeseník —
sobota 29. 5. 2010
Jana Dostálová, Daniela Závadová
22. místo

k˘ch disciplínách, pro nepfiízeÀ poãasí byl hod
kriketov˘m míãkem nahrazen hodem 1 kg míãem a skok dalek˘ byl nahrazen skokem z místa.
Îáci na‰í ‰koly obsadili skvûlé 2. místo a 22. 6.
2010 se zúãastní republikového finále v Praze.
V kategorii dûvãat druh˘ch tfiíd zvítûzila ve
skoku z místa Viktorie Hanzelková v˘konem
171 cm.
V kategorii dûvãat pát˘ch tfiíd skonãila na druhém místû Veronika Vaja˘ová v˘konem 201 cm, kter˘ byl stejn˘ jako vítûzka.
Veronika mûla hor‰í druh˘
pokus o 1 cm.
V kategorii chlapcÛ pát˘ch
tfiíd skonãil na druhém místû Martin BartoÀ v˘konem
204 cm.

Celostátní kolo bylo souãástí prestiÏní
mezinárodní soutûÏe
Rallye Rejvíz.
Do celostátního kola postoupily nejlep‰í dvojice soutûÏících z kaÏdého krajského kola.
SoutûÏe se zúãastnilo 24 posádek.
Závod probíhal formou branného závodu
s praktick˘m plnûním zdravotnick˘ch etap. DÛraz byl kladen na úroveÀ a kvalitu poskytované
péãe, schopnost práce v t˘mu a na rychlé rozhodování se v terénu.
Trasa byla tradiãnû vedena parkem mûsta Jeseník a byla cca 1,5 km dlouhá. Na trase bylo
celkem pût zdravotnick˘ch úkolÛ a tfii úkoly doprovodné.
Mimo soutûÏ bylo moÏné sledovat ukázky zásahÛ sloÏek IZS — hasiãi, policie, letecká záchranná sluÏba.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ probûhlo na námûstí v Jeseníku spoleãnû s vyhla‰ováním v˘sledkÛ soutûÏe Rallye Rejvíz
Celkové v˘sledky: www.helpik.cz
Jaroslav Pikulík

V kategorii dûvãat ãtvrt˘ch
tfiíd skonãila na druhém místû Tereza
·ebková v bûhu na 60
m v˘konem 9,82 s.
V kategorii chlapcÛ
tfietích tfiíd skonãil na
ãtvrtém místû v bûhu
na 60 m Jakub Geryk ãasem 9,81 s.
V kategorii chlapcÛ ãtvrt˘ch tfiíd skonãil na
ãtvrtém místû v hodu 1 kg míãem Roman Marek v˘konem 8,4 m.
V kategorii chlapcÛ pát˘ch tfiíd skonãil na
ãtvrtém místû v bûhu na 60 m Martin BartoÀ
ãasem 9,44 s.
DruÏstvo Z· a M· ·tramberk

Kinderiáda 2010 — Tfiinec — krajské kolo
Z· a M· ·tramberk — 2. místo
Na Kinderiádu do
Tfiince pfiijelo z 32 pfiihlá‰en˘ch ‰kol 28. Krajské kolo se uskuteãnilo
ve stfiedu 2. 6. 2010. 280
dûtí bojovalo v atletic-

Veronika Vaja˘ová, Adéla Sviderková, Tereza
·ebková, Roman Marek, David Urbánek, Martin
BartoÀ. Viktorie Hanzelková, Marie Baìurová,
Jan Materna, Roman Geryk
http://www.kindersport.cz/pro-skoly/vysledky.html
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·kolní konference ÏákÛ základní ‰koly ke
100. v˘roãí ‰koly ve ·tramberku
JiÏ 2. ‰kolní konference ÏákÛ Základní ‰koly
ve ·tramberku probûhla v pátek 18. 6. 2010 ve
zdej‰ím kulturním domû. V‰echny tfiídy na‰í základní ‰koly na ní prezentovaly svou celoroãní
práci na zvoleném tématu.
Srdeãnû jsme mezi sebou pfiivítali zástupce
mûsta ·tramberka, ktefií bedlivû sledovali jednotlivé prezentace a na závûr ne‰etfiili slova
chvály na adresu na‰ich ÏákÛ. Chválili nápaditost ve volbû témat i kvalitu zpracování a prezentace. Velmi jim za jejich milá a povzbuzující slova dûkujeme.
Dûkujeme v‰em ÏákÛm a jejich uãitelÛm za
celoroãní práci a pfiejeme dobrou ruku ve volbû
dal‰ích námûtÛ na práci s dûtmi.

Den otevfien˘ch dvefií
V sobotu 19. 6. 2010 se otevfiely opût dvefie
na‰í 100leté ‰koly ‰iroké vefiejnosti.
Îáci si pro své hosty pfiipravili bohat˘ kulturní program v jednotliv˘ch tfiídách. Samozfiejmostí bylo i poho‰tûní, které pro náv‰tûvníky i Ïáky pfiipravily paní kuchafiky ze ‰kolní jídelny.
Do na‰ich zápisov˘ch archÛ se podepsalo 181
hostÛ, myslíme si ale, Ïe ne v‰ichni se nám
zvûãnili. Dûkujeme za slova chvály na úãet na‰í ‰koly i jejích ÏákÛ a uãitelÛ.
Pfiejeme si, aby na‰e „stoletá dáma“ vypadala
pofiád stejnû dobfie. AÈ do ní chodí stále skvûlé
dûti a uãí je hodní a dobfií uãitelé. (Z pfiání ÏákÛ V. B.)
Za propagaci na‰í ‰koly a jejího v˘roãí dûkujeme p. uãitelce Mgr. Martinû Îáãkové a spoleãnosti ·MÍRAPRINT za sponzorsk˘ tisk.
Na shledanou pfii dal‰ím Dni otevfien˘ch dvefií v na‰í ‰kole se tû‰í její Ïáci i uãitelé.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Lond˘n
Dne 17. 5. 2010 vyjeli Ïáci 7.—9. roãníkÛ Z·
·tramberk na ‰kolní poznávací zájezd do Lond˘na.
V Kolínû jsme naloÏili Ïáky kolínské Z· a vyjeli smûr Lond˘n. I pfies nûmecké policisty, ktefií nás zastavili, to na‰i „strycové“ ‰oféfii zvládli
a dovezli nás do cíle v pofiádku. Na místû nás
„teta“ prÛvodkynû rozdûlila na dvû skupiny. Jedna nav‰tívila Muzeum voskov˘ch figurín a druhá Britské muzeum. Po absolvování tûchto muzeí jsme na London Eye. Naveãer jsme se rozdûlili do hostitelsk˘ch rodin a ãekali, jak nás pohostí. Na druh˘ den jsme se pfiesunuli na Windsor Castle.

Poslední den jsme se stavili do Tower of London, kter˘ jsme pro‰li. Pfied odjezdem domÛ
jsme jeli lodí po TemÏi na Greenwich, kde byla
náv‰tûva lodního muzea. Pak uÏ na nás ãekali
strycové s párky. Po jejich konzumaci jsme vyjeli smûr âesko, kde na nás netrpûlivû oãekávali na‰i rodiãové. Zájezd byl senzaãní a nemûl
chybu (hlavnû strycové), moc se nám v Anglii líbilo a rádi bychom se vrátili. Musíme podûkovat také paní uãitelce Adamcové a DaÀové, které to s námi pfieÏily.
M. Îáãek a A. Lehnert IX. A

Vyhodnocení ‰kolní fotografické soutûÏe
Kouzelná ‰kola
Ve stfiedu 16. 6. 2010 probûhlo vyhodnocení
‰kolní fotografické soutûÏe. Porota se se‰la ve
sloÏení: p. Jaroslav Pikulík — zástupce ¤·,
p. Lenka Dobiá‰ová — v˘tvarnice, p. Karla Doãkalová — informatik, p. Zuzana Li‰ková — pofiadatel. Po dlouhém a nelehkém rozhodování
byli ocenûni tito Ïáci:
V kategorii ÏákÛ 1. stupnû:
1. místo — Petra Svobodová, 4. A
2.—3. místo — neudûleno
V kategorii ÏákÛ 2. stupnû:
1. místo — Pavel Pavlas a Martin Matera, 9. A
2. místo — Eva Barvíková, 8. A
3. místo — Denis Brdíãko, 8. A

Zvlá‰tní cenu obdrÏí Marta Hrãková
z IX. A a Lucie Barvíková z VIII. B.
V‰em pfiihlá‰en˘m dûkujeme za úãast a ocenûn˘m blahopfiejeme. Dûkujeme paní starostce
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za finanãní pfiíspûvek na ceny. Ty budou v˘hercÛm slavnostnû pfiedány 25. 6. 2010 v KD
·tramberk.

Louãení s matefiskou ‰kolou
Tropické letní poãasí v pátek 11. ãervna doprovázelo odpolední oslavu dûtí v Matefiské ‰kole na Bafiinách. V tento den se v‰ichni kamarádi i paní uãitelky louãili s budoucími prvÀáãky,
pfiáli jim hodnû úspûchÛ ve ‰kole a taky hodnû
nov˘ch kamarádÛ. Aby se i rodiãe mohli podívat, jak˘ pokrok jejich dûti udûlaly, zahájili jsme
oslavu krátk˘m vystoupením. Slavnostním pasováním na budoucí ‰koláky, krátkou provûrkou znalostí dûtí, pfiedáním kníÏky, alba a sladkostí jsme slavnostní chvíli ukonãili. Velmi
pûkn˘m a zdafiil˘m zpestfiením pro v‰echny bylo vystoupení taneãní skupiny Modance. Rytmus hudby rozproudil temperament nejednomu z pfiítomn˘ch a na‰e dûti
se aktivnû a bez
ostychu do tance
zapojily. Pohádkov˘ les s plnûním úkolÛ, kde
dûti potfiebovaly
pomoc sv˘ch rodiãÛ, byl zakonãen nalezením pokladu s malou odmûnou. Po
celé odpoledne byl otevfien bufet s obãerstvením, hrála hudba, dûti vyuÏily osvûÏení v bazénku a strávily s rodiãi pfiíjemné odpoledne.
Chtûla bych podûkovat za celoroãní práci celému kolektivu matefiské ‰koly, Klubu rodiãÛ,
kter˘ aktivnû pracoval po cel˘ ‰kolní rok a bez
kterého by to ne‰lo. Dûkuji také v‰em hostÛm,
ktefií se slavnostního odpoledne zúãastnili. Pfieji v‰em pûknou dovolenou, hodnû sluníãka
a odpoãinku a v novém ‰kolním roce opût na
shledanou.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Stfiípky událostí z M· ·tramberk –
Zauliãí
Pfies nepfiízeÀ poãasí, která letos ovlivÀuje
dûní v na‰í M·, se Den Zemû, kter˘ probûhl
v pátek 23. 4. vydafiil. Nav‰tívily nás dûti ze Z·
s paní uãitelkami Kalí‰kovou a Dostálovou s Ïáky 7. tfiíd. Ti mûli pro na‰e dûti pfiipraven pûkn˘ program Stanislava dûti kreslily zvífiátka,
stavûly pro nû domeãky, venku hrály hry zamûfiené k tomuto tématu, coÏ se jim líbilo. âlenka
sdruÏení Hájenka hravou formou poutavû dûti
a velké tfiídy seznámila s Ïivotem vãel.

Od mûsíce kvûtna dûti z velkého oddûlení
nav‰tívily bazén v Kopfiivnici, kde se zúãastnily
pfiedplaveckého v˘cviku. Tzv. Srdíãkové odpoledne probûhlo 6. 5. na dvou oddûleních pro
maminky ke Dni matek. Dûti spoleãnû s maminkami vyrobily rámeãek na svoje foto, kter˘
pak maminkám darovaly a potû‰ily je krátk˘m
programem s písniãkami, básniãkami a taneãky. Velké dûti k tomuto svátku jiÏ tradiãnû nav‰tívily klub dÛchodcÛ s dáreãky a vystoupením.
Ekologicky zamûfienou pohádku O Balynce,
hodném ‰tûnûti zhlédly dûti 7. 5. v kulturním
domû.
Pûkn˘m a pfiíjemn˘m záÏitkem byla náv‰tûva
v na‰í M· ze ZU· Bafiiny, kde nám paní uãitelky MojÏí‰ová a Pukovcová se sv˘mi Ïáky uspofiádaly mal˘ koncert Stanislava dûti rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií hrály skladby na housle, flétny a klavír.
Spoleãné foto jsme pofiídili 26. 5.
V M· nám 28. 5. Divadlo Beru‰ka zahrálo
Africkou pohádku. Dûti z velkého tedy „sluníãkového oddûlení“ nav‰tívily I. tfiídu Z·, kde se
seznámily s tím, co se jejich kamarádi za rok ve
‰kole nauãili. V rámci dopravní v˘chovy vyzkou‰eli jízdu na kolech a kolobûÏkách podle
dopravních znaãek a pravidel silniãního provozu na dopravním hfii‰ti u Z·. Slavnost rozlouãení s pfied‰koláky se konala 10. 6. na zahradû
M· a jejich pasování na ‰koláky. Ráno v‰echny
dûti zhlédly v KD pohádku Zlatovláska, kterou
pro nû zahráli Ïáci zdej‰í Z·. Odpoledne pak
probûhlo pasování na ‰koláky — dûti dostaly
‰erpu, diplom a dárky. Poãasí nám tentokrát
opravdu pfiálo, byl v provozu bufet, opékaly se
párky, k velké radosti dûti pfiijeli hasiãi, dûti si
mohly vyzkou‰et pumpování vody a stfiíkání
stfiíkaãkami. Zábava trvala aÏ do veãerních hodin.
V˘let do Bludovic nás ãeká 22. 6. na statek
Bludiãka, kde budou mít dûti moÏnost seznámit
se s nûkter˘mi domácími zvífiaty, projet se na
ponících atd. Dûti z velké tfiídy nav‰tíví je‰tû
místní knihovnu.
A pomalu jsme dospûli k závûru ‰kolního roku, chceme tímto podûkovat v‰em, ktefií mají
zásluhy na zdárném fungování na‰í M· a zároveÀ popfiáli jim i dûtem krásné prázdniny.
Za celou M· Ludmila Mechlová, uãitelka

Ze sportu
Judo
A ‰trambersk˘ oddíl judo má za sebou dal‰í
vydafienou akci. V tamní sokolovnû se konal 2.
roãník soutûÏe v Ne-Waza (boji na zemi) o titul
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„Krále zemafiÛ“, letos dokonce i s mezinárodní
úãastí. JiÏ v zaãátku vznikl zádrhel, kvÛli kterému zástupce krajského svazu chtûl soutûÏ zru‰it. Jeden domácí úãastník s kvalifikací rozhodãího tedy chtû nechtû musel skoãit pro rozhodcovsk˘ stejnokroj a soutûÏ mohla fiádnû a dle ãasového programu zaãít. Tentokrát v‰ak bez
úãasti Ïenské kategorie. Patnáctka muÏÛ vûkového rozdílu 1985—1947 se utkali vyfiazovacím
KO systémem (tzv. „pavouk“). Domácí oddíl zastoupili tfii borci a v‰ichni potencionální medailisté. Luká‰ Holub (90 kg) porazil Gábu z KromûfiíÏe za 10b., Poláka Pustuvku také za 10b.,
stejn˘m pomûrem pak prohrál o finále s Kolandrem (Polsko). O 3. místo pak rozhodnutím na
praporky prohrál s dal‰ím polákem Rusinem.
Luãan Jan (85 kg) po krátkém rozeprání porazil Poláka Karetu a o finále se utkal s oddílov˘m
kolegou Miroslavem Bajerem. Oba pfiedvedli
perfektní zápas, mnoh˘mi oznaãovan˘ za pfiedãasné finále. Ve stanoveném ãasovém limitu
skonãil zápas nerozhodnû s mírnou pfievahou
Luãana. Pfii nastavení v‰ak vy‰el Mirovi neãekan˘ útok a zvítûzil na páku. Honza potom o 3.
místo Poláku Pustuvkovi nedal ‰anci.
Obhájce „koruny“ Miroslav Bajer (105 kg)
nejprve porazil vcelku snadno nejstar‰ího úãastníka Havlase z Havífiova. Polák Rusin (73 kg) byl
uÏ tvrd‰í ofií‰ek. V ãasovém limitu zápas skonãil
vyrovnanû, ale v nastavení uÏ Polák fyzicky odpadl. Zápas o finále jsme uÏ popsali. Po dvou vyãerpávajících zápasech nastoupil proti dal‰ímu
Polákovi velice dobfie technicky vybavenému
Holandrovi (66 kg), kter˘ mûl za sebou 3 vítûzné zápasy. Také zde zaãal velice aktivnû a pro na‰eho borce to nevypadalo nejlépe. Asi po 2 minutách zápasu se polskému závodníkovi pravdûpodobnû vrátilo staré zranûní Ïeber a zápas v bolestech vzdal. Prvenství tedy obhájil Mira Bajer
a opût usedl na pomysln˘ trÛn „Krále zemafiÛ“.
Bûhem turnaje, kter˘ se tû‰il i zájmu diváku
do‰lo k setkání staré gardy kopfiivnického Juda,
která v letech 1978—79 bojovala v 1. lize. Snad
pfiíznivcÛm nûco fieknou jména Ernis, Fi‰era,
·tábl, Blahota, Smrìoch, Chaloupka…, ktefií
pod vedením pana Klímka, kter˘ se zde rovnûÏ
ukázal, tehdy bojovali aÏ do poslední chvíle
o postup do extra ligy se Slezanem Opava. Na
pomocné body nám zÛstala 4. pfiíãka z 12. oddílÛ. V dal‰í sezónû byla tato soutûÏ zru‰ena
a obnovena aÏ o 10 let pozdûji.
Josef ·tábl, trenér

Volejbalová sezóna 2009/2010 u konce
V nedûli 13. 9. 2009 zahájily volejbalovou sezónu 2009/2010 volejbalistky TJ Kotouã ·tramberk. Hráãky hrající KP II. tfiídy skupiny
B v rámci této soutûÏe zmûfiily síly se soupefi-

kami z Nového Jiãína „B“, Kozlovic, Ra‰kovic,
Kunãic a Fr˘dku–Místku „C“.
Úvodní utkání sehrála dûvãata na palubovce
‰tramberské tûlocviãny proti volejbalistkám
z Nového Jiãína B. Premiérové utkání se domácím pfiíli‰ nepovedlo a podlehly soupefikám 3:0
na sety. Ve druhém zápase proti stejnému soupefii se jiÏ ‰tramberské Ïeny alespoÀ zaãaly sehrávat a zvítûzily 3:2. Ve druhém kole zajíÏdûly
‰tramberské volejbalistky do Kozlovic. Ve znaãnû oslabené sestavû, bez moÏnosti stfiídat, se bohuÏel nedalo s v˘sledkem nic moc dûlat, a proto z Kozlovic se s vítûznou náladou neodjíÏdûlo. ChuÈ vítûzství okusily ‰tramberské Ïeny o t˘den, resp. dva pozdûji, kdy na domácí palubovce nena‰ly pfiemoÏitele v fiadách volejbalistek
z Ra‰kovic, ani z Kunãic. V sobotu 17. 10. pak
v posledním kole podzimní ãásti ‰tramberské
hráãky nastoupily ve Fr˘dku–Místku proti zku‰en˘m hráãkám místního „céãka“. I pfies velkou
snahu a tvrdé souboje na síti ‰tramberské Ïeny
bohuÏel v prvním zápase podlehly 2:3 a ve druhém utkání jim jiÏ nestaãily síly ani na zisk jediného setu, a tak se i z druhého vítûzství, tentokráte 3:0, radovaly volejbalistky Fr˘dku–Místku. A to bylo pro podzimní ãást sezóny v‰e.
Jarní ãást zaãala v nedûli 21. 3. 2010 na palubovce Nového Jiãína. ·tramberské volejbalistky, které bûhem podzimní ãásti nasbíraly 15 bodÛ, coÏ staãilo na prÛbûÏnou 4. pozici, vstoupily do druhé poloviny základní ãásti s cílem získat co nejvíce bodÛ a bojovat o pfiední pozice
skupiny B KP II. tfiídy.
V prvním jarním utkání se ov‰em na novojiãínské palubovce postavil do cesty na‰im volejbalistkám nelehk˘ soupefi v podobû domácích
suverénnû si vedoucích volejbalistek, které
s pfiehledem zvítûzily dvakrát 3:0. O t˘den pozdûji, v sobotu 27. 3. pfiivítala ‰tramberská dûvãata t˘m z Kozlovic. V prvním utkání se z jednoznaãného vítûzství 3:0 radovaly domácí volejbalistky, ve druhém utkání jim uniklo vítûzství pouze tûsnû — 2:3.
Dal‰ím soupefiem TJ Kotouã ·tramberk byly
volejbalistky z Ra‰kovic. Po vítûzství 3:1 a 3:0 se
do ·tramberka vracela dûvãata s pln˘m poãtem
bodÛ. Ve vítûzném taÏení ‰tramberské volejbalistky pokraãovaly i o t˘den pozdûji a bez ztráty
setu si i z Kunãic p. O. odváÏely cenné body.
V posledním jarním utkání pfiivítaly ‰tramberské volejbalistky na domácí palubovce t˘m
z Fr˘dku–Místku. Po velmi vyrovnan˘ch zápasech, kdy se nejprve z vítûzství 3:2 radovaly
hráãky Fr˘dku–Místku, poté domácí hráãky, se
body spravedlivû dûlily mezi oba soupefie.
V˘sledky tohoto utkání rozhodly o koneãném
3. místû pro ·tramberk po základní ãásti, za vítûzkami z Nového Jiãína (39 b.) a právû za Fr˘d-
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kem–Místkem „C“ (33 b.). ·tramberské volejbalistky si po odehrání 20 utkání pfiipsaly za 11
vítûzství a 9 poráÏek celkem 31 bodÛ.
Vítûzové obou skupin KP II. tfiídy z Nového
Jiãína a âeského Tû‰ína se pak mezi sebou utkali o postup do KP I. tfiídy, místa na druhém aÏ
‰estém místû pak mezi sebou o koneãné umístûní.
·tramberské volejbalistky se tak mûly utkat
o koneãné 5. místo v kraji s t˘mem USK Slávie
OU Ostrava. Soupefiky z Ostravy v‰ak jiÏ tuto
nástavbou ãást hrát odmítly, a tak bez boje patfií ‰trambersk˘m volejbalistkám koneãné 5.
místo v KP II. tfiídy celkem z 12 úãastníkÛ.
Vûfiíme, Ïe v nadcházející sezónû 2010/2011
bude umístûní místních volejbalistek je‰tû lep‰í a pokusí se o návrat do KP I. tfiídy.
Ráda bych tímto podûkovala v‰em hráãkám
za pfiedvedenou hru v prÛbûhu celé sezóny, byÈ
poãet aktivních volejbalistek se v prÛbûhu sezóny znaãnû mûnil, díky matefisk˘m povinnostem, ale bohuÏel také kvÛli zranûním.
Dále bych chtûla vyjádfiit díky sponzorÛm
i v‰em fanou‰kÛm, ktefií si na‰li cestu na na‰e
utkání a snad se jejich poãet v nadcházející sezónû je‰tû roz‰ífií a pfiijdou ‰trambersk˘ volejbal podpofiit. V nadcházející sezónû se pfiedstaví nejen t˘m Ïen, ale také druÏstvo star‰ích Ïaãek.

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ ãervenec 2010
Dodateãné blahopfiání
Jifií Petrá‰
88 let Anna Schaferová
87 let Ludmila Chalupová
Marie Pavlíčková
86 let Drahomíra Bárová
Jan Kostelník
Zuzana Petrášová
83 let Eliška Baarová
82 let Ludmila Jindrová
81 let Jindřich Šrom
Milada Čižmárová
Božena Krejčí
80 let Zdeněk Barvík
Božena Svobodová
75 let Anna Slováková
Ludmila Jarošová
Marie Hanzelková
Ludmila Bajerová
Peter Dziak
Rudolfa Filipová
70 let Anna Sedlaříková

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

V leto‰ní sezónû ·tramberk reprezentovaly:
Pavla Dûcká, Lenka Dobiá‰ová, Iva Gilarová,
Hana Hanzlíková, Dagmar Jurková, Romana
Jurková, Pavla Koãvarová, Gabriela Kováfiová,
Zuzana Li‰aníková, Petra Milichová, Eva Mináriková, Eva Moudrá, Jana Podolská, Katefiina
Ra‰ková, ZdeÀka ·tichauerová.
Za TJ Kotouã ·tramberk Petra Milichová
·tramberské novinky 9

Kam do společnosti a za kulturou
Kulturní léto ve ·tramberku aneb Bavíme se s poãasím v zádech
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 4. 7. 2010 do Národního sadu
Vystoupí Dechov˘ orchestr Dûrniãanka pod vedením Antonína Schindlera
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncert ru‰í
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 11. 7. 2010 do Národního sadu
Vystoupí Dechov˘ orchestr Javofiinka z Lichnova pod taktovkou Radka Kahánka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncert ru‰í
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 18. 7. 2010 do Národního sadu
Vystoupí roková kapela FAUNUS pod vedením Radima Hanáka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncert ru‰í
Zmûna — v˘jimeãná pozvánka!!!
Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v sobotu 24. 7. 2010 do Amfiteátru Pod starou vûÏí
Vystoupí
Slovácká krojovaná hudba Vlãnovjanka
s 2h programem — hudba, vypravûã
pod taktovkou Pavla Nevafiila
Zaãátek 19.00 hod. (Po pfiíjezdu BUSu — místní doprava)
Vstupné 80 Kã
V pfiípadû de‰tivého poãasí se program stûhuje do Kulturního domu
www.vlcnovjanka.wgz.cz
(V následující nedûli t. j. 25. 7. se jiÏ promenádní koncert v sadu nekoná)

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
Cyrilometodûjské slavnosti
5. 7. 2010
Od 13.00 do 18.00 hod. na ‰tramberském námûstí

FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
Vás srdeãnû zve na shromáÏdûní s pfiipomínkou odkazu
Mistra Jana Husa
promluví b˘val˘ zdej‰í faráfi
Mgr. Stanislav Kaczmarczyk
v úter˘ 6. ãervence 2010 v 19.30 hodin na farní zahradû
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z knih Lewise Carrolla a posouvá je do zcela nov˘ch
v˘‰in. Alenka je v tomto filmu uÏ témûfi dospûlá a vrací se na místa, která nav‰tívila jako malá holãiãka.
Nedûle 18. 7. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

MIL¯ JOHNE
Romantick˘ / drama USA, 2010, 105 min., pfiístupn˘
John jako mlad˘ se snaÏí najít rovnováhu mezi ním
a jeho otcem. Pfii propustce z armády potkává Savannah. Stávají se z nich pfiátelé potom, co John skoãí pro její kabelku do vody. U ohnû s vysoko‰koláky
se seznamuje se Savannin˘m pfiítelem Timem
Wheddonem. Po poãáteãním setkání se John a Savannah opût sejdou na pláÏi, kde on ji uãí surfovat.
Rychle se do sebe zamilují. Savannah po setkání s jeho otcem vysvûtluje Johnovi, Ïe otec má zfiejmû AspergerÛv syndrom, a proto je tak odtaÏit˘ a vûnuje
se stále jenom své sbírce mincí.
Nedûle 25. 7. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

ROBIN HOOD
Akãní / drama USA / Velká Británie, 2010, 140 min.,
od 12 let
Stfiedovûk nemuselo b˘t ‰patné místo k Ïivotu. Hodnû ov‰em záleÏelo na tom, ke které vrstvû patfiíte.
Obyãejní poddaní mûli ãasto Ïivot pod psa. Je‰tû Ïe
mûli stateãného a poctivého ochránce Robina Hooda. V hlavní roli Russell Crowe.
NA MùSÍC SRPEN P¤IPRAVUJEME
VLKODLAK, IRON MAN 2, KUKY SE VRACÍ
KOUZELNÁ CHÒVA, MAMAS & PAPAS

TOP 09

Program kina Štramberk
NA âERVENEC 2010
Nedûle 4. 7. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

ÎENY V POKU·ENÍ
Komedie âesko, 2009, 118 min., od 12 let
âtyfiicátnice Helena, uznávaná odbornice na manÏelské problémy, jednoho dne zji‰Èuje, Ïe se dostala
do situace, jaké fie‰í se sv˘mi pacienty. Její doposud
milující a milovan˘ manÏel je pfiistiÏen in flagranti
s mlad‰í Ïenou a Helena brzy bezradnû stojí na prahu nového Ïivota. Dvacetiletá dcera Laura chce b˘t
matce oporou, zároveÀ se v‰ak pot˘ká s nástrahami
vlastní první opravdové lásky. V hlavní roli Eli‰ka
Balzerová.
Nedûlû 11. 7. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

ALENKA V ¤Í·I DIVÒ
DobrodruÏn˘ (rodinn˘) fantasy USA, 2010, 108 min.,
pfiístupn˘
Film reÏiséra Tima Burtona Alenka v ¤í‰i divÛ vyuÏívá postav, pfiíbûhov˘ch prvkÛ a základních témat

MO TOP 09 ve ·tramberku, která byla
Krajskou radou schválena 15. 4. 2010, dûkuje v‰em ktefií tuto novou politickou stranu podpofiili v parlamentních volbách 2010.
Pfied námi jsou komunální volby do obecních zastupitelství. I my se jich ve ·tramberku zúãastníme. Na‰im heslem pro volby
bude „·tramberk patfií jeho obãanÛm“. DÛraz budem klást na vyváÏenou finanãní politiku a prosazovat úsporná opatfiení v ãinnosti mûsta.
Rádi pfiivítáme v na‰ich fiadách v‰echny,
ktefií se chtûjí v pfií‰tích obdobích vûnovat
problematice rozvoje ·tramberka a pomoci
ji fie‰it. Nabízíme místa na na‰í kandidátce
do podzimních komunálních voleb nejen
ãlenÛm TOP 09, ale i nestraníkÛm.
BliÏ‰í informace Vám poskytnou:
Ing. Jifií ·ebek, tel. 607 735 539,
Alois Cigán tel. 724 563 983
Tû‰íme se na spoleãnou práci pro ·tramberk
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