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Informace pro občany
Dobr˘ den, dnes zaãnu u dûtí, neboÈ i mûsíc
ãerven zaãíná dnem dûtí. V podstatû i konãí, neboÈ po posledním ‰kolním dni následují prázdniny, na které se tû‰í snad v‰echny dûti i uãitelé. Tak jim je pfiejme. PfieváÏnû dûti se urãitû tû‰í na tradiãní ‰tramberskou pouÈ, která je letos
kvÛli pozdním velikonocÛm aÏ v nedûli 5. ãervna. Pfied‰kolní dûti z M· Zauliãí a jejich souãasní i b˘valí uãitelé a zamûstnanci si 10. ãervna pfiipomenou jiÏ 50. v˘roãí zahájení provozu
v této ‰koliãce. Rozlouãení s budoucími ‰koláky organizuje M· Bafiiny na tzv. Zahradní slavnosti v úter˘ 21. 6. 2011. Tak aÈ se start do Ïivota pfied‰kolákÛm i ‰kolákÛm vydafií. Dûkuji
taky v‰em, ktefií o na‰e dûti peãují ve vûku pfied‰kolním, ‰kolním i mimo‰kolním.
Pokud jste ponûkud zmateni a nestihli jste
nav‰tívit tzv. Leaderfest, neboli pouÈ venkovsk˘ch regionÛ 17.—18. 5. ve ·tramberku, kterého se zúãastnilo cca 580 zaregistrovan˘ch obãanÛ z âR a dal‰ích 12 zemí Evropy, nezaznamenali doprovodn˘ program a jarmark na ‰tramberském námûstí, nebuìte mrzutí (mimochodem v‰ichni náv‰tûvníci byli ·tramberkem
nad‰ení vãetnû v˘znamn˘ch hostÛ z ministerstev pro místní rozvoj, Ïivotního prostfiedí, zemûdûlství, námûstka hejtmana MSK a Spolku
pro obnovu venkova), chystáme pro Vás Den
mûsta ·tramberka v sobotu 25. 6. na námûstí,
kdy kromû doprovodného kulturního programu
a otevfiení v˘stavy Zd. Buriana se uskuteãní I. ·tramberské FARMÁ¤SKÉ TRHY (více v tûchto
·N). NezapomeÀte rovnûÏ nav‰tívit sousední
obec Îenklavu, která zejména ve dnech 1.—2.
ãervence chystá velké spoleãenské a kulturní
oslavy 600 let od první písemné zmínky.

Z jednání rady
I jednání Rady mûsta ·tramberka dne 10. 5.
2011 se vûnovalo dûtem, pfied‰kolní, ‰kolní v˘chovû a mimo‰kolní ãinnosti. Radní jednali pfiímo ve sborovnû zdej‰í Z· a postupnû se seznámili se zprávou o stavu ‰kolství, s úrovní pfied‰kolní v˘chovy a stavem mimo‰kolní ãinnosti,

zejména Domem dûtí a mládeÏe Kopfiivnice,
pob. ·tramberk a Základní umûlecké ‰koly
ZdeÀka Buriana, Kopfiivnice, pob. ·tramberkBafiiny. Kromû seznámení se se stavem a úrovní v˘uky a ãinnosti se RM zajímala i o stav budov a podmínky, které samospráva vytváfií. Pozitivními informacemi bylo, Ïe obû M· jsou
v souãasnosti naplnûny a je pfiedpoklad, Ïe budou naplnûny i v nejbliÏ‰ích letech, Ïe Ïáci Z·
nacházejí uplatnûní na stfiedních ‰kolách a jejich ãinnost je velmi pestrá a pozitivnû hodnocena. Pozitivní informací z úst pana fieditele
ZU· ZB Mgr. ZdeÀka Babince bylo, Ïe roste zájem dûtí a rodiãÛ o hudební a v˘tvarné obory
a Ïe se s uzavfiením poboãky ve ·tramberku
v dohledné dobû nepoãítá. Potû‰ující je rovnûÏ
elán pracovnic a pracovníkÛ DDM veden˘mi fieditelkou Mgr. Evou Müllerovou a organizování
ãinnosti v 16 krouÏcích pro 181 dûtí. Ne pfiíli‰
radostnou zprávou ve ‰kolství jsou vÏdy peníze
na platy a provoz zafiízení a rovnûÏ stav budov
v majetku mûsta, ve kter˘ch se ‰kolní a mimo‰kolní ãinnost provozuje.
V dal‰ím programu radní mj. odsouhlasili zadávací dokumentaci a v˘zvu k podání nabídek
na vefiejnou zakázku „Chodník Kozina“, radní
rovnûÏ na návrh komise regionálního rozvoje
zadali vypracování dopravní studie mûsta
·tramberka. Radní schválili smlouvu o poskytnutí grantu ve v˘‰i 127 224 Kã na Farmáfiské trhy ·tramberk z MÎP, byl rovnûÏ schválen dodatek ã. 2 smlouvy o v˘pÛjãce mezi mûstem
·tramberkem a Muzeem Novojiãínska, p.o. MSK
na spoleãné provozování Muzea Novojiãínska
a Muzea ZB v novû rekonstruovaném Muzeu ãp.
31 na námûstí. JelikoÏ mûsto bylo úspû‰né také
v grantovém programu RWE Gas Storage, byla
uzavfiena darovací smlouva na poskytnutí finanãního daru na projekt Revitalizace dfievûného kostela sv. Katefiiny. Radní odsouhlasili pronájem nebytov˘ch prostor po potravinách v Domû sluÏeb paní Ivetû âerné z Kopfiivnice za úãelem provozování kuchynû (v˘roba hotov˘ch jídel a pizz a minibufetu. Radní rovnûÏ schválili
smlouvy na dodávku elektfiiny nn — vítûze
e–aukce firmu Europe Easy Energy, a. s., která
nabídla cenu o cca 6,5 % niÏ‰í neÏ stávající dodavatel a uzavfiela smlouvu o sdruÏen˘ch do-

dávkách plynu s SMP a. s. Ostrava, kde budou
ceny zemního plynu od 1. 7. 2011 niÏ‰í o více
neÏ 10 % oproti stávajícím.
Rada mûsta rovnûÏ podpofiila finanãním pfiíspûvkem ve v˘‰i 3 tis. Kã oslavy 50. v˘roãí zahájení provozu M· Zauliãí a 4 tis. Kã na podporu
místních skautÛ na celosvûtovém setkání Jamboree ve ·védsku.

Z jednání zastupitelstva
Mimofiádné jednání Zastupitelstva mûsta
·tramberka se konalo 11. 5. 2011 a mûlo v hlavních bodech na pofiadu jedin˘ bod: projednat
Koncept územního plánu mûsta ·tramberka.
Jak jistû víte, KÚP byl od listopadu 2010 nejsledovanûj‰ím a nejkontroverznûj‰ím tématem,
kter˘m se intenzívnû zab˘valy nejen novû zvolené a ustavené samosprávné orgány mûsta, dotãené orgány, ale téÏ obãanská iniciativa ·tramberáci i média. PfiestoÏe bylo zapotfiebí projednat celkem 267 stanovisek, podnûtÛ, námitek
a pfiipomínek, Ïádná senzace se nekonala. Zastupitelé po bezmála 4hodinovém jednání na
doporuãení pofiizovatele územnû plánovací dokumentace MÚ Kopfiivnice, s pfiihlédnutím zejména k stanoviskÛm komise regionálního rozvoje, Ïivotního prostfiedí a Rady mûsta ·tramberka schválili konsensuálnû Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu ·tramberka
(ve‰keré podrobnosti naleznete v textové i grafické podobû na www.stramberk.cz). Pro obãany ·tramberka je asi nejdÛleÏitûj‰í, Ïe k Ïádné
devastaci kulturních hodnot ·tramberka nedojde, neboÈ do pokynÛ se nedostala Ïádná z vefiejností kritizovan˘ch staveb. Îádn˘ vlastník
nemovitosti se nemusí obávat, Ïe by na jeho pozemku byla blokace pro dopravní stavbu typu
parkovi‰tû nebo hromadné garáÏe a mohlo by
tak dojít k znehodnocení jeho majetku. Jedinou
nedofie‰enou vûcí v návrhu územního plánu zÛstane nedostatek parkování, stání a garáÏování
pro náv‰tûvníky, ale zejména obãany. Snad právû zadaná dopravní studie napomÛÏe tento aktuálnû nejvût‰í problém na‰eho mûsta vyfie‰it.
ZM dále schválilo pfiijetí dotací z rozpoãtu
Moravskoslezského kraje, a to na projektovou
dokumentaci „Zásobování pitnou vodou a odkanalizování lokality ·tramberk – Libotín“ ve
v˘‰i 500 tis. Kã a na realizaci projektu „Obnova
hradební zdi v areálu hradu Trúba“ 350 tis. Kã.
Zastupitelé odsouhlasili usnesení ve vztahu
ke SdruÏení povodí Sedlnice, a to: zv˘‰ení ãlenského pfiíspûvku, podání Ïádosti na projekt
„ProtipovodÀová opatfiení obcí v povodí Sedlnice“ a na projekt zaji‰tûní multifunkãního vozu.
Pûkné vykroãení do prvních letních dnÛ Vám
pfieje
starosta Ing. Jan Socha

Městský úřad informuje
Oznámení mûsta ·tramberka o omezení
provozu autobusové dopravy v dobû od
4. 6. do 5. 6. 2011 v dobû konání
·tramberské pouti.
Mûsto ·tramberk tímto oznamuje, Ïe dojde
k omezení autobusové dopravy provádûné firmou Veolia Transport Morava, a. s. ve dnech
4. 6. — 5. 6. 2011 z dÛvodu konání tradiãní poutû s vyhlá‰ením celkové uzávûry místní komunikace od zastávky ·tramberk, rest. Palárna do
zastávky ·tramberk, rest. Pod Bílou horou.
Omezení provozu na lince 880644 v sobotu
4. 6. 2011 a v nedûli 5. 6. 2011 bude následující:
v‰echny spoje v ãase od 7.30 do 20.00 hodin (tj. spoje 211, 313, 323, 333, 201 a spoje
v opaãném smûru 218, 312, 332, 238, 308) neobslouÏí zastávky:
·tramberk, rest. Prosek;
·tramberk, Mûstsk˘ úfiad;
·tramberk, rest. Pod Bílou Horou;
·tramberk, u ml˘na;
·tramberk, Petfikovsk˘;
·tramberk, Libotín, koupali‰tû.
Cestující, ktefií se bûhem tûchto dvou dnÛ budou potfiebovat dopravit z Kopfiivnice do
·tramberka, Libotína, mohou vyuÏít spoj
880608 Kopfiivnice — ·tramberk, Pod Bílou
horou — Rybí — Nov˘ Jiãín se zastávkou ve
·tramberku u sv. Katefiiny.
Ing. Oldfiich ·krabal,
místostarosta mûsta ·tramberka

Sbûrná nádoba
Na Mûstském úfiadû, Námûstí 9, úseku ÎP je
umístûna sbûrná nádoba od firmy EKOLAMP
s. r. o. Tato sbûrná nádoba je urãena pro sbûr
úsporn˘ch kompaktních záfiivek a v˘bojek. Do
nádoby se mohou ukládat úsporné kompaktní
záfiivky, v˘bojky, lineární (trubicové) záfiivky do
délky 40 cm, svûtelné zdroje s LED diodami.

Sbûr tonerÛ
Mûsto ·tramberk se zapojilo do projektu
SBÍREJ-TONER.CZ. Jedná se o ekologicky zamûfien˘ projekt organizovan˘ firmami OTTO
Office CZ s. r. o. a KMP Bürotechnik spol. s r. o.
Cílem je podpofiit odbûr prázdn˘ch tiskov˘ch
kazet urãen˘ch k renovaci a za hodnotu odebran˘ch tiskov˘ch kazet poskytne firma KMP
dar na vybran˘ dûtsk˘ domov nebo ústav v jed-
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notliv˘ch krajích âeské republiky. Pro Moravskoslezsk˘ kraj byla zvolena pfiíspûvková organizace Sírius (Domov pro osoby se zdravotním
postiÏením).

Splatnost poplatku je do 30. 6. 2011
Nebudou-li poplatky zaplaceny vãas nebo ve
správné v˘‰i, poplatek se vymûfií platebním v˘mûrem.

Sbûrn˘ box je umístûn pfies úsekem ÎP MûÚ
·tramberk a je pfiístupn˘ v po a st 8—12 hodin
a od 13—17 hodin, út a ãt od 8—12 hodin.

Úhradu proveìte v pokladnû MûÚ (po a st
8.00—12.00 hod. a 13.00—17. 00 hodin, út
a ãt 8.00—12.00 hodin) nebo bankovním pfievodem na úãet ãíslo 19-1765166349/0800 s uvedením variabilního symbolu, kter˘ pfiidûlil
správce poplatku.

Sbûr baterií
Tfiídit pouÏité baterie má svÛj ekologick˘ v˘znam. Vybité baterie obsahují cenné druhotné
suroviny a v nûkter˘ch pfiípadech i látky nebezpeãné Ïivotnímu prostfiedí. Mûsto je zapojeno
do systému sbûru a recyklace baterií organizací ECOBAT s. r. o. Nabízíme v‰em obãanÛm
moÏnost vracet pouÏité baterie do sbûrné nádoby v budovû MûÚ ·tramberk a také na úseku bytového hospodáfiství na Bafiinách.

E-box lidem usnadní tfiídûní drobn˘ch
elektrozafiízení
Mûsto ·tramberk se ve spolupráci se spoleãností ASEKOL rozhodlo usnadnit obãanÛm tfiídûní vyslouÏil˘ch mal˘ch elektrozafiízení. KaÏd˘ obãan má nyní moÏnost zanést napfi. star˘
mobil, Ïehliãku, toustovaã, DVD pfiehrávaã, fén,
rychlovarnou konvici, kuchyÀsk˘ mixér, kalkulaãku, telefon, drobné poãítaãové vybavení,
discman nebo MP3 pfiehrávaã na mûstsk˘ úfiad
a zdarma se jej zbavit vyhozením do pfiipravené
nádoby, tzv. E-boxu. Je umístûn u úseku ÎP
MûÚ ·tramberk a na úseku bytového hospodáfiství na Bafiinách (je pfiístupn˘ v úfiední dny).
Kolektivní systém ASEKOL následnû zajistí
zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnûní tfiídûní drobn˘ch elektrozafiízení je také zv˘‰ení mnoÏství
sebran˘ch mal˘ch spotfiebiãÛ. Ty totiÏ vût‰inou
konãí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotfiebiã obsahující zdraví ‰kodlivé materiály vyhodí spolu s bûÏn˘m odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skonãí na fiízené skládce. Tak zcela zbyteãnû dochází k hromadûní odpadu, kter˘ by mohl b˘t znovu vyuÏit. Naopak pokud je elektrozafiízení odevzdáno
k recyklaci, je zaji‰tûno, Ïe drtivá vût‰ina vyslouÏilého spotfiebiãe bude opûtovnû vyuÏita.
·etfií se tak pfiírodní zdroje a Ïivotní prostfiedí.

Upozornûní pro obãany
UpozorÀujeme obãany, Ïe se blíÏí termín
splatnosti místního poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ na
území mûsta. Poplatek ve mûstû byl stanoven
„Obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 3/2010“.

BliÏ‰í informace na úseku ÎP, MûÚ ·tramberk, tel. 558 840 609.
Ing. Marta Marková

Prázdniny — radost i starost…
I kdyÏ jsou prázdniny obdobím odpoãinku
a rÛzn˘ch letních radovánek, nemÛÏeme bohuÏel zapomínat na to, Ïe i o prázdninách musíme vûnovat pozornost na‰im dûtem a tomu, jak
tráví svÛj voln˘ ãas. Mûli bychom myslet na to,
Ïe dûti jsou zkoumavé a proto nenechávat zbyteãnû v jejich dosahu zápalky, zapalovaãe, zábavnou pyrotechniku, svíãky nebo rÛzné chemické pfiípravky, které by se mohly lehce stát pfiedmûtem experimentÛ a pokusÛ, které ãasto konãí poÏáry, úrazy nebo v nejhor‰ích pfiípadech
i smrtí. Upozornit dûti, Ïe plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotfiebiãe nejsou urãeny ke hraní a aby si pfii odchodu z domu ovûfiily, zda jsou v‰echny tyto spotfiebiãe vypnuty.
V‰ichni bychom dále mûli mít v pamûti zásady pro rozdûlávání ohnû nejen na vyhrazeném
tábofii‰ti:
— oheÀ rozdûlávat vÏdy za pfiítomnosti dospûlé osoby,
— nikdy nezapalovat oheÀ v blízkosti lesa (50 m),
— nikdy nerozdûlávat oheÀ za extrémního poãasí, napfi. za silného vûtru nebo extrémního
sucha,
— nikdy neponechávat oheÀ bez dozoru,
— mít k dispozici dostateãné mnoÏství vlastní
vody k uha‰ení ohnû pro pfiípad, Ïe je oheÀ
rozdûlán v místû, kde není Ïádn˘ vodní zdroj,
— nenechávat mlad‰í sourozence a kamarády,
aby si hráli nebo sedûli v blízkosti ohnû (nebezpeãí vznícení ‰atstva),
— do ohnû nikdy neházet jakékoliv v˘bu‰né
pfiedmûty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejÛ apod.),
— oheÀ nerozná‰et po okolí (napfi. na zapálené
vûtvi),
— oheÀ vÏdy peãlivû uhasit dostateãn˘m
mnoÏstvím vody a ujistit se, Ïe nehrozí jeho
samovolné rozhofiení.
Samozfiejmû, Ïe zdaleka nelze vyjmenovat
v‰echna nebezpeãí, která na dûti o prázdninách
ãekají, ale jako rodiãe bychom se mûli pokusit
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své dûti na moÏné nástrahy upozornit a varovat
je pfied nimi.
A co my dospûlí? Nezapomínejme, Ïe ponechání dítûte nebo zvífiete ve vozidle v hork˘ch
letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím
nebo dokonce Ïivotem a Ïe plynov˘ zapalovaã
poloÏen˘ volnû za oknem vozidla je následkem
pfiehfiátí ãastou pfiíãinou poÏáru vozidla. Na bezpeãnost v letních mûsících bychom mûli myslet
pfii kaÏdé ãinnosti spojené napfiíklad s opékáním
a grilováním a dále rovnûÏ pfii manipulaci s hofilav˘mi kapalinami pfii natírání, lakování apod.,
kdy vlivem teplého poãasí dochází k odpafiování
a rychlej‰ímu vzniku v˘bu‰né koncentrace.
A v pfiípadû, Ïe se stanete pfiím˘mi úãastníky nebo svûdky poÏáru nebo jiné mimofiádné události, volejte hasiãe na linku 150 nebo 112.
Hezké a bezstarostné léto pfiejí hasiãi HZS
MSK, územního odboru Nov˘ Jiãín

Podûkování pekafiÛm u‰í
Dûkujeme v‰em pekafiÛm ·trambersk˘ch
u‰í, ktefií nám sponzorsky pfiispûli sv˘mi v˘robky na Den Zemû, kter˘ se konal 16. 4. 2011 nad
Kamenárkou ve ·tramberku. Dík patfií Martinu
Bárovi, Miroslavu a Daniele Hanzelkov˘m,
Karle Harrandové, Ludmile ·uterové
Anna Ra‰ková

Mûsto ·tramberk vyhla‰uje VIII. roãník
soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho
SoutûÏ 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 hlasovací schránky
6. V˘sledky a hodnocení soutûÏe budou oznámeny v sobotu 25. 6. na slavnosti DnÛ mûsta
·tramberka na Námûstí.
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
odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii „válené u‰i“ ocenûné
laickou vefiejností
1.—3. místo v kategorii „lité“ u‰i ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii „lité“ u‰i ocenûné laickou porotou
Zvlá‰tní cena kulturní komise
Informace na tel. 558 840 616
Anna Ra‰ková

MIC informuje
Mûstské informaãní centrum má novû v prodeji CD „Lidové písniãky ze ·tramberka“
(upravila a nahrála hud. sk. Ogafii). Cena 90 Kã.
Petra Dobeãková

V˘znamné v˘roãí
Dne 19. kvûtna 2011 jsme si pfiipomnûli 80.
v˘roãí úmrtí lékafie a vlastivûdného pracovníka
MUDr. Adolfa Hrstky (7. bfiezna 1864, Kle‰ice
– 19. kvûtna 1931, Moravská Ostrava).
PÛsobil ve ·tramberku, nejprve jako obvodní
lékafi (od 1. listopadu 1893), pozdûji byl mûstsk˘m radním (od 18. listopadu 1897) a starostou (1907—1911). Od 1895 vedl místní poboãku Klubu ãesk˘ch turistÛ, která se v˘znamnou
mûrou podílela na záchranû pozÛstatkÛ ‰tramberského hradu. Podílel se na ãinnosti a vzniku
(19. kvûtna 1899) Musejní a prumyslové jedno-
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ty ve ·tramberku, které daroval sbírku zkamenûlin. 3. kvûtna 1899 na jeho podnût vznikla ‰tramberská jednota Sokol. Díky jeho pÛsobení
byly uspofiádány ve ‰tramberské „nové ‰kole“
umûlecké v˘stavy. Od roku 1919 usiloval o vybudování Národního sadu — mûstského parku
na vrchu Kotouã s galerií soch a jeskyní ·ipkou.
Získal i ãestné obãanství mûsta Kopfiivnice.
S Ïenou Marii roz. Baarovou (nar. 5. fiíjna
1873), pocházející se staré ‰tramberské rodiny,
mûl tfii syny. Jeho Ïena Marie byla mlad‰í sestra spisovatele ZdeÀka Bára.
Syn Oldfiich (* 12. ãervna 1896) se stal bankovním úfiedníkem, 27. kvûtna 1943 byl popraven za odbojovou ãinnost v Obranû národa.
Syn Bfietislav (* 21. prosince 1900) byl herec.
Syn Jaromír (* 13. ledna 1910) zemfiel v devatenácti letech na tuberkulózu.
Adolf Hrstka zemfiel v Moravské Ostravû
u svého nejstar‰ího syna Oldfiicha, jeho hrob je

na ‰tramberském hfibitovû, kde byla 25. kvûtna
1931 uloÏena urna s popelem.
Pramen: wikipedie.cz
Red.

Adolf Hrstka — pamûtní deska ve ·tramberku od sochafie Franti‰ka Juranû byla odhalena v r. 1938.

Vyhodnocení XIV. ·DP 2011
MuÏská role
Mofiic Jureãka — Charles
ReÏie
Pavla Jurková
Hra
Lysistrata aneb
kdyby v‰echny holky svûta
Îenská role
Petra Boroviãková – Lysistrata
Scéna
Josef Hrãek — Rozmarn˘ duch
Hodnocení kuliãkami
1. Klíãe na nedûli
2. Rozmarn˘ duch
3. Nejkrásnûj‰í válka
4. Jo, není to jednoduché
5. ÚdrÏbáfi
6. Lysistrata aneb…

22 hlasÛ

DS Kotouã ·tramberk

17 hlasÛ

DS Kotouã ·tramberk

17 hlasÛ

Studentsk˘ soubor
Divadla Pod vûÏí ·tramberk

21 hlasÛ

Studentsk˘ soubor Divadla Pod vûÏí ·tramberk

31 hlasÛ

DS Kotouã ·tramberk

2,86
2,78
2,77
2,58
2,57
2,56

Berani Tû‰kovice
DS Kotouã ·tramberk
DS Lojza z Oder
DS Devítka Ostrava
DS ·AMU ·títina
Studentsk˘ soubor Divadla Pod vûÏí ·tramberk

100 let vãelafiství ve ·tramberku
Poãátek organizovaného vãelafiství ve ·tramberku se datuje od 6. prosince 1911, kdy se ve
veãerních hodinách se‰lo v hospodû u Proska
jedenáct místních vãelafiÛ s úmyslem zaloÏit samostatn˘ spolek, kter˘ by mohl lépe fie‰it jejich
potfieby, neÏ jednotlivec. To se podafiilo a uÏ 18.
prosince do‰lo do ·tramberka osvûdãení o schválení. OkamÏitû se do spolku hlásili dal‰í vãelafii,
takÏe v roce 1913 mûl spolek uÏ 40 ãlenÛ.
V roce 2011 má ZO âSV ·tramberk, sdruÏující je‰tû vãelafie z Rybí a Îenklavy celkem 51
ãlenÛ a 320 vãelstev. Pokrok za uplynul˘ch 100

let je obrovsk˘, dnes uÏ vãelafiíme mnohem lehãeji v moderních úlech, s jin˘mi vãelami, bohuÏel mají stále Ïihadla, ale pfiírodní zákonitosti Ïivého organismu jsou stejné jako kdysi
a úspû‰nost kaÏdého vãelafie záleÏí na tom, zda
jim porozumí více ãi ménû. Vãelafiem se ãlovûk
uãí cel˘ Ïivot, ale nikdy nevyuãí. Kdo by se chtûl
dovûdût více nejenom z historie vãelafiského
spolku ve ·tramberku, mÛÏe si stejnojmennou,
krásnou i hodnotnou knihu zakoupit v obou informaãních centrech. Kniha je velmi dÛstojn˘m ocenûním práce ‰trambersk˘ch vãelafiÛ,
ná‰ dík patfií autorovi p. Jifiímu Tichánkovi a fi-
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nanãní pomoci iniciátorovi, firmû ·míra-print
Ostrava. Dûkujeme.
Souãástí oslav bude i vãelafiská v˘stava od 25.
6. do 31. 8. 2011 v Mûstském informaãním centru, na kterou srdeãnû zveme celou ‰irokou vefiejnost.
Pozn.: Úplné znûní ãlánku viz ZM· 1/2011.
Emil Najvar pfiedseda ZO âSV ·tramberk

Společenská rubrika
Jubilanti ãerven 2011
89 let

BlaÏena Bárová

88 let

Jifiina Voglová

86 let

Bohumila Hyklová
Zdenka Janíková

84 let

Ludmila Nováková
Hedvika Prosková

83 let

Anna Sopuchová

81 let

Anna ·karková
Vûra Bortlová

80 let

Ludmila Ja‰ková

70 let

Rudolfa Hanzelková
Alois Kuãera
Franti‰ek ·tûpán
Jan BraÏina
Vlasta Honusová
Oldfiich Kubûna

Z kniÏních novinek
Steven Dunbar má nenápadnû pro‰etfiit podivnou smrt lékafie, kter˘ údajnû spáchal sebevraÏdu. Pfii pátrání vyplouvá na povrch podivné infekãní onemocnûní u dûtí, zmizelí pacienti, ztracené chorobopisy. Román z lékafiského prostfiedí
napsal Ken Mc Clure a má název Bílá hrozba.
Dva muÏi a jedna Ïena pro‰li pû‰ky kanadskou
divoãinou. Kanada — zemû jezer, fiek a lesÛ, ale
také prérií a vysok˘ch hor. Pfies svou obrovskou
rozlohu, která ji fiadí na druhé místo na svûtû
hned po Rusku, je to pomûrnû málo zalidnûn˘
stát. Je‰tû stále se tu dají najít místa, kam moÏná
nikdy v historii nevkroãila lidská noha, a na druhou stranu zde existují velká a moderní mûsta.
Knihu, která nese název Kanadskou divoãinou, napsala Lucie Richtrová.
Gabriel Allon je uznávan˘ a vyhledávan˘ restaurátor dûl star˘ch mistrÛ, ale souãasnû na ãásteãn˘ úvazek, pracuje v nejhlub‰ím utajení pro
izraelskou tajnou sluÏbu. Dostává se do Curychu,
kde má restaurovat obraz ze sbírky bohatého ‰v˘carského bankéfie. PfiijíÏdí na uvedenou adresu a
nachází majitele mrtvého. OkamÏitû si uvûdomuje, Ïe scéna byla naaranÏována tak, aby podezfiení z vraÏdy padlo právû na nûj. Kriminální román Anglick˘ zabiják napsal Daniel Silva.
Jak se asi Ïilo pravûkému ãlovíãkovi, kdy je‰tû
ãíhali v pralesích pravûcí je‰tûfii a paryby plavaly
v prafiekách? A víte, Ïe docela dobfie? âlovíãek uÏ
umûl vykfiesat oheÀ, nauãil se vyrobit si nástroje,
ale i vûci, s kter˘mi si uÏil spoustu legrace. Autory dûtské kníÏky âlovíãek a ãlovíãka jsou Zdenka
a Pavel Teisingerovi.
Za MûK ·tramberk Libu‰e Bûlunková

Rozvoz knih
Nová sluÏba v knihovnû — rozvoz knih osamocen˘m imobilním obãanÛm a ãtenáfiÛm dÛchodového vûku s omezenou pohyblivostí.
Tato sluÏba platí pro ·tramberk a vyãlenili
jsme pro ni kaÏdé poslední úter˘ v mûsíci —
v dopoledních hodinách. Zájemci se mohou pfiihlásit v knihovnû buì osobnû nebo na telefonním ãísle 558 840 620 nebo prostfiednictvím
e-mailové adresy: mk@stramberk.cz
SluÏba je bezplatná.
Libu‰e Bûlunková

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:
Adrian Kulovan˘

Zemfieli:
Jozef Karasz
Katarina Kormaníková
Milo‰ Sopuch
Jifiina Svobodová

Ze školy
CANISTERAPIE
JiÏ druhé kolo pfiedná‰ek na téma canisterapie i s praktick˘mi ukázkami pro Ïáky 1. stupnû probûhlo v kvûtnu jako souãást celoroãního
projektu .
Canisterapií se rozumí léãebn˘ kontakt psa
a ãlovûka. Pes uÏ svou pfiítomností dokáÏe vyvolat dobrou náladu v‰ude, kde je jí nedostatek.
Pfiedná‰ka mûla mezi dûtmi velk˘ ohlas. Tímto dûkujeme Sylvû Mi‰íkové za zajímav˘ v˘klad
a ukázky.
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OBRÁZKY PRO RADOST
Zaãátkem leto‰ního roku probûhla v na‰í ‰kole v˘tvarná sbírka nejhezãích obrázkÛ na téma:
„Dejme trochu svého ‰tûstí v‰em babiãkám,
dûdeãkÛm, ostatním dlouhodobû nemocn˘m
i tûm po tûÏk˘ch úrazech“.
Obrázky pfiispûly k estetizaci a proteplení celého oddûlení léãebny dlouhodobû nemocn˘ch a
my doufáme, potû‰í oãi i srdíãka v‰ech nemocn˘ch.
Obrázky osobnû pfiedaly dûti z 5. A tfiídy na‰í
Z· v LDN v Kopfiivnici.
Mgr. Lenka Dobiá‰ová

Den Zemû
V leto‰ním roce pfiipadl Den Zemû na velikonoãní prázdniny, proto si jej Ïáci ‰koly posunuli jiÏ na stfiedu 20. dubna. Pracovali na sv˘ch
projektech s ekologickou tematikou, osmáci
nav‰tívili se sv˘m programem zdej‰í matefiské
‰kolky a velmi dobfie se tam bavili oni i malí
‰koláãci.
Jak za takov˘ch okolností pracují na‰i Ïáci
a jejich uãitelé, se mohla podívat i vefiejnost, neboÈ ‰kola byla jiÏ dopoledne otevfiená v‰em.

P r á c e s d û t m i v e ‰ k o l c e n a B a fi i n á c h

Den Evropy
I leto‰ní 8. roãníky si v rámci zemûpisu proÏily Den Evropy (9. 5.). Tentokrát jej v‰ak
z technick˘ch dÛvodÛ posunuli uÏ na 13. 4.
Îáci obou tfiíd mûli za úkol vybrat si jeden
z evropsk˘ch státÛ, pfiipravit si indicie, které ho
ostatním pfiiblíÏí a poté program, bûhem kterého druhé tfiídû a niÏ‰ím roãníkÛm svÛj stát
pfiedstaví. VIII. A si vybrala k prezentaci Slovensko, VIII. B ¤ecko.
Prezentace se obûma tfiídám velmi povedla.
Îáci se na své role skvûle pfiipravili, vãetnû kost˘mÛ (za coÏ patfií dík i mnoh˘m rodiãÛm) a v˘robkÛ, a v‰ichni se také nûjak zapojili. Urãitû se
dozvûdûli spoustu nov˘ch informací, netradiãnû
si zopakovali uãivo a hlavnû — dobfie se bavili!
Svá vystoupení pak osmáci s úspûchem zopakovali o t˘den pozdûji na Dni otevfien˘ch dvefií
pro rodiãe a ostatní náv‰tûvníky. V‰em patfií velká pochvala!

VIII.B Bohové na Olympu

Mc Donald’s cup 4.—5. tfiíd
— semifinále — Kopfiivnice
V úter˘ 3. 5. 2011 se v Kopfiivnici uskuteãnilo semifinále McDonald’s cupu ÏákÛ ãtvrt˘ch
a pát˘ch tfiíd. Turnaje se zúãastnilo ‰est základních ‰kol vãetnû Z· a M· ·tramberk. Hrálo se
ve dvou skupinách, semifinále, o 3. místo a finále. Do okresního finále postupují první tfii
‰koly. ·tramber‰tí skonãili druzí.

Den otevfien˘ch dvefií
Opût se otevfiely dvefie na‰í ‰koly pro vefiejnost 20. dubna leto‰ního roku. Rodiãe i hosté
se mohli pfiijít podívat na na‰i práci dopoledne,
odpoledne pak zhlédli pfiedstavení ÏákÛ jednotliv˘ch tfiíd nebo se mohli zapojit do v˘roby velikonoãních dárkÛ, které si mohli i zakoupit.
Cel˘ den probûhl v dûlné a pfiíjemné atmosféfie
a v‰ichni si odnesli mnoho krásn˘ch záÏitkÛ.
Obãerstvit se hosté i Ïáci mohli ve ‰kolní jídelnû, kde bylo jiÏ tradiãnû nachystáno malé
poho‰tûní, za které dûkujeme na‰im paním kuchafikám.
Dûkujeme v‰em náv‰tûvníkÛm za uznání
a chválu práce na‰ich dûtí i uãitelÛ i atmosféry
a v˘zdoby celé ‰koly.

H r a Ve l i k o n o ã n í o s t r o v V I I . B

Pozvánka
DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádá Ble‰í
trh od 13. 6.—18. 6.
Otevfieno dennû od 8.00 do 17 hodin. Pfiíjem
a v˘dej vûcí je prÛbûÏn˘.
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Stfiípky událostí z M· ·tramberk —
Zauliãí
Ve druhém pololetí tohoto ‰kolního roku do‰lo u nás k personálním zmûnám. Paní uãitelka
J. Maternová ode‰la do dÛchodu a nastoupila
p. uã. Jitka ·imková. S p. uã. Maternovou jsme
se oficiálnû rozlouãili na ma‰karním bále, kter˘ se konal 25. 2. Podûkovali jsme jí za obûtavou práci a péãi dûtem vûnovanou.
Na ma‰karním bále si dûti zatanãily v rytmu
disco, zhlédly vystoupení klaunÛ i kouzelníka,
zasoutûÏily si. V‰em, kdo se podíleli na organizaci, patfií velk˘ dík. V bfieznu 7. nav‰tívilo na‰í
‰kolku divadlo Beru‰ka s pohádkou âert v zimû.
Jako vÏdy se setkalo s kladn˘m ohlasem dûtí.
A protoÏe bfiezen je mûsícem knihy, pfii‰la opût
paní Bûlunková z knihovny dûtem ze sluníãkové tfiídy ãíst pohádky pfied spaním. V dubnu 4.
jsme s dûtmi zhlédli v KD ·tramberk pohádku
Velryba Lízinka. Toto pfiedstavení se dûtem velmi líbilo, spontánnû reagovaly bûhem celé pohádky. Tato mûla velmi hezkou a nápaditou scénu i v˘pravu. O t˘den pozdûji nám divadlo My‰ka zahrálo ve ‰kolce loutkovou pohádku Îabka
carevna.
Jak se stalo jiÏ tradicí, uspofiádli jsme v M·
14. 4. odpoledne pro rodiãe, ktefií si mohli spolu s dûtmi vyrobit velikonoãní dekorace a doplÀky na tyto jarní svátky. P. uã. i p. Gor‰anová
pfiipravily opût netradiãní námûty. Akce sklidila
opût velk˘ ohlas. Jako kaÏd˘m rokem, také letos se uskuteãnilo „Zpívání pod Trúbou“ v M·
Bafiiny. Na‰i ‰kolku hezky reprezentovali Markétka Buzková, Karolínka Bzirská a Jarek Sosík.
V‰ichni tfii se umístili v „stfiíbrném pásmu“
a dostali kníÏku s perníkovou Trúbou. Krásná
akce s pfiíjemnou atmosférou. Hned den poté
30. 4. pfii‰li do ‰kolky Ïáci 8. tfiíd ze Z· ze ·tramberka. Pfiipravili dûtem zábavnou hru „Cesta za pokladem“. Chceme v‰em podûkovat za
krásné dopoledne.
Poãátkem kvûtna, 6. 5. dûti s uãitelkami pfiipravily besídku pro maminky a babiãky k jejich
svátku. Tanãily, zpívaly, pfiedná‰ely a pfiedaly
maminkám pûkné dáreãky. Toto vystoupení potû‰ilo i babiãky z Klubu seniorÛ. Druhé kvûtnové úter˘ se na nás sluníãko smálo a my jsme jeli na v˘let. Nav‰tívili jsme M· Orlová. Hlavním
cílem v˘letu se v‰ak stal Dinopark v Ostravû.
Dûti se nebály a prohlíÏely si v‰echny ty …saury a projely se vláãkem kolem Tyrannosaura Rexe. Druh˘ den se dûti fotily a 17. 5. PhDr. PodÏorná pfiedná‰ela rodiãÛm na téma Sourozenecké konstelace,
A co nás je‰tû do konce ‰kolního roku ãeká?
V úter˘ 24. 5. zápis dûtí do M·, Den dûtí, jízda
vlakem. Hlavnû v‰ak budeme 10. a 11. 6. slavit
50. v˘roãí zaloÏení na‰í M·.
Ludmila Mechlová za M· Zauliãí

POZVÁNKA
Matefiská ‰kola ·tramberk Zauliãí 185 oslaví
v tomto ‰kolním roce 50. v˘roãí zahájení provozu.
Pfii této pfiíleÏitosti zveme v‰echny b˘valé Ïáky, pedagogy, rodiãe a ‰irokou vefiejnost nejen
k její prohlídce na „Den otevfien˘ch dvefií“ 11.
ãervna 2011 v dobû od 9.00 hodin — 16.00 hodin. Na programu bude presentace s ohlédnutím do minulosti. V prostorách budovy se pfiedstaví dûti sv˘mi v˘tvarn˘mi a pracovnû tvofiiv˘mi pracemi.
Tû‰íme se na setkání s vámi.
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Sport
Judo
Dal‰í skvûlou akci si pfiipsal na konto v sobotu 7. 5. ‰trambersk˘ oddíl Judo. Ve zdej‰í sportovní hale se konal jiÏ 3. roãník soutûÏe v boji na
zemi (Ne-Waza) „Král ZemafiÛ“. Pro pofiádající
oddíl o to víc zajímavé, protoÏe zde domácí závodník Miroslav Bajer obhajoval vítûzství z pfiedchozích dvou roãníkÛ. O tom, Ïe obhajoba je tûÏ‰í a tûÏ‰í svûdãí i stále vût‰í úãast na této soutûÏi, která od loÀska vítá i zahraniãní úãastníky.
K polskému celku z Cieszyna, pfiihlásil letos trojãlennou v˘pravu i rakousk˘ celek Bad Pirawarth
a za rok by mûl dojet i celek z estonského Viljandi, jehoÏ zástupci ve ·tramberku startovali uÏ
v letech 1992—1994. V necelé dvacítce závodníkÛ nastoupili i ãtyfii ·tramberáci, z nichÏ právû
Bajer patfiil k velk˘m favoritÛm. V prvém zápase
vyfiadil Balazse z âeského Tû‰ína, Szarzce z Tfiince a o postup do finále se velice zapotil s polákem
Rusinem, jenÏ, aã o 25 kg lehãí, na‰emu borci
fiádnû zatápûl a jako jedin˘ cizinec provûfiil skoro v‰echny domácí závodníky, bohuÏel k jejich
smÛle. A také zde se pfiiklánûlo ‰tûstí na obû strany a nepomohlo ani prodlouÏení. Nakonec rozhodãí pfiisoudili vítûzství Bajerovi. Podobn˘ scénáfi mûlo i finále, kde Mira bojoval proti Surmovi z Havífiova. Dlouho zápas nemûl vítûze, ani
prodlouÏení nerozhodlo a tak tato úloha pfiipadla rozhodãím. Ti vyhlásili za vítûze Miroslava Bajera, kterému se tak vlastnû podafiil hattrick,
kdyÏ tuto soutûÏ potfietí za sebou vyhrál. Gratulujeme.
Dal‰í zástupce domácích Jan Luãan pûknû bojoval právû proti Surmovi, ale po operaci kolena
stále není v té stoprocentní formû a prohrál.
V opravách pak porazil karvinského Vla‰iãe a oddílového kolegu Hejla. O 3. místo narazil na uÏ
zmiÀovaného poláka Rusina a na toho nestaãil.
Petr Hejl jako jeden z nejstar‰ích úãastníkÛ se
vrátil k tomuto sportu po 27leté pauze, teprve letos v lednu a pfiíli‰ si nevûfiil, ale prÛbûh ukázal,
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Ïe ze své vcelku úspû‰né minulosti pfiíli‰ nezapomnûl. Poprvé prohrál se Zogatou z Tfiince,
v opravách porazil mladého Kubiãinu z Ostravy,
pak ho vyfiadil Jan Luãan a obsadil 8. místo. Nejsta‰í úãastník, domácí trenér, Josef ·tábl nestaãil na poláka Rusina v 1. kole. V opravách porazil Pytlíka z Karviné, Szarzce z Tfiince a o 3. místo ãekal dal‰í tfiineck˘ zástupce Zogata. Zápas byl
vcelku vyrovnan˘ asi 3 minuty. Pak uÏ to ne‰lo.
·tábl spoleãnû s Luãanem obsadili 5. místo.
TéhoÏ dne se konal 9. roãník mezinárodní soutûÏe v KromûfiíÏi Ïactva. Oproti minulosti zÛstala v poãtu úãastníku trochu pozadu. Startovalo
okolo 160 nadûjí z 5 zemí. Nastoupila zde i trojice ze ·tramberka. Úspû‰ní byli sourozenci ·imkovi. Nikola zvítûzila do 32 kg ml. Ïaãek, kdyÏ ve
finále porazila Hmírovou z Olomouce. Podobnû
si vedl i její bratr Daniel do 29 kg ml. ÏákÛ. Pro‰el vítûznû aÏ do finále proti Preissovi z SKKP
Brno. Pfies pûkn˘ v˘kon nedokázal pfiesvûdãit
rozhodãí, Ïe je lep‰í a obsadil stfiíbrnou pfiíãku.
Mezi star‰ími Ïáky startoval Matûj Ivánek a i pfies
pûkn˘ v˘kon se na stupínek nedostal.
V sobotu 21. 5. se konala v Ostravû soutûÏ ÏákÛ v judo. Té se zúãastnilo zhruba 160 nadûjí
pfieváÏnû severní Moravy. Mezi nimi zazáfiila
i ‰estiãlenná skupinka ‰trambersk˘ch nadûjí. 5
získan˘ch medailí hovofií za v‰e.
Nejprve zasáhli do bojÛ benjamínci. Zcela suverénní byl Danek ·imek do 27 kg. Nejprve porazil Sembola z Opavy, pak Kolou‰ka a Spilku
z SKP Ostrava a stanul na stupínku nejvy‰‰ím.
Pûknû si vedl Vincent Skurka do 30 kg. Nejprve
tûsnû zaváhal s Andru‰kem z SKP Ostrava.
V opravách porazil domácího borce Rozehnala
a Hlisnikovského a bral bronz. Adam Bajer startoval do 34 kg ml. ÏákÛ. Mezi 11 soupefii vyfiadil
Kupce z Orlové, Janáska z Tû‰ína, ale ve finále
nestaãil na Pfiíleského z Hranic. Zisk stfiíbra jen
potvrdil zlep‰ující se formu.
Mezi ml. Ïaãkami získala nejvy‰‰í ocenûní Nikola ·imková do 32 kg, kdyÏ 2 × porazila Borbelyovou z Baníku.
Star‰í Ïáci ·imon Skurka a Matûj Ivánek mají
smÛlu, Ïe oba startují ve váze do 60 kg a tradiãními soupefii jsou jim baníkovci Seleck˘ a Slaniãka, z nichÏ Slaniãka zvítûzil. Na‰i ho‰i se poprali o 3. místo a po boji rozhodl Skurka, Ïe
bronz bude jeho. V hodnocení druÏstev obsadil
·tramberk 5. místo ze 17 oddílÛ poãetnûj‰ích
klubÛ z Ostravy. Dlouhodobé v˘sledky ukazují,
Ïe ve mûstû pod Trúbou se tomuto sportu dafií.
O to víc je zaráÏející Ïádost rodiãÛ ·imkov˘ch
o pfiestup Danka a Nikoly do SKP Ostrava. Navíc
Nikola má nábûh, po 3 vítûzstvích v âeském Poháru, na titul Pfiebornice âR. Je tedy pravdûpodobné, Ïe se s tûmito jmény jiÏ na stránkách tisku nebudete setkávat v souvislosti se ‰trambersk˘m oddílem.
Josef ·tábl, trenér

·tramberská desítka
·tramberk, pro svou malebnost pfiezdívan˘
„Moravsk˘ Betlém“, se stal v sobotu 21. 5. dostaveníãkem bûÏcÛ — vytrvalcÛ a jejich ratolestí.
V rámci konání dal‰ího roãníku ·tramberské
desítky probíhalo v místním Národním sadû od
deseti hodin klání mladého potûru. V sedmi bûÏeck˘ch kategoriích spolu dûti soupefiily na tratích od 60 aÏ do 800 metrÛ a svádûly nelítostné
souboje. Pro mnohé z nich to byly první závody v Ïivotû, a proto se u nûkter˘ch na startu objevily i slziãky. V zápalu boje se obãas stalo, Ïe
nûkteré z dûtí zÛstalo na zemi, ale vût‰inou to
braly hrdinsky. Vstaly, aby pak utíkaly dál. V cíli v‰echny dostaly sladkou odmûnu a diplom.
Jednu hodinu pfied polednem byl pak odstartován hlavní závod. Na traÈ v nároãném kopcovitém terénu se vydalo celkem 98 bûÏcÛ bojujících o body do Moravskoslezského bûÏeckého
poháru. Vylep‰it úroveÀ tohoto závodu, co se vítûzného ãasu t˘ká, pfiijel do ·tramberka Jakub
Bajza z AK Asics KromûfiíÏ. Ten také hned po
startovním v˘stfielu za to vzal a jiÏ po prvních
sto metrech mûl docela slu‰n˘ náskok! Odstup
od ostatních závodníkÛ postupnû zvy‰oval, aby
nakonec zvítûzil s obrovsk˘m náskokem více
neÏ dvou minut pfied druh˘m v pofiadí. Tím byl
Václav Bitala z pofiádajícího klubu (La‰sk˘ bûÏeck˘ klub), kter˘ proÈal cílovou pásku za 36:42
min. Pro tfietí místo v celkovém pofiadí si dobûhl polsk˘ vytrvalec Tomasz Wróbel. V˘born˘ v˘kon podal také veterán Rostislav Kolich, kter˘
skonãil ãtvrt˘ a ve své kategorii ãtyfiicátníkÛ
zvítûzil.
31. roãníku ·tramberské desítky se zúãastnilo 164 dûtí (vloni 78), úãast dospûl˘ch 98 (vloni 82). âlánky o závodû a fotogalerie jsou na:
www.bezvabeh.cz (na konci ãlánku jsou uvedeny v˘sledky a pod hlaviãkou ·tramberské desítky kliknutím do ãtvereãku se rozbalí v˘sledky
závodu). V˘sledky Bûhu dûtí na stránkách La‰sk˘ bûÏeck˘ klub v pravém menu Atletická ‰kolka / v˘sledky.
Jifií Hara‰ta

Volejbalová sezóna Ïen 2010/2011
u konce
Sezóna ‰trambersk˘ch volejbalistek skonãila
v pondûlí 16. 5. 2011 v Kozlovicích, kdy v posledním pohárovém a zároveÀ posledním utkání celé sezóny podlehla ‰tramberská dûvãata domácím 0:3. Ale zpût na zaãátek…
Volejbalová mistrovská sezóna byla zahájena
2. 10. 2010, kdy ‰tramberské volejbalistky na
domácí palubovce vstoupily do zápasÛ KP II.
tfiídy proti Ra‰kovicím. A vstup do sezóny se vydafiil, první utkání a první dvû vítûzství 3:0. Pfii
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systému kaÏd˘ s kaÏd˘m doma a venku se po
podzimní ãásti musely místní hráãky vypofiádat
pouze se tfiemi poráÏkami ze 14 zápasÛ, kdy
podlehly pouze dvakrát Kozlovicím a Metylovicím 2:3.
Jarní ãást sezóny zaãala opût 5. 3. 2011. I v této ãásti se ‰trambersk˘m volejbalistkám vcelku
dafiilo a opût podlehly soupefikám pouze ve
tfiech zápasech, kdy se ze dvou vítûzství tentokráte radovaly hráãky Ra‰kovic a opût Kozlovic.
·tramberské volejbalistky se tak umístily na
koneãném 3. místû, pouze o bod za druh˘mi
Kozlovicemi a o dva body za vítûzem skupiny
B — Ra‰kovicemi.
Mimo mistrovské soutûÏe se v leto‰ní sezónû
místní hráãky úãastnily také Moravskoslezského poháru, ve kterém se utkaly s t˘my Mittalu
Ostrava B, ostravské Poruby, Vratimova a Koz-

lovic. Po odehrání v‰ech 8 pohárov˘ch utkání
bylo na kontu ‰trambersk˘ch hráãek 5 vítûzství
a se 13 body se zfiejmû umístí aÏ za stupni vítûzÛ,
soutûÏ je‰tû není zcela dohrána a bude se ãekat
na v˘sledek Kozlovic v jejich posledním utkání.
V leto‰ní sezónû ‰trambersk˘ volejbal reprezentovaly: Petra Bezdûková, Pavla Dûcká, Lenka
Dobiá‰ová, Iva Gilarová, Hana Hanzlíková, Mirka
Holubová, Romana a Dagmar Jurkovy, Pavla Koãvarová, Gabriela Kopfiivová, Gabriela Kováfiová,
Zuzana Li‰aníková, Iva Marková, Petra Milichová,
Eva Moudrá, Jana Podolská a Katefiina Ra‰ková.
Je tfieba podûkovat v‰em hráãkám za pfiedvádûné v˘kony v celé sezónû a zejména Janû Podolské, která sv˘mi dlouholet˘mi zku‰enostmi
obohatila hru celého t˘mu.
Za TJ Kotouã ·tramberk Petra Milichová

Kam do společnosti a za kulturou
Základní umûlecká ‰kola Kopfiivnice,
poboãka ·tramberk,
zve dne 2. 6. 2011 na

Závûreãn˘ jarní koncert
do Kulturního domu na námûstí
Zaãátek v 16.30 hodin
Zvou Ïáci a uãitelé

Muzeum Novojiãínska, Námûstí 31
vás srdeãnû zve na novou expozici

·TRAMBERK — MORAVSK¯ BETLÉM
Otevírací doba:
dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 • 13.00—17.00 hodin

Pfiipravujeme:
Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zve na

8. ·trambersk˘ flamendr
dne 18. ãervna 2011 13.00—18.00 hod.
na ‰tramberském námûstí
Mûsto ·tramberk, Námûstí 31
vás srdeãnû zve na
otevfiení nové expozice
Muzea ZdeÀka Buriana
u pfiíleÏitosti 30. v˘roãí umûlcova úmrtí

Kulturní léto ve ·tramberku
aneb v‰ude dobfie, tak co doma
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 3. 7. 2011 do Národního sadu
Vystoupí skvûl˘ Stanley’s dixie street band
z Kopfiivnice
pod vedením Stanislava Dûtského
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 10. 7. 2011 do Národního sadu

sobota 25. 6. 2011
10.00—13.00 hodin
Minikonference o malífiovû Ïivotû a díle
Kulturní dÛm, Námûstí 11, ·tramberk

Vystoupí Velk˘ dechov˘ orchestr Ostrava
pod vedením Jifiího Grussmanna

14.00 hodin — VernisáÏ v˘stavy
MAGICKÉ SVùTY ZDE≈KA BURIANA
Muzeum ZdeÀka Buriana, Námûstí 31,
·tramberk

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 17. 7. 2011 do Národního sadu

Souãástí akce je i tradiãní setkání ctitelÛ díla
Zd. Buriana SIDDIE BURKA 2011.

Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

Vystoupí country skupina Cizinci
pod vedením Jifiího Krbce
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
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Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na 9. roãník

DNÒ MùSTA ·TRAMBERKA
Sobota 25. ãervna 2011 od 13.00 do 18.00 hod., námûstí ve ·tramberku

F ARMÁ¤SK¯ TRH
ve ·tramberku
aneb V lidovém tónu
Na ‰tramberském farmáfiském trhu mÛÏete ochutnat a zakoupit
velmi kvalitní, autentické, místní (tuzemské) potraviny pûstované
a zpracovávané s láskou a respektem k zákazníkÛm, kter˘m jsou urãeny.
Pûstitelé, chovatelé, zpracovatelé pracují i s ohledem k Ïivotnímu prostfiedí, krajinû,
hospodáfisk˘m zvífiatÛm i místu pÛsobnosti.
MÛÏete se tû‰it na prodej sezónní zeleniny a ovoce, mléãn˘ch i masn˘ch v˘robkÛ,
v˘teãného peãiva, rukodûln˘ch v˘robkÛ místního pÛvodu a mnoho dal‰ího.
Nabízet své produkty bude i mnoho drÏitelÛ rÛzn˘ch certifikátÛ — místní produkt,
systém integrované produkce, bio apod.

Bohat˘ doprovodn˘ program

Dechová hudba Javofiinka
Hluãní sousedé
MuÏsk˘ pûveck˘ sbor
Cimbálová muzika
„MuÏáci z Kunovic“
Javorník
Speciální host

Pro dûti: Loutkové divadlo Pejsek a koãiãka
Odpoledne s âáryfukem
***
Dal‰í akce:
Mûstské informaãní centrum, Zauliãí 456, ·tramberk, 15.00 hod.

100 let organizovaného vãelafiství ve ·tramberku
VernisáÏ v˘stavy v˘znamného ‰tramberského spolku (potrvá do 31. 8. 2011)
Mûsto ·tramberk a Divadelní soubor „Pod vûÏí vás srdeãnû zve na divadelní pfiedstavení

operety Rudolfa Piskáãka

PERLY PANNY SERAFÍNKY
Amfiteátr pod Starou vûÏí ve ·tramberku • sobota 25. ãervna 20.00 hod.
V hlavních úlohách: Vûra Juraãáková a Mofiic Jureãka
Vstupné 50 Kã • (V pfiípadû nepfiíznivého poãasí v Kulturním domû) • Srdeãnû zvou pofiadatelé
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Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 24. 7. 2011 do Národního sadu
Vystoupí Komorní smyãcov˘ orchestr Kopfiivnice
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 7. 8. 2011 do Národního sadu
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 14. 8. 2011 do Národního sadu
Vystoupí ÎesÈová hudební skupina JAMATO
z Ostravy
pod vedením Lucie MoÏné
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 21. 8. 2011 do Národního sadu
Vystoupí dechová hudba Jistebnická 13
z Jistebníku
pod vedením Ladislava Mariá‰e
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 28. 8. 2011 do Národního sadu
Vystoupí SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána a Ale‰e Kubûny
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
❉

V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncerty ru‰í

Pozvánka k sousedÛm
Îenklava slaví 600 let od první písemné
zmínky. Mnoho ·tramberákÛ chodilo do Îenklavy do ‰koly, patfiili jsme do roku 1990 pod jednu obec, na obou místech Ïije spousta smíchan˘ch manÏelství. Proto, kdo máte zájem, pfiijmûte tuto pozvánku.
âERVENEC
1. 7. Zasedací místnost obecního úfiadu, 15.00
Îenklava vãerej‰í, dne‰ní a budoucí
VernisáÏ v˘stavy o Îenklavû v minulosti i Ïhavé
pfiítomnosti. V˘stava ze sbírkov˘ch pfiedmûtÛ
Muzea Novojiãínska i historick˘ch pfiedmûtÛ
obãanÛ Îenklavy (fotografie, obrazy, pohlednice, staroÏitnosti). Souãástí v˘stavy bude malá
expozice fotografií z ãinnosti Klubu dÛchodcÛ,
nyní Klubu seniorÛ ze Îenklavy.
V˘stava bude otevfiena pro zájemce ke zhlédnutí v úfiedních hodinách OÚ a potrvá do konce
záfií 2011.

2. 7. Procházka staletími
M‰e svatá
Kostel Nav‰tívení Panny Marie, 8.00 hodin
M‰i bude slouÏit generální vikáfi Biskupství ostravsko-opavského Monsignor Martin David,
rodák za Îenklavy.
V kostele bude vystaven pÛvodní oltáfi, kter˘ je
zapÛjãen z Muzea Novojiãínska.
Den otevfien˘ch dvefií v Základní a matefiské
‰kole v Îenklavû
Z· a M·, 10.00—18.00 hodin
Hlavní odpolední program
Fotbalové hfii‰tû od 13.00 hodin do noci
Dobov˘ jarmark na hfii‰ti, prezentace ‰koly —
stánky Z·. Ve 13.00 hodin pÛjde od základní
‰koly pfies vesnici na fotbalové hfii‰tû krojovan˘
prÛvod (spolky, ‰kola, sdruÏení a obãané Îenklavy, historická, koÀmi taÏená stfiíkaãka, auto
„Stafienka ze ·tramberka“). V koãáfie taÏeném
koÀmi pojede historická postava Lacka z Kravafi. Starostka pfiijme z rukou pana Lacka z Kravafi listinu na odúmrÈ pro vsi ‰tramberského
panství.
Program a úãinkující
Skupiny historického ‰ermu Allegros a Les
Enfants Perdus — volná spoleãnost pro historii a ‰erm. ·ermífii sehrají barokní scénografickou fresku ze Ïivota obyvatel v Îenklavû a okolí asi v 16.00 hodin.
Hudební skupina Cameráta
SdruÏení dechového orchestru mûsta ·tramberka
Stanley’s Dixie Street Band — hudební skupina
Leona Machálková — koncert zaãne v 18.30
Vz˘vání ohnû — ohÀová show
Diskotéka Kiss Morava Víti Gor‰anova
OhÀostroj
Pro dûti — ukázky historick˘ch zbraní, myslivecká stfielnice, jízdy v historickém koãáfie, projíÏìky v hasiãské Stafience
Obãerstvení zajistí místní spolky a podnikatelé.
Na této oslavû by nemûl chybût Ïádn˘ obãan
Îenklavy, pozvûte své pfiíbuzné, rodáky, b˘valé
absolventy základní ‰koly.
Otevfieno v rámci oslav
Rodn˘ dÛm Kristiána Davida se stálou expozicí o Ïivotû a díle Kristiána Davida
10.00—18.00 hodin
V˘stava Îenklava vãerej‰í, dne‰ní a budoucí
v zasedací místnosti OÚ Îenklava
10.00—18.00 hodin
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Îenklava 600 let od první písemné zmínky
Obec Îenklava (336 m n. m.) se rozkládá
v údolí podél potoka Sedlniãky. Vesnice se táhne svj. smûrem po obou stranách silnice vedoucí ze ·tramberka do Vefiovic v délce více neÏ
tfii kilometry. Údolí vévodí památná hora Kotouã, hfieben Pekel pak tvofií hranici s Lichnovem. Na západû je údolí ohraniãeno vrchem
Hlásnicí. ZaloÏení vsi spadá nejspí‰e do 13. století, kdy vzniká i fiada okolních osad. První písemná zmínka o Îenklavû se objevuje v listinû
pana Lacka z Kravafi z roku 1411 na odúmrÈ pro
vsi ‰tramberského panství. Tenkrát se obec psávala Îenklav a byla ãeská. ·tramberské panství
patfiilo pánÛm z Kravafi do roku 1434. Po nich
zdûdili hrad pánové z Cimburka a v dal‰ích letech hrad vystfiídal nûkolik majitelÛ. Pozdûji
obec pfiíslu‰ela k panství fulneckému, ale po jeho rozdûlení v roce 1584 byla osada pfiipojena
ke Kunwaldu. Roku 1588 Jan Balear Centr˘‰
z Kysuberka prodal vesnici Rybí a osadu Îenklab za 5600 zl. mûstu Novému Jiãínu. U novojického panství setrvala ves aÏ do konce feudalismu. Poãátkem 16. století byla osada zniãena
Ïivelnou pohromou a velice zpustla. Nov˘mi
osadníky byli Nûmci, pravdûpodobnû z Fulneku
a okolí, ktefií byli nekatolíci. Za tfiicetileté války
byla vesnice ãasto plenûna císafisk˘mi a protestantsk˘mi vojsky a 21. února 1624 ji vypálili Poláci. Poté byla znovu osidlována hlavnû nûmeck˘m obyvatelstvem.

Program kina Štramberk
NA MùSÍC âERVEN
Nedûle 5. 6. 2011

·TRAMBERSKÁ POUË
Kino nehraje
Nedûle 12. 6. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

ODCHÁZENÍ
Komedie, drama, pfiístupn˘, 90 min
Svûtovû uznávan˘ dramatik a politik Václav Havel se poprvé stane reÏisérem, aby pfievedl na
filmové plátno hru, kterou s úspûchem uvedly
domácí i zahraniãní scény. Setkání Václava
Havla s filmovou reÏií, fieãeno jeho slovy —
v závûru jeho vefiejné kariéry — je ponûkud
symbolické. Jeho rodina, pfiedev‰ím v osobû jeho str˘ce Milo‰e Havla, je úzce spojena s roz-

vojem ãeskoslovenského filmu a vybudováním
domácího filmového prÛmyslu v období první
republiky, sám autor odmaliãka touÏil stát se
filmov˘m reÏisérem. V hl. rolích: Josef Abrhám,
Dagmar Ve‰krnová-Havlová
Nedûle 19. 6. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

ÚTùK ZE SIBI¤E
DobrodruÏné drama, titulky, 133 min, pfiístupn˘ od 12 let
Drama, zaloÏené na skuteãné události z roku
1940, popisuje útûk mezinárodní skupinky vûzÀÛ z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevfiení nelítostné sibifiské zimy, projdou oblastí
jezera Bajkal a pfiekroãí Transsibifiskou magistrálu. Pfied sebou v‰ak mají je‰tû mnohem krutûj‰í zkou‰ky lidské odolnosti a vÛle, pou‰È Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se aÏ po 4 000 mílích v Indii. Film je zaloÏen na pamûtech Slawomira Rawicza popisujících jeh útûk ze sibifiského gulagu. V hlavních rolích: Colin Farrell
a Jim Sturgess.
Nedûle 26. 6. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

AUTOPOHÁDKY
âesk˘ animovan˘ povídkov˘ film, 83 min, pfiístupn˘
Celoveãerní povídkov˘ animovan˘ film je sestaven ze ãtyfi animovan˘ch epizod a hrané ãásti,
která v‰e spojuje a vytváfií rámec pfiíbûhu. KaÏdá z pohádek bude zpracována jinou technikou
a jin˘m tvÛrãím t˘mem. První epizoda inspirovaná Pohádkou o princeznû, která se nesmála,
je animována poloplastickou technologií. ReÏisérem této povídky je Bfietislav Pojar a v˘tvarníkem Pavel Koutsk˘. Druh˘ pfiíbûh vyuÏívá
klasickou animaci loutek. V˘tvarníkem a reÏisérem je Michal Îabka a pfiíbûh o Víle a úãetním
je zábavn˘ pro dûti a pouãn˘ pro tatínky. Tfietí
ãást je animovaná velmi neobvyklou technologii papírové ploché loutky v reálném prostoru.
V˘tvarníkem je Bára Dlouhá a reÏisérem Franti‰ek Vá‰a. Pfiíbûh o rybáfii, jeho Ïenû a zlaté rybce je znám˘, jeho nová interpretace ve svûtû kol
a motorÛ je v‰ak naprosto nová. âtvrtá epizoda
se odehrává v nedaleké budoucnosti. ReÏisér
a v˘tvarník Libor Pixa doufá, Ïe zdrav˘ rozum
zvítûzí nad chamtivostí a touhou b˘t za kaÏd˘ch
okolností první. ReÏisérem hran˘ch pfiedûlÛ
bude Jakub Kohák. Vypravûãem bude zpûvák
skupiny Chinaski.

NA MùSÍC âERVENEC
P¤IPRAVUJEME:
âERNÁ LABUË, SPRÁVCI OSUDU,
HON NA âARODùJNICE,
RANGO, âERTOVA NEVùSTA
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www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po — Pá 8.00 — 16.00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je
možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem
i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.
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Inzerce
• Nabízím douãování anglického jazyka pro dûti i dospûlé. Nyní jsem studentka PdF UP
v Olomouci, dfiíve jsem angliãtinu studovala
v USA a v Anglii. Zku‰enosti s individuální
i skupinovou v˘ukou mám jako lektorka jiÏ 4
roky. Kontakt: sarka.hyvnarova@seznam.cz,
mobil: 605 934 254

• Prodám novou kuchyÀskou pracovní desku
o rozmûrech délka 124 cm × ‰ífika 60 cm × síla 2,8 cm. Barva desky hnûdo-béÏovo-ãern˘
drobn˘ dekor s vysol˘m leskem.
Kontaktní telefon 732 452 236.

• Kvûtináfiství Kvûtinka ve ·tramberku uskuteãní od 6. 6. 2011 slevy 30 % na ve‰ker˘ sortiment. Akce probûhne do konce ãervna nebo
do vyprodání zásob.

CHEMIJ VILIAM
TOPENÍ-PLYN-VODA
Novû v nabídce
2D/3D vizualizace interiéru,
exteriéru
Cenové nabídky ZDARMA
Více na www.chemij.cz
Tel: 606 276 745,
607 208 750

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
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 5/2011.
Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
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