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…z jednání rady
Krásnû horké léto. „Srpen-li zpoãátku
hfieje, zima pak se dlouho snûhem skvûje“. No tak nevím, na co bychom se mûli
více zlobit, zda na to parno, co nás suÏuje, nebo na pfiedstavu dlouhé zimy. Jeden
si nevybere.
61. jednání rady mûsta se zab˘valo
zprávou o ãinnosti kontrolního v˘boru za
období od pololetí roku 2005 do pololetí
roku 2006, kterou zpracoval a radû pfiedloÏil její pfiedseda ing.
Jifií TÛma, Csc. Zprávu o ãinnosti komise sociálnû-zdravotní a bytové zpracovaly Katefiina Sochová, Dis. a Karla Procházková, v radû pfiedloÏila pfiedsedkynû
místostarostka Jindfii‰ka Kundlová. Pfiedmûtem jednání tûchto spojen˘ch komisí
jsou problematika z oblasti sociálnû zdravotní, spolupráce s organizacemi zab˘vajícími se péãí o obãany — zdravotnické
zafiízení Therapón o. p. s. Kopfiivnice,
Charita Kopfiivnice, Salus, o. p. s. Kopfiivnice, âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ aj. a z oblasti bytové údrÏba a oprava bytového fondu, pfiidûlování bytÛ, vymáhání dluhÛ na nájemném aj.
Práce s lidmi si vyÏaduje trpûlivost, pochopení a obãas silné nervy, pevnou ruku
a rázn˘ krok.
O tom, Ïe práce s lidmi je jednou z nejtûÏ‰ích, nikdo nepochybuje.
Dal‰í pfiedloÏenou zprávou byly informace ze sociální oblasti a zpráva o nezamûstnanosti ve mûstû. Jedná se o sociální
v˘pomoci obãanÛm star‰ím a nemocn˘m,
zdravotnû tûÏce postiÏen˘m a také péãe
o dûti v nûkter˘ch rodinách, která spoãívá

v dohledu nad v˘chovou i ve spolupráci se
Z·, Mûstsk˘m úfiadem v Kopfiivnici
a o‰etfiujícím lékafiem. V rámci pro‰etfiování sociálních pomûrÛ v nûkter˘ch rodinách se uskuteãnilo za uplynulé období
30 náv‰tûv. Nezamûstnanost v na‰em
mûstû od bfiezna do ãervna 2006 kolísala
mezi 11,31 % a 9,7 %. Dlouhodobû nezamûstnaní jsou pfiijímáni na vefiejnû prospû‰né práce.
Zprávu zpracovala Katefiina Sochová,
Dis. V‰echny zprávy rada mûsta vzala na
vûdomí.
CoÏ se t˘kalo i informace o dobû a zpÛsobu vyfiízení petice ã. 2/2006 — Petice
obãanÛ mûsta ·tramberka za vytvofiení
dvou prvních tfiíd v místní Základní ‰kole
ve ·tramberku ve ‰kolním roce
2006/2007. Jednání bylo svoláno starostou mûsta a zúãastnili se zástupci mûsta,
vedení Základní ‰koly ve ·tramberku, ãlenové ‰kolské rady a zástupci petiãního v˘boru. Z jednání vyplynulo, Ïe zÛstane jedna 1. tfiída, ale vedení Z· zajistilo pro
pfií‰tí ‰kolní rok rozdûlení poãtu ÏákÛ
v první tfiídû na dvû skupiny pfii v˘uce ãeského jazyka (psaní a ãtení), coÏ je velmi
vstfiícn˘ krok ze strany ‰koly. V závislosti
na v˘sledku jednání ve vûci petice ã. 2 rada schválila postup navrÏen˘ vedením Z·
a M· ·tramberk a povûfiila starostu vypracováním odpovûdi petiãnímu v˘boru.
Pfii kontrole úkolÛ byly uloÏeny dal‰í, jako dofie‰ení nav˘‰ení pracovního úvazku
v souvislosti se zv˘‰en˘mi poÏadavky na
ãinnosti na úseku investora a stavebního
úfiadu pro tajemnici Evu Vefimifiovskou,
vedoucímu TS Josefu Va‰kovi zpracovat
dvû varianty nákupu nového automobilu

pro potfieby Technické správy mûsta
·tramberka a zajistit opravu oplocení lokality Pískovny, investoru mûsta Janu
Kozlovskému zajistit vyt˘ãení hranice
místní komunikace v lokalitû Vrchní cesty u domu ãp. 191 a Mgr. Radce Krysové
zajistit zmûnu umístûní dopravního znaãení „zóna 30“ na ulicích NádraÏní a Dolní Ba‰tû.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada mûsta vzala na vûdomí Ïádost Moravsk˘ch asfaltov˘ch dolÛ Servisní a. s. o sníÏení finanãní ãástky za pronájem pozemkú na k. ú. ·tramberka a v ostatních organizaãních záleÏitostech radní
schválili pfiivolení soudu k v˘povûdi z nájmu nájemníkÛm neplatiãÛm z bytu na
Bafiinách, schválili zv˘‰ení nájemného
v souladu s § 4 zákona ã. 107/2006 Sb.
v roce 2007, finanãní pfiíspûvek k zaji‰tûní dÛstojn˘ch oslav 130. v˘roãí zaloÏení
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku, odmûnu pro vítûze rychlostní prémie
s cílem ve ·tramberku v rámci 4. roãníku
bûÏeckého závodu Rodn˘m krajem Emila
Zátopka a finanãní pfiíspûvek na Motoristické setkání pod Trúbou na ·tramberském okruhu ve dnech 19.—20. srpna
2006. Byla schválena smlouva o dílo mezi
mûstem ·tramberkem a ing. Josefem JalÛvkou na pfiípravu, technické zaji‰tûní
a vedení dvou semináfiÛ akce ·tramberkMoravsk˘ Betlém v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Radní vzali na vûdomí rozhodnutí fieditelky Z· a M· ·tramberk
o stanovení úplaty v matefisk˘ch ‰kolách
za pfied‰kolní vzdûlávání pro období od
1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 dle ‰kolského zákona ã. 561/2004 Sb. a vyhlá‰ky o pfied‰kolním vzdûlávání ã. 12/2005, pfiedloÏené návrhy variant na nákup nového automobilu pro oddûlní TS ·tramberk a informaci o komunálních volbách, které probûhnou ve dnech 20.—21. 10. 2006
a konstatuje, Ïe poãet ãlenÛ zastupitelstva mûsta ·tramberka pro léta 2006—
2010 bude v souladu s § 49 zákona ã.
491/2001 Sb. ãinit 21.
Prázdniny se právû pfielomily vejpÛl,
dûti i vodymilovní ãachtalové si uÏívají

letních radostí na koupali‰tích, pfiehradách ãi u mofie, nûktefií se potí po dovolené v zamûstnání, jiní se teprve tû‰í na volno, kaÏd˘ po svém proÏívá tûch pár dní
volna a radosti. „Mít co dûlat, koho milovat a v co doufat — to jsou ingredience
‰tûstí“ (M. Salvaneschi).
Vûra Michnová

Informace investora
V souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace (prÛtah mûstem 2. etapa)
v úseku ul. Dolní Ba‰ta se vyskytly technické problémy, které bylo nutné vyfie‰it
a realizovat nad rámec provádûné stavby.
Tímto dochází k posunutí termínu dokonãení stavby a nutnosti prodlouÏení
zvlá‰tního uÏívání (uzavírky) tohoto úseku místní komunikace. S ohledem na postup prací je zprÛjezdnûní tohoto úseku
plánováno v druhé polovinû mûsíce srpna.
Za vzniklou situaci se mûsto v‰em obãanÛm omlouvá.
Investor mûsta

VáÏení ãlenové petiãního
v˘boru, váÏení spoluobãané
V souladu se zákonem ã. 85/1990 Sb.
O právu petiãním a Pravidly pro pfiijímání a vyfiizování petic a stíÏností Mûstského úfiadu ·tramberk, odpovídáme na Petici obãanÛ mûsta ·tramberka za vytvofiení dvou prvních tfiíd v místní Základní
‰kole ve ·tramberku, ve ‰kolním roce
2006/2007 (dále jen petice), Vámi fyzicky
pfiedanou k projednání Zastupitelstvu
mûsta ·tramberka (ZM·) na jeho 23. zasedání dne 26.6.2006.
ZM ·tramberka uloÏilo úkol starostovi
mûsta iniciovat pracovní schÛzku zástupcÛ vedení Z· a M· ·tramberk, rady ‰koly,
zástupcÛ ãlenÛ petiãního v˘boru a statutárních zástupcÛ mûsta ·tramberka, za
úãelem vyfiízení petice. SchÛzka se usku-
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teãnila dne 10. 7. 2006 (viz. záznam z jednání).
Rozdûlení první tfiídy, kde podle na‰ich
informací bude chodit 28 ÏákÛ (tfiídu
podle zákonn˘ch pfiedpisÛ dûlí 31. dítû),
je moÏno fie‰it dvûma zpÛsoby:
schválením v˘jimky ze strany zfiizovatele tj. ZM ·tramberka a vyãlenûním
cca 389 tis. Kã z rozpoãtu mûsta na náklady spojené se zaji‰tûním 1 pedagogického pracovníka navíc. (Zamûstnanci ‰koly a uãební pomÛcky jsou financovány Ministerstvem ‰kolství, prostfiednictvím Krajského úfiadu, mûsto
platí pouze provozní náklady Z· poznámka autora)
organizaãním opatfiením Z·
V˘sledkem schÛzky bylo doporuãení
fie‰it problém vût‰ího poãtu ÏákÛ v 1. tfiídû organizaãními opatfieními. 1. tfiídu bude uãit paní Mgr. Lenka Dobiá‰ová, která
má zku‰enosti s v˘ukou více ÏákÛ. V 1.
tfiídû bude ve ‰kolním roce 2006/2007
rozdûlena v˘uka ãeského jazyka (tj. ãtení
a psaní, které ãiní 8 ze 20 vyuãovacích hodin t˘dnû) a posílení tohoto pfiedmûtu
dal‰í vyuãující zku‰enou kantorkou Mgr.
Jitkou JalÛvkovou. To v‰e bez nároku na
rozpoãet mûsta. Pfii znalosti souãasn˘ch
rozpoãtov˘ch pravidel ve ‰kolství je ze
strany vedení ‰koly pfiislíbena garance
rozdûlené v˘uky ãeského jazyka po cel˘
‰kolní rok 2006/2007.
Toto fie‰ení bylo projednáno s kladn˘m
stanoviskem v Radû mûsta ·tramberka
dne 20. 7. 2006 a bude o nûm podána informace na nejbliÏ‰ím jednání ZM ·tramberka.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Z kalendáfie starosty
23. 6. Jednání valné hromady Agentury
Beskydy-Vala‰sko
pfiijetí polské delegace z ChodzieÏa
a dechového orchestru ze Szamocina

26. 6. Vedení jednání 23. zastupitelstva
mûsta
27. 6. V˘jezdní jednání rady mûsta po stavebních akcích a problémov˘ch
místech ve mûstû
28. 6. Fyzická pfiejímka koupali‰tû Libotín od firmy GHC Invest s. r. o. Praha
29. 6. Kontrola dotace na 751 Bafiiny z Finanãního úfiadu z Nového Jiãína
Kolaudace koupali‰tû Libotín
Aktivní úãast na slavnostním vyfiazování ÏákÛ 9. tfiíd
Pfiijetí pedagogick˘ch pracovníkÛ
Z· a M· ·tramberk u pfiíleÏitosti
ukonãení ‰kolního roku 2005/2006
3. 7. Jednání s pfiedsedou pfiedstavenstva SmVaK a. s. O budování kanalizaãních fiádÛ ve ·tramberku
4. 7. Jednání s jednatelem Stavokomp
a. s. Karviná o realizaci 3. etapy rekonstrukce objektÛ Z· a tûlocviãny
5. 7. Slavnostní otevfiení rekonstruovaného koupali‰tû Libotín
10. 7. Jednání pracovního t˘mu o petici
obãanÛ za vytvofiení dvou prvních
tfiíd v Z· ·tramberk
11. 7. Kontrola ãerpání dotace na rekonstrukci koupali‰tû Libotín úfiedníky
MMR âR z Prahy
12. 7. Pracovní jednání s jednatelem Kotouã s. r. o. ·tramberk ing. Hájkem
13.7. Úãast na valné hromadû SmVaK a. s.
v Ostravû
14. 7. Slavnostní zahájení provozu tenisového kurtu spojenou s turnajem
v tenise a nohejbale pofiádaném firmou ISMM s. r. o.
17. 7. Jednání s Agenturou Gavlas o prodeji areálu b˘v. Oãního oddûlení
18. 7. Natáãení v âro 6 Praha 30 min. relace o ·tramberku v rámci cyklu
„âlovûk a obec“
19. 7. Jednání o koneãném vyúãtování
akce rekonstrukce koupali‰tû Libotín
jednání o problémech realizace PrÛ
tahu mûstem se zástupci Alpine a. s.
20. 7. Jednání 61. rady mûsta
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Ing. Jan Socha

Oznámení oddûlení TS

Policejní koutek

Od 21. 8. do 31. 8. 2006 je moÏné platit
poplatek za komunální odpad pouze
v úfiední dny v pokladnû Mûstského úfiadu. Tento poplatek musí b˘t uhrazen do
30. záfií 2006.

Milí spoluobãané.
V‰ichni jste jiÏ jistû zaznamenali, Ïe je
v platnosti nov˘ zákon o dopravû. Zv˘‰ili
se pravomoce i pro stráÏníky mûstské policie. Dosud jsme dopravní pfiestupky vût‰inou fie‰ili upozornûním a domluvou.
Nov˘ zákon nám v‰ak nedává moÏnost
volby a sankce jsou velmi pfiísné. Ve vlastním zájmu dodrÏujte dopravní a bezpeãnostní pfiedpisy.
Zaãala nám prázdninová a dovolenková
sezóna. UÏijte si ve zdraví a v pohodû sluneãních dní a naãerpejte novou energii
do dal‰ího období.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete stále volat na
tel.: 736 670 513, nebo 606 909 624, nebo
na e-mail:
mp_stramberk@sendme.cz..
Pevná linka: 556 812 252

Marie S˘korová, referent odd. TS

Upozornûní z úseku
cestovních dokladÛ
V souvislosti s platností zákona ã.
136/2006 Sb., kter˘m se mûní nûkteré
zákony na úseku cestovních dokladÛ,
konãí nabírání Ïádostí o vydání cestovních pasÛ na Mûstském úfiadu ve ·tramberku ve stfiedu 16. srpna 2006. Od tohoto data se nabírají pouze Ïádosti o vydání obãansk˘ch prÛkazÛ. Od 1. 9. 2006
se Ïádosti o vydání cestovních dokladÛ
podávají v Kopfiivnici na Mûstském úfiadu (b˘valá „fieditelská budova Tatry Kopfiivnice“).
Správní poplatek je
pro osoby nad 15 let — 600 Kã/10 let
pro dûti do 15 let — 50 Kã/1 rok.
V období mezi 21. 8. 2006 a 1. 9.
2006 nebude moÏné podávat Ïádosti
o vydání cestovního pasu se strojovû ãiteln˘mi údaji. Bude moÏné podat pouze
Ïádost o vydání cestovního pasu bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ s dobou platnosti na
jeden rok, za správní poplatek 600 Kã.
Nadále se nabírají Ïádosti o vydání
osvûdãení o státním obãanství (napfi. pro
vydání 1. cestovního pasu pro dûti do 15
let) za správní poplatek 100 Kã.
Eli‰ka Hyklová

Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Regenerace sídli‰tû Bafiiny
— parãík u Domu
s peãovatelskou sluÏbou
Mnozí z nás vûdí, Ïe jsme na základû
Ïádosti získali z Nadace Partnerství finance na realizaci Parãíku u DPS. Chtûli bychom touto cestou podûkovat lidem, ktefií si na‰li ãas na vyplnûní dotazníku (bohuÏel pouze 10) a zúãastnili se plánovacího víkendu dne 12. a 13. kvûtna 2006
(v pátek pfies 30 lidí, v sobotu pfies 20 lidí). Obou dnÛ se zúãastnili i zástupci
mûsta, o. s. Hájenka, ing. Pavla Ka‰ubová
a dal‰í. V pátek lidé pojmenovávali to, co
se jim zde nelíbí a co by chtûli jinak, v sobotu se snaÏili po prohlídce místa ve skupinách zakreslit návrhy na úpravu tohoto
místa. Ty potom pfiedstavili ostatním.
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V‰ichni, ktefií jsme tento víkend pfiipravovali jsme se shodli na tom, Ïe diskuse byla Ïivá a konstruktivní a návrhy, se kter˘mi lidé pfii‰li, byly velmi podnûtné. Na závûr se pak za pomoci facilitátorÛ (tûch,
ktefií fiídí diskusi) z Nadace Partnerství
museli domluvit na spoleãné verzi projektu. Jediné, co vzbudilo vzru‰enou diskusi a rozdílné názory byla konkrétní podoba místa — prÛchozí (rychl˘) chodník
s laviãkami versus okruh (korzo) s laviãkami jako místo setkávání. Spí‰e pfievládla rychlá varianta. Tato koneãná podoba
byla pfiedána ing. Pavle Ka‰ubové, která
vypracovávala celkovou studii Regenerace sídli‰tû Bafiiny.
·koda, Ïe se nezúãastnilo více lidí,
moÏná by pfii‰li s dal‰ími podnûtn˘mi návrhy na regeneraci prostfiedí, ve kterém
Ïijí.
V souãasné dobû ing. Ka‰ubová vypracovává projekt. Budou osloveny firmy, ze
kter˘ch bude vybrána ta, která provede
celkovou realizaci. Ta by mûla b˘t dokonãena do konce roku 2006.
Zveme tedy v‰echny, které tento projekt zajímá, dne 29. srpna (úter˘) v 15 hodin do Domu zahrádkáfiÛ na Bafiinách.
Zde bude ing. Ka‰ubovou pfiedstaven projekt, kter˘ byl na základû návrhÛ obãanÛ
zpracován.
Mgr. Radka Krysová

Stfiípky ze ‰koly
·kolní rok 2005—2006
v Z· ·tramberk
Prázdniny zaãaly, v‰ichni Ïáci na‰í ‰koly si je bezesporu plnû zaslouÏili, stejnû
tak i v‰ichni pedagogiãtí i ostatní pracovníci ‰koly. ·kola osifiela a ãeká na party
dûlníkÛ, ktefií v ní provedou dÛleÏité
úpravy a opravy, které nutnû potfiebuje.
VraÈme se ale k uplynulému ‰kolnímu
roku. Nejdfiíve trocha ãísel.
Do ‰koly chodilo ve ‰kolním roce
2005—2006 311 ÏákÛ, 172 na 1. stupni

(1.—5. tfiída), 139 na 2. stupni (6.—9. tfiída). Celkem nav‰tûvovaly dûti 15 tfiíd — 9
na 1. stupni, 6 na 2. stupni. PrÛmûrn˘ poãet dûtí ve tfiídû je 20,7. ·kola provozuje
i 2 oddûlení ‰kolní druÏiny (pro 1.—4. tfiídu), kde bylo zapsáno celkem 50 dûtí. 2
dûti konaly povinnou ‰kolní docházku jin˘m zpÛsobem (v zahraniãí). 2 Ïáci 8.
roãníku, ktefií mají jiÏ splnûnou povinnou
‰kolní docházku budou dále pokraãovat
v 9. roãníku, aby získali úplné základní
vzdûlání.
Na konci ‰kolního roku obdrÏelo 141
ÏákÛ 1. stupnû vysvûdãení s vyznamenáním, 31 ÏákÛ prospûlo. Na 2. stupni bylo
s vyznamenáním 48 ÏákÛ, 90 prospûlo, 1
Ïák neprospûl. Chování ÏákÛ ve ‰kole bylo hodnoceno u ÏákÛ 1. stupnû jako velmi
dobré, se vzrÛstajícím vûkem pfiicházejí
obãasné kázeÀské problémy, takÏe u 4 ÏákÛ 2. stupnû bylo chování uspokojivé, 1
Ïák neuspokojivé. Docházka do základní
‰koly je povinná, musí se tedy vést statistika omluven˘ch a neomluven˘ch hodin.
Îáci zame‰kali v uplynulém ‰kolním roce
celkem 18 141 omluven˘ch hodin, coÏ je
v prÛmûru 57,18 na Ïáka, a 77 hodin nebylo uspokojivû omluveno, coÏ je 0,25 hodin na Ïáka.
·kola je Ïiv˘ organismus, kam noví Ïáci — prvÀáãci pfiicházejí a ti velcí deváÈáci ji zase vymûní za jinou, stfiední.
K zápisu do 1. tfiídy pfii‰lo 36 dûtí. 4 zákonní zástupci poÏádali o odklad ‰kolní
docházky, rodiãe 2 dûtí se rozhodli dát své
ratolesti do plavecké ‰koly a rodiãe 1 dívenky narozené v záfií se nakonec rozhodli pokraãovat v jejím pfied‰kolním vzdûlávání. Do 1. tfiídy tedy v záfií nastoupí 29
dûtí, 1 Ïák bude plnit povinnou ‰kolní docházku v zahraniãí.
Z 9. tfiíd letos vy‰lo 46 ÏákÛ. 35 se rozhodlo pro studium stfiedních ‰kol s maturitou, 11 pro stfiední odborná uãili‰tû. Neodcházejí v‰ak jen deváÈáci. Na osmileté
gymnázium odchází 1 Ïák 5. tfiídy a 2 sedmáci budou dále pokraãovat na ‰estiletém gymnáziu. ProtoÏe tito Ïáci jsou velmi chytfií a schopní, je nám líto jejich od-
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chodu, ale pfiejeme jim hodnû úspûchÛ
v dal‰ím studiu i Ïivotû.
·kolu nav‰tûvují i Ïáci, ktefií mají rÛzné specifické poruchy uãení. Tûm byla vûnována zvlá‰tní péãe. 16 dûtí bylo zafiazeno do reedukaãní péãe, tyto dûti mûly
zpracovány individuální vzdûlávací plány.
U 43 ÏákÛ byl ve vyuãování zohledÀován
jejich problém.
Závûr ‰kolního roku je jiÏ tradiãnû pro
v‰echny Ïáky slavnostní, ti nejlep‰í jsou
vyhodnoceni a odmûÀováni v kulturním
domû, kde pro nû vycházející deváÈáci
pravidelnû pfiipravují kulturní program,
kter˘m se se ‰kolou louãí. Slavnostní rozlouãení se Ïáky 9. tfiíd za úãasti pfiedstavitelÛ mûsta, rodiãÛ a pfiátel jiÏ dávno pfierostlo kapacitu sálu kulturního domu
a má vÏdy vynikající úroveÀ.
·kola, to nejsou ov‰em jen vyuãovací
pfiedmûty, ale i mnoho dal‰ích aktivit,
které vedou ke zlep‰ení vztahÛ mezi Ïáky,
jejich ochranû a bezpeãnosti.
Îáci jsou s nejrÛznûj‰ími sociálnû patologick˘mi jevy seznamováni nejen v hodinách pfiírodopisu, obãanské ãi rodinné
v˘chovy a v tfiídnick˘ch hodinách, ‰kola
spolupracuje i s Policií âR (dopravní v˘chova, zvy‰ování právního vûdomí), se
spoleãností RENARKON, jejich aktivity se
t˘kají vztahÛ ÏákÛ ve tfiídû, nebezpeãí závislostí napfi. na poãítaãov˘ch hrách apod.
V˘borná je spolupráce ‰koly s pracovníky
âSâK, ktefií Ïáky prakticky seznamují se
zásadami první pomoci, základy sebeobrany (aikido), s nebezpeãími drogov˘ch
závislostí.
·kolu pravidelnû nav‰tûvuje etoped,
kter˘ radí nejen uãitelÛm, ÏákÛm, ale
i rodiãÛm hlavnû v oblasti v˘chovn˘ch
problémÛ dûtí. V problematick˘ch 9. tfiídách se prevencí sociálnû patologick˘ch
jevÛ zab˘val i pracovník Pedagogicko psychologické poradny Nov˘ Jiãín.
Na‰i Ïáci nebyli hodnoceni jen v rámci
‰koly, ale zúãastnili se i celorepublikov˘ch testovacích programÛ KALIBRO (5.
tfiídy) a SCIO (9. tfiídy). Z v˘sledkÛ testÛ
vyplynulo, Ïe znalosti a dovednosti na‰ich

ÏákÛ v ãeském jazyce jsou mírnû nad celorepublikov˘m prÛmûrem, coÏ pokládáme za velmi dobré, v matematice mají na‰i Ïáci znalosti a dovednosti srovnatelné
s prÛmûrem republiky, v nûkter˘ch oblastech (geometrie, slovní úlohy, logické
úlohy) mírnû hor‰í. Zde musíme je‰tû více zapracovat.
Na‰e ‰kola se profiluje sv˘m zamûfiením na ekologickou v˘chovu a v˘chovu
k trvale udrÏitelnému rozvoji. Îáci absolvovali ekoprogramy Hájenky (financované MûÚ ·tramberk), dále mnoÏství exkurzí a pfiírodopisn˘ch v˘letÛ, zpracovali
tfiídní miniprojekty (vyuÏití pfiírodnin,
psi), uspofiádali v˘tvarnou soutûÏ ke Dni
bez aut. Ve ‰kole se do tfiíd podafiilo zavést
tfiídûní odpadu na plasty, papír a ostatní.
Zaãali jsme, nyní bude nutno vytrvat
a b˘t dÛslední.
Na‰e ‰kolství ãekají od 1. 9. 2007 velké
zmûny. KaÏdá ‰kola si do této doby musí
zpracovat svÛj vlastní ‰kolní vzdûlávací
program, podle kterého bude v budoucnu
pracovat. Na‰i pedagogiãtí pracovníci na
tvorbû tohoto vzdûlávacího programu cel˘ ‰kolní rok intenzivnû pracovali a zprÛhlednili pro sebe i Ïáky témata získan˘ch
kompetencí (komunikativní, k uãení, sociální a personální, pracovní, k fie‰ení
problémÛ, obãanské) a zapoãali s rozdûlováním uãiva jednotliv˘ch pfiedmûtÛ tak,
aby uãivo na sebe v jednotliv˘ch pfiedmûtech navazovalo, neopakovalo se, respektovalo mezipfiedmûtové vztahy. V této
práci budeme nadále pokraãovat tak, abychom v 1. a 6. tfiídû mohli od 1. 9. 2007
zaãít uãit podle na‰eho vlastního ‰kolního vzdûlávacího programu.
Toto je ov‰em budoucnost. Ráda bych
se je‰tû vrátila k uplynulému ‰kolnímu
roku. Ve ‰kole se nevymûÀují jen Ïáci, ale
i uãitelé. Za v‰echny Ïáky i kolegy bychom chtûli podûkovat Jifiímu Svobodovi,
kter˘ odchází na nové pÛsobi‰tû, a popfiát
mu v profesním i osobním Ïivotû hodnû
úspûchÛ, spokojenosti a pohody.
Pfiejeme v‰em hezké a pohodové letní
prázdniny a dovolenou.
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Vlasta Kalí‰ková

Snad i dal‰í ‰kolní rok bude pln˘ pohádek se ‰Èastn˘m koncem.

Informace z M·

Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

Vzpomínáme
Prázdniny se na nás pfiíjemnû usmívají
a my v M· Bafiiny se zam˘‰líme nad uplynul˘m ‰kolním rokem
Sluníãko v ãervnu lákalo k vodû, na v˘lety, a tak i rodiãe s dûtmi na‰í ‰koly se
v nedûli vydali vlakem za indiány do Li‰ãího ml˘nu ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm.
Byla to jedna z mnoha akcí, které jsme
pofiádali.
Bfiezen a duben jsme vûnovali jaru
a Zemi. Vyná‰eli jsme zimu a pou‰tûli ji
po blízkém potÛãku za zpûvu lidsk˘ch
písní a pofiekadel. Se ‰koláky jsme oslavili Den Zemû pohádkou a soutûÏemi. Zodpovûdnû jsme uklízeli okolí M·. Uspofiádali jsme XI. roãník pûvecké soutûÏe Zpívání pod Trúbou, kterého se zúãastnilo 22
dûti z 6 matefisk˘ch ‰kol. Zpûváãci byli zaslouÏenû odmûnûni potleskem, knihami
a dobrotami.
Rodiãe a dûti se aktivnû zapojili do soutûÏe Jarníãek 2006 a jejich v˘robky z pfiírodních materiálÛ zdobily M· celé jaro.
Kvûten patfiil maminkám. Tradiãní besídka potû‰ila maminky i babiãky, které
mohly b˘t py‰né na své ratolesti. Nebojácné dûti strávily jednu noc ve ‰kolce bez
rodiãÛ jen s uãitelkami. Veãer jsme se
v‰ichni vydali plnit bobfiíka odvahy, mlãení a dovednosti. Pfied spaním jsme si poslechli pohádky a také se uãili kouzlit.
Dûtsk˘ den slavily dûti sportováním.
KaÏdé dítû obdrÏelo fotoalbum s fotkou
matefiské ‰koly od závodu KOTOUâ
·tramberk. spol. s r. o.
Plavat se dûti uãily na plaveckém bazénu v Kopfiivnici. ·lo jim to jedna radost.
Vrcholem ‰kolního roku byla Zahradní
slavnost. Dûti, které odcházejí do základní ‰koly byly pasovány králem na ‰koláky,
pro rodiãe si pfiipravily vystoupení s taneãky a písnûmi. Rodiãe pro své nejmilej‰í pfiemûnili zahradu v pohádkov˘ les, plnili pohádkové úkoly a odmûnou byl
vstup do sladkého království.

Slovo o politické kultufie
Pfieãetl jsem si podûkování MS ODS
·tramberk jejich voliãÛm za hlasy v parlamentních volbách v posledních ·trambersk˘ch novinkách. Jsem smutn˘ z toho,
Ïe dále pokraãuje nechutná kampaÀ ODS,
která se tak v˘raznû projevila pfied parlamentními volbami. Podûkování MS ODS
oslovuje pouze „v‰echny rozumné voliãe“. Logicky z toho vypl˘vá, Ïe ti, ktefií
nevolili ODS jsou nerozumní! Vût‰í míru
pohrdání ostatními voliãi si je jen tûÏko
moÏné pfiedstavit. Pfiipomíná mi to ono
dobfie známé z minulé doby: „Kdo nejde
s námi, jde proti nám“. Myslím si, Ïe kultura v politice by mûla vypadat jinak. Dobr˘ politik si váÏí v‰ech demokratick˘ch
názorÛ. Jen diktátor je pfiesvûdãen, Ïe
pouze on má pravdu a pohrdá ostatními.
Zcela jinak vyznûlo podûkování voliãÛm SNK Evrop‰tí demokraté. Je to podûkování, které je vûcné, politicky a lidsky
vyzrálé. Bylo by dobré si to zapamatovat
a v podzimních komunálních volbách dát
hlas tûm, ktefií si váÏí i ostatních voliãÛ,
odli‰n˘ch názorÛ a nepodléhají názorÛm
sekretariátÛ politick˘ch stran. Komunální volby nejsou o politick˘ch prohlá‰eních a napadání ostatních voliãÛ. Jsou
o práci pro obãany, o práci pro dal‰í rozkvût na‰eho mûsta. Tento úkol nezajistí
profesionální politici, ale osobnosti, které
mají svÛj vlastní názor a rozum a které se
v minulosti jiÏ osvûdãily.
Ing. Jifií ·ebek

Pane ·imíãku,
chtûl bych reagovat na Va‰e podûkování „Rozumn˘m voliãÛm“, ktefií volili
ODS. Podle Vás ostatní, tj 70 %, jsou nerozumní, nebo-li hloupí. Myslel jsem si,
Ïe taková rétorika je jenom vlastní ‰piãkám va‰í strany, ale m˘lil jsem se, je to
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i na nejniÏ‰í úrovni pohrdat tûmi, co mají jin˘ názor. Zfiejmû je Vám vlastní heslo:
„Kdo nejde s námi, jde proti nám“. Vemte
si pfiíklad z podûkování na‰eho pana starosty.
Nerozumn˘ voliã Lad. Kuãera

Spoleãenská rubrika

Program kina ·tramberk

Narození dûti

na mûsíc srpen 2006

Daniel Heimerle
Ludmila Horáková
Katrin ·tûpánová

Nedûle 6. 8. v 18.30 vst. 49 Kã
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU
Komedie, 113 min, pfiístupn˘
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha navazuje na úspûch Románu pro Ïeny, kter˘ se stal nejúspû‰nûj‰ím filmem
loÀského roku. V hl. rolích: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Kvûta Fialová a dal‰í.

Jubilanti na srpen
70 let Anastázie Josieková, Bafiiny
Marta Kelnarová, Závi‰ická
Mária Ryboviãová, Bafiiny
Vûra Hanzelková, Námûstí
75 let Dana Nowáková, Námûstí
Stanislav Vanûk, NádraÏní
Julia Vranová, Hraniãky
Marie Svobodová, Libotín
80 let Karel Babinec, Pod Palárnou
Marie Boháãová, Dolní Ba‰ta
Andûla BlaÏková, Kozina
81 let BoÏena Hyklová, Námûstí
82 let Zdenûk Barto‰, Hornychovice
83 let Vlasta Vítkovská, Závi‰ická
85 let Jan Gold, Hornychovice
86 let Marie Kamarádová, Zauliãí
87 let Marie Davidová, Kopec
88 let Marta R˘dlová, Závi‰ická
Antonín Hajda, Bafiiny

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

Nedûle 13. 8. v 18.30 vst. 49 Kã
MISSION: IMPOSSIBLE III
Akãní, 115 min, titulky, od 12 let
Tom Cruise opût jako tajn˘ agent Ethan
Hunt. UÏ potfietí je nasazen do akce, kde
nic není nemoÏné.
Nedûle 20. 8. v 18.30 vst. 49 Kã
DOBA LEDOVÁ 2 — OBLEVA
Animovaná komedie, 91 min, dabing, pfiístupn˘
A chládek je pryã. Na‰e trojice hrdinÛ stále drÏí pospolu a uÏívá si v˘hody svûta,
kter˘ je ve stavu tání.
Nedûle 27. 8. v 18.30 vst. 49 Kã
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
Akãní sci-fi thriler, 118 min, titulky, pfiístupn˘
Rozhodující souboj. Film se v rámci velkolepého, akci nabitého pfiíbûhu vûnuje
tématÛm, která jsou v souãasné dobû velmi aktuální. Svûtí úãel prostfiedky? Je velká moc poÏehnáním nebo prokletím?
NA ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
·IFRA MISTRA LEONARDA,
HORY MAJÍ OâI, POSEIDON
LEMRA LÍNÁ
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Kam do spoleãnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk zve v‰echny
na promenádní koncert
v nedûli 6. 8. 2006
do Národního sadu v 15.00 hod.
vystoupí malá slovácká dechovka

Mûsto ·tramberk zve v‰echny
na promenádní koncert
v nedûli 20. 8. 2006 do amfiteátru
v 15.00 hod.
vystoupí

Rozmar˘nka z Vlãnova

tamburá‰sk˘ soubor Braã
ze Studénky

Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert nekoná

ZO ChovatelÛ po‰tovních holubÛ
·tramberk
zve v‰echny na tradiãní

Holubí hody
v sobotu 12. 8. 2006,
zaãátek v 15.00 hod.
na Farní zahradû
Pfiijìte se pobavit,
v˘borné obãerstvení zaji‰tûno

Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert uskuteãní v Kulturním domû

Mûsto ·tramberk zve v‰echny
milovníky folklóru na vystoupení

Folklórního italského souboru
La Murffina
ve ãtvrtek 24. 8. 2006 v 16.00 hod.
v amfiteátru
Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
akce uskuteãní v Kulturním domû
na Námûstí

Mûsto ·tramberk zve v‰echny
na promenádní koncert
v nedûli 13. 8. 2006
do Národního sadu v 15.00 hod.
vystoupí velk˘

Swingov˘ orchestr z Opavy
Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert nekoná
·tramberské novinky 9

Mûsto ·tramberk zve v‰echny na závûr kulturního ‰tramberského léta
na Námûstí ve ·tramberku v nedûli 27. 8. 2006, kde vystoupí na‰e
SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru ·tramberk spolu s orchestry
z Jistebníku na akci pofiádané Mûstsk˘m pivovarem
na ·trambersk˘ch pivních slavnostech
S obdobím slavnostního zakonãení skliznû chmele tzv. doãesnou pfiichází i
II. roãník ·trambersk˘ch pivních slavností.

Program II. ·trambersk˘ch pivních slavností
Prezentace regionálních minipivovarÛ

26. 8. (sobota)
Slavnostní zahájení v cca 12.00 hod.
Souzvuk lesních rohÛ z Trúby nebo balkonu Mûstského úfiadu na námûstí
v podání

TrubaãÛ zámku Kunín
Swingov˘ orchestr Bedfiicha Pukovce Pfiíbor
Calata — pijácké a jiné jarmareãní písnû
27. 8. (nedûle)
Zaãátek v cca 11.00 hod.
Slavnostní fanfáry SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka

Mal˘ dechov˘ orchestr Jistebník
Amatérské sdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mlad˘ch
Jistebník
SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka
Finální vystoupení v‰ech dechov˘ch souborÛ
Zmûna programu vyhrazena
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Technoprojekt a.s. Ostrava
ve spolupráci
s komisí mládeÏe, sportu,
vyuÏití volného ãasu a ‰kolskou
zve v‰echny dûti a mládeÏ
na rozlouãení s prázdninami na akci

KRASOSMUTNùNÍ
v nedûli 27. 8. 2006 od 15.00 hod.
(areál hradu)
zábavné odpoledne plné her a soutûÏí
a od 17.00 hod. hraje
dívãí kapela T.H.E.P.

Zveme v‰echny milovníky
dobré jazzové hudby
a dovedností mága
ãeské kulturní scény

Jifiího Stivína
na jeho koncert, kter˘ se uskuteãní
v amfiteátru pro vûÏí
ve stfiedu 30. 8. 2006 v 18.00 hod.
vstupné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert uskuteãní v Kulturním domû
na Námûstí

Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
srdeãnû zve
na divadelní pfiedstavení hry

Briana Friela
Tanec na konci léta,
které sehraje v sobotu dne 2. 9. 2006
ve 20.00 hod.
v amfiteátru pod Starou vûÏí.

KLUB DESKOV¯CH HER
Nav‰tivte
Klub deskov˘ch her, kter˘ se schází
v Anglickém klubu JaroÀkovy pekárny
ve ·tramberku.
Setkání v srpnu probûhne
11. 8. 2006 od 17.00 hod.
Budeme se na vás tû‰it.
Jedinou podmínkou náv‰tûvy
Klubu deskov˘ch her je chuÈ hrát si.
K dispozici sady dal‰ích stolních her
a hlavolamÛ. Vstup voln˘.
Více informací získáte
na tel. ãísle 604 200 395.

Kam za sportem
VáÏení obãané, sportovní pfiátelé!
Dovoluji si Vás tímto pozvat na motoristické setkání závodních veteránÛ a b˘val˘ch závodníkÛ „Pod Trúbou“, které se
uskuteãní 19. a 20. srpna na ·tramberském okruhu.
Po úspû‰ném loÀském nultém roãníku,
kter˘ nás ujistil ,Ïe je velk˘ zájem o takovou motoristickou akci, jsme odhodlání
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obnovit tuto tradici. Byli jsme ãasto dotazováni proã se nejelo po celém b˘valém
okruhu, ale jen po jeho ãásti. DÛvod byl,
Ïe se nám nepodafiilo uzavfiít celou traÈ
a ani stav povrchu vozovky neumoÏÀoval
jízdy závodních veteránÛ. Leto‰ní roãník
jsme udûlali v‰e proto, aby byla uzavfiena
mnohem vût‰í ãást okruhu a bylo více
jízd. âasov˘ harmonogram bude zvefiejnûn na plakátech, ale uÏ teì Vám mÛÏeme sdûlit, Ïe start bude na rozcestí v Závi‰icích a pojede se po b˘valém okruhu aÏ
do Rybího, kde bude cíl. To sebou samozfiejmû nese i omezení pohybu pro obyvatelé Ïijící kolem tratû. Chci je touto cestou poÏádat o pochopení a tolerantnost.
Mezi jednotliv˘mi jízdami jim bude po
domluvû s pofiadateli umoÏnûn pfiíjezd
k domÛm, pfiesto vás prosím o omezení
pfiejezdÛ po trati, hlavnû pro bezpeãnost
v‰ech. Jednotlivé jízdy budou naplánovány tak, aby nebyla omezena autobusová
doprava.
Poz˘vám vás je‰tû jednou — udûlejte si
motoristick˘ víkend a pfiijìte se podívat
na pûkné veterány, ale dbejte i pokynÛ pofiadatelÛ a organizátorÛ. Tûm, kter˘m
motorismus nic nefiíká a budou nuceni se
omezit, pfiedem dûkuji za pochopení
.Udûláme v‰e, aby byli omezováni co nejménû.
Informace i na www.zavodypodtrubou.site.cz
Za pofiadatele: Jifií Ra‰ka organizátor
motoristického setkání „Pod Trúbou“

Podûkování
Divadelní spolky Divadlo pod vûÏí a Kotouã dûkují paní Karle Harrandové za
sponzorsk˘ dar, kter˘ vûnovala na probûhlou akci âarovná noc na hradû.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Pár vtipÛ z dovolené a o dovolené:
Paní Puntíãkáfiová nechala na dvefiích
svého bytu pfied odjezdem na dovolenou
pro po‰tovní doruãovatelku vzkaz: „Nic
zde nenechávejte do 20. t.m., jsem na dovolené“.
Po návratu na‰la vybílen˘ byt a na zemi
lístek od zlodûje: „VáÏená paní, dûkuji
uctivû za upozornûní. Podle pfiání jsem
zde nic nenechal“.
„Pane prÛvodãí, tohle je vlak na Písek?“
„Ne, na páru!“
První, co turistÛm pfii náv‰tûvû Prahy
padlo do oka, byla omítka.
Neumíte vafiit? Pfiijìte k nám, najíte se
jako doma.
„Moje Ïena chce o dovolené zhubnout,
tak pofiád jezdí na koni“. „A jaké má v˘sledky?“. „Za t˘den ztratil kÛÀ deset kilo!“
„Tetiãko, ty neumí‰ sama jíst?“ „Proã se
ptá‰, Venou‰ku? Umím“. „No, kdyÏ jsi
vãera pfiijela, tatínek fiekl, Ïe zas musíme
tu starou ‰katuli ãtrnáct dní krmit!“
Mlad˘ muÏ pfiijel na letní byt. Chtûl
udûlat na bytnou dobr˘ dojem a fiekl:
„KdyÏ jsem loni z letního bytu odjíÏdûl,
moje bytná plakala“.
„Mnû se to nemÛÏe stát. Tady zaplatíte
pfiedem.“
Nápis v jednom hotelu: Prosíme, abyste se dobfie chovali k obsluhujícímu personálu, neboÈ v dne‰ní dobû je daleko tûÏ‰í sehnat personál neÏ hosty.
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„Jaká byla dovolená?“ „Bídná. Jídlo pro
psa a poãasí pro koãku“.
V. M.

Půjčování lešení
Josef Petráš,
Zauličí 242,
Štramberk
Mob. 728 869 392

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

Inzerce
Prodám OA Škoda 105 L, r. v. 1984,
modrá-pastel, STK 05/2008.
Cena 6 000 Kč.
Tel. 602 191 761.

Janečka Libor, soukromě hospodařící rolník,
Chlebovice 15, tel. 558 654 221,
mob. 608 612 763
PRODÁVÁM: pšenici, ječmen, oves
Vyčištěno, přesušeno, množestevní slevy!
Objednávky a prodej zajišťuje
Michal Dostál Štramberk, Dolní ulice 217
tel. 556 852 690, mob. 723 188 540
Přijímám objednávky na domácí brambory
pro zimní uskladnění

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334
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