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…z jednání rady
Nevím, jak je to s vámi, ale pro mne nastal ãas tû‰ení a oãekávání jarního sluníãka, vÛnû syrové ãerstvé zemû a prvních
poslÛ jara. Ale zatím tomu nic moc nenasvûdãuje. I pranostiky varují: „Na AneÏku
(2. 3.) není radno sebou v trávû ‰íti, protoÏe se celkem snadno vlãí neduh chytí.“
Ale netfieba zoufat, ono pfiijde. Bfiezen je
mûsíc mnoha tváfií: „vítr, dé‰È a sníh a led
jako o závod se honí — po suchu má‰ bláto hned, zima ku konci se kloní“, a to nejdÛleÏitûj‰í je, Ïe „s˘korka v bfieznu volá:
rozsívej, rozsívej!“.
Rada se se‰la v únoru celkem dvakrát.
53. zasedání 2. 2. 2006 byly na programu
zprávy o ãinnosti Jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta ·tramberka za rok
2005, zpráva o trestné ãinnosti v na‰em
mûstû v roce 2005, zpráva o ãinnosti
a problematice komise pro pfiestupky
a zpráva o ãinnosti Mûstské policie ve
·tramberku. Se zprávou o ãinnosti JSDH
vystoupil velitel Zdenûk Ra‰ka. Podrobnûj‰í zprávu si mÛÏete pfieãíst v dne‰ních
novinkách. Z projednávání vyplynul úkol
pro místostarostku Jindfii‰ku Kundlovou
provûfiit legálnost poskytování sluÏeb
Jednotky PO II ·tramberk v souladu se
zákonem soukrom˘m subjektÛm vãetnû
vypracování kalkulace a pro starostu mûsta ing. Jana Sochu poÏádat Krajsk˘ úfiad
Moravskoslezského kraje o pfiehodnocení
finanãního zabezpeãení provozování JPO
II v na‰em mûstû.
Ze zprávy policie âR jsme se dozvûdûli,
Ïe na území na‰eho mûsto bylo v roce
2005 spácháno celkem 43 trestn˘ch ãinÛ,

z nichÏ objasnûno bylo 21. Je to oproti roku 2004 nárÛst o 16 trestn˘ch ãinÛ. Nejvíce je jich z oblasti majetkové, tzn. vloupání (9), krádeÏe prosté (12), krádeÏe vûcí z vozidel (4), krádeÏe aut (3), vloupání
do bytu (1). Nejãastûj‰í lokality, kde docházelo k páchání trestné ãinnosti, jsou
sídli‰tû Bafiiny (6×), NádraÏní ul. (6×),
Zauliãí (5×) a Námûstí (3×). V roce 2005
bylo na území mûsta evidováno celkem
69 pfiestupkÛ, z nichÏ 43 bylo postoupeno
k projednání pfiíslu‰nému správnímu orgánu. Nejvût‰í poãet pfiestupkÛ je proti
majetku (33), proti obãanskému souÏití
(32), z toho 14× fyzické napadení, pfiestupky zpÛsobené alkoholem a jin˘mi toxick˘mi látkami (3). Desítky pokut byly
uloÏeny v blokovém fiízení za pfiestupky
v dopravû. V loÀském roce se uskuteãnilo
15 bezpeãnostních akcí se zamûfiením na
technick˘ stav vozidel, poÏívání alkoholu
pfied jízdou a fiízení v opilosti, mûfiení
rychlosti vozidel projíÏdûjících mûstem
a také byly uskuteãnûny 2 akce na kontrolu poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ mládeÏí. V roce 2005 v na‰em mûstû bylo evidováno celkem 20 dopravních nehod, pfii
kter˘ch 1 osoba utrpûla lehké zranûní, 1
tûÏké zranûní a 1 osoba zemfiela. ZpÛsobená ‰koda ãinila celkem 525 000 Kã. Ve
zprávû mjr. ing. Josefa Jefiábka, vedoucího oddûlení PâR v Kopfiivnici se také objevila zmínka o velmi dobré spolupráci
s mûstem a souãinností s Mûstskou policií ve ·tramberku.
Zpráva velitele MP ·tramberk Franti‰ka Vavru‰e zahrnovala celou oblast ãinnosti na‰í policie. Jednak to byly úkoly,
které MP musí plnit ze zákona, zvy‰ování

odbornosti a kvalifikace obou ãlenÛ MP
a konkrétní ãísla akcí, pfii kter˘ch ãlenové
MP museli zasahovat:
471 dopravních pfiestupkÛ, 70 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ, 2 trestné ãiny
(pfiedány PâR), 3 pfiestupky (pfiedány pfiestupkové komisi), 22 v˘jezdÛ k zaji‰tûní
vãelích, vosích a sr‰ních rojÛ a hnízd, 2
poskytnutí první pomoci pfii záchranû lidského Ïivota, 51 odchytÛ volnû pobíhajících psÛ. Za dopravní pfiestupky bylo uloÏeno celkem 150 pokut v celkové sumû 28
900 Kã a u ostatních pfiestupkÛ 24 pokut
ve v˘‰i 6 300 Kã. Obãas je velmi sloÏité
pokr˘t ve dvou osobách v‰echny akce, nárÛst turistÛ v období sezony, zajistit plynulou dopravu ve mûstû a pofiádek a bezpeãnost na‰ich obãanÛ. Urãitû si zaslouÏí
na‰i ãlenové MP uznání.
Komise pro projednávání pfiestupkÛ,
jejíÏ pfiedsedkyní je Katefiina Sochová,
DiS., pracuje ve tfiíãlenném sloÏení pfii
projednávání pfiestupkÛ. Bylo projednáno
70 oznámení, která naplÀovala rÛzné
skutkové podstaty — proti vefiejnému pofiádku, obãanskému souÏití a majetku.
Komise nûkteré podnûty postoupila k fie‰ení Policie âR a stavebnímu úfiadu, silniãnímu hospodáfiství a dopravû, Ïivotnímu prostfiedí. Komise se dále zab˘vá podnûty a stíÏnostmi obãanÛ, které se t˘kají
obãanského souÏití — sousedsk˘ch vztahÛ, spolupracuje úzce s Mûstskou policií
·tramberk, zejména ve vûci podnûtÛ od
obãanÛ na poru‰ování pokojného souÏití
nebo nevhodného chování rodiãÛ, u jejichÏ dûtí byl soudnû stanoven dohled.
„Spolupráce je úãinná a dobrá“, jak uvádí
Katefiina Sochová ve své zprávû.
Rada vzala pfiedloÏené zprávy na vûdomí.
Rada schválila pfiehled akcí pfiedloÏen˘
firmou ·míra-print, s. r. o. Ostrava na rok
2006 s pfiipomínkami a zmocnila komisi
kulturní a cestovního ruchu sledováním
podrobné specifikace jednotliv˘ch akcí.
Pfii kontrole úkolÛ obdrÏel starosta
mûsta úkol poÏádat Technoprojekt, a. s.
Ostrava o písemné doloÏení plnûní nájemní smlouvy uzavfiené 25. 1. 2005.

V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila jedno prodlouÏení nájemní
smlouvy na pozemek panu Jifiímu Syrkovi a doporuãila zastupitelstvu mûsta ke
schválení zámûr prodeje pozemku v lokalitû Vrchní cesta.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila smlouvu o nájmu na
ãást pozemku s firmou ISMM Project
a Training, s. r. o. Ostrava a povûfiila starostu mûsta ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy. Byl schválen pronájem nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 820, podání návrhu na pfiivolení soudu k v˘povûdi z nájmu z mûstského bytu na Bafiinách. Dále
rada schválila uzavfiení smlouvy s firmou
GAVLAS, aukãní a realitní agenturou
Ostrava na zprostfiedkování odprodeje b˘valé oãní léãebny a jako náhradníka realitní centrum VIKTORIA, Ostrava – Zábfieh a povûfiila starostu mûsta podpisem
této smlouvy. Radní schválil zadávací
podmínky pracovní komise na akci Rekonstrukce objektÛ Z· ·tramberk a jejich
postoupení projektantovi ing. Dimitrii
Kirjakovskému. Byli schváleni ãlenové
i jejich náhradníci hodnotící komise projektu Dopravní dostupnost k turistick˘m
objektÛm ve mûstû ·tramberku jako podklad rozvoje místního podnikání — prÛtah mûstem II. etapa. Bylo schváleno prodlouÏení termínu k zaplacení bytu na Bafiinách do konce února 2006, ceník za
pronájem prostorÛ v Klubu seniorÛ ve
·tramberku, termín a organizace 16.
Obecního bálu dle pfiedloÏeného návrhu
a zmûna provozní doby Chaty dr. Hrstky
podle návrhu komise kulturní a cestovního ruchu.
Rada vzala na vûdomí Ïádost Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ o finanãní pfiíspûvek
na zaji‰tûní oslav 130 let vzniku jejich
spolku, Ïádost o finanãní pfiíspûvek na zaji‰tûní dojezdu etapy mezinárodního cyklistického Ïenského závodu GRACIA âEZ
– EDù zafiazeného do svûtového poháru,
Ïádost o finanãní pfiíspûvek na nádstavbu
a modernizaci domova dÛchodcÛ ve
Fren‰tátû pod Radho‰tûm, Ïádost o finanãní pfiíspûvek Jednoty Orla ·tram-
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berk. Dále rada vzala na vûdomí smlouvu
o spolupráci na akci XIII. ·ermífiské klání
s dobov˘m jarmarkem s pfiipomínkami
a Ïádost firmy Technoprojekt, a. s. Ostrava o zmûnu nájemní smlouvy. Nebylo
schváleno sníÏení nájemného v areálu
hradu ·tramberk firmû Technoprojekt,
a. s. Ostrava.
54. rada se konala dne 23. 2. 2006
a hlavní zprávy se t˘kaly hospodafiení
mûsta a pfiipravovan˘ch stavebních akcí.
Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta ke
schválení zprávu o hospodafiení mûsta ·tramberka za rok 2005, zprávu o kontrole
plnûní rozpoãtu mûsta v roce 2006, rozpoãtové opatfiení ã. 1 a stavební akce na
rok 2006. Zprávy, t˘kající se financí, projednal finanãní v˘bor s pfiedsedou
ing. Pfiemyslem Hajníkem a zpracoval je
ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení. Stavební akce pfiedloÏil a projednal pfiedseda komise rozvoje a dopravy
ing. Jifií ·ebek a zpracoval investor mûsta
Jan Kozlovsk˘.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila pronájem pozemku v lokalitû
NádraÏní a zámûr odkupu pozemku do
majetku mûsta v lokalitû K Oãnímu za
odhadní cenu.
V ostatních záleÏitostech rada schválila
odprodej bytového domu ãp. 569 v DráÏném a pronájem nebytového prostoru
v domû ãp. 265 na Zauliãí ing. ZdeÀce
Maráãkové za úãelem zfiízení a provozování firemní kanceláfie a ‰kolícího stfiediska. Bylo schváleno odvolání mûsta proti
rozhodnutí o integrovaném povolení pro
Kotouã ·tramberk, spol. s r. o. ve vûci investice „Vápenn˘ program Kotouãe ·tramberk, spol. s r. o.“ a to z dÛvodÛ, Ïe není
fie‰ena stávající enormní zátûÏ mûsta zpÛsobená silniãní a Ïelezniãní dopravou zejména v lokalitû Kozina.
Bylo schváleno konání fiádného 21. zasedání zastupitelstva mûsta a to dne 20. 3.
2006 v sále Kulturního domu na Námûstí
v 16.00 hod. Zveme tímto v‰echny obãany, které zajímá Ïivot ve mûstû, na vefiejné zasedání.

Rada uloÏila místostarostce Jindfii‰ce
Kundlové zabezpeãit prodej bytÛ v domû
ãp. 569.
Rada mûsta neschválila pfiijetí pana
Karla Îerdíka za ãlena komise kulturní
a cestovního ruchu. Radní vzali na vûdomí Ïádost o finanãní pfiíspûvek Svazu
skautÛ a skautek âR, Junák, stfiedisko
·tramberk a Ïádost o finanãní pfiíspûvek
na motoristické setkání pod Trúbou.
Nûkdy na ãlovûka spadne nebe, jehoÏ
tíhu nemÛÏe unést. Jindy je vystaven vrtochÛm podivínÛ, nepfiízni osudu, ataku
nemoci ãi lidské marnivé p˘chy, neomylnosti mocn˘ch, obyãejné závisti, ãi neobyãejné nenávisti. V‰e patfií k Ïivotu a za
v‰ím je ãlovûk. Ov‰em otázka zní: jak˘
ãlovûk? A jak fiíká Jan Werich: „KdyÏ uÏ
ãlovûk jednou je, tak má koukat, aby byl,
a kdyÏ kouká, aby byl, a je, tak má b˘t to,
co je, a ne to, co není, jak tomu v mnoh˘ch pfiípadech je“.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane Kozlovsk˘…
Dne‰ní náv‰tûvu jsem vûnovala investorovi mûsta Janu Kozlovskému a poloÏila mu nûkolik otázek:
1. Které nejvût‰í investiãní akce má
v plánu mûsto na rok 2006?
Mûsto ·tramberk plánuje realizovat
v roce 2006 jako hlavní stavební akce:
Rekonstrukci a pfiístavbu objektÛ Z·
·tramberk — 3. etapa, s finanãním objemem stavebních prací 17, 2 mil. Kã
Areál rekreace a relaxace Libotín —
·tramberk, rekonstrukce plaveckého bazénu — cena díla 13,2 mil. Kã
Dopravní dostupnost k turistick˘m
objektÛm ve mûstû ·tramberku jako
pfiedpoklad rozvoje místního podnikání
— prÛtah mûstem 2. etapa v hodnotû díla 238 tis. EUR.
Hfii‰tû nadace Duhová energie v hodnotû stavebních prací 2,3 tis. Kã.
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2. Jaké ‰kody se projevily díky leto‰ní
zimû na budovách mûsta a do jaké míry
to zamíchá s plánovan˘m rozpoãtem na
investiãní akce na leto‰ní rok?
Rozsah v‰ech ‰kod zpÛsoben˘ch prÛbûhem leto‰ní zimy bohaté na sníh, mráz
a led zatím v celém rozsahu není znám,
ale pfiedev‰ím v dobû tání snûhu do‰lo
k zateãení do mûstsk˘ch objektÛ — M·
Zauliãí, Z· Zauliãí, po‰ta, kulturní dÛm
s doprovodn˘mi jevy odpadávání omítek,
po‰kození okapov˘ch de‰tov˘ch systémÛ,
zniãení stfie‰ních oken. ·kody budou s jistotou zji‰tûny i na místních komunikacích. Evidované ‰kody jsou prÛbûÏnû nahla‰ovány k likvidaci poji‰Èovnû.
A jak se to projeví na rozpoãtu, to se
uvidí aÏ pozdûji.

Informace o lékárnû
Od 1. listopadu 2005 PhMr. Magdaléna
Rossová skonãila s podnikáním a dne‰ním provozovatelem je spoleãnost SANETERA, s. r. o., lékárna centrum. Jednatelem spoleãnosti je pan Pavel Schleis. Paní
Rossová i paní Bajerová zÛstávají v lékárnû jako zamûstnankynû.
Díky souãasné situaci ve zdravotnictví,
kdy jsou ohroÏeny malé lékárny, pfiistoupila spoleãnost ke spojení lékáren ve
·tramberku a Kopfiivnici. Na‰e lékárna je
nyní v˘dejnou lékÛ.
Pro pacienty to neznamená Ïádnou
zmûnu.

3. Kdy bude schváleno koneãné pofiadí
stavebních akcí na leto‰ní rok?
Seznam stavebních akcí pro rok 2006
má b˘t schvalován na bfieznovém zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka.

Provozní doba je pondûlí—pátek od
7.30 hod. do 16.00 hod.
V Kopfiivnici je pak lékárna otevfiena
i v sobotu.

Dûkuji za ãas i odpovûdi a v pfií‰tích
·trambersk˘ch novinkách vás seznámíme s nûkter˘mi akcemi podrobnûji a také
s kompletním pfiehledem schválen˘ch
stavebních akcí.

Klub seniorÛ

V. M.

Technická správa
informuje
Pfiipomínáme obãanÛm, ktefií dosud
neuhradili první splátku za komunální
odpad pro rok 2006, Ïe mají termín úhrady do 31. 3. 2006. NezapomeÀte v prÛbûhu mûsíce bfiezna nalepit známky na popelnici.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Podûkování
Mûsto ·tramberk dûkuje v‰em sponzorÛm z fiad podnikatelÛ, obãanÛ a firem za
dary do tomboly na 16. obecní bál.

Vracíme se do roku 1970, kdy se po celé na‰í vlasti zakládají Kluby dÛchodcÛ.
Tato zafiízení se budují pro ty dfiíve narozené, aby se mohli pravidelnû scházet,
kulturnû i spoleãensky se vyÏít, popovídat
si a zapomenout na leckdy tíÏivé momenty v Ïivotû, zvlá‰tû pro dÛchodce zestárlé
a osamûlé. VÏdyÈ ve ·tramberku dÛchodci tvofií v této dobû 26 % obyvatelstva. Tato problematika se projednávala i na tehdej‰ím MNV ve ·tramberku a zásluhou
pfiedsedy Stanislava Va‰uta byl návrh na
zfiízení Klubu dÛchodcÛ na ONV v Novém
Jiãínû schválen. Pfiedev‰ím v‰ak bylo nutné zajistit místnosti, nábytek a nejnutnûj‰í zafiízení. Po úmrtí vdovy po p. uã. VáÀovi byl zakoupen dÛm na námûstí ã. 11
a upravován byl na potfieby Klubu. Byly
upraveny 2 místnosti, sociální zafiízení
s koupelnou, byl zakoupen kuleãník, radio, gramofon. Pro ãítárnu byl objednán
denní tisk, periodické ãasopisy atd.
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DÛchodci si na novû utvofien˘ Klub
rychle zvykli, scházejí se kaÏd˘ t˘den
a pátky byly vyhraÏeny tûm, ktefií se chodili do klubu koupat, protoÏe vlastní koupelnu doma nemûli.
Zakládající ãlenové Klubu dÛchodcÛ
— âenûk Socha, Josef Miku‰ek, uãitel
Franti‰ek Kutáã, Robert Jurák, Jifiina Davidová, Hermína Sochová, Marie Palacká,
Markéta Hanzlíková, Jan Ra‰ka, Metodûj
Hykel, Marie Svobodová.
Z tûchto ãlenÛ byl zvolen první v˘bor
Klubu dÛchodcÛ:
Pfiedseda
Místopfiedseda
Jednatel
Hospodáfi

âenûk Socha
Josef Miku‰ek
Franti‰ek Kutáã
Jifiina Davidová

âinnost Klubu se zaãala rozvíjet, organizovali nûkolik zájezdÛ roãnû, vlastivûdné a lékafiské pfiedná‰ky a pofiádali v˘stavky (napfi. v˘stavku ruãních prací v r. 1972
nav‰tívilo asi 600 zájemcÛ), to v‰e pod vedením nového v˘boru za pfiedsednictví
paní Jifiiny Staryszakové.
Dále zaãali organizovat i plesy dÛchodcÛ a dÛstojné akce byly i oslavy MDÎ. Aby
si vydûlali na rÛzné akce, zúãastÀovali se
brigád v lesní ‰kolce.
V kvûtnu r. 1981 zemfiela stávající pfiedsedkynû a byl zvolen nov˘ v˘bor za pfiedsednictví paní BoÏeny Najvarové. I nadále
se pofiádá kaÏdoroãnû velk˘ poãet akcí nejenom kulturních, ale i brigádnick˘ch za
úãasti mnoha dÛchodcÛ.
V této dobû se zaãaly pfiipravovat nové
prostory pro dÛchodce, a to objekt na
Ba‰tû, kter˘ byl dÛchodcÛm slavnostnû
pfiedán dne 1. 7. 1983. Nechybûla ani ‰tramberská dechová kapela.
V prosinci 1983 byl ustanoven nov˘ v˘bor za pfiedsednictví p. Riedela Oldfiicha.
Aktivita dÛchodcÛ stále pokraãuje —
zájezdy po republice i do zahraniãí, brigády, sbûr druhotn˘ch surovin, oslavy MDÎ,
spoleãné náv‰tûvy divadel i turistické v˘‰lapy, pravidelné cviãení pod vedením paní
Marie Kamarádové, údrÏba nového Klubu
dÛchodcÛ na Ba‰tû, v˘stavky.

V˘roãní schÛze nebo jiné spoleãenské
události doplÀovaly kulturní vloÏkou dûti
z M· a rovnûÏ kaÏdoroãnû seznamovala
dÛchodce paní Bûlunková — ved. knihovny s nejnovûj‰ími knihami v mûstské
knihovnû.
DÛchodov˘ vûk, to je i chvíle k zamy‰lení
A tak se jiÏ ãastûji ptáme,
KdyÏ o tom nûkdy rozjímáme
Co dali jsme, co dáti je‰tû máme.
KdyÏ ve vzpomínkách rozjímáme ty ujeté
dálky,
Îivot najednou jakoby zdál se nám krátk˘.
Lépe je zamávat ti‰e a pla‰e
Tomu co bylo, co nikdy uÏ nebude na‰e.
DÛchodov˘ vûk je vlastnû podzimem
Ïivota,
Ale jak vypráví tak mnohé básnû
B˘vá i podzim v pfiírodû krásnû
A tak nechÈ v té zimní sluneãní záfii
ProÏíváte krásné dny aÏ do vysokého stáfií.
Na jafie r. 1987 byly zapoãaty práce na
druhém sousedním domû, kter˘ zakoupil
národní v˘bor a bude patfiit rovnûÏ Klubu
dÛchodcÛ. Byly vybourány dûlící stûny,
zru‰ena koupelna, demontováno ústfiední
topení, vytrhány podlahy ve v‰ech prostorách, a to v‰e za brigádnické úãasti mnoha dÛchodcÛ.
V prosinci 1988 byla na v˘roãní ãlenské
schÛzi zvolena novou pfiedsedkyní Julie
Hanzelková.
…35 let je pûknû dlouhá doba. Bûhem
tohoto ãasu se vystfiídalo celkem 7 pfiedsedÛ. Klub dÛchodcÛ se zaãal rozvíjet
pod vedením pana âeÀka Sochy, kter˘ se
pfies vysok˘ vûk zúãastnil na‰ich oslav 25.
v˘roãí zaloÏení, sedûl tady s námi a mûl
radost z pokraãování jeho zásluh a radoval se z velkého poãtu ãlenÛ. Pfiítomno
tenkrát bylo 53 lidí. Dále pfiedsedala na‰emu Klubu paní Jifiina Staryszaková,
BoÏena Najvarová, Oldfiich Riedel, Julie
Hanzelková, Jan Stanislav a poslední pan
Vladimír Baar. Musíme zdÛraznit, Ïe pod
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vedením p. Oldfiicha Riedela zaãali dÛchodci také cviãit a tato ãinnost trvá dodnes, pochopitelnû s velkou obmûnou
cviãenek.
Pod vedením Vladimíra Baara zaãal se
Klub dále rozvíjet. Podafiilo se zde vybudovat plynové topení, které stále slouÏí ke
spokojenosti nás v‰ech, rÛzné stavební
úpravy, velké úpravy sálu ke kulturnímu
vyÏití atd. Jeho velk˘m koníãkem byla a je
dosud práce, proto v‰e, co zde vybudoval,
dûlal s láskou a oddaností.
Kulturnû jsme se vyÏívali díky harmonice p. Baara, houslím p. uãitele V. Kamaráda a na‰ich zpûvaãek. Byla to práce nároãná, hlavnû na ãas, dûlali jsme to v‰ak
s radostí a se zadostiuãinûním.
Pofiádali jsme rÛzné akce, narozeninové párty, zábavy, v˘stavy, ples, rÛzné tomboly, módní pfiehlídky, oslavy MDÎ, ‰migrusty, krmá‰e, Mikulá‰e, Vánoce, Silvestry a téÏ se hrály divadelní scénky. Pfii této
pfiíleÏitosti musíme vzpomenout zásluÏnou ãinnost paní Jarky Jurkové, která se
po dlouhou dobu starala o finanãní stránku a o chod kuchynû a uÏ není mezi námi.
K nahlédnutí je i kronika, která je vedena uÏ od poãátku zaloÏení Klubu dÛchodcÛ. Nezanedbatelné jsou i srazy s jin˘mi Kluby dÛchodcÛ — napfi. Hukvaldy,
Bru‰perk, RoÏnov p. R.
Je nutné taky vyzvednout práci na‰ich
ãlenek, které pracovaly v kuchyni a staraly se o ostatní ãleny.
V prosinci minulého roku pfiedseda
p. Baar ze zdravotních dÛvodÛ sloÏil svou
funkci, ale i nadále pomáhá radou stávajícím ãlenÛm.
I v souãasnosti pokraãujeme v ãinnosti: 2× t˘dnû se scházíme v KS (Klubu seniorÛ), pofiádáme turistické akce i v˘stavky. 1× t˘dnû máme kurs „zlep‰ování pamûti“ pod vedením paní Niny Kocurkové.
Kolektiv se omladil o pár mlad‰ích dÛchodcÛ.
Klub seniorÛ

Stfiípky ze ‰koly
Zápis
Dne 18. 1. 2006 probûhl zápis do prvních tfiíd. Îáci devát˘ch roãníkÛ vítali budoucí ‰koláky u vchodu a spoleãnû s rodiãi je odvádûli do ‰kolní druÏiny, zde na nû
ãekalo poho‰tûní, kroniky a video, kde se
mohli seznámit s ãinností ‰koly. Ze ‰kolní druÏiny si paní uãitelky odvádûly nedoãkavé pfied‰koláky do tfiíd. Sly‰eli jsme
mnoho básní, písní a dûti toho opravdu
hodnû pfiedvedly. Cel˘ prÛbûh zápisu provázela pfiíjemná atmosféra. Bylo zapsáno
36 dûtí. Dûkujeme v‰em ÏákÛm devát˘ch
roãníku za pomoc.
za Z· a M· ·tramberk Zdenka Svobodová

Naneãisto
Dne 6. 2. 2006 byl zahájen jiÏ potfietí
projekt „Naneãisto“. V leto‰ním roce se
pfiihlásilo 22 rodiãÛ a 22 dûtí.
Cílem tohoto projektu je vybavit dûti
pfiedpoklady a dovednostmi, které uplatní
po vstupu do základní ‰koly.
Na prvním setkání v‰echny pfiivítala
paní fieditelka Mgr. Bronislava Hyklová
a pfiedstavila paní uãitelky Mgr. Zdenku
Svobodovou, Mgr. Lenku Dobiá‰ovou
a Mgr. Danu Chalupovou, které v leto‰ním
roce projekt s rodiãi a dûtmi realizují.
V‰echno zaãalo seznamovacími hrami,
kde se budoucí uãitelky prvních tfiíd seznámily s dûtmi. Po tomto seznámení
ode‰ly dûti na prohlídku ‰koly a po dobré
svaãinû rozvíjely matematické pfiedstavy
a grafomotorické dovednosti.
Na dal‰ích setkáních ãekají na dûti tyto
zajímavé ãinnosti: procviãování zrakového vnímání, prostorové orientace a mnoho dal‰ích.
Rodiãe se dozvûdí o zamûfiení temperamentu na introverzi a extroverzi. Porozumí temperamentov˘m rysÛm sv˘ch dûtí.
Mezi dal‰í zajímavá témata patfií empatie,
dÛslednost a v neposlední fiadû také spolupráce se ‰kolou.
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Dûkujeme rodiãÛm a dûtem za dÛvûru,
kuchafikám za dobrou svaãinu a tû‰íme se
na dal‰í setkání.
za Z· a M· ·tramberk Zdenka Svobodová

a jiné hraãky zakoupené v závûru kalendáfiního roku.
Od ledna leto‰ního roku patfií matefiská
‰kola mûstu. Jsme rádi, Ïe i nadále máme
moÏnost pokraãovat ve vzdûlávání na‰í
nejmlad‰í generace.
Za M· Jana Jurková, uãitelka

Matefiské ‰koly informují
Ohlédnutí za prvním pololetím
v M· Bafiiny
Tak, jako jsou dûti v Z· hodnoceny pololetním vysvûdãením, my ve ‰kolce jsme
také bilancovali. Za náv‰tûvnost kulturních akcí si na‰e dûti zaslouÏí urãitû jedniãku. Zhlédly pfiedstavení O pejskovi
a koãiãce, O Budulínkovi, O ãertovi a Káãe, O tfiech zlat˘ch vlasech dûda V‰evûda.
Nûkterá pfiedstavení se konala v M·, za jin˘mi jsme si dojeli.
Pûkn˘ záÏitek z koncertu pro na‰e dûti
pfied Vánocemi pfiipravili Ïáci ZU· Z. Buriana ve ·tramberku.
Na‰i malí v˘tvarní umûlci se zase pfiedstavili na v˘stavû v˘tvarn˘ch prací v Muzeu Z. Buriana.
Ekologické aktivity ‰kolky podpofiil
MÚ, a tak jsme se sdruÏením Hájenka,
s dûtmi a oblíbenou „tetou“ Majkou naplánovali akce Kameníãek, Ferda, Víla MlÏenka a Lesní stra‰idla. Dûti získaly nejen
mnoho nov˘ch poznatkÛ, ale také aktivnû
plnily pohádkové úkoly.
Nové pololetí jsme zaãali smíchem na
Ma‰karním karnevalu. ·kolku nav‰tívil
kouzelník, kter˘ sv˘m humorem nakazil
v‰echny dûti. Pejsek kamarád v nadÏivotní velikosti sice u nûkoho vyvolal obavy,
ale brzy s ním dovádûli i ti nejbojácnûj‰í.
Na rodiãe dûtí jsme také nezapomnûli.
Na podzim vyrábûli s dûtmi D˘Àáãky, podíleli se na Mikulá‰ské nadílce, zasportovali
si s dûtmi na „Zimních radovánkách“, vyzdobili tfiídu na ma‰karní karneval. Rodiãe dûtí, které ãeká pfií‰tí rok ‰kola, sdíleli
s dûtmi radost i odhodlání u zápisu do Z·.
·kolka i nadále modernizuje prostfiedí
pro spokojenost dûtí. Radost dûtem udûlaly zbrusu nové moderní kuchyÀky, Lego

Zápis dûtí do matefiské ‰koly
Bafiiny
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny vyhla‰uje zápis dûtí pro cel˘ ‰kolní
rok 2006/2007, kter˘ probûhne ve ãtvrtek 27. 4. 2006 od 10.00—16.00 hod.
Pfiineste si s sebou rodn˘ list dítûte pro
vypsání pfiihlá‰ky.
Bûhem zápisu si mÛÏete také matefiskou ‰kolu prohlédnout, ukázat sv˘m dûtem známé kamarády.
Na vás i na nové kamarády se tû‰í dûti
i zamûstnanci matefiské ‰koly.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka

Matefiská ‰kola Zauliãí
DÛleÏité — nepfiehlédnûte!
Zápis dûtí k pfiijetí do Matefiské ‰koly
ve ·tramberku, Zauliãí 185 pro ‰kolní
rok 2006—2007 bude probíhat v matefiské ‰kole dne 28. dubna 2006 v dobû od
10.00 hod. do 16.00 hod. Zápis se t˘ká
dûtí, které budou pfiijaty nejen k docházce od 1. 9. 2006, ale i pro pozdûj‰í nástup
v prÛbûhu celého ‰kolního roku 2006 aÏ
2007. Po naplnûní zafiízení do kapacity
k 1. 9. 2006 nebude na pozdûj‰í poÏadavky brán zfietel.
Vûnujte, prosím, zápisu patfiiãnou pozornost a zapi‰te své dítû vãas.
Na nové dûti a kamarády se tû‰í dûti
a kolektiv zamûstnancÛ M· Zauliãí.
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Neznáte Matefiskou ‰kolu
na Zauliãí?
Rádi se s vámi setkáme v „T˘dnu otevfien˘ch dvefií“ v na‰em zafiízení, a to 10.
dubna — 14. dubna 2006 v dobû od 8.00
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do 10.30 hod. a odpoledne od 14.30 do
16.00 hod. Pfiijìte si se sv˘mi dûtmi pohrát do na‰í ‰kolky a blíÏe poznat prostfiedí na‰eho pfied‰kolního zafiízení.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í dûti a zamûstnanci M· Zauliãí.
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Policejní koutek
Dne 3. 2. 2006 v pozdních noãních hodinách byli zadrÏeni pfii vloupání do obchodu Prána vedle pizzerie ve ·tramberku zlodûji ze ·tramberka a Kopfiivnice.
Zajistit se je podafiilo díky pohotovosti
místního obãana, kter˘ rychle zareagoval
a pfiivolal Policii âR.
Leto‰ní zima se nám pofiádnû prodlouÏila a zkomplikovala Ïivot v‰em spoluobãanÛm. Stále pfietrvávají problémy s parkováním aut na silnici. Chci vás touto
cestou poÏádat, kdyÏ uÏ musíte parkovat
na cestû, tak postavte vozidlo stranou od
spolujezdce, tûsnû k snûhové bariéfie, popfiípadû, pokud to jde, vjeìte na tuto bariéru. Zamezíte tím zúÏení vozovky.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk

Z ãinnosti
JSDH ·tramberk
V˘poãet události od 1. 1. 2005
do 31. 12. 2005

PoÏáry:
Plané poplachy:

2
1
8
0
1
4
1
3
0
1
3

PrÛmûrn˘ poãet ãlenÛ na 1 zásah:
6,52 ãlena tj. 43,46 %
PrÛmûrn˘ ãas stráven˘ u 1 zásahu:
90 hod. na 44 zásahÛ 2 hodiny 30 minut
Celkem bylo u zásahÛ a událostí stráveno:
90 hodin
K událostem vyjela technika:
CAS – 32
CAS – 8
DA – 12
Jednotka v rámci událostí:
Nezasahovala — ponechána
na místû zásahu:
Nezasahovala — ponechána
na základnû:
Zasahovala — provedla nebo
úãastnila se zásahu:
Jednotka se se‰la k dne‰nímu
dni celkem:

30×
22×
1×
3×
4×
19×
51×

Na údrÏbû, technice, ‰kolení odpracovala:
172 hodin

Celkem bylo 44 událostí
·tramberk
Kopfiivnice
Kopfiivnice — Vlãovice
Nov˘ Jiãín — ·enov
Hodslavice
Mofikov
Závi‰ice

Technická pomoc — Ïivelní pohroma,
sníh, námraza:
Technická havárie — únik nebezpeã.
chem. látky — nafta, olej:
Technická pomoc — mûstu:
Technick˘ v˘jezd — dopravní nehoda
Technick˘ v˘jezd v rámci cviãení —
zas. vody „KORYTO“
Technick˘ v˘jezd — poÏární asistence
Technická pomoc — RZS
Technická pomoc — fa. ·míra–Print,
s. r. o.
Technická pomoc — Ïivelní pohroma
— vûtrná smr‰È
Technická pomoc — Dovoz vody
Îádn˘ zásah

24
7
2
1
1
1
1

Zpráva ãinnosti Zásahové
Jednotky Sboru Dobrovoln˘ch
HasiãÛ Mûsta za rok 2005

17
3

Na‰e jednotka je zafiazena v kategorii
JPO II./1 s minimálním poãtem 12 ãlenÛ tj. v˘jezdové druÏstvo o zmen‰eném
poãtu 1 + 3 a je zafiazena v celoplo‰ném
pokrytí kraje.
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Poãetní stav k 10. 12. 2005 je 19 ãlenÛ zásahové jednotky.
Jednotka se skládá z 1. velitele jednotky, 2. velitelÛ druÏstev, 5. strojníkÛ, 11.
hasiãÛ
Jednotka se za rok se‰la celkem 51×.
Na tûchto schÛzkách byli ãlenové jednotky pravidelnû ‰koleni dle odborné pfiípravy JPO. âlenové pravidelnû provádûli odbornou pfiípravu, tûlesnou pfiípravu,
údrÏbu, kontrolu a zkou‰ení poÏární techniky a agregátÛ a dal‰ích vûcn˘ch prostfiedkÛ k zaji‰tûní akceschopnosti jednotky.

·KOLENÍ + ODBORN¯ V¯CVIK:
V mûsíci záfií se jednotka zúãastnila
cviãení se spoluúãastí Mûstské policie
·tramberk ve ·tramberku na Koupali‰ti
v rámci v˘cviku dle odborné pfiípravy.
V mûsíci listopadu se velitel jednotky
a velitel druÏstva zúãastnili dvoudenního
‰kolení. Tfii strojníci se zúãastnili jednodenního ‰kolení. Tato ‰kolení probûhla na
HZS v Novém Jiãínû.
V prÛbûhu roku ãlenové nositelé d˘chací techniky provádûli pravidelnû ‰kolení a v˘cvik dle smûrnic „Chemicko
technické sluÏby / tj. 4× roãnû“.
V mûsíci prosinci bylo provedeno ‰kolení obsluhy radiostanic a závûreãné pfiezkou‰ení z odborné pfiípravy.

SOUTùÎE + TùLESNÁ P¤ÍPRAVA:
V mûsíci kvûtnu se ãlenové jednotky
v rámci tûlesné pfiípravy pfiipravovali na
okrskovou soutûÏ.
V mûsíci ãervnu se zúãastnili soutûÏe.

KULTURNÍ AKCE:
V mûsíci lednu pofiádal sbor SDH tradiãní „ples“, na kterém se podílela i zásahová jednotka.
V mûsíci dubnu se dva ãlenové zúãastnili poÏární hlídky na akci „Otvíraní hradu Trúba“.
V mûsíci kvûtnu se jednotka a ãlenové
sboru SDH zúãastnili oslav „Sv. Floriána
a m‰e v místním kostele“.
V mûsíci ãervnu âlenové jednotky spolu se ãleny sboru se zúãastnili akce „osla-

vy DNY MùSTA“ na které zajistili prodej
obãerstvení.

POMOC MùSTU:
V mûsíci ãervnu ãlenové jednotky provedli technickou pomoc ve ·tramberku
na koupali‰ti, kde pomocí techniky CAS32 TATRA – 138 provedli „vyãi‰tûní potrubí vedené z ãistiãky do bazénu a následného vyãistûní koupali‰tû“.
V mûsíci srpnu provedla jednotka
3 × technické pomoci ve ·tramberku
„kropení trávy na Námûstí a zalití stromÛ a dfievin v jednosmûrné ulici smûr
Sokolovna a v Národním Sadû“ za pomocí techniky CAS – 32.
V mûsíci prosinci jednotka provedla
4× technické pomoci „doplnûní parní lokomotivy vodou k pfiíjezdu Mikulá‰ského vlaku a zároveÀ poÏární dozor na Námûstí k pfiíleÏitosti oslav Silvestra pod
Trúbou“.

TECHNIKA:
V souãasné dobû má zásahová jednotka
k dispozici 3 zásahové vozy:
Cisternová automobilová stfiíkaãka
CAS – 32 TATRA 138 NJ 17 – 76 r. v.
1970
Cisternová automobilová stfiíkaãka
CAS – 8 AVIE 31.1K OVC 73-76 r. v.
1995 zapÛjãeno z HZSMSK
Dopravní automobil DA – 12/A AVIE
31 NJA 16-73 r. v. 1984 s pfienosnou motorovou stfiíkaãkou o v˘konu 1200 l/min.
PoÏární pfiívûs s pfienosnou motorovou
stfiíkaãkou o v˘konu 800 l/min. r. v. 1956
V‰echny vozy jsou po technické stránce v pofiádku.

BUDOVA:
Pfiedkládám návrh na pokraãování
v opravách budovy:
— oprava stfie‰ní krytiny a v˘mûna okapÛ a svodÛ
— postupná oprava–v˘mûna — nátûr oken
— oprava celé fasády
— v˘mûna garáÏov˘ch vrat za lamelové
NUTNÉ!
Ve ·tramberku 25. 1. 2006
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Zpracoval: Velitel JSDH Ra‰ka Zdenûk

Spoleãenská rubrika

v˘tûÏek z Cimbálovky

Jubilanti bfiezen 2006

Z Veãera s cimbálovkou, kter˘ probûhl
10. 2. 2006 v Kulturním domû ve ·tramberku byl odeslán v˘tûÏek Nadaci Partnerství, na sbírkov˘ úãet Pomoc Tatrám
ve v˘‰i 2200 Kã. Dûkujeme v‰em, ktefií se
zúãastnili a tím pfiispûli na obnovu Tater.

70 let Svatava Babilonová, Závi‰ická
75 let Ludmila Petrá‰ová, Libotín
Jan Kuãera, Bafiiny
Marta Nytrová, Libotín
Josef Brand‰tadter, Libotín
80 let Julie VáÀová, Kozina
81 let Miloslav Kulhav˘, Pod Palárnou
82 let Jitka Sochová, NádraÏní
Josef Hru‰kovsk˘, Závi‰ická
85 let Vlastimila Ja‰ková, Hornychovice

Program kina ·tramberk

86 let Jifiina Gzylová, Bafiiny
na bfiezen 2006

87 let Ludmila Dobeãková, Dolní
88 let BoÏena R˘dlová, Dolní Ba‰ta
Bedfii‰ka Halamíková, 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

Narozené dûti za leden:
Vojtûch Adamec
Natálie Ferencová
Vendula Hanzelková
Matou‰ Hru‰ka
Julie Huvarová
Nikol Janková
Rozálie Malíková
Dominik Va‰ut

Zemfielí:
AneÏka Marková
Zdenûk Schafer

Nedûle 5. 3. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
BRAT¤I GRIMMOVÉ
DobrodruÏn˘, 110 min, titulky, od 12 let
Pfiíbûh o dvou legendárních bratrech nûmeckého pÛvodu se zaãal natáãet v Praze v ãervnu
2003. Bratfii cestující od vesnice k vesnici
a sbírají tajemné kletby a povûsti. Pfiedpokládají, Ïe tak dokáÏí ochránit lidi z mûsta pfied
ãarodûjn˘mi stvÛrami. Hrají: MAT DAMON,
MONIKA BELLUCI a dal‰í,
Nedûle 12. 3. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
ZEMù MRTV¯CH
Horor, 92 min, titulky, od 15 let
V Romerovû dûsivé pfiedstavivosti se zrodila
Zemû mrtv˘ch, místo v nûmÏ svût, tak jak
jsme ho znali, je pouhou vzpomínkou. PozÛstatky lidské civilizace pfieÏívají uvnitfi opevnûného mûsta.
Nedûle 19. 3. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
ANDùL PÁNù
Pohádka nejen pro dûti, 90 min, pfiístupn˘
Nová, hraná, ãeská pohádka, kterou natoãil podle motivÛ BoÏeny Nûmcové, reÏisér Jifií Strach.
V hlavních rolích hrají: JI¤Í BARTO·KA, JI¤Í
DVO¤ÁK a IVAN TROJAN.
Nedûle 26. 3. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
KING KONG
DobrodruÏn˘, 160 min, titulky, pfiístupn˘
Teprve teì se vrací král. King Kong, král divo-
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ãiny, kter˘ se vinou své v˘jimeãnosti ocitne
v New Yorku, kde se naplní jeho tragick˘ osud.
Pfiipravte se na ty nejúÏasnûj‰í sekvence pfiíbûhu — King kong bojující s dinosaury nebo
‰plhající s Anne po Empire State Building.
NA MùSÍC DUBEN P¤IPRAVUJEME
JE·Tù ÎIJU, FINTY DICKA A JANE,
PANIC JE NANIC, HRA S NEVùROU,
HOOLIGANS GREEN STREET

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
DDM ·tramberk zve v‰echny dûti na tradiãní
Ma‰karní bál
V pátek 3. 3. 2006, zaãátek v 15.00 hod.
Vstupné 15 Kã
Urãitû pfiijìte, ãeká vás dobrá zábava.

Divadelní spolek Kotouã
a mûsto ·tramberk vás zvou na
IX. ·tramberskou divadelní pfiehlídku amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2006
10. 3. 2006 JAK UM¤ÍT NA LÁSKU
19.30 hod. Jan Jílek
DS Kozlovice
17. 3. 2006 CHARLEYOVA TETA
19.30 hod. Jevan Brandon-Thomas
DS TYL Drahotu‰e
24. 3. 2006 MOJE P¤ÍTELKYNù SLEâNA
FLINTOVÁ
19.30 hod. Donald Churchil a Peter Yeldham
DS CHAOS Vala‰ská Bystfiice
31. 3. 2006 TULÁK
19.30 hod. Jifií Balda a Emanuel BroÏík
DS POD VùÎÍ ·tramberk
7. 4. 2006 NEPOÎÁDÁ· O MANÎELKU
BLIÎNÍHO SVÉHO
19.30 hod. Jan Havlásek
SDO „Divadlo u lípy“ Ostrava –
Hrabová
21. 4. 2006 ZÁVùREâN¯ VEâER — SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ
Závûreãn˘ veãer zpfiíjemní herci
divadla PETRA BEZRUâE
Alena SASÍNOVÁ–POLARCZYK
a Jan VLAS

Vstupné: 50 Kã jednotlivé pfiedstavení
60 Kã závûreãn˘ veãer
260 Kã permanentka na 6 pfiedstavení
Pfiedprodej vstupného v Mûstském informaãním centru od pátku 3. 3. 2006 dennû kromû
pondûlí od 9.00 do 12.00 hod., od 12.30 do
16.00 hod.
Prodej vstupného v den pfiedstavení pÛl hodiny pfied zaãátkem pfiímo v Kulturním domû.
Sponzofii:
FOTO MORAVA Kopfiivnice, Mûsto ·tramberk,
Hotel ·IPKA, Tiskárna Michálková Nov˘ Jiãín
Severomoravská stavební spoleãnost Nov˘ Jiãín, Kvûtináfiství ·varcovi ·tramberk

POZVÁNKA do Anglického klubu
Umûní porozumût kaÏdému jednotlivému
ãíslu, znát jeho v˘znam v souvislostech, se
vûnoval nejen Pythagoras, ale i BabylóÀané,
Indové, âíÀané pfied mnoha sty lety. Velmi
dÛmyslnou a sloÏitou nauku o ãíslech
ovládali Ïidov‰tí kabalisté. Jak dalece jsou
ovlivnûni neviditeln˘mi vibracemi ãísel,
tvarÛ, písmen lidé na‰eho tisíciletí? Jsme
ovlivnûni ãíslem na‰eho data narození, stejnû
jako ãíslem popisn˘m na na‰em domû? Co
prozrazují souãty a mezisouãty aktuálního
roku s na‰ím jménem o na‰em zdraví,
o vztazích? Mají lidé s krevní skupinou AB
podobné osudy? Jak vyuÏít kvalitu ãísel ve
v‰ech oblastech na‰eho Ïivota k na‰emu
vlastnímu prospûchu?
O svÛj názor na tato témata se s vámi rád
podûlí zku‰en˘ numerolog
ing. Zdenûk KovárÀa
na pravideln˘ch setkáváních:
NUMEROLOGIE V SOUVISLOSTECH
První setkání probûhne ve stfiedu dne
22. 3. od 17.00 hod. v Anglickém klubu
(v prostorách JaroÀkovy pekárny
na ‰tramberském námûstí) formou
informativní pfiedná‰ky a besedy,
kde budou moci náv‰tûvníci zadávat
pfiedná‰ejícímu své otázky.
Vstup voln˘. MoÏnost obãerstvení
v pfiíjemném prostfiedí.
Více informací na tel. ãísle 731 153 408
nebo na emailu redakce noviny@truba.cz.
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Pozvánka
na valnou hromadu
Honebního spoleãenstva
Závi‰ice – ·tramberk,
která se koná dne 17. bfiezna 2006
v 17.30 hodin v Restauraci na Libotínû
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Sobota 18. 3. — PODIVUHODN¯ jarní
pochod podhÛfiím Beskyd
„…od lesa pfiijde do dûdiny jaro,
pod paÏí ponese si skfiipky…“
Pojìte se vydat se ‰trambersk˘m Junákem
a hukvaldsk˘m Klubem ãesk˘ch turistÛ
pfiíjemnou cestou z Kozlovic pfies Hukvaldy,
cestou stfieÏenou studánkou „Kor˘tka“ u tfií
lipek aÏ do ·tramberka. Podivuhodná cesta
s námi vám umoÏní úãastnit se pochodu
i v OPAâNÉM smûru. Nástup na trasu
a pofiízení úãastnického listu
se slosovateln˘m ãíslem je moÏn˘
na jakémkoli vyznaãeném stanovi‰ti.
Celá trasa (kombinace zelené, Ïluté
a modré stezky) mûfií cca 20 km:
Kozlovice (ml˘n) — Hukvaldy (obora) —
Dolní Sklenov — Vûtfikovice — Kopfiivnice
— ·tramberk (popfi. z jakéhokoli stanovi‰tû
na této trase i v opaãném smûru).
âas startu (z kteréhokoli stanovi‰tû):
od 8.00 do cca 10.30 hod.
âas slosování ãísel úãastníkÛ v cíli
ve ·tramberku a Na ml˘nû v Kozlovicích:
v 15.00 hod. Podávání nápojÛ pro zahfiátí
zdarma.
Informace a podrobnosti k Podivuhodnému
pochodu naleznete zaãátkem bfiezna
na vefiejn˘ch plakátech www.truba.cz,
v MIC Kopfiivnice (tel. 556 821 600),
IC Hukvaldy (tel. 558 699 221)
a MIC ·tramberk (tel. 556 812 085).

V˘bor âeského ãerveného kfiíÏe,
místní skupina ·tramberk,
zve v‰echny své ãleny na v˘roãní ãlenskou
schÛzi s pfiedná‰kou a obãerstvením,
která se koná ve ãtvrtek 30. 3. 2006
v 16.30 hod. v restauraci Prosek na Zauliãí.
Probûhne i tombola, a proto dárky
do tomboly jsou vítány.

Technoprojekt, a. s. Ostrava ve spolupráci
s mûstem ·tramberkem a Divadlem pod vûÏí
zve v‰echny milovníky poezie na podveãerní
posezení pfii svíãkách v pofiadu
Ve jménu lásky…
dne 1. 4. 2006 v Chatû dr. Hrstky,
zaãátek v 18.00 hod.

Ze sportu
·trambersk˘ oddíl kopané — práce
s mládeÏí na prvním místû.
MládeÏnická kopaná ve ·tramberku
proÏívá úspû‰né období. Zaãínají se projevovat v˘sledky opatfiení, které v˘bor oddílu nastartoval pfied nûkolika lety v oblasti
práce s dûtmi. Tehdy se ãlenové v˘boru
zapojili pfiímo do trenérské ãinnosti
u jednotliv˘ch mládeÏnick˘ch druÏstev.
Sekretáfi oddílu p. Tomá‰ Kocián pfievzal
druÏstvo ÏákÛ a pfie‰el s nimi do dorostu,
ãlen v˘boru p. Ladislav Slanina zaãal
s tréninkem ÏákyÀ a na podzim roku
2005 pfievzal je‰tû druÏstvo benjamínkÛ,
pokladník oddílu ing. Komaãka obnovil
tradiãní tréninky brankáfiÛ.
DruÏstvo ÏákÛ vede pan Miroslav Holub. Jak vidí situaci ve svém druÏstvu on?
,,Sezona 2004—2005 skonãila pro na‰e
Ïáky celkem úspû‰nû“ — hodnotí 7. místo ze 14 startujících v Okresním pfieboru
trenér Holub. Do dorostu pfie‰lo 12 ÏákÛ
a nás pro dal‰í sezonu posílili jak na‰i
benjamínci Radek Hanzelka, Jakub Hrub˘, Adam Kutáã, Vojtûch Hatlapatka, Petr
Borovsk˘. Také se nám vyplácí spolupráce
s okolními oddíly. Ze Îenklavy pfii‰li na
hostování talentovaní hráãi Marek Hru‰kovsk˘ a Michal Farka‰ a spolu s odchovancem Adamem Palack˘m (nejlep‰í stfielec ‰tramberského t˘mu podzimní ãásti
s 15 brankami) se stali pilífii základní sestavy. Silnû omlazené druÏstvo skonãilo
v podzimní ãásti 2005 na 6. místû s 19 body. Samozfiejmû musím pochválit i dal‰í
hráãe Stanislava Matonohu a Radka Hanzelku za jejich pfiístup k tréninku.
Nyní se pfiipravujeme v hale a opût musím vyzvednout pfiístup mûsta ·tramber-
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ka za podporu mládeÏnického sportu, neboÈ dûtem umoÏÀuje za rozumnou cenu
vyuÏívat mûstskou sportovní halu — pochvaluje si trenér Holub a pokraãuje:
,,mûstsk˘ úfiad nám pomohl pfii organizaci turnaje O putovní pohár mûsta ·tramberka v halové kopané ÏákÛ. Tohoto turnaje se úãastnilo 8 druÏstev z okresu (Kunín, Lubina, Lichnov, Barto‰ovice, Rybí
a pro zpestfiení startovalo i druÏstvo
‰trambersk˘ch ÏákyÀ). Putovní pohár nakonec skonãil v rukou m˘ch svûfiencÛ,,
skromnû se svûfiuje p. Holub a opût jmenuje nejlep‰ího stfielce turnaje Adama Palackého. S turnajem, jehoÏ byl hlavním
organizátorem, byl nadmíru spokojen,
a to nejen s v˘sledkem, ale hlavnû s tím,
jak se k turnaji postavili místní pofiadatelé — p. Mikulenka, cukrárna paní Lo‰ákové a restaurace Prosek a samozfiejmû
MÚ ·tramberk. Hlavním sponzorem pak
byla, jako uÏ nûkolikrát, firma ·míra
Print, která zajistila spoustu hodnotn˘ch
cen a díky níÏ bylo moÏno odmûnit v‰echna zúãastnûná druÏstva.
Pfiedseda oddílu kopané pan Eduard
Kutáã si spolupráci s podnikateli také pochvaluje, zejména ve vztahu k podpofie
sportovních aktivit mládeÏe: ,,doby, kdy
kopaná v malém mûstû nebo na vesnici
patfiila mezi tzv. levné sporty patfií nenávratnû minulosti. Dnes, pokud chcete nabídnout sportovní podmínky na urãité
úrovni, musíte se jako funkcionáfi oddílu
opravdu snaÏit a bez spoluúãasti v‰ech
ãlenÛ oddílu je to prostû nemyslitelné.
Pochopení podnikatelÛ v této oblasti nám
pomáhá situaci zmírnit. Agentura ·míra
Print patfií k tûm, na jejichÏ pomoc se
mÛÏeme spolehnout a které chci tímto
dodateãnû podûkovat.
Nicménû jsou situace, kdy ãlovûk pochybuje o smyslu své práce. Nejvíc je
smutné, Ïe neustále klesá zájem o kopanou ze stran rodiãÛ hráãÛ. Jen málo
z nich obûtuje svÛj ãas na to, aby se pfii‰li
podívat, jak se jejich dûtem na hfii‰ti vede.
Je‰tû ménû pak je tûch, ktefií by byli
ochotni se aktivnû zapojit, napfi. jako trenéfii, asistenti, vedoucí druÏstev — pfii-

ãemÏ ãasto se jedná o b˘valé fotbalisty.
Musím proto vyzvednout v‰echny ty, ktefií se dûtem vûnují bez ohledu na svÛj ãas.
V na‰em oddílu jsou to pak dlouholet˘
ãlen v˘boru pan Jifií Socha, rodina trenéra pana Holuba (ta se zapojuje do ãinnosti oddílu celá), p. Lichnovsk˘ a Hykl
u druÏstva benjamínkÛ a p. HerÛdek,
Staff a Jurek u druÏstva ÏákyÀ. Nesmím
zapomenout ãinnost pana Stanislava Jan‰e, jeÏ vede fotbalovou pfiípravku, zakonãuje povídání o mládeÏnické kopané
pfiedseda oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk pan Eduard Kutáã.

Podûkování
V˘bor fotbalového oddílu TJ Kotouã
·tramberk dûkuje touto cestou panu ing.
Pavlu ·mírovi za jeho osobní dar — sadu dresÛ na‰im nejmen‰ím fotbalistÛm,
druÏstvu benjamínkÛ.

Turnaj v ‰ipkách
V sobotu 11. 2.
2006 zajíÏdûlo ‰tramberské druÏstvo na
turnaj do Îenklavy. Za vysoké úãasti 21
hráãÛ se opût zadafiilo ÎenklavanÛm, ktefií obsadili první ãtyfii místa. Naopak zklamáním byla hra ‰tramberského hráãe Rudolfa Kotonského, kterému se hned od
zaãátku nedafiilo.
V˘sledky:
11. Roman Hykel, Îenklava
12. Karel Machaã, Îenklava
13. Radovan Baãák, Îenklava
14. Zdenûk Ol‰ovsk˘, Îenklava
15. Jifií Juraãák, ·tramberk
16. Zdenûk Ra‰ka, ·tramberk
17. Jaroslav Heini‰, Îenklava
18. Jifií Holub, Îenklava
19. Antonín Cochlár, ·tramberk
10. Hynek Heimerle, Îenklava
11. Marián Hepnar, Pfiíbor
12. Richard Parma, Îenklava
13. Antonín Lacka, ·tramberk
14. Ladislav Hru‰kovsk˘, Îenklava
15. Stanislav Hejtmanãík, ·tramberk
16. Miroslav Hejl, Îenklava
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17. Milan Kotonsk˘, Pfiíbor
18. Alena Mary‰ková, Pfiíbor
19. Jaroslav Socha, ·tramberk
20. Dagmar Mary‰ková, Pfiíbor
21. Rudolf Kotonsk˘

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
R. K.

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

Ka‰párek Jaroslav

Inzerce

tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Prodám rodinný dům ve Štramberku,
Horní Bašta čp. 287. Cena dohodou.
Kontakt mob. tel. 731 465 966

Cukrárna u květinek vás zve na
zákusky, kávu, čaj, grog, horké nápoje — hruška,
broskev, jablko, mango, bílý čaj se zázvorem,
archivní vína. Zhotovíme vám i dárkový balíček.
A proč… u květinek? Vážeme kytice
a kytičky k různým příležitostem — narozeniny,
křtiny, svatba, smuteční vazby. Nabízíme keramiku,
svíčky, šperky z chirurgické oceli a stříbra.
Otevírací doba:
PO—PÁ 7.00—11.30
14.00—17.00
SO
7.00—11.00
14.00—17.00
NE
8.30—11.00
14.00—17.00
Zveme vás k příjemnému posezení
Darja a Alexandr Švarcovi, Tel.: 721 565 837

Kdo by si nepřál zachovat si zdraví
až do pozdního věku?
Analýza prvků ve vlasech je nezatěžující metoda
umožňující zhodnotit minerální složení (stav)
lidského organismu při:
✶ srdečně-cévních onemocněních
✶ onemocněních pohybového aparátu
✶ neplodnosti ✶ zažívacích potížích
✶ hormonálních poruchách ✶ kožních poruchách
– lupénka, albinismus, vypadávání vlasů
✶ otravě toxickými prvky ✶ lěčbě obezity
✶ profylaxi
Lidé, kteří mají zájem o provedení analýzy —
určení stopových prvků ve vlasech mohou
kontaktovat: p. Švarc — tel. 608 903 025,
607 735 549.
„Zdravý člověk má tisíce přání,
nemocný jenom jedno.“
Každý si chce svoje zdraví uchovat až do
pozdního věku. Ale až se nás nemoc osobně
dotkne, tak najednou chceme svoje zdraví řešit.

Podbeskydská agentura
PhDr. Vítězslava Černocha Mořkov nabízí:
natočení svatby, životního jubilea
na video — zdarma fotodokumentace.
Možno doplnit o výbornou diskotéku —
od lidovek až po současnou produkci,
včetně moderování a soutěží
pro novomanžele atd.,
a to vše za velmi příznivé ceny.
Další informace tel. 728 362 757,
www.agenturacernoch.cz

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

DÁRKOVÁ SÍŇ
Štramberk, Zauličí 499
nabízíme za výhodnou cenu
➢ víno suché – Kyjov – 2 l plast
➢ červené 69 Kč/2 l
➢ bílé 67 Kč/2 l
Vhodné i na svařená vína
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