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VáÏení obãané,
ãím jsem minule skonãil, dnes zaãnu. Podafiilo se! Vedení mûsta se dohodlo s provozovatelem areálu hradu Trúby a rekonstrukce
JaroÀkovy útulny byla dne 4. 2. 2015 zapoãata. JaroÀkova útulna i Trúba budou proto do
odvolání uzavfieny. Mûsto bude usilovat, aby
se útulna zrekonstruovala do podoby z roku
1925, ãemuÏ nahrává i nalezená pÛvodní malba, která bude taktéÏ zrestaurována. O prÛbûhu a novinkách Vás budu informovat.
Rada mûsta se se‰la potfietí dne 15. 1. 2015
jiÏ v ranních hodinách, projednala a schválila obsazení komisí rady mûsta, pfiíspûvek na
konání XVIII. ·tramberské divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch divadelních souborÛ, opûtovné podání Ïádosti o dotaci na pietní místo na
Bafiinách - pomník obûtem 2. svûtové války,
kde chybí deska se jmény padl˘ch partyzánÛ.
Rada mûsta vzala na vûdomí stav pfiíprav 25.
Obecního plesu. Pak se radní vydali na v˘jezdní ãást jednání — veletrh cestovního ruchu Region Tour do Brna, kde bylo na‰e mûsto prezentováno v rámci sdruÏení La‰ské brány Beskyd. Ná‰ stánek o velikosti necelého
pÛl metru pro celé sdruÏení povaÏuji za hrubû nedÛstojn˘, coÏ jsem osobnû také sdûlil
hejtmanovi moravskoslezského kraje. Údajnû
byla akce tradiãní studnou pro evropské peníze, jejichÏ tok na‰tûstí skonãil, proto plynule upadá. Sám povaÏuji akci v této podobû
jako mrhání ãasem a penûzi, pfiedev‰ím
v dne‰ní dobû moderních technologií.
Rada se se‰la dne 3. 2. 2015 na svém 4. jednání v duchu bezpeãnosti ve mûstû a souhrnn˘ch zpráv za rok 2014. Mgr. Eva Tichavská
zahájila zprávou o ãinnosti komise pfiestupkové, pak následoval vedoucí Obvodního oddûlení Policie âR Kopfiivnice npor. Bc. Ivan
Pilát, po jehoÏ pfiednesení pokraãoval velitel
Mûstské policie ·tramberk pan Franti‰ek Vavru‰.
V závûru pak byla vyhodnocena spolupráce
obou sloÏek policie jako dostateãnû kvalitní.
Naopak jako nedostateãná vyplynula kapacita
mûstské policie, pfiedev‰ím z dÛvodu vy‰‰í potfiebnosti po zavedení parkovacího systému
ve mûstû. Rada mûsta se shodla, Ïe mûstská

policie je v této podobû nevyhovující a na návrh starosty mu uloÏila úkol vypracovat novou koncepci práce Mûstské policie
·tramberk. Pfiípadné posílení mûstské policie
by pfiivítali i oba zástupci policejních sloÏek.
Dále pak vystoupil se svoji tradiãnû kvalitnû
zpracovanou zprávou velitel Jednotky sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk pan Jifií Juraãák. Rada i vedení mûsta chce pokraãovat
v trendu obnovy jak vozového parku, tak v˘stroje na‰ich hasiãÛ. Zmínûna byla také nutnost rekonstrukce hasiãárny. Ing. Andrea
Hlávkova informovala o zmûnách na úfiadû,
pfiedev‰ím o zavedení nového informaãního
systému úfiadu, kter˘ zefektivní a usnadní
správu a vedení v‰ech agend. Novû také probíhá pfiíprava jednání orgánÛ mûsta — v‰e
pfies elektronick˘ systém. Rada v závûru
schválila pfiíspûvek a spolupráci na organizaci
29. roãníku Mezinárodního cyklistického závodu Ïen GRACIA ORLOVÁ 2015, jehoÏ první
etapa bude zakonãena u nás ve ·tramberku.
V pondûlí 9. 2. 2015 probûhlo avizované vefiejné projednání parkovacího systému. Se‰lo
se asi 70 obãanÛ, diskutovalo se a zástupci
mûsta odpovídali dle sv˘ch kompetencí.
Mûsto bylo reprezentováno starostou mûsta
Ing. Davidem Plandorem, místostarostou
Ing. Oldfiichem ·krabalem, investorem mûsta
panem Michalem Pokorn˘m a velitelem Mûstské policie ·tramberk panem Franti‰kem Vavru‰em. Na toto jednání budou navazovat dal‰í,
na základû kter˘ch budou stanoveny moÏnosti
úprav stávajícího systému. Z diskuse vyplynuly následující zásadní nedostatky:
1. Nespokojenost s cenou parkovacích karet
— návrh zv˘‰ení ceny pro turisty a sníÏení
pro místní. Poukazováno na diskriminaci
obyvatel v centru vÛãi ostatním obãanÛm
z jin˘ch lokalit mûsta, ktefií za parkování
neplatí.
2. Nedostateãná kontrola a represe — parkování bez karet, zneuÏívání karet (pfienosnost, zamûstnanci podnikatelÛ a MÚ), fal‰ování karet (kopírování, zakr˘vání údajÛ).
3. Nedostateãn˘ navigaãní systém na záchytná
parkovi‰tû.

4. Nepﬁehledné a nejednoznaãné informaãní
(dodatkové) tabulky — není ihned zfiejmé,
Ïe turisté nemohou na námûstí parkovat,
nutn˘ informátor u vjezdu na námûstí.
5. Nedostateãná parkovací kapacita v dobû turistické sezóny ãi nárazov˘ch akcí — nutnost zaji‰tûní dal‰ích ploch pro parkování:
a. Návrh úpravy zpÛsobu parkování u Sokolovny — pfiíãná ãi ‰ikmá stání místo autobusov˘ch + parkovací systém (automat), nutno fie‰it systém pro autobusy
— jen pro v˘stup a nástup a parkování
jiné lokalitû mimo centrum.
b. V minulosti byl zámûr vybudovat záchytné
parkovi‰tû v lokalitû na Novojiãínské —

bylo jiÏ provedeno územní fiízení — nebylo
realizováno — nyní není moÏné z dÛvodu
vymezení plochy územním plánem pro
obytnou zónu.
6. Vysoká rychlost prÛjezdu mûstem — nejsou
radary ani retardéry, které by motivovaly ke
sníÏení rychlosti.
Kompletní zprávu z projednání najdete na
webu mûsta v sekci aktualit.
V pátek 20. 2. 2015 probûhl 25. Obecní bál,
hosté se bavili aÏ do ãasn˘ch ranních hodin
a já bych závûrem rád podûkoval v‰em sponzorÛm, ktefií vûnovali ceny do tomboly, a realizaãnímu t˘mu v ãele s paní Annou Ra‰kovou.
David Plandor, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Úfiední hodiny
Ú!ední hodiny - POKLADNA
Pond!lí

8:00 - 12:00

Úter"

8:00 - 12:00

St#eda

8:00 - 12:00

$tvrtek

8:00 - 12:00

Ú!ední hodiny
Stavební ú#ad

13:00 - 17:00

Matrika, evidence obyvatel, CzechPOINT

Finan&ní odd!lení

13:00 - 17:00

Sociální v!ci a p#estupky

zav#eno

Pátek

%ivotní prost#edí
Správa majetku a investic

Ú!ední hodiny - PODATELNA
Pond!lí

8:00 - 12:00

Úter"

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Pond!lí

St#eda

8:00 - 12:00

$tvrtek

8:00 - 12:00

$tvrtek

po p#edchozí domluv!

Pátek

8:00 - 12:00

Pátek

zav#eno

Úter"
13:00 - 17:00

Podûkování
Tak obecní ples uÏ je za námi. Chtûla bych
touto cestou podûkovat v‰em sv˘m mil˘m
kolegÛm za velmi úãinnou a obûtavou pomoc
pfii jeho realizaci. Vûfite, Ïe bez nich by se takto
rozsáhlá, reprezentativní akce nedala zorganizovat. A vûru nebylo jich letos málo.
Dále chci podûkovat kulturní komisi za pomoc
pfii pfiípravû losÛ, zdobení sálu a hlavnû Radimu
DaÀkovi, Miloslavu Jozífkovi a Vlastû Turské.

St#eda

8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

po p#edchozí domluv!
8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Dal‰í velk˘ dík patfii v‰em sponzorÛm obecního plesu, aÈ tûm vût‰ím aÏ po ty men‰í.
Hlavnû CK pana Wisnara za hlavní cenu —
zájezd do Benátek, Cykloartu pana OÏany, fa
VERA, DOTEPU, ELKOPLASTU CZ, aj. Kompletní seznam sponzorÛ najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách.
UÏ se na vás tû‰íme na 26. obecním plese,
kter˘ se koná pfií‰tí rok 19. 2. 2016
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Anna Ra‰ková

Informace pro občany
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Jaro uÏ je na dohled…
Pomalu nás zaãínají oblaÏovat první paprsky jarního sluníãka a mnozí z nás se jiÏ nemohou doãkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políãka a louky a po dlouhém zimním
odpoãinku zaãnou s tradiãními jarními pracemi. Souãasnû s tím ale také zaãíná pro hasiãe období zv˘‰eného poãtu zásahÛ u poÏárÛ, které zpÛsobí neopatrní lidé pfii úklidu na
zahrádce nebo pfii odstraÀování staré trávy na
loukách a zatravnûn˘ch plochách v okolí rodinn˘ch domÛ.
PfiestoÏe se hasiãi snaÏí kaÏdoroãnû upozorÀovat na skuteãnost, Ïe plo‰né vypalování
trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornûní váÏnû. Pfiitom si neuvûdomují, Ïe tím
nejen poru‰ují zákon, ale pfiedev‰ím ohroÏují své okolí. Plo‰né vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Pfii nedodrÏení tohoto zákazu hrozí obãanovi za
tento pfiestupek pokuta aÏ 25 000 Kã.
Pokud pálení dfievního odpadu, listí apod.
nezakazuje místní vyhlá‰ka, mûli by lidé vûnovat velkou pozornost zakládání ohÀÛ pfii
úklidov˘ch pracích na zahrádkách. Pálení je
moÏno provádût pouze na ohni‰ti, které je
bezpeãnû ohraniãeno napfi. kameny, aby byly
plameny dostateãnû pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohni‰tû pfiipraveny
prostfiedky k ha‰ení napfi. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal pfiípadn˘ poÏár jiÏ v zárodku uhasit a v Ïádném
pfiípadû neodcházet od ohni‰tû, pokud není
dostateãnû uha‰eno. Pálení se nesmí provádût
v dobû, kdy fouká vítr a hrozí tak roz‰ífiení
ohnû do okolí. A to ani v pfiípadû, Ïe ohni‰tû
bude pod neustál˘m dohledem.

Pfii pálení odpadu musí b˘t vÏdy postupováno v souladu s dal‰ími zákony, napfiíklad
zákonem o ovzdu‰í, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhlá‰kami obcí. Pálení klestí a dal‰ích hofilav˘ch látek na volném prostranství je nutno v pfiedstihu nahlásit buì telefonicky Integrovanému bezpeãnostnímu centru v Ostravû na ãísla tel. 950
739 844 nebo 150, pfiípadnû elektronick˘m
formuláfiem, kter˘ obãané, právnické osoby
a podnikající fyzické osoby najdou na webov˘ch stránkách Hasiãskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz
pod názvem „Pálení klestí“. Na základû tûchto
vãasn˘ch informací tak hasiãi u‰etfií finanãní
prostfiedky a ãas za zbyteãné v˘jezdy, kdy jsou
voláni k poÏáru a na místû samém zjistí, Ïe jde
o bezpeãné pálení. Pfii poru‰ení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za kter˘ jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 500 000 Kã.
RovnûÏ po cel˘ rok platí zákaz rozdûlávání
ohÀÛ v lesích mimo vyhrazená táboﬁi‰tû.
KaÏd˘, kdo se pohybuje v pfiírodû, by mûl
dbát na bezpeãnost a chovat se obezfietnû. Nerozdûlávat ohnû mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiãe by
mûli vûnovat pozornost tomu, jak a s ãím si
dûti venku hrají, aby nedocházelo ke zbyteãn˘m poÏárÛm a následn˘m úrazÛm nebo
v krajním pfiípadû ztrátám na Ïivotech. V pﬁípadû vzniku poÏáru zapﬁíãinûného dûtmi zákon postihuje odpovûdné osoby pokutou aÏ
do v˘‰e 25 000 Kã.
nprap. Dagmar Bene‰ová, vrchní inspektorka
— v˘chova obyvatelstva
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nov˘ Jiãín

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Eva Dallasová vy‰etfiuje nesmyslnou brutální vraÏdu starého muÏe. Pfiípad vede její
kolegynû, která jednou v tûlocviãnû, schoulená
ve spr‰e, náhodnû vyslechne rozhovor dvou
policistÛ z jiného oddûlení. Svûfií se Evû —
a obû pochopí, Ïe zkorumpovaní muÏi zákona mají na rukou krev a jsou schopni v‰eho,
aby tajemství i své postavení ubránili.
Autorkou detektivního románu Témûﬁ bez
‰ance je americká spisovatelka J. D. Robb.
Ne v‰ichni ãe‰tí panovníci zemfieli hrdinskou smrtí jako Pfiemysl Otakar II., nebo Jan
Lucembursk˘. Nûktefií skonali docela nehrdin-

sky a ve velk˘ch bolestech, tfieba Karel VI. na
otravu houbami, nebo Rudolf II. — na
následky syfilidy. Proto byl skon králÛ ãasto
úmyslnû zahalován tajemstvím a spojován
s dramatick˘mi okolnostmi, jen aby zÛstali
i ve smrti velcí. Historick˘ román z ãesk˘ch
dûjin Jak umírá král s podtitulem (Hrdinové
a zbabûlci v ãesk˘ch dûjinách) napsal Jan Bauer.
Ivan Trojan pochází z herecké rodiny — jeho otcem je Ladislav Trojan, znám˘ z televizního seriálu Tfii chlapi v chalupû. Pro herectví se Ivan rozhodl zcela náhle a neãekanû aÏ
pfied maturitou na sportovním gymnáziu.
Odmaliãka se vûnoval sportu a zejména bas-
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ketbalu, kter˘ hrál vrcholovû, v juniorech se
stal dokonce mistrem republiky. Absolvoval
DAMU — obor herectví, oÏenil se s hereãkou
Klárou Pollertovou a mají ãtyfii syny. Dnes
Ivan Trojan hraje v Dejvickém divadle a patfií
k na‰im nejlep‰ím souãasn˘m hercÛm. Biografick˘ román Ivan Trojan — napsala Dana
âermáková.
Tilly se naivnû domnívá, Ïe si ji Jasper vzal
z lásky. Brzy pozná, Ïe manÏel je lháfi a násilník. Pfii jedné z potyãek vznikne poÏár a Jasper uhofií. Tilly se bojí obvinûní z vraÏdy a radûji prchá na vzdálen˘ Ohniv˘ ostrov. Tam
pfiijme místo chÛvy u fieditele vûznice, v níÏ
si odpykávají trest nejtûÏ‰í zloãinci. JenÏe aby
mohla zaãít nov˘ Ïivot, musí se vyrovnat
s minulostí. Autorkou románu Ohniv˘ ostrov
je Kimberley Freeman.

âtenáfi roku 2015
Dûtsk˘m ãtenáfiem roku 2015 se stala
Patricie Novosadová
Nav‰tûvuje na‰í knihovnu pravidelnû
a vyuÏívá i sluÏeb internetu.
Blahopﬁejeme!

Oznámení
Rozvoz souborÛ imobilním ãtenáﬁÛm:
úter˘ — 31. 3. 2015
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Kurz fotografování pro zaãáteãníky i mírnû pokroãilé
Mûsto ·tramberk pro vás pfiipravilo od
bfiezna 2015 kurz fotografování pro zaãáteãníky i mírnû pokroãilé. Bûhem osmi lekcí se
dozvíte nûco o tom, jak fotografie vznikla
a jak se vyvíjela, také nûco o souãasn˘ch fotoaparátech a jejich pfiíslu‰enství. To v‰e
v první lekci. Pak uÏ se ale budete zab˘vat
technikou fotografování, kompozicí, následnou úpravou fotografií, dozvíte se nûco
o svûtle, a budete taky dostávat fotografické
úkoly. Nikdo se nemusí bát nároãnosti, ta se
pfiizpÛsobí kaÏdému z vás, nezáleÏí ani na
tom, jak˘ fotoaparát vlastníte. Kurz je vhodn˘
jak pro dospûlé, tak i pro dûti od desíti let.

Kurz bude rozvrÏen do 8 lekcí po dvou vyuãovacích hodinách a bude probíhat od 12.
bfiezna kaÏd˘ ãtvrtek od 17.15 do 18.45,
celkem tedy 8 t˘dnÛ. Cena za cel˘ kurz je
1.000 Kã. Lektorem bude Milan Vícha, absolvent Lidové konzervatofie Ostrava, ãlen Asociace profesionálních fotografÛ âR a âeské
federace fotografického umûní, ãerstvû pak finalista soutûÏe Jazzworldphoto.
Hlásit se mÛÏete v Kulturním domû osobnû, tel. na ãísle 558 840 616, e-mailem na
a.raskova@stramberk.cz, popfi. pfiímo u lektora na tel. 732 744 549, u nûj taky mÛÏete
získat více informací.
www.milanvicha.cz
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Ze školy
Cirkusov˘ den v druÏinû
Netradiãní den proÏily dûti v na‰í druÏinû.
KaÏdé oddûlení si pfiipravilo mal˘ cirkusov˘
program, kter˘ se promûnil ve velk˘ cirkus.
Dûti pfiedvedly spoustu dovedností — kouzel,
taneãkÛ, zpûvu, akrobacie, divadlo a hudební
skupina zahrála svou vlastní skladbu…. Závûr
patfiil diskotéce.
Monika Petrová

Biologická olympiáda — ‰kolní kolo
Ve ãtvrtek 12. února probûhlo ‰kolní kolo
biologické olympiády. SoutûÏilo se ve dvou
kategoriích a zapojilo se celkem 9 ÏákÛ. Do
okresního kola mohli postoupit pouze soutûÏící, ktefií dosáhli 60 % úspû‰nosti. Postup tak
unikl vítûzÛm jednotliv˘ch kategorií doslova
o vlásek. Snad budou mít více ‰tûstí pfií‰tí
rok. Dûkuji v‰em za úãast a velmi gratuluji
k dosaÏen˘m v˘sledkÛm.
V kategorii C (8. — 9. roãník) se na 1. místû
umístila Marie Baìurová (VIII. A — 57%),
v kategorii D (6. — 7. roãník) zvítûzil Petr
Marek (VI. A — 59%).
Gratulujeme!
L. Vosejpková

Mezinárodní matematická soutûÏ Pangea
Dne 16. 2. 2015 se uskuteãnilo ‰kolní kolo
mezinárodní matematické soutûÏe Pangea.
Îáci, ktefií mûli chuÈ porovnat síly se Ïáky ze
17 zemí Evropy, se v poslední hodinû pustili
do fie‰ení patnácti matematick˘ch úloh rÛzn˘ch obtíÏností. Velikou motivací jim byly
hodnotné ceny.
V‰em zúãastnûn˘m dûkuji.
Marie Kelnarová

Recyklohraní
Víte, Ïe krém Nivea obsahuje zinek, kter˘
mají i baterky? Tuto a dal‰í zajímavosti jsme
se dovûdûli 5. 2., kdyÏ na‰i ‰kolu nav‰tívily
lektorky z Prahy z Recyklohraní. Hráli jsme
rÛzné hry, rozli‰ovali druhy odpadu, urãovali jsme, co se pak s odpady dûje. Znovu jsme
si vysvûtlili pojem „ãerná skládka“ a nebezpeãí, která jsou s ní spojena. Nejzajímavûj‰í bylo, jak jsme rozebírali jednotlivé spotfiebiãe
a hádali, z ãeho má souãásti. Dal‰í program,
tentokrát z Ekokomu, nás ãekal 12. 2. a t˘kal
se podobné tématiky — odpady, skládky, spalovny a co my s tím mÛÏeme udûlat. Dovûdûli jsme se opût rÛzné zajímavosti, napfi. Ïe
u nás v republice jsou jen tfii spalovny a ve

·v˘carsku je jich 29 a pfiitom ·v˘carsko
s ovzdu‰ím nemá Ïádné problémy. Také jsme
znovu tfiídili, takÏe snad teì uÏ nikdo nedá
odpad tam, kam nepatfií. A na závûr — lektofii
velice chválili obzvlá‰tû 1. A za znalosti
i praktické dovednosti.
Monika Klop‰toková 5. A, Ïáci 5. A, 5. B
pfiítomni na druhém programu

Zemûpisná olympiáda — ‰kolní kolo
I letos mohli Ïáci pomûfiit své síly ve ‰kolním
kole zemûpisné olympiády. SoutûÏilo se ve
tfiech kategoriích podle roãníkÛ a zapojilo se
celkem 18 ÏákÛ. Dal‰ího kola se mohou zúãastnit jen nejúspû‰nûj‰í fie‰itelé z kaÏdé kategorie.
Do okresního kola tak postoupili M. Mikunda
(VI. A), B. Marková (VII. A) a M. Miku‰ (IX. A).
Gratulujeme a pfiejeme hodnû úspûchÛ
v dal‰ím kole!
L. Vosejpková

Webové stránky Ekot˘mu
VáÏení Ïáci, váÏení rodiãe,
dovolte mi, abych Vám ve struãnosti je‰tû
jednou pfiedstavil mezinárodní projekt Eko‰kola, kterého je souãástí i na‰e ‰kola. JiÏ od
záfií na na‰í ‰kole pÛsobí Ekot˘m, kter˘ má
na starost promyslet a realizovat, jak zlep‰it
plynul˘ chod ‰koly v oblasti energií a odpadÛ
s ohledem na Ïivotní prostfiedí. SchÛzky
Ekot˘mu probíhají vÏdy kaÏd˘ t˘den v úter˘
v ãasech od 13:30 do 14:30. Ekot˘m je sloÏen
z ÏákÛ 2. stupnû (6. — 9. tfiída). Postupnû se
v‰ak pfiidávají dal‰í Ïáci, pfiivítali jsme i Ïáka
z 5. roãníku. Ekot˘m není tvofien jen Ïáky na‰í ‰koly, ale jeho ãleny jsou i dospûlí. Také bychom Vás chtûli informovat o tom, Ïe Ekot˘m
má své vlastní webové stránky. Odkaz na nû
naleznete zde na webu (na‰í ‰koly) v pravém
panelu s názvem „stránky“ pod odkazem Eko‰kola, nebo na adrese ekotym-zsstramberk.maweb.eu. Doufejme, Ïe se nám na‰e
plány podafií.
Tadeá‰ Pe‰at, VIII. A

Ilustraãní testy pfiijímacího fiízení 2015
VáÏení rodiãe,
Centrum pro zji‰Èování v˘sledkÛ vzdûlávání zvefiejnilo sady ilustraãních testÛ k pilotnímu ovûfiování organizace pfiijímacího fiízení s vyuÏitím jednotn˘ch testÛ v roce 2015.
Sada ilustraãních testÛ je pfiipravena vÏdy pro
uchazeãe o ãtyfileté obory vzdûlání stfiedo-
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‰kolského studia, pro uchazeãe o osmiletá
gymnázia a pro uchazeãe o ‰estiletá gymnázia. V kaÏdé sadû je didaktick˘ test z ãeského
jazyka a literatury a test z matematiky. V‰em
zájemcÛm o studium na stfiedních ‰kolách
zapojen˘ch do pilotního ovûfiování jednotn˘ch pfiijímacích zkou‰ek, doporuãujeme
k vlastní pfiípravû.
Testy jsou dostupné na webov˘ch stránkách spoleãnosti CERMAT.
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-pops-2015-1404035118.html
Mgr. Stanislav Pe‰

Den otevfien˘ch dvefií uÏ je za námi
Ve ãtvrtek 15. ledna 2015 se na na‰í ‰kole
uskuteãnil uÏ tfietí roãník netradiãního Dne
otevﬁen˘ch dveﬁí, tentokrát s podtitulem
„·kola hrou s Pepinou“. Místo standardního
dopoledního procházení ‰koly bylo pro v‰echny pfiipraveno zábavnû-soutûÏní odpoledne,
do kterého se zapojily pfiedev‰ím pfied‰kolní,
ale i ‰kolní dûti spolu se sv˘m doprovodem.
Dostavily se témûfi v‰echny pfied‰kolní dûti ze
·tramberka, ale i nûktefií pfied‰koláci z Kopfiivnice, Závi‰ic ãi Îenklavy. Mil˘m pfiekvapením byla náv‰tûva b˘val˘ch ÏákÛ ‰koly, ale
i rodiãÛ ãi prarodiãÛ, ktefií si tak se sv˘mi
vnuky pfii‰li zavzpomínat na svá ‰kolní léta.
Prohlídka ‰koly zaãínala hned u vchodu,
kde byli pfiíchozí pfiivítáni vedením ‰koly. Byli seznámeni s pfiipraven˘m programem a obdrÏeli plánek trasy, soutûÏní tiket a letáãek
s informacemi o ‰kole. Následovala samotná
prohlídka ‰koly, na které náv‰tûvníky doprovázeli Ïáci na‰í ‰koly v roli prÛvodcÛ. SoutûÏních úkolÛ bylo celkem sedm, na programu byla také prohlídka jazykové, poãítaãové
a fyzikální uãebny. Zájemci si stihli bûhem
celého odpoledne prohlédnout jednotlivé tfiídy a odborné uãebny a seznámit se tak s interaktivními tabulemi a dal‰í moderní v˘ukovou technikou. Pro v‰echny bylo pfiipraveno
ve ‰kolní jídelnû obãerstvení spolu s promítáním prezentací z ãinností ‰koly. Na závûr obdrÏeli v‰ichni soutûÏící dáreãek a pfied‰koláci
pozvání k zápisu do prvních tfiíd. Potû‰il nás
celkov˘ zájem o na‰i ‰kolu a samotná náv‰tûvnost. SoutûÏících dûtí bylo nakonec 36
a spolu s jejich doprovodem tak pfii‰lo do ‰koly témûfi 100 mal˘ch ãi velk˘ch náv‰tûvníkÛ.
„Dûkuji moc v‰em zapojen˘m vyuãujícím,
ÏákÛm a ostatním zamûstnancÛm ‰koly za
hladk˘ a zdafiil˘ prÛbûh celé akce. Dûkuji také Kopfiivnick˘m novinám za prezentaci této
akce v tisku“.
Mgr. ZdeÀka Havlíková

e-Twinning
I v tomto ‰kolním roce pokraãujeme v mezinárodní spolupráci v rámci evropského spoleãenství e-Twinning. Momentálnû spolupracujeme s Itálií na projektu „Here we are somewhere in Europe“ pro Ïáky ze 7. — 8. roãníkÛ
a dále s ¤eckem, Itálií, Polskem a Dánskem na
projektu pro 9. roãník „Teenagers without borders“. Na to, jak na‰i Ïáci prezentují sebe, na‰i
zemi, ·tramberk i na‰i ‰kolu v angliãtinû, se
mÛÏete podívat v následujících pfiíspûvcích.
Radmila Njai

Florbal — dûvãata, 3. místo
Ve ãtvrtek 16. 1. 2015 se vydala na‰e dûvãata ze 7. — 9. tfiídy na okresní finále, které
se hrálo v Odrách za úãasti ‰esti t˘mÛ, které
se do finále kvalifikovaly v pfiedchozích utkáních. V prvním utkání druÏstvo Z· ·tramberk
narazilo na favorita turnaje Z· E. Zátopka
z Kopfiivnice. Ve vyrovnaném zápase se na‰e
dûvãata nedokázala stfielecky prosadit a nakonec prohrála 3:0. Pfies úvodní prohru si v‰ak
hráãky vûfiily a v druhém utkání porazily domácí t˘m Z· Pohofiská Odry 2:0. Tento v˘sledek udrÏoval druÏstvo ·tramberka stále ve
hfie o finále, o které se utkalo s prvním t˘mem druhé skupiny Z· Komenského Odry.
V divácky atraktivním utkání se stfiídaly ‰ance na obou stranách, pfiestoÏe na‰e dûvãata
inkasovala dva rychlé góly, dokázala na nû odpovûdût a sahala po vyrovnání také za stavu
3:2, bohuÏel v závûru t˘m Z· Komenského
Odry své vedení pojistil a zápas skonãil 4:2.
V zápase o 3. místo se na‰e dûvãata utkala
s druÏstvem Z· Star˘ Jiãín. Tento skonãil po
základní hrací dobû 1:1 a následovaly nájezdy, v nich podrÏela t˘m brankáfika Katefiina
Doãkalová, a kdyÏ svÛj nájezd promûnila Markéta Hanzelková, bylo rozhodnuto, Ïe t˘m Z·
·tramberk obsadí 3. místo v okrese Nov˘ Jiãín. V˘sledek ukazuje vzestup dívãího florbalu ve ·tramberku, kter˘ se za poslední dva roky kaÏdoroãnû úãastní okresního finále. DosaÏen˘ úspûch je v‰ak také v˘zvou pro mlad‰í hráãky, zda dokáÏí v pfií‰tím roce nahradit
opory t˘mu z 9. roãníku Petru Svobodovou,
Martinu Sopuchovou a Lucii Krysovou.
Sestava t˘mu: Brankáfiky: Eva ·tefánková,
Katefiina Doãkalová, Hráãky: Petra Svobodová, Martina Sopuchová, Lucie Krysová, Krist˘na Hanzelková, Adéla Rylková, Markéta
Hanzelková, Katefiina ·varcová, Vendula Janková, Beáta a Nikol Marková.
V‰em hráãkám dûkuji za nasazení a vzornou reprezentaci na‰í ‰koly.
Mgr. Stanislav Pe‰
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Ze sportu
Judo
24. ledna zastupoval jedin˘ zástupce
‰tramberského Juda, Jan Machaã, svÛj matefisk˘ oddíl na 4. roãníku Velké ceny âeské Tfiebové ÏákÛ. ProtoÏe soutûÏ otevírala kalendáfi,
zúãastnilo se jí kolem 300 závodníkÛ celé âR.
Honza nastoupil do 31kg benjamínkÛ mezi
10 soupefiÛ. Zaãal vítûzstvím nad Egertem
z Polné, následovalo vítûzství nad Abrahamem z Chocnû. O postup do finále porazil Gatûka z Mohelnice. Ve finále uÏ ãekal Mojznar
z SKKP Brno. Ten byl nad síly na‰eho borce
a obsadil i tak hodnotné 2. místo.
UÏ o 14 dní pozdûji odjeli 3 mladí judisté
z mûsta pod Trúbou na Slovensko do Îiliny,
kde v tamních kasárnách slovenské armády
probíhala Mezinárodní Velká cena benjamínkÛ.
Asi 130 dûtí se utkalo na 3 Ïínûnkách o ceny
a medaile. Ze ‰trambersk˘ch nejdfiíve zasáhl
do bojÛ David Holub do 34kg, kter˘ si zde odbyl
svÛj debut. Nevedl si ‰patnû, ale aÏ v posledním zápase s domácím Ole‰em zvítûzil a získal 3. místo. Stfiíbro získal také Vojta David
do 42kg, coÏ bylo hlavnû díky men‰ímu poãtu
závodníkÛ ve váze. Asi nejvíc zabojovat musel
opût Jan Machaã do 31kg. Celkem 4 vítûzství
ho vynesly do finále na ·imka z Pezinku.
Honza rychle získal vysoké vedení za
7 bodÛ, ale vzápûtí uletûl a prohrál za 10 bodÛ
pfied limitem. Obsadil také 2. místo, jiÏ deváté
za sebou a ãekáme, Ïe dal‰í soutûÏ uÏ koneãnû pfiinese kov nejcennûj‰í.
Josef ·tábl, trenér

Zprávy z oddílu volejbalu
MuÏi — Krajsk˘ pﬁebor II. tﬁídy, prÛbûÏné 6. místo
V sobotu 7. 2. zavítali ·tramberáci do sousedního Fren‰tátu s odhodláním pfiivézt body
z prvního utkání jarní ãásti sezóny. Utkání
s Fren‰tátem jsou pravidelnû velmi vyrovnaná a s nasazením na obou stranách, odpovídající derby. To se potvrdilo i v prvním zápase, kde se v‰echny odehrané sety rozhodovaly aÏ v samotn˘ch koncovkách a utkání dospûlo aÏ do 5. setu. V tom ·tramberáci vedli
8:6 a mûnily se strany, následnû je‰tû 10:8.
Pak fren‰tát‰tí hráãi pfiedvedli spanilou jízdu a radovali se z vítûzství 15:10 a celkovû 3:2.
Pro ·tramberáky to znamenalo 4. prohru 3:2
v sezónû! Do druhého zápasu se sestava omladila a bohuÏel druh˘ sobotní zápas byl zavr‰en
jednoznaãn˘m vítûzstvím 3:0 pro Fren‰tát.
O t˘den pozdûji do ·tramberka zavítalo
druÏstvo muÏÛ ze PstruÏího, aby zabojovalo
o první místo v tabulce krajského pfieboru.
Papírové pfiedpoklady znûly jasnû ve prospûch

hostÛ, stejnû jako pfiedchozí v˘sledek právû
na jejich palubovce. O tom, Ïe jim ·tramberáci nedají na domácí palubovce svoji kÛÏi lacino, se mohli pfiesvûdãit uÏ v prvním setu,
kdy se body pfielívaly z jedné strany na druhou, a to po celé utkání, které opût dopûlo aÏ
do 5. setu, v jehoÏ koncovce pak byl pfiece jen
pfiesnûj‰í soupefi.
Ve druhém zápase sice do‰lo k pomalej‰ímu rozjezdu na domácí stranû, ale utkání
opût dospûlo aÏ k 5. setu, ‰koda, Ïe byli opût
‰Èastnûj‰ími hosté.
BohuÏel Ïivot pfiiná‰í i smutné události,
a tak se v pátek 20. 2. naposledy rozlouãili
místní volejbalisté se zesnul˘m spoluhráãem
Honzou ·tefkou.
V sobotu 28. 2. zajíÏdûli místní volejbalisté
na hfii‰tû pfiedposledního Krnova.
V bfieznu mÛÏete pfiijít povzbudit místní
volejbalisty aÏ v sobotu 28. 3. od 10 hodin,
kdy se ve ·tramberku pfiedstaví Kozlovice.
Îeny — Krajsk˘ pﬁebor I. tﬁídy, prÛbûÏné 6. místo
V soutûÏi Ïen je situace na ‰pici tabulky
vcelku jasná, vedoucí t˘m z Ostravy je jednoznaãnû na prvním místû se ziskem 77 bodÛ.
·tramberské volejbalistky se nachází na prÛbûÏném 6. místû, ale v‰e se je‰tû mÛÏe
pofiádnû zamíchat.
Do konce sezóny zb˘vají 3 bfieznová kola,
bohuÏel v‰e na hfii‰tích soupefiek, 7. 3. v Palkovicích, 14. 3. ve Fulneku a sezóna skonãí
21. 3. ve Vratimovû.
V únoru se ‰tramberské Ïeny radovaly
z prvních novoroãních bodÛ, kdyÏ se 7. 2. podafiilo porazit hráãky Fren‰tátu 3:0 a 3:1.
O t˘den pozdûji, na Valent˘na, zajíÏdûly místní volejbalistky na hfii‰tû Orlové. První set sobotního dopoledne vyhrály místní hráãky
a zdálo se, Ïe z Orlové se body pfiivezou. Zdání ov‰em zklamalo a hned v následujících
tfiech setech se v˘kon nepodafiilo zopakovat
a první utkání skonãilo poráÏkou 1:3. Do druhého utkání vstoupila ‰tramberská dûvãata
vûdoma si zejména sv˘ch vlastních chyb s odhodláním se poprat o dal‰í tfii body. Studenou
sprchou jim ale byl prÛbûÏn˘ stav 0:2 na
sety. Jako by ·tramberaãky ãekaly aÏ na tento „nÛÏ na krku“ a snad poprvé v sezónû v sobû objevily sílu a z nepfiíznivého stavu se postupnû blíÏily k vysnûn˘m bodÛm. A opravdu
se podafiilo nejprve srovnat na 2:2 a v následném pátém setu zvítûzily 15:9. Radost byla
veliká, první prohra témûfi zapomenuta,
zvlá‰È, kdyÏ obû utkání provázely aÏ pfiehnané
emoce zejména ze stran soupefiek z Orlové.
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Poslední domácí utkání sezóny bylo naplánováno na sobotu 21. 2., kdy do ·tramberka
zajíÏdûly soupefiky z âeského Tû‰ína. Papírovû
silnûj‰ím t˘mem byl ten z âeského Tû‰ína,
domácí se ale nedaly a hned úvodní set vyhrály. Poté se ale vítûzství v jednotliv˘ch setech
rovnomûrnû stfiídala, aÏ utkání dospûlo do pátého

setu, v nûm byly domácí hráãky bohuÏel tûmi
smutnûj‰ími. Povzbuzeny dobrou hrou z prvního utkání, vstoupily ·tramberaãky do druhého
zápasu, v nûmÏ opût ovládly první set, druh˘
jim unikl aÏ v koncovce, ale pak uÏ si nenechaly vítûzství v zápase vzít a zvítûzily 3:1.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová

Kurs socializace psa — pozvánka
V sobotu, 14. 3. 2015 bude v Kynologickém klubu ·tramberk zahájen jarní Kurz socializace
a poslu‰nosti. Kurz se bude skládat z 10 lekcí, konajících se kaÏdou sobotu od 14 hod pod
vedením zku‰en˘ch v˘cvikáfiÛ. Cena celého kurzu je 600 Kã splatn˘ch na 1. lekci (14. 3.
2015), kde budeme kontrolovat i oãkovací prÛkazy. Podmínkou úãasti je dobr˘ zdravotní
stav psa a platné oãkování proti vzteklinû. Po ukonãení kurzu mohou absolventi nadále
nav‰tûvovat cviãák do konce roku.
Na‰im cílem bude nauãit psovody správnû komunikovat se psy, umût je motivovat k práci,
chválit, odmûÀovat ve správnou chvíli a nauãit pejsky základním dovednostem poslu‰nosti.
K dispozici budou i agility pfiekáÏky. PejskÛm se budeme vûnovat individuálnû i skupinovû za úãelem socializace, fie‰it jednotlivé problémy psovodÛ. Pfii pfiípadném zájmu je moÏné
domluvit se na trénincích obran, stopování i v˘stavní pfiípravû psa.
Pfiihlá‰ky zasílejte ve formû: jméno psovoda, jméno psa, plemeno, datum narození psa
a tel. kontakt — na e-mail kkstramberk@centrum.cz, tel.: 605 147 711 (Tereza Fabíková)

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na bfiezen 2015
Polá‰ek Pavel
Matera Josef
Îerdíková Jifiinka
Jeliãová Vladimíra
Sykalová Ludmila
Îerdík Jaroslav
Bergerová Ludmila
Majerová Franti‰ka
Merendová BoÏena
Kotková BoÏena
Kalvodová Vlasta

Marková Anna
Kuãera Jan
Bran‰tädter Josef
Petrá‰ová Ludmila
Sopuchová Marie
R˘dlová BoÏena

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. David Plandor
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Kam do společnosti a za kulturou
XVIII. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2015
pátek 6. 3. 2015
v 19.30 hodin

Liga proti nevûﬁe
Zdenûk Podskalsk˘/Divadelní soubor VENTYL Hranice—Drahotu‰e

pátek 13. 3. 2015
v 19.30 hodin

Tﬁi bratﬁi v nesnázích… a je to v pytli
Ray a Michael Cooney/Divadelní soubor CHAOS Vala‰ská Bystﬁice

pátek 20. 3. 2015
v 19.30 hodin

Agentura Drahou‰ek aneb SÀatky v‰eho druhu
Rudolf Trinner/Divadelní soubor BERANI Tû‰kovice

pátek 27. 3. 2015
v 19.30 hodin
pátek 10. 4. 2015
v 19.30 hodin

Na‰i furianti
Ladislav StroupeÏnick˘/Divadlo Pod VûÏí ·tramberk
Vala‰i letí na Mars
Ivana Bublíková/Divadlo SCHOD Vala‰ské Meziﬁíãí

pátek 17. 4. 2015
v 19.30 hodin

Nejstar‰í ﬁemeslo
Paula Vogel/Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

pátek 24. 4. 2015

Závûreãn˘ veãer — vyhodnocení pﬁehlídky

v 19.00 hodin
Stanley´s Dixie Street Band
Jednotlivé vstupné: dospûlí 90 Kã, dûti 40 Kã
Permanentní vstupenka: 500 Kã
Doprovodn˘ program pro dûti:
sobota 21. 3. 2015
Náv‰tûva u Aniãky
v 15.00 hodin
Dûtsk˘ divadelní soubor MINIDRAMA Vala‰ská Bystfiice
sobota 18. 4. 2015
v 15.00 hodin

O ãarovném kameni
Divadelní soubor KuKo Fr˘dek–Místek

Jednotné vstupné: 40 Kã
Pﬁedprodej vstupného: Mûstské informaãní centrum ve ·tramberku, tel. 558 840 617
Poﬁadatel: Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
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nûj‰ím sci-fi filmem myslel. „Vzpomínková
Vetfielãí „cesta po ãesk˘ch kinech potrvá jen od
19. 2. do 19. 3.2015. Sigourney Weaver „opût“
v hl. roli.

B¤EZEN 2015
UpozorÀujeme náv‰tûvníky kina, Ïe se promítá
jiÏ od 18.00 hod.
Nedûle 8. 3. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
DRÁKULA NEZNÁMÁ LEGENDA
Akãní drama, 92 min., dabing, pfiístupn˘ od 12 let
NeÏ se stal Drákulou, byl Vladem III., vládcem
malé zemiãky jménem Transylvánie, která se
krãila ve stínu mocné osmanské fií‰e. Dobfie
vûdûl, Ïe jak˘koli odpor proti silnému sousedovi by znamenal jeho konec. KdyÏ ho v‰ak
sultán „poÏádá“, aby mu poslal tisíc chlapcÛ
vãetnû jeho vlastního syna coby ãerstvé rekruty
do armády, rozhodne se neuposlechnout. Aby
porazil zlo a odvrátil nevyhnutelné, spojí se
se zlem mnohem vût‰ím. Stane se Drákulou.
V hlavní roli: Luke Evans
Nedûle 15. 3. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
VET¤ELEC
Legendární, kultovní sci-fi, 117min., titulky, od 12 let
Legendární film z roku 1979 v novém reÏisérském sestfiihu v digitální kvalitû obrazu
i zvuku. ReÏisérsk˘ sestfiih je tou verzí filmu,
která není ovlivnûná marketingov˘mi tahy
studia. V‰ichni fanou‰ci téhle kultovní záleÏitosti, mají pfiíleÏitost vidût, jak pfiesnû to
reÏisér Ridley Scott se sv˘m bezesporu nejúspû‰-

Nedûle 22. 3. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
T¤I SRDCE
Drama, Francie/Británie,106 min., titulky,
pfiístupn˘ od 15 let
Za osudov˘m setkáním Marca se Sylvií stojí
jednoduchá vûc — zme‰kan˘ vlak. Zamilovaného Marca v‰ak zradí jeho vlastní srdce a vinou nenadálého infarktu schÛzku nestihne.
Nev‰ední zápletka milostného pfiíbûhu v kulisách provinãního francouzského mûsteãka.
Nedûle 29. 3. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
VIOLETTE
Îivotopisn˘, Francie, 139 min., titulky, pfiístupn˘ od 12 let
Violette Leducová se narodila na poãátku minulého století jako nemanÏelské dítû. Dívka,
která celé dûtství trpûla nízk˘m sebevûdomím, se utíkala do svûta literatury, kter˘ jí
sk˘tal jistou útûchu a moÏnost seberealizace.
V pováleãném Saint–Germaindes–Prés potkává
Violette Simone de Beauvoirovou, slavnou
spisovatelku a feministickou ikonu, ke které
Violette zahofií, Ïel, neopûtovanou láskou.
Nicménû díky Simone a podpofie Maurice
Sachse se z nemilované a pfiehlíÏené dívky
stává uznávaná a obdivovaná spisovatelka, jeÏ
ovlivnila dal‰í generace autorÛ.
NA DUBEN P¤IPRAVUJEME
7 TRPASLÍKÒ • (NE)ZADANÍ DÍVKA •
V PARKU • ·KATULÁCI

Inzerce
• Prodám levnû motorovou sekaãku zn. Vari, tel. 723 524 564

• Prodám levnû televizi Philips +
set–tobox, úhlopﬁíãka 36 cm.
Barva stﬁíbrná, vhodnou na chatu, ãi na chalupu, tel. 723 524 564

• Prodám levnû televizi Panasonic
+ setobox, úhlopﬁíãka 55 cm.
Barva ãerna, vhodná na chatu,
ãi na chalupu, tel. 723 524 564
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OBEC LIBHOŠŤ
informuje o svém záměru pronajmout restauraci
v budově č.p. 1, bývalé „Fojtství“ v centru obce Libhošť
Nabízené prostory s klenbovými stropy zahrnují vlastní plochu restaurace, kuchyň,
skladové prostory, sociální zázemí pro personál a hosty.
V průběhu roku 2014 byly kompletně zrekonstruovány, kuchyň nově vybavena
a splňují veškeré hygienické i energetické požadavky na uvedený provoz.
V souladu se zákonnými předpisy obec připravuje zveřejnění tohoto majetkoprávního záměru
na úřední desce obce Libhošť v měsíci březnu, kde v zadávacích podmínkách
budou uvedeny všechny další údaje a požadavky.
Nájem za uvedené nebytové prostory byl stanoven na 1 Kč / m2 podlahové plochy měsíčně.
K nájmu bude připočtena měsíčně paušální částka 5 000 Kč za možnost používání
nového gastronomického vybavení kuchyně a souvisejících prostor.
Podrobnější informace týkající se pronájmu lze získat na Obecním úřadě v Libhošti.
tel. 556 730 319
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