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…z jednání rady
Jaro dosáhlo letních teplotních hodnot. Vedro uÏ je
nûkdy úmorné. Pranostiky praví, Ïe: „Jak ãerven teplem záfií, takov˘ bude i mûsíc záfií. KdyÏ na Urbana
(25. 5.) pûkné povûtfií jest, a na Víta (15. 6.) pr‰í, tedy
znamená dobr˘ ourodn˘ rok.“
Rada mûsta mûla svou 10. schÛzi 15. kvûtna, tentokrát v prostoru sborovny Základní ‰koly ·tramberk,
kam pozvala radní paní fieditelka Mgr. Bronislava Hyklová. Na programu byly zprávy t˘kající se stavu ‰kolství
ve mûstû, zprávy o úrovni pfied‰kolní v˘chovy a zprávy
o úrovni mimo‰kolské ãinnosti.
Zprávy o pfied‰kolní v˘chovû zpracovaly a pfiedloÏily fiídící uãitelky Stanislava Juráková za M· Bafiiny
a Pavla Bergerová za M· Zauliãí. Radní se seznámili
jednak s ãinnostmi vedoucími k rozvoji a v˘chovû dûtí
v tûchto zafiízeních, s kulturními a sportovními akcemi pro dûti i rodiãe, ale také s nûkter˘mi problémy,
které pfiiná‰í stav opotfiebení budov i ostatních zafiízení, jako napfi. nutná vymûna oken, problémy s kanalizací v M· Bafiiny aj., nebo jiÏ potfiebné oplocení areálu
a v˘mûna venkovního vybavení ‰kolní zahrady pro dûti v M· Zauliãí aj. Naplnûnost pfied‰kolních zafiízení je
v souãasné dobû témûfi stoprocentní, coÏ je dobfie. Paní Mgr. Bronislava Hyklová, fieditelka Z· a Matefiské
‰koly ve ·tramberku, pfiedloÏila obsáhlou zprávu o ãinnosti ‰koly, o práci s dûtmi s v˘vojov˘mi poruchami
uãení, o úspû‰ích studijních, o úãasti ve studijních
projektech, také o úspû‰ích v rÛzn˘ch soutûÏích ‰kol,
pfii fie‰ení olympiád, o zapojení ‰koly do ekologick˘ch
aktivit, sportovních aktivit, informaci o ‰kolním Ïákovském parlamentu, ‰kolním ãasopise apod. Také zde
je patrn˘ velk˘ kus práce pro rozvoj v˘chovy a vzdûlání dûtí nav‰tûvujících toto ‰kolské zafiízení a v neposlední fiadû i nároãná práce pedagogÛ, ktefií se o na‰i
mládeÏ starají. V dne‰ní dobû to není vÛbec lehké povolání. ·kolu nav‰tûvuje 293 ÏákÛ, z toho je 51 pfiespolních (ze Îenklavy a Kopfiivnice). Ve ‰kole funguje
‰kolní druÏina pro 50 ÏákÛ ve dvou oddûleních. Souãástí ‰koly je i ‰kolní jídelna, která v leto‰ním roce má
naplnûnou kapacitu 300 strávníkÛ. Pedagogick˘ sbor
je tvofien 21 pedagogick˘mi pracovníky. PfiestoÏe je
‰kola opravena, zrekonstruována, i zde se objevují nûkteré hfiíchy z minula, jako napfi. zatékání do stfiechy
budovy (konstrukãní vada stfiechy), chybí dodûlání
chodníku vedoucího k novû zbudovan˘m ‰atnám pro
dûti prvního stupnû a pfietrvávají problémy s ãistiãkou

odpadních vod. V kaÏdém pfiípadû se tûmito problémy
bude zab˘vat ná‰ správce budov, kter˘m je pan Josef
Va‰ek, vedoucí Technické správy, a v rámci moÏností
svého finanãního rozpoãtu je bude postupnû odstraÀovat. Sami víte, Ïe vÏdy jde jen a pfiedev‰ím o peníze,
o které je nouze. Ale snad se nám ãasem podafií ty nejnutnûj‰í závady odstranit. Co je ov‰em mnohem závaÏnûj‰í, je skupina ÏákÛ sedm˘ch tfiíd, která pod parÈáck˘m vedením chlapce, kter˘ se pfiistûhoval z Ostravska, zaãíná váÏnû po‰kozovat majetek mûsta (poãmárané zdi, poniãené laviãky, dûtsk˘ koutek, po‰kozené zábradlí kolem jeskynû ·ipky aj.) Scházejí se v parku Národního sadu. Zde musím apelovat na rodiãe
tûchto dûtí, aby si uvûdomili, Ïe hrozí velké nebezpeãí
pro jejich budoucnost (moÏnost rozvoje drogové závislosti, spoleãenské nebezpeãnosti apod.). Velitel MP
Franti‰ek Vavru‰ tento problém fie‰í spolu s na‰ím druh˘m ãlenem MP Vladislavem Pra‰ivkou. Pokud se situace nezlep‰í, bude pfiizvána Policie âR. Zatím je fie‰ení, smírné a vãasné, v rukou rodiãÛ dûtí. Jsme malé
mûsteãko, penûz nemáme nazbyt, snaÏíme se uchovat
si svÛj majetek tak, aby mohl slouÏit v‰em. Pokud se
najdou tací, co to nechtûjí respektovat, pak nastoupí
nekopromisní fie‰ení zákonn˘mi prostfiedky.
V dal‰ím bloku se radû pfiestavily zástupkynû Domu
dûtí a mládeÏe v Kopfiivnici paní fieditelka Bc. Eva Müllerová a vedoucí poboãky ve ·tramberku Regina ·mahlíková, fieditel ZU· ZdeÀka Buriana v Kopfiivnici Mgr.
Zdenûk Babinec a v podobû písemné zprávy i fieditel
První soukromé ZU· Mis music o. p. s. z Kopfiivnice
pan Petr Suttner. V na‰em domeãku pracuje celkem 20
krouÏkÛ a v nich 252 dûtí. Jsme spádovou oblastí i pro
nûkteré ãásti Kopfiivnice. Rozjela se i ãinnost Baby
clubu pro maminky s dûtmi. âinnost DDM ve ·tramberku je velmi pestrá a bohatá. Za ní stojí pfiedev‰ím
Regina ·mahlíková spolu se spolupracovníky z kopfiivnického centra. Úspûchy jsou urãitû kofiením pro práci
v této ãinnosti a úspûchÛ dosahují pfiedev‰ím sportovní trenéfii se sv˘mi svûfienci v oblasti volejbalu. Oblíbené pravidelné akce se uÏ staly tradicí, jako napfi. Ma‰karní bál pod Trúbou, Pa‰erácká stezka, bazar a Po stopách ‰trambersk˘ch stra‰idel. Také tradiãní sportovní
vánoãní turnaje mají své pfiíznivce — florbal, volejbal
a fotbal. A v souladu s v˘rokem: „Kdo si hraje, nezlobí“
se plnû naplÀuje ãinností DDM ve ·tramberku. Je to
velk˘m pfiínosem pro udání správného smûru v˘voje
a v˘chovy dûtí. Také v budovû DDM ve ·tramberku nás
ãekají nûkteré nutné opravy a rekonstrukce, jako napfi.
v˘mûna umûlého osvûtlení a úpravy úklidové komory.

Pan Mgr. Zdenûk Babinec pfiedloÏil zprávu o ãinnosti ZU· ZdeÀka Buriana v poboãce ve ·tramberku.
Vedoucí poboãky je paní Milena MojÏí‰ová. V na‰í ZU·
jsou vzdûlávány dûti v oblasti hudební i v˘tvarné, je
jich 47. Také zde mají pedagogové spolu se sv˘mi Ïáky
za sebou fiadu úspûchÛ v okresních i krajsk˘ch kolech.
Budova ‰koly je po rekonstrukci v celkovû dobrém stavu, jen drobnûj‰í opravy, jako nátûry oken, dokoupení
Ïaluzií do sborovny a vyfie‰ení zatékání v prostoru nouzového v˘chodu v zimním období je tfieba v prÛbûhu
leto‰ního roku odstranit. Na co si ale pan fieditel stûÏoval byl fakt, Ïe okolí budovy ‰koly vykazuje vandalskou ãinnost skupinky dûtí a mládeÏe z Bafiin, která se
zde pravidelnû schází a to pfiiná‰í s sebou navazující
problémy s povalujícími se obaly od nápojÛ, jídla, cigaretové nedopalky a niãení vstupního prostoru (cedule,
sklo apod.) Na základû této stíÏnosti byl dán pfiíkaz veliteli MP Franti‰ku Vavru‰ovi na zv˘‰en˘ dozor nad
tímto prostorem. ·koda, Ïe tyto dûti radûji ve svém
volném ãase nenav‰tûvují nûkter˘ z krouÏkÛ v DDM.
Mûli by se nad tím zamyslet i rodiãe a sledovat, co jejich ratolesti ve volném ãase dûlají. V pfiípadû zji‰tûní
po‰kozování majetku budou tyto pfiípady posuzovány
ve spolupráci s Policií âR v Kopfiivnici.
¤editel Mis music Petr Suttner nás v písemné podobû seznámil s ãinností této ‰koly. Nemají v na‰em
mûstû svou vlastní budovu, uÏívají v odpoledních hodinách uãeben Z· ve ·tramberku. Tuto ‰kolu nav‰tûvuje
27 ÏákÛ.
Práce v‰ech lidí, ktefií se jak˘mkoliv zpÛsobem podílejí na v˘chovû a vzdûlávání na‰ich dûtí a mládeÏe,
neb˘vá vÏdy docenûna, ani patfiiãnû ocenûna. Chtûla
bych na tomto místû v‰em podûkovat a popfiát jim hodnû sil, tvÛrãích nápadÛ a trpûlivosti do dal‰í ãinnosti
v snad nejnároãnûj‰ích institucích na‰í dne‰ní doby.
V jejich rukou se totiÏ formuje budoucnost na‰í spoleãnosti.
Rada mûsta uloÏila vedoucímu finanãního oddûlení
zajistit DDM Kopfiivnice ãtvrtletnû platby provozních
prostfiedkÛ. V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání dodatek smlouvy na vícepráce vzniklé pfií rekonstrukci a pfiístavbû objektÛ Z· ·tramberk s firmou Stavokomp, a. s. z Karviné. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada zru‰ila usnesení ze 7. schÛze rady
mûsta t˘kající se pronájmu nebytového prostoru v domû ãp. 820 firmû Eurosportgroup, s. r. o. Radní souhlasili s vyhotovením písemného souhlasného prohlá‰ení
mûsta ·tramberka jako vlastníka nemovitosti domu
ãp. 820 s umístûním sídla organizaãní sloÏky obchodní
spoleãnosti Flag Associates corporation, a. s. v tomto
domû a povûfiilil starostku mûsta Vûru Michnovou podpisem tohoto prohlá‰ení. Rada souhlasila s konáním
akce Motoristické setkání pod Trúbou dne 21. 7. 2007
a s úãastí na‰í JSDH na této akci. Rada schválila nájemní smlouvu na pronájem bytu Ïadatelce, uzavfiení
nájemní smlouvy s obchodní spoleãností Flag Associates corporation, a. s. po zapsání do obchodního rejstfiíku, pfievod adekvátní ãásti zÛstatku sdruÏen˘ch prostfiedkÛ na prokazatelné ztráty z ostatní dopravní obsluÏnosti od mûsta Nového Jiãína, byly schváleny
smlouvy s firmou Hold Olan Jan z Libho‰tû na dodáv-

ku a montáÏ termoventilÛ v objektu DPS ãp. 750 na
Bafiinách a smlouvu s firmou BG Sys HT, s. r. o. Pardubice na opravu schodÛ k areálu hradu a povûfiila starostku Vûru Michnovou podpisy obou smluv. Rada
mûsta nesouhlasila s v˘lukou a omezením autobusové
dopravy pfii konání akce Motoristické setkání pod Trúbou. Rada vzala na vûdomí pravidla pro pfiedprodej
vstupenek na MIC.
Obãas se tak zam˘‰lím nad na‰í spoleãností, kam se
ubíráme, jakou cestu si vybíráme a kam dojdeme, koho cestou potkáme, komu pomÛÏeme a kdo pomÛÏe
nám. „Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství, neÏ aby vzdûlali svÛj rozum a své srdce, aãkoliv je pro lidské ‰tûstí nepochybnû dÛleÏitûj‰í, co ãlovûk
je, neÏ co ãlovûk má.“ (Schopenhauer)
Vûra Michnová

Informace pro občany
Mûsto ·tramberk vyhla‰uje
V. roãník soutûÏe o nejlep‰í
·tramberské ucho
Vyz˘váme odváÏné pekafiky i pekafie z fiad soukromníkÛ i podnikatelÛ, aby zmûfiili své dovednosti a síly
v anonymní soutûÏi o nejlep‰í ·tramberské ucho. Tentokrát se bude soutûÏit ve dvou kategoriích, a to „válené“ a „lité“ u‰i. Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast.
Podmínky soutûÏe:
1. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ ·tramberák (i Ne‰tramberák, kter˘ zÛstal srdcem vûrn˘ ·tramberku)
2. Poãet kusÛ nutn˘ch k soutûÏi je nejménû 30 ks
3. Dodávka musí b˘t fiádnû oznaãena jménem v˘robce a adresou
4. Termín dodání je prÛbûÏn˘, nejpozdûji v‰ak v pátek 22. 6. 2007 do 12.00 hod. (Kulturní dÛm, Námûstí 11, 1. poschodí, kanceláfi OKSVVâCR)
Co se bude hodnotit:
1. Vzhled
2. ChuÈ
3. VÛnû
4. Celkov˘ dojem
Jak se bude hodnotit:
1. SoutûÏ je anonymní. Vystavené u‰i v poãtu 2 ks
budou oznaãeny ãísly a pfied nimi budou úlomky
peãiva na talífiku k ochutnávce
2. Bude se soutûÏit ve dvou kategoriích: „válené“
a „lité“ u‰i
3. Ten, kdo bude pfiipravovat soutûÏ, nesmí b˘t ãlenem poroty
4. Kdo se pfiihlásí do soutûÏe, nesmí b˘t ãlenem poroty
5. Odborná porota bude sloÏena z osob nezainteresovan˘ch na soutûÏi
6. Laická porota bude hodnotit formou hlasovací
schránky
7. V˘sledky a vyhodnocení soutûÏe budou oznámeny v nedûli na slavnosti v Národním sadu
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Ochutnávka bude probíhat v zasedací místnosti
v Kulturním domû v sobotu 23. 6. 2007 v dobû od
13.00 hod. do 17.00 hod.
Tû‰íme se na pekafie i hodnotitele.
Ceny za vítûzství ve dvou kategoriích a hodnocení
dvûma porotami:
1.—3. místo v kategorii „válené“ u‰i ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii „válené“ u‰i ocenûné laickou vefiejností
1.—3. místo v kategorii „lité“ u‰i ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii „lité“ u‰i ocenûné laickou
porotou

Vrba u malého kor˘tka
Mnozí z vás si jistû v‰imli, Ïe vrba u malého kor˘tka byla radikálnû zkrácena „na babku“. JelikoÏ jde o soliterní strom a fiada z nás k nûmu má urãitou citovou
vazbu, ozvalo se nûkolik lidí, ktefií se dotazovali, proã
se tak stalo.
Vrba byla mezi dfievinami urãen˘mi k o‰etfiení odbornou dendrologickou firmou. Je‰tû kdyÏ jsme v rámci upfiesnûní objednávky v únoru dfievinu ukazovali firmû a chtûli pouze ofiez spodních vûtví, které zasahují
do komunikace, byla relativnû v pofiádku. Jakmile v‰ak
chtûla firma na vrbû zaãít pracovat, v‰imli si veliké podélné praskliny v kmeni. Vzhledem k tomu, Ïe strom je
napaden houbami a doÏívá, hrozilo rozlomení kmene
a zfiícení na vozovku. Chtûli jsme proto pfiedejít moÏnému ne‰tûstí a strom nechali radikálnû ofiezat. Strom
by mûl ãásteãnû obrazit, dle vyjádfiení odborníkÛ v‰ak
její Ïivotnost vidí na asi 5 let.
Proto byla odebrána vûtev, kterou se pokou‰íme zakofienit. Pokud se v‰e zadafií, na podzim bychom mohli v její blízkosti nasadit „miminko“. Snad se mu bude
dafiit a stane se také dÛleÏit˘m orientaãním bodem tak,
jako jeho matefisk˘ strom.

Den Zemû 2007
Dne 21. dubna 2007 se uskuteãnila oslava Dne Zemû v PP Kamenárka. Na organizaci se podíleli Mûsto
·tramberk, o. s. Hájenka, âSOP ·tramberk a DDM ·tramberk. Akci nav‰tívilo témûfi 200 lidí.
Dûti si zasoutûÏily v pfiírodovûdn˘ch a sportovních
disciplínách a kaÏd˘ si mohl vytvofiit svou pfiírodní paletku. K dispozici bylo i obãerstvení. V‰em lidem, ktefií se na organizaci podíleli, moc dûkujeme.
Kdo chtûl, mohl na závûr napsat co Zemi pfieje a nepfieje:
Co Zemi nepfieji:
— auta a továrny
— odpady
— továrny co niãí ovzdu‰í, koufiení je ‰patné a niãí se
plíce
— zneãi‰Èování ovzdu‰í a pfiírody
— války
— globální oteplování
— nechceme cigarety

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

továrny
nepfieji Zemi lidskou hloupost a lenost
aby lidé odhazovali odpadky
lidi, ktefií zneãi‰Èují okolí
nepfieji ji zneãi‰Èování
nezodpovûdné lidi
vylévání ‰kodlivin do fiek
pusto‰ení pfiírody
Ïádné války!
nadmûrné kácení lesÛ

Co Zemi pfieji k svátku:
— pfieji ji lep‰í lidské obyvatele
— hodnû úrody
— hodné úfiady
— nevyhazovat na zemi odpadky
— ãist˘ vzduch a zdravé lesy
— aby byla ãistá
— hodnû zvífiat, hodnû rostlin, co nejmíÀ smogu
— aby byla ‰Èastná
— hodnû zvífiat
— aby se narodila zvífiátka a neniãili se stromy
— hodnû zvífiat a stromeãkÛ
— ãistou pfiírodu, aby se lidé mûli rádi
— lep‰í vztah k pfiírodû a lidem
— hodné lidi
— ãisté studánky
— voÀavé lesy, ãisté ovzdu‰í, zdravá zvífiena, nádherné rostliny
— ãistotu
— harmonické souÏití s lidmi a jejich lásku a vdûãnost
Chtûli bychom také podûkovat v‰em, ktefií se zapojili do akce „Ukliìme ·tramberk“, opût pod zá‰titou
celosvûtové kampanû Clean up the world. Do akce se
zapojilo pfies 100 lidí a bylo vydáno 61 pytlÛ. Nejvíce
(po 10 pytlích) naplnili odpadky ze svého okolí paní
VáÏná z Bafiin, která uklízela v blízkosti panelov˘ch domÛ a polniãky a Junák ·tramberk, jeÏ uklízeli kolem
Palárny, Národního sadu, NádraÏí, Kamenárky. Je‰tû
jednou v‰em velik˘ dík.

VáÏení spoluobãané
Rada mûsta na svém zasedání dne 19. 3. 2007 jmenovala pracovní komisi ve vûci pfiípravy projektu „Regenerace Bafiin“. Cílem této komise je pfiipravit komplexnû ucelen˘ projekt obnovy sídli‰tû Bafiiny ze v‰ech
moÏn˘ch pohledÛ (kvality bydlení, fie‰ení komunikací,
chodníkÛ, parkovi‰È, sídli‰tní zelenû, Ïivotního prostfiedí…). ProtoÏe snahou komise je zapojit do této
problematiky co nej‰ir‰í vefiejnost, byla pro Vás instalována v obchodech na Bafiinách prezentace návrhu fie‰ení, kter˘ vychází z jiÏ zpracované studie.
V‰echny pfiipomínky, podnûty a návrhy mÛÏete pfiedat (pfiíp. hodit do schránky) na bytové správû Bafiiny.
Vûfiíme, Ïe s Va‰im pfiispûním se podafií zpracovat
komplexní projektová dokumentace k regeneraci sídli‰tû Bafiiny tak, aby následnû bylo moÏno poÏádat
o dotace z Evropské unie za úãelem získání potfiebn˘ch
finanãních prostfiedkÛ na realizaci.
Ing. ·krabal Oldfiich, Bafiiny 817
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ní a bydlení jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ), jak je v˘‰e
uvedeno, stanovena zákonem, pfiesto doporuãujeme
i zde provádût pravidelné kontroly a posouzení stavu
plynov˘ch zafiízení odbornû vzdûlan˘mi pracovníky.

Bezpeãné uÏití zemního plynu

Ohlá‰ení poplatkové povinnosti

3. Servis a revize odbûrn˘ch plynov˘ch zafiízení
Stejnû jako Vá‰ dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a. s., plní povinnosti k zaji‰tûní
bezpeãnosti pfii distribuci zemního plynu, mûl by mít
i kaÏd˘ jednotliv˘ odbûratel zájem o provozování svého
odbûrného plynového zafiízení s maximální mírou bezpeãnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální
náklady na provoz.
Doporuãujeme Vám:
Va‰e odbûrné plynové zafiízení (rozvody plynu a plynospotfiebiãe) si nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta Vám doporuãí pfiípadné opravy, provede vyãi‰tûní a sefiízení Va‰eho spotfiebiãe, pfiíp. poradí a navrhne doplnûní o prvky, které zv˘‰í bezpeãnost provozování Va‰eho odbûrného plynového zafiízení. Kontrolu si
naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, Ïe prevence je vÏdy mnohem levnûj‰í a pfiiná‰í ménû starostí, neÏ odstraÀování následkÛ poruchy.

KaÏdá fyzická osoba, která se hlásí od roku 2007
k trvalému pobytu (i narozené dítû) nebo fyzická osoba, která dovr‰í 18 let, je povinna podle § 44 zákona ã.
337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o správû daní“), vyplnit do 15 dnÛ správci místního poplatku, tj. Mûstskému úfiadu ·tramberk, oddûlení Technická správa formuláfi k ohlá‰ení poplatkové povinnosti. Tento formuláfi je k dispozici na Mûstském úfiadû na evidenci obyvatelstva, v pokladnû MûÚ a v kanceláfii TS ·ÀÛrková.
U nezletil˘ch osob je nutné vyplnit i údaje o zákonném
zástupci. Pro kaÏdou osobu musí b˘t vyplnûn samostatn˘ formuláfi.
UpozorÀujeme obãany, kter˘ch se ohlá‰ení poplatkové povinnosti t˘ká, Ïe za nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy, coÏ je mimo jiné i nesplnûní ohla‰ovací
povinnosti, jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta podle § 37
zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Revize plynov˘ch zafiízení
Souãástí bezpeãného uÏívání zemního plynu jsou
pravidelné revize plynov˘ch zafiízení. Povinnost provádûní pravideln˘ch revizí vypl˘vá z vyhlá‰ky âeského
úfiadu bezpeãnosti práce a âeského báÀského úfiadu ã.
21/1979 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 554/1990 Sb. a vyhlá‰ky ã. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zafiízení, pfii kterém se prohlídkou, zkou‰kou, pfiíp. mûfiením kontroluje provozní bezpeãnost a spolehlivost celého zafiízení, nebo jeho ãástí. (Pfii revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace
a odborná zpÛsobilost obsluhy). Revizi smí provádût
pouze revizní technik s pfiíslu‰n˘m rozsahem osvûdãení odborné zpÛsobilosti.
V˘jimku z tohoto nafiízení mají pouze ta plynová
zafiízení, která jsou v osobním uÏívání uÏivatelÛ bytÛ
a místnosti neslouÏící k bydlení — zde není povinnost
provádûní revizí dána zákonem. Ale i tak je uÏivatel bytu za bezpeãn˘ provoz, kontrolu a údrÏbu plynového
zafiízení ve svém bytû plnû odpovûdn˘. V pfiípadû, Ïe
dojde ke zmûnû uÏivatele bytu, mûl by pfied pfiedáním
bytu novému uÏivateli zajistit majitel bytu provedení
revize plynového zafiízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádûní
revizí celého domovního plynovodu (s v˘jimkou bytov˘ch instalací a plynospotfiebiãÛ). Revizi je nutno kaÏdé tfii roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu
o revizi“, ve které musí b˘t uvedeny v‰echny zji‰tûné
závady s termínem k jejich odstranûní. Závûrem revizní zprávy musí b˘t jednoznaãnû konstatováno, zda je
zafiízení schopno bezpeãného provozu, ãi ne. V pfiípadû
Ïe ne, nesmí b˘t zafiízení provozováno, pokud nejsou
v‰echny závady odstranûny a není provedena nová revize s kladn˘m v˘sledkem.
I kdyÏ není povinnost provádûní revizí u majitelÛ
bytÛ a rodinn˘ch domkÛ (pokud slouÏí k jejich bydle-

Dále upozorÀujeme obãany, Ïe mohou v úfiední dny
v pokladnû MûÚ nebo v kanceláfii TS provádût úhradu
za komunální odpad na druhé pololetí 2007. Poplatek
musí b˘t uhrazen do 30. 9. 2007. Vãas nezaplacen˘ poplatek mÛÏe obec zv˘‰it aÏ na trojnásobek.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Pravidla pro pfiedprodej vstupenek
v MIC
Zahájení a ukonãení pfiedprodeje vstupenek na kteroukoliv akci je stanoven urãit˘m termínem.
Vstupenky je moÏné objednat také telefonicky,
ov‰em za pfiedpokladu, Ïe si je objednávající vyzvedne
a zaplatí do 48 hodin po objednání v MIC. Po uplynutí
této lhÛty bude objednávka zru‰ena.
Poslední moÏné vyzvednutí vstupenek je 24 hodin
pfied zahájením plánované akce, popfi. poslední stanoven˘ prodejní den, a to osobnû v MIC. Na pozdní nebo nevyzvednuté objednávky nebude brán zfietel. Zbylé vstupenky budou poskytnuty k prodeji v místû konání akce.

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, místní skupina ·tramberk, se
se‰la na své v˘roãní ãlenské schÛzi, kde byla zhodnocena celoroãní práce skupiny.
Také byli pozváni bezpfiíspûvkoví dárci krve, ktefií za
své dárcovství získali bronzovou medaili (10 odbûrÛ),
stfiíbrnou (20 odbûrÛ) a zlatou medaili (40 odbûrÛ a více). Za své dárcovství jsme jim podûkovali a ocenili
drobn˘mi dárky.
Bronzová medaile:
Sopuchová Jana, Novojiãínská, ·tramberk
Monsport Vojtûch, Horní Ba‰ta, ·tramberk
Zlatá medaile: Dostál Michal, Dolní, ·tramberk
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Krve, jako nejdraÏ‰í tekutiny, je stále málo, a proto,
kdo by chtûl pfiispût tûm, ktefií ji potfiebují, budou velmi vítáni.
Odbûry se provádûjí na transfusní stanici v nemocnici v Novém Jiãínû.
V˘bor âCK, místní skupina ·tramberk

Také povolení k septikÛm zanikají

studií Regenerace Bafiiny, kterou pfiedstavila její autorka ing. Ka‰ubová.
Komise je sloÏena z tûchto zástupcÛ obãanÛ, na
které se mÛÏete obracet se sv˘mi nápady, podnûty
a pfiipomínkami: Stanislava Juráková, Mgr. Radka Krysová, Dagmar Pourová, Karla Procházková, Pavel Húdek, Pavel Podolsk˘, Jifií ·ebek, Oldfiich ·krabal, ·varc
Robert, Josef Va‰ek, Franti‰ek Vavru‰ a Radim Zátopek.

Zatímco zánik povolení k odebírání vody ze studen
je v denním tisku probírán ze v‰ech stran, podobná situace u septikÛ zÛstává mimo zájem vefiejnosti. Bude
se v‰ak zfiejmû t˘kat vût‰ího poãtu obãanÛ neÏ v pfiípadû studní.
Pro osvûtlení problematiky pí‰eme pár informací
pfievzat˘ch z materiálÛ Ministerstva Ïivotního prostfiedí:
MÛÏe nastat nûkolik situací:
— Odpadní vody ze septiku s povolením vodoprávního úfiadu jsou vypou‰tûny pfiímo do vod povrchov˘ch,
pfiípadnû podzemních, nabylo-li právní moci do 31.
prosince 2001, zaniká jeho platnost nejpozdûji dnem 1.
1. 2008. O jejich prodlouÏení ãi vydání nového povolení lze poÏádat do 1. 7. 2007. Na Ïumpu povolení b˘t
nemusí. Doporuãujeme v‰ak uchovávat doklady o vyváÏení. Povolení se t˘ká septiku s biologick˘m stupnûm
ãi‰tûní a domovní ãistírny odpadních vod.
— Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále
— Povolení vydaná do 31. 12. 2001, která nabyla
právní moci aÏ po 31. 12. 2001 jsou také stále platná.
— Odpadní vody jsou vypou‰tûny do kanalizace zaústûného do vod povrchov˘ch — není tfieba povolení

Dal‰í schÛzky budou následovat pravidelnû minimálnû jednou mûsíãnû. S v˘sledkem práce komise budete postupnû seznamováni. Poãítáme i s vefiejn˘m
projednáváním projektu za úãasti obãanÛ.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Pokud nebude ke dni 1. 1. 2008 pravomocnû povolení udûleno, nelze po tomto datu odpadní vodu vypou‰tût. Kdo vypou‰tí odpadní vodu do vod povrchov˘ch nebo podzemních bez pfiíslu‰ného povolení, mÛÏe dostat pokutu: fyzické osoby aÏ 50 tis. Kã, právnické nebo fyzické osoby podnikající aÏ 10 milionÛ Kã.

·kolní rok pomalu konãí a my
zaãínáme bilancovat

Více informací na bezplatné informaãní lince Mze
800 101 197 a na www.zanikpovoleni.cz, kde jsou ve‰keré formuláfie ke staÏení ãi diskusní fórum s poradensk˘m servisem. Kontaktovat lze i pfiíslu‰n˘ vodoprávní
úfiad — Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice, odbor ÎPZ, tel.
556 879 784.

Podûkování
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny dûkuje firmû Technoprojekt, a. s. za finanãní pfiíspûvek, kter˘ vûnovala na‰im dûtem.
Juráková Stanislava, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Bafiiny
Jak jsme jiÏ informovali, byla pro regeneraci Bafiin
ustanovena zvlá‰tní komise, která se bude zab˘vat pfiípravou zadání projektu. Tato komise se se‰la na prvním jednání dne 9. 5. 2007, na kterém byli ãlenové komise seznámeni se zku‰enostmi z pfiípravy podobného
projektu pro sídli‰tû Sever v Kopfiivnici za úãasti
Mgr. Chalúpkové z mûstského úfiadu v Kopfiivnici, a se

Knihovna oznamuje
Oznamujeme v‰em ãtenáfiÛm, Ïe Mûstská knihovna
ve ·tramberku bude od 11. 6. do 15. 6. 2007 uzavfiena.
PÛjãovat se znovu zaãne v pondûlí 18. 6. 2007.
L. Bûlunková

Oznámení
Koupali‰tû ve ·tramberku bude pro vefiejnost otevfieno v sobotu 16. ãervna 2007.

Zprávy ze školy

Dne 29. ãervna opustí na‰i ‰kolu 28 ÏákÛ 9. tfiídy.
V‰ichni jiÏ vûdí, kam budou smûfiovat jejich kroky 1.záfií.
Tfii Ïáci jsou pfiijati na gymnázium do Pfiíbora, dvû
Ïákynû na gymnázium do Nového Jiãína. Na SO· s maturitou technického zamûfiení je pfiijato celkem 10 ÏákÛ, a na ostatní SO· s maturitou 3 Ïáci.
Na SOU se nejvíce hlásily Ïákynû na obor servírka,
cukráfika a celkem 4 Ïákynû jsou pfiijaty. Na obory automechanik, elektrikáfi, malífi, truhláfi, prodavaãka smí‰eného zboÏí a kvûtináfiské a aranÏérské práce je pfiijato po jednom Ïákovi.
Celkem bylo pfiijato na SO· s maturitou 18 ÏákÛ tj.
asi 64,6%.
Pfiejeme v‰em na‰im deváÈákÛm úspûchy a spokojenost ve vybran˘ch oborech.
Mgr. Václav Li‰ka

I takto se na‰i Ïáci uãí!
Statistické ‰etfiení hustoty dopravy ve ·tramberku
Îáci VIII. B na‰í ‰koly se uãivo matematiky statistické ‰etfiení rozhodli zvládnout pfiímo v praxi. Zadali
si pfiedmût ‰etfiení — hustota dopravy ve ·tramberku,
vyhlédli si pozorovací stanovi‰tû — zastávka u Z·,
u cukrárny — a sãítali, kolik dopravních prostfiedkÛ,
z toho osobních aut projelo tûmito místy, kolik osob se
v tûchto autech pfiepravilo, dále kolik chodcÛ, muÏÛ,
Ïen a dûtí pro‰lo v dobû od 9.50 do 10.20 hodin.
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Ve ‰kole pak své záznamy vyhodnotili a v˘sledkem
byly grafy jednotliv˘ch pozorovan˘ch veliãin. Jeden v˘sledn˘ graf je zde na ukázku.

Ná‰ v˘let na Britské ostrovy skonãil opût v autobuse. Bezkonkurenãní pan fiidiã nás na rozlouãenou pohostil párky.
Doporuãujeme vám ukládat si do prasátka i pfiesvûdãovat rodiãe, Ïe nav‰tívit královsk˘ Lond˘n je
skvûlá moÏnost v˘uky angliãtiny v praxi.
Danu‰e Kalí‰ková, 9. A

Na‰e úspûchy

Tento zpÛsob v˘uky pfiinesl ÏákÛm zábavu a pfiedev‰ím uÏiteãné poznání, jak pracovat.
Poznatky, které jsme tímto získali, budeme dále
zpracovávat ve v˘uce, zemûpisu, obãanské nauce.
Îáci VIII. B

V˘uka angliãtiny v praxi
Velká Británie je zemû s úÏasnou minulostí, ale má
taky tu ãest py‰nit se jedním z nejkrásnûj‰ích mûst svûta Lond˘nem. Díky ochotû paní uãitelky DaÀové jsme
my, Ïáci na‰í ‰koly (samozfiejmû s vydatn˘m pfiispûním
rodiãÛ), mohli p˘chu Spojeného království nav‰tívit.
Ná‰ v˘let trval pût dnÛ. ZáÏitek, na kter˘ se nezapomíná.

O zábavu, dobrodruÏství i vzdûlávání urãitû nebyla
nouze. Myslím, Ïe v‰ichni se shodneme na nejlep‰í
atrakci mûsta — Muzeu voskov˘ch figurín Madame
Tussaud, kde jsme se mohli vyfotit s nejvût‰ími celebritami svûta. Dále jsme mûli moÏnost vidût Tower of
London i s korunovaãními klenoty, letní sídlo královské rodiny Windsor, Tower Bridge, Big Ben, svezli jsme
se na London Eye (nejvût‰ím ruském kole na svûtû),
prohlédli jsme si budovu parlamentu, Buckinghamsk˘
palác, vidûli jsme stfiídání stráÏí, rozkroãili se nad nult˘m poledníkem v Greenwich, zhlédli jsme nejvzácnûj‰í obrazy v National Galery.
V‰ichni jsme byli ubytováni v anglick˘ch rodinách.
V‰ichni jsme se se sv˘mi hostiteli domluvili.

V oblasti v˘tvarné v˘chovy zaznamenaly velik˘ úspûch Ïákynû 2. stupnû. V krajském kole soutûÏe ,,Malovaná písniãka“ porota ohodnotila práci ,,Vltava“ Ïákynû 8. B tfiídy 1. místem a 3. místo patfií Ïákyni
9. A tfiídy za ilustraci k lidové písni ,,Vyletûla holubiãka ze skály“ (obû Ïákynû v kategorii 13—15 let).
Osobnû si obû Ïákynû pfievzaly ceny na slavnostním
vyhodnocení spojeném s koncertem Janáãkovy konzervatofie v Ostravû.
Blahopfiejeme a dûkujeme.
Mgr. Martina Îáãková, uãitelka VV

McDonald’s cup 2007 — turnaj
v kopané ÏákÛ 1.—3. tfiíd
V leto‰ním ‰kolním roce se do turnaje pfiihlásilo 23
‰kol z na‰eho okresu. DruÏstva byla rozdûlena do pûti
základních skupin, z kaÏdé skupiny postupovala první
dvû druÏstva do semifinále. Do semifinále postoupilo
deset druÏstev, která se rozdûlila na dvû skupiny po pûti druÏstvech. Do okresního finále postupovala z kaÏdé
semifinálové skupiny tfii nejlep‰í druÏstva. ·est nejlep‰ích druÏstev okresu se utkalo v Barto‰ovicích o celkového vítûze, kter˘ bude reprezentovat okres v krajském
finále. Turnaj se odehrával na travnat˘ch hfii‰tích ve
spolupráci s místním fotbalov˘m klubem.
Na‰e ‰kola se v základní skupinû utkala se Star˘m
Jiãínem (pofiadatel turnaje), Vefiovicemi a Dlouhou Nov˘ Jiãín. Vítûzem se stali ho‰i z Nového Jiãína a na‰i Ïáci postoupili z druhého místa.
V semifinále, které se uskuteãnilo v Kopfiivnici,
jsme se utkali se ‰kolou 17. listopadu Kopfiivnice, Emila Zátopka Kopfiivnice, Fren‰tát Záhuní a Tichou. Semifinálovou skupinu vyhrála ‰kola 17. listopadu Kopfiivnice, na druhém místû byl ·tramberk a z tfietího
místa postoupili Ïáci Emila Zátopka Kopfiivnice.
Okresní finále se uskuteãnilo 15. 5. 2007 v Barto‰ovicích, v základní skupinû jsme porazili Emila Zátopka
Kopfiivnice 2:1 a prohráli s Barto‰ovicemi 0:3. V semifinále jsme v základní hrací dobû remizovali se 17. listopadem Kopfiivnice 0:0 a postup do finále soutûÏe
jsme si pokazili v pokutovém rozstfielu, kdy jsme nedali dvû penalty a soupefi jen jednu. V boji o tfietí místo jsme prohráli s Nov˘m Jiãínem 2:0 a skonãili na
velmi pûkném ãtvrtém místû. Ve finále se utkaly domácí Barto‰ovice se 17. listopadem Kopfiivnice. Barto‰ovice zvítûzily 2:1 a budou ná‰ okres reprezentovat
v krajském finále. ÎákÛm dûkujeme za vzornou reprezentaci ‰koly.
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a ãtyfii mûli po dvou v˘hrách a dvou prohrách. BohuÏel
hubenûj‰í skóre odsunulo Adama na 4. místo. Do 50 kg
ml. ÏákÛ Tomá‰e Polá‰ka vyfiadil ve skupinû domácí
Navrátil. V opravách jiÏ nedal nikomu ‰anci a získal
bronzovou medaili. Ve stejné hmotnosti nastoupil po
roãní pfiestávce Alex Georgiadis. Jeho vystoupení pfies
v‰echnu snahu staãilo na 5. místo. Tûsnû „pod bednou“
zÛstal i Robert Purmensk˘ do 29 kg benjamínkÛ.
Josef ·tábl, trenér oddílu JUDO

Znáte ‰tramberské Orly?

Koneãné pofiadí:
1. Z· Barto‰ovice, 2. Z· 17. listopadu Kopfiivnice,
3. Z· Dlouhá Nov˘ Jiãín, 4. Z· a M· ·tramberk, 5. Z·
Sjednocení Studénka, 6. Z· Emila Zátopka Kopfiivnice
Sestava: II. A — David Teichman, David Merenda,
Jakub Kus˘, II. B — Martin BartoÀ III. A — Adam Kocurek, Ondra Hanzelka, Geryk Roman, III. B — Bene‰
Antonín, Juraãák Vojta, Sviderek Jan, Urbanovsk˘ Zdenûk, VáÀa Martin, Masn˘ Alex, ·kapa Václav.

Ze sportu
Judo
5. kvûtna se konala v Hulínû jiÏ 26. Velká cena benjamínkÛ a ml. ÏákÛ v Judo. JiÏ tradiãnû se této kvalitní soutûÏe zúãastÀují i ‰tramber‰tí závodníci. Letos
jich zde startovalo 8 a roz‰ífiili tak startovní pole na
170 nadûjí Moravy a ãásteãnû Slovenska.
Pofiadatelsk˘ t˘m úroãil bohaté zku‰enosti, a tak
soutûÏ mûla rychl˘ spád a odrazilo se to i na v˘sledcích.
·tramberáci nakonec dovezli 1 zlato, 3 stfiíbra a 1
bronz. Notnû si tak spravili chuÈ po náfiezu z KromûfiíÏe (21. 4.), kde ãest mlad‰ích a star‰ích ÏálÛ zachránila pouze st. Ïaãka Romana Obodová do 36 kg a ve Vídni (29. 4.), kde startovala velká ãást Evropy. Malá skupinka dûtí zpod Trúby zde vyjela víceménû na zku‰enou a bl˘skli se pouze Ondra Vesel˘ (30) a Jirka Vensk˘
(45), benjamínci startující v kategorii ml. ÏákÛ. Shodnû vyhrál kaÏd˘ 2 zápasy, ale v ‰irokém startovním poli to na placku nestaãilo.
Hulín znamenal opût obrat k lep‰ímu. Tu nejcennûj‰í dovezl Kolek Luká‰ do 55 kg ml. Ïák, díky bezchybnému v˘konu v jednotliv˘ch zápasech, kde vítûzil
vÏdy pfied limitem. Podobnû postupoval i Ondra Vesel˘
do 29 kg, ná‰ v souãasné dobû nejúspû‰nûj‰í borec. Jeho v‰ak aÏ ve finále porazil Luká‰ z Baníku Ostrava.
Stfiíbrnou medailí pfiekvapil Luká‰ Hanzelka do 33 kg.
Skupinou projel bez zaváhání, ale finálov˘ soupefi Pospí‰il z KromûfiíÏe byl nad jeho síly. Váha do 23 kg byla málo obsazena a tak Janu Zátopkovi staãil ke stfiíbru
jedin˘ vyhran˘ zápas. Lépe bojoval Adam Polá‰ek do 26
kg kde mezi 5 závodníky do‰lo ke kuriózní situaci

Orel je sportovní organizace zaloÏená na kfiesÈansk˘ch základech. Je ãlenem mezinárodní organizace
katolick˘ch sportovních federací FICEP a také âlenem
V‰esportovního kolegia âeské republiky a âeského
olympijského v˘boru.
Cílem Orla je pfiedev‰ím podpora sportu pro v‰echny. Kromû sportu se orelské jednoty zab˘vají jiÏ tradiãnû kulturou — divadlem, zpûvem, recitací a literární a v˘tvarnou ãinností.
V na‰em mûstû pÛsobil Orel jiÏ v dobû první republiky. K nejvût‰ím dílÛm té doby patfií zbudování pomníku svatého Václava na Kotouãi a hlavnû v˘stavba
Katolického domu na námûstí (dnes Kulturní dÛm).
Po obnovení organizace Orla na zaãátku devadesát˘ch let se snaÏíme navázat na tradici na‰ich pfiedchÛdcÛ. V souãasné dobû má Orel 65 ãlenÛ. Jsme souãástí Orelské Ïupy Kadlãákovy.
Mladí ãlenové se vûnují pfiedev‰ím sportu a to hlavnû malé kopané, volejbalu, futsalu a florbalu. Dosáhli
jiÏ mnoh˘ch úspûchÛ v orelsk˘ch turnajích, i ve vefiejn˘ch soutûÏích.
Prvním dílem po obnovení organizace bylo znovuvybudování pomníku svatého Václava na Kotouãi —
star˘ pomník byl vlivem tûÏby vápence zcela zniãen.
V roce 1994 byl nov˘ pomník slavnostnû posvûcen.
KaÏdoroãnû na svátek svatého Václava 28. záfií se tam
koná Orelská pouÈ.
Svépomocí ãlenové Orla vybudovali pod Starou vûÏí amfiteátr, kter˘ je vyuÏíván na divadelní pfiedstavení
a jiné kulturní akce nejen Orlem, ale i jin˘mi organizacemi, mûstem a divadelními spolky. Nádherná atmosféra amfiteátru si jiÏ podmanila mnohé.
Dal‰ím místem, které se snaÏíme udrÏovat a opravovat je areál Farní zahrady. Tamní sportovi‰tû se skládá ze dvou fotbalov˘ch hfii‰È, horní hfii‰tû je zatravnûno. Na Farní zahradû tráví svÛj voln˘ ãas dûti z Homychovic, Kanady i Dolní ulice.
V uveden˘ch lokalitách na‰i ãlenové odvedli obrovsk˘ kus poctivé práce a Jednota vloÏila finanãní prostfiedky, které se neshromaÏìují zrovna lehce a které
by mohla vyuÏit pro své ãleny.
Jsme si vûdomi, Ïe v obou areálech je je‰tû mnohé
co zlep‰ovat, ale v‰e je závislé hlavnû na finanãních
moÏnostech. Elán nám rozhodnû nechybí!
Víme, Ïe nás ãeká je‰tû mnoho práce a starostí, abychom mohli pokraãovat v naãatém díle, ale vûfiíme, Ïe
se nám bude dafiit, aby jak Amfiteátr, tak Farní zahrada mohly slouÏit v‰em ·tramberákÛm. Zdafi BÛh!
Petr David, starosta Orla ·tramberk
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Společenská rubrika

Technoprojekt, a. s. ve spolupráci s mûstem
·tramberk a komisí ‰kolské a sportu vás zve na

Jubilanti ãerven 2007

3. 6. 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
areál hradu ·tramberk. Pro dûti jsou pfiipraveny
dûtské zábavné hry a sladká odmûna

HRADNÍ HRÁTKY
97 let
91 let
86 let
85 let
84 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Îofie Zrunková, Pod Palárnou
JUDr. Vilém ¤ehák, Zauliãí
Josef Sopuch, Dolní
Emilie Hoìáková, Bafiiny
Juliána Hanzelková, Hornychovice
BlaÏena Bárová, Bafiiny
Jifiina Voglová, Bafiiny
Marie MacháÀová, Bafiiny
Bohumila Hyklová, Námûstí
Zdenka Janíková, DraÏné
Oldfiich Hanzelka, Hornychovice
Jana Pekníková, Bafiiny
Ludmila Nováková, NádraÏní
Hedvika Prosková, Zauliãí
Franti‰ek Petrá‰, NádraÏní
ZbyÀka VaÀková, NádraÏní
Josef Klauzár, NádraÏní
Karel Sopuch, DraÏné

ZU· ZdeÀka Buriana, Kopfiivnice, poboãka ·tramberk
vás zve 7. 6. 2007 v 16.00 hodin na ÎÁKOVSK¯
KONCERT do Kulturního domu ve ·tramberku

Mûsto ·tramberk vás zve na pfiedná‰ku s besedou

ZA KRÁSAMI NOVÉHO ZÉLANDU
A AUSTRÁLIE
Prezentaci foto a videomateriálu provede
ing. Jan Socha, kter˘ 3 mûsíce pob˘val u protinoÏcÛ
7. 6. 2007 od 18 hod. v zasedací místnosti Kulturního
domu na Námûstí 10 ve ·tramberku. Vstup voln˘.

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk pofiádá v prostorách
Kamenného ‰enku

KLUB DESKOV¯CH HER

Dûti:

v pátek 8. a 22. 6. 2007 od 17.00 hod.
Zveme dûti i dospûlé, v‰echny vá‰nivé lu‰titele
kfiíÏovek a hlavolamÛ, hráãe ‰achov˘ch a jin˘ch
stolních her! K hrám, které jsou pro vás pfiipraveny,
si mÛÏete objednat i malé obãerstvení.
Vstup zdarma. Více informací na tel. 604 200 395.

Jakub BraÏina

Zemfielí:
Emilie Geryková
Milo‰ Jifiíãek
Jitka Sochová

Pfiijmûte pozvání na

VARHANNÍ KONCERT MARKA KOZÁKA,

Kam do společnosti
a za kulturou

kter˘ se uskuteãní ve farním kostele sv. Jana
Nepomuckého ve ·tramberku v nedûli 10. 6.
2007 od 17 hodin. Na programu budou skladby
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Guilmanta, M. Dupré,
P. Ebena a improvizace na dané téma.

·míra-Print s. r. o. a Mûstsk˘ úfiad ·tramberk vás
srdeãnû zvou na dal‰í nev‰ední koncert z cyklu

Restaurace na hfii‰ti pofiádá v sobotu 16. 6. 2007

Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
RHYTHM DESPERADOS

Hraje skupina Cizinci. Zaãátek ve 20.00 hod.
Vstupné 20 Kã. Obãerstvení zaji‰tûno.
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Energick˘ hudební vulkán s prvky funku,
latin music a jazzu
v sobotu 2. 6. 2007 od 18.00 hod. v Kulturním domû
ve ·tramberku.
Boris Urbánek (klávesové nástroje),
Michal Îáãek (saxofony), Michal Hejna (bicí),
Zdenûk „Wimpy“ Tichota (baskytara)
Vstupné 90 Kã.
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax v podhÛfií
Beskyd ·tramberk (tel. 556 801 935); MIC ·tramberk
(tel. 556 812 085); MIC Kopfiivnice (tel. 556 821 600);
MIC Pfiíbor (tel. 556 455 442)

LETNÍ VEâER

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na dal‰í
pfiedná‰ku numerologa ing. ZdeÀka Kovárni z cyklu

NUMEROLOGIE V SOUVISLOSTECH
(Poãítejte s tím!)
Ve stfiedu dne 20. 6. 2007 od 17.00 hod. v Apollo Burn
Clubu v patfie Mûstského pivovaru ·tramberk.
Vstupné dobrovolné. MoÏnost obãerstvení
v pfiíjemném prostfiedí. Více informací v infocentru Relax
v podhÛfií Beskyd na tel. 556 831 935; 602 206 936.
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DNY MùSTA
Mûsto ·tramberk vás v‰echny srdeãnû zve na
5. roãník DnÛ mûsta ·tramberka
22. 6.—24. 6. 2007
PÁTEK 22. 6. 2007
18.00 hod. zahájení — koncert Smí‰eného pûveckého sboru Ondrá‰ Nov˘ Jiãín —
10.00—12.00 hod. Kulturní dÛm ·tramberk, vstupné 50 Kã

SOBOTA 23. 6. 2007
10.00—12.00 hod. tradiãní Bûh do schodÛ na Trúbu (tato akce je pofiádána ve spolu10.00—12.00 hod. práci s Technoprojektem, a. s. Ostrava)
12.00—14.00 hod. soutûÏ Hasiãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ âR a ãlenÛ Jednotek
10.00—12.00 hod. sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ
13.00—17.00 hod. soutûÏ O nejlep‰í ·tramberské ucho — zasedací místnost
10.00—12.00 hod. Kulturního domu na námûstí
20.00 hod. divadelní pfiedstavení VraÏda v pensionu pro star‰í dámy,hraje DS Kotouã,
10.00—12.00 hod. ·tramberk, amfiteátr Pod Starou vûÏí, vstupné 30 Kã
10.00—12.00 hod. (v pfiípadû nepfiíznivého poãasí akce probûhne v Kulturním domû)

NEDùLE 24. 6. 2007
Sraz na námûstí, odkud se prÛvod vydá ve 14.00 hodin do Národního sadu se SdruÏením
hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberk, spolu s maÏoretkami z Kopfiivnice.
Program od 14.30 do 18.00 hod. v Národním sadu — Vystoupení SHDOM·, vyhlá‰ení v˘sledkÛ bûhu do schodÛ, soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho a pfiedání odmûn pro nejlep‰ího pekafie a pekafiky, vystoupení dûtského dechového souboru ZU· Vala‰ské Klob.;
SS· Allegros; bfii‰ních taneãnic Farridah; hudební sk. Stanley’s Dixie Street Band. —
Vstupné dobrovolné. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
V rámci DM dne 23. 6. od 14 do 18 hodin je moÏno si prohlédnout nástavbu v areálu tûlocviãny za pfiítomnosti zástupce mûsta.
Zmûna programu vyhrazena
Realitní a draÏební kanceláfi
MONETAR
se sídlem ve Fr˘dku-Místku
zprostfiedkuje profesionální
prodej va‰í nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, ·tramberk, Bafiiny 740
(Obãerstvení)
mob.: 605 713 049,
www.monetar.cz,
<http://www.monetar.cz>,
tel. 558 431 887 (F-M)
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Dûtsk˘ divadelní soubor ·tramberk zve v‰echny na

POHÁDKU PY·NÁ PRINCEZNA
dne 30. 6. 2007 v 17.00 hodin v kulturním domû
ve ·tramberku, vstupné 25 Kã.

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

Program kina Štramberk
na mûsíc ãerven 2007
Nedûle 3. 6. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
·TùSTÍ NA DOSAH
Drama, 117 min, titulky, pfiístupn˘
Slogan: ChraÀte si své sny. Will Smith v hl. roli jako
otec tfiíãlenné rodiny, kter˘ se zoufale snaÏí najít práci,
aby dokázal uÏivit sebe a své nejbliÏ‰í.
Nedûle 10. 6. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
SEJMI ESO
Akãní, 108 min, titulky, od 15 let
Nûkdo to tu nepfieÏije. SviÏná akãní komedie plná vyhrocen˘ch dialogÛ a postav, z nichÏ se jen málokterá
doÏije závûreãn˘ch titulkÛ. Vyhrává ten, komu se podafií sejmout eso!
Nedûle 17. 6. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
300: BITVA U THERMOPYL
Historick˘, 126 min, titulky, od 12 let
Dûsivá a krutá je Sparta. Uãit se pfieÏít a prospût svému
rodnému mûstu. Taková cesta ãekala krále Leonidase,
neÏ se stál králem spartsk˘m a postavil se krutovládci
a uchvatiteli Xerxovi.
Nedûle 24. 6. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
VRATNÉ LAHVE
Komedie, 95 min, pfiístupn˘
Dlouho oãekávaná rodinná komedie scenáristy ZdeÀka
Svûráka a reÏiséra Jana Svûráka. Hlavní hrdinou Vratn˘ch lahví je b˘val˘ uãitel Josef Tkaloun, kter˘ se definitivnû rozhodl opustit své Ïáky, ale zároveÀ se nehodlá
smífiit s rolí dÛchodce, trávícího ãas na laviãce v parku.
NA MùSÍC âERVENEC P¤IPRAVUJEME: GOYOVY
P¤ÍZRAKY, BESTIÁ¤, GHOST RIDER, DIVOâÁCI

Inzerce
• Paní Martina Malíková nabízí dûtem projíÏìky na
koníãku Edovi. Kontakt: 731 308 666
• DDM ·tramberk pofiádá ve dnech 18. 6.—24. 6. 2007
tradiãní BLE·Í TRH v Domû dûtí a mládeÏe na NádraÏní ulici, otevfieno 8.00—12.00, 13.00—17.00 hod.

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— 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

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk — Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082
Natáãení na video
SVATBY, OSLAVY ÎIVOTNÍCH
JUBILEÍ, PROMOCE, K¤TY,
POH¤BY aj.
profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.
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START CZ, s. r. o.
Stodolní 17
702 00 Ostrava
tel.: 602 537 868, 724 351 266
e-mail: ostrava@start.cz
www.start.cz
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Hledáme montážní pracovníky (montáž sedaček)
do společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu.
Práce je vhodná pro muže.
Jedná se o práci na třísměnný provoz:
ranní (6—14), odpolední (14—22), noční (22—6).
Místo výkonu práce: Kopřivnice (průmyslový park)
Nástup: Okamžitě
Práce na 3 měsíce s možností dlouhodobé spolupráce.
Plat: nástupní cca 12 000 Kč + příplatky za práci přesčas a bonusy
Zájemci, hlaste se na výše uvedených telefonech
nebo přímo v kanceláři START CZ každý pracovní den od 8 do 17 hod.
Další nabídky na www.start.cz nebo na tel. dotaz.

PRACOVNÍK VE VÝROBĚ
Hledáme pracovníky do výroby u společnosti, která působí
v oblasti automobilového průmyslu v Příboru.
Práce je vhodná pro muže.
Jedná se o práci na třísměnný provoz:
ranní (6—14), odpolední (14—22), noční (22–6)
Možnost dlouhodobé spolupráce.
Místo výkonu práce: Příbor
Nástup: Okamžitě
Plat: 65 Kč/h + příplatky za odpolední, noční. Při splnění docházky bonus
900 Kč ke mzdě + příspěvky na stravování.
Zájemci, hlaste se na výše uvedených telefonech
nebo přímo v kanceláři START CZ každý pracovní den od 8 do 17 hod.
Další nabídky na www.start.cz nebo na tel. dotaz.
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