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…z jednání rady
Opravdu si ãlovûk nevybere. Teì je pro
zmûnu zase horko na padnutí a sucho.
A tahle hra pfiírody nás obãas rozhodí
a nazlobí. Ale alespoÀ není Ïivot fádní
a dokud se rozãilujeme, Ïijeme.
Na pofiadu 10. jednání Rady mûsta
·tramberka 27. 5. 2003 byla ãinnost ‰kolních i mimo‰kolních zafiízení. Byli pfiizváni fieditelka Základní ‰koly ·tramberk
Mgr. Bronislava Hyklová, vedoucí uãitelky matefisk˘ch ‰kol ze Zauliãí Pavla
Bergerová a z Bafiin Stanislava Juráková,
za DÛm dûtí a mládeÏe, poboãku ·tramberk pfii‰ly fieditelka DDM Kopfiivnice Eva
Müllerová a za ‰tramberské DDM Regina
·mahlíková, ze Základní umûlecké ‰koly
ZdeÀka Buriana v Kopfiivnici pan fieditel
Mgr. Zdenûk Babinec a za ‰tramberskou
poboãku Milena MojÏí‰ová a také byla dodána zpráva o ãinnosti 1. soukromé Základní umûlecké ‰koly Mis music o. p. s.
Kopfiivnice, která má svou poboãku i ve
·tramberku. Rada byla seznámena prostfiednictvím písemn˘ch zpráv o ãinnosti
jednotliv˘ch zafiízení a v‰echny pfiedloÏené zprávy vzala na vûdomí. Nûkolikrát
jsme se jiÏ zmiÀovali o tom, Ïe práce pedagogÛ, aÈ uÏ jsou ve vzdûlávacím procesu dûtí a mládeÏe, nebo vyplÀují volnoãasov˘mi aktivitami dobu, kterou by jinak dûti trávily sebepoÏírající nudou, je
mnohdy nedoceÀována. Není to opravdu
jednoduché v dne‰ní dobû b˘t uãitelem
a zároveÀ kamarádem, náhradní maminkou ãi babiãkou, psychologem, soudcem,
vrbou, rákoskou ãi pohlazením. Proto je
tfieba jim podûkovat za práci, za v˘sledky,

za vûdomosti, dovednosti a hlavnû za trpûlivost.
Dále rada schválila program a datum
jednání Zastupitelstva mûsta ·tramberka
na 16. 6. 2003.
V organizaãních záleÏitostech, t˘kajících se majetkoprávních úkonÛ, doporuãila rada zastupitelstvu ke schválení odkup parcely na Libotínû a v ostatních organizaãních záleÏitostech neschválila
prominutí poplatku ze vstupného SS·
Allegros z akce 10. ‰ermífiského klání ze
dne 26. 4. 2003, vzala na vûdomí nabídku
firmy PhDr. Vítûzslava âernocha Podbeskydská agentura z Mofikova na videodokumentaci v˘znamn˘ch událostí v na‰em
mûstû, Ïádosti spolkÛ a organizací o finanãní pfiíspûvky na ãinnost v roce 2003.
Zastupitelstvu rada doporuãila ke schválení úpravu rozpoãtu mûsta ·tramberka
k 31. 5. 2002, pfiíspûvek organizaci Junáka, stfiedisko ·tramberk, pravidla pro
prodej nemovitostí ve vlastnictví mûsta
a také k projednání zadání na vypracování
studie Aquaparku ·tramberk. Komise
mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu
a ‰kolská byla povûfiena sestavením pofiadníku na volná místa v Matefiské ‰kole
na Zauliãí a pfiedloÏením tohoto seznamu
radû na pfií‰tím jednání.
11. schÛze rady byla 19. 6. 2003. Projednávala v hlavních bodech zprávu o ãinnosti komise rozvoje a dopravy, zprávu
o rozpracovan˘ch akcích a investorské
ãinnosti. První zprávu pfiedkládal Ing.
Vladimír Skalík, pfiedseda komise rozvoje
a dopravy a druhou investor mûsta âestmír Bár. Rada vzala obû zprávy na vûdomí, druhou s pfiipomínkami. Jan Koz-

lovsk˘, pracovník stavebního úfiadu, seznámil pfiítomné s ãinností stavebního
úfiadu a územního plánování a také se silniãnû správní agendou.
Pfii kontrole úkolÛ rada vzala na vûdomí nabídku kupní ceny za prodávanou
parcelu s nemovitostí. Rada uloÏila tajemnici Evû Vefimifiovské oslovit ‰kolsk˘
úfiad a ‰kolní inspekci Moravskoslezského
kraje ve vûci stanovení finanãních ukazatelÛ, Ing. Janu Sochovi, starostovi mûsta,
sledovat dofie‰ení vlastnick˘ch vztahÛ
u mûstsk˘ch hradeb ve spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu
v Ostravû a investorovi âestmíru Bárovi
zahájit územní fiízení ve vûci vybudování
odstavné plochy.
V organizaãních záleÏitostech byla
schválena smlouva o nájmu a podnájmu
nebytov˘ch prostorÛ vãetnû v˘‰e nájemného mezi Muzeem Novojiãínska a mûstem ·tramberkem a dále zmûna nájemce
nebytov˘ch prostorÛ v objektu Mûstské
policie ·tramberk a to z SS· Allegros na
Jifiího Zbofiila. Rada vzala na vûdomí dal‰í
Ïádosti o finanãní pfiíspûvky na‰ich
spolkÛ a pfiipomínky komise kulturní
a cestovního ruchu k rozvoji cestovního
ruchu ve mûstû ·tramberku. Nebylo
schváleno prominutí poplatkÛ ze vstupného ze sportovních akcí TJ Kotouã oddílu kopané. Byl schválen seznam dûtí do
M· Zauliãí pro ‰kolní rok 2003/2004,
kter˘ doporuãila radû mûsta ke schválení
komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného
ãasu a ‰kolská a rada schválila kladné vyjádfiení mûsta k územnímu fiízení na akci
„Zámûr na vybudování závodu na v˘robu
cementu“ s podmínkou zpracování dílãího stanoviska komise Ïivotního prostfiedí.
Jen málokdo nemá starosti a nûjaké to
trápení. Obecné poãty a statistiky uvádûjí:
„Îena má starosti o budoucnost, dokud se
nevdá. MuÏ si nedûlá starosti o budoucnost, dokud se neoÏení. Úspû‰n˘ muÏ je
ten, kter˘ dokáÏe vydûlat více penûz, neÏ
jeho Ïena dokáÏe utratit a úspû‰ná Ïena je
taková, která najde takového muÏe“. BlíÏí
se ãas odpoãinku a já vám pfieji hodnû

zdraví, spokojenost, dobrodruÏné prázdniny a skvûlou dovolenou.

Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li na svém 3. jednání
dne 16. 6. 2003. Hlavními body byla
zpráva o ãinnosti rady za období bfiezenkvûten 2003, kterou pfiednesla místostarostka Jindfii‰ka Kundlová, zpráva o bezpeãnostní situaci ve mûstû, zpráva o ãinnosti Základní ‰koly ·tramberk za ‰kolní
rok 2002—2003 a zpráva o ãinnosti komise Ïivotního prostfiedí a problematika
Ïivotního prostfiedí ve mûstû.
Byla schválena pravidla pro prodej nemovitostí ve vlastnictví mûsta s pfiipomínkami.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech zastupitelstvo neschválilo nûkteré odprodeje a také odkup pozemkÛ
a nûkteré naopak schválilo. Starosta
mûsta byl povûfien k podpisu kupní
smlouvy na pozemek v lokalitû Bafiin od
Kotouãe ·tramberk, spol. s r. o.
V ostatních organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo závûreãn˘
úãet mûsta ·tramberka za rok 2002 bez
v˘hrad, také zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení mûsta ·tramberka za
rok 2002, i úpravu rozpoãtu mûsta. Bylo
schváleno zadání na vypracování studie
Aquaparku ·tramberk s pfiipomínkami,
finanãní pfiíspûvek organizaci Junák na
dovybavení stanového tábora a byl schválen Ing. Jan Socha jako zmocnûnec mûsta
·tramberka na jednání fiádné valné hromady spoleãnosti SmVak, a. s. Ostrava.
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí zprávy
o proveden˘ch kontrolách kontrolního
v˘boru a plán kontrol a návrh kontrolní
ãinnosti kontrolního v˘boru mûsta ·tramberka. Byl zru‰en bod usnesení z 1. zasedání zastupitelstva a uloÏeno finanãnímu
v˘boru provádût kontrolu ve vefiejné
správû v rámci kontrolního systému
mûsta ·tramberka v souladu se zákonem.
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Situace kolem
uzavfieného koupali‰tû
na Libotínû
Ptáte se nás: „Co se to stalo s koupali‰tûm? Proã jste jej nechali zavfiít? Jak
dlouho bude uzavfieno? Kdy bude otevfieno?“
Je to opravdu nemilé nemít se kde
osvûÏit. Zejména v dobû takov˘ch veder,
jaká jsme zaÏili v první polovinû ãervna
a moÏná, Ïe nás je‰tû ãekají dal‰í. Nemûli
jsme v‰ak pfiíli‰ na vybranou. Na jedné
stranû neúprosná vyhlá‰ka MZ âR
464/2000 Sb. o hygienick˘ch pfiedpisech,
na stranû druhé Ïalostn˘ (havarijní?) stavebnû technick˘ stav 65 let starého betonového bazénu, kter˘ leto‰ní zimou dostal poslední ránu k ukonãení své Ïivotnosti. Pravda, Ïe není v nejlep‰ím stavu,
se vûdûla dfiíve (min. posledních 20 let),
ale buì byly jiné priority nebo nebyla
vÛle a peníze. Betonová vana bazénu je na
nûkolika místech prasklá, propustná, izolace je rozru‰ená, beton hloubkovû zvûtral˘. I kdybychom zadali v prÛbûhu leto‰ního ãervna odborné stavební firmû provést polepení vad betonu (bez záruky),
beton by zasychal a zrál v prÛbûhu ãervence, pak by se mûl natfiít, oschnout
a nûkdy koncem srpna napou‰tût, coÏ
trvá z Ïelezitého pramene cca 3 t˘dny.
Uznáte, Ïe mít ãerstvû napu‰tûn˘ bazén
s teplotou vody 16 °C, kdyÏ dûtem konãí
prázdniny, je hloupost. A navíc vyhozené
peníze (cca 500 tis. Kã), které by oprava
stála. Takto „opraven˘“ bazén by vydrÏel
cca 2—3 sezóny a radní se shodli, Ïe to
není fie‰ení daného problému. Proto rozhodli 6. 5. 2003 o uzavfiení velkého bazénu. Ale kdyÏ se fiekne A (zavfiít), má se
fiíct i B (kdy a jak otevfiít).
Na to, Ïe koupali‰tû Libotín není dávno
na‰í chloubou, ale ostudou upozornily
dûti Z· v anketû starosty v r. 2001. O tom,
jak by mûl areál koupali‰tû vypadat, jednaly odborné komise a v˘bory mûsta od
bfiezna loÀského roku, pfiidaly se nápady

v‰ech dûtí v anketû na Z· i návrhy obãanÛ
v anketû v ·N 05/2002. Z tûchto podkladÛ
vznikla v záfií 2002 studie „Návrh vyuÏitelnosti letního koupali‰tû Libotín“ vypracovaná firmou Bazenservis Praha. Orientaãní náklady byly odhadnuty na 67
mil. Kã. Tato studie slouÏila jako zadání
pro vyhlá‰ení vefiejné zakázky Radou
mûsta na v˘bûr projektanta nebo organizace, která by zpracovala dokumentaci
·tramberk — koupali‰tû Libotín. Do soutûÏe se pfiihlásilo 5 projekãních firem
a v˘bûrová komise po nûkolikerém jednání, kdy nemohla urãit vítûze soutûÏe,
doporuãila RM tuto zakázku zru‰it, coÏ se
stalo 22. 4. 2003. Radou mûsta byl poté
povûfien zmapováním celé situace, provedením ankety mezi radními a návrhem
nového zadání na vypracování studie koupali‰tû Libotín nov˘ ãlen RM Ing. Jifií ·ebek. Z jeho fundované a mravenãí práce
vzniklo zadání na vypracování studie
„Aquaparku ·tramberk“. To po projednání na mimofiádném veãerním jednání
radních doporuãila ke schválení nejdfiíve
RM 27. 5., aby ji po jednání na pracovním
semináfii se dvûmi doplÀky schválilo zastupitelstvo mûsta 16. 6. 2003.
Zrekonstruované koupali‰tû by mûlo
b˘t Aquaparkem s ohfiívanou vodou, s dokonale vyfie‰enou technologií ãi‰tûní bazénové vody, s rekreaãním, plaveck˘m
a dûtsk˘m bazénem s pfiimûfien˘m mnoÏstvím zajímav˘ch atrakcí. Bazény by mûly
mít Ïivotnost min. 40 let variantnû z nerez materiálu, pfiíp. s keramick˘m obkladem. Areál by mûl roz‰ífien˘ provoz od
kvûtna do záfií. Doplnûn by byl sportovi‰ti
a dûtsk˘m koutkem. Areál bude oplocen.
Stávající restaurace bude rekonstruována
s oddûlen˘m soc. zafiízením pro bazény
a restauraci tak, aby byla zachována architektura objektu. Areál po nákladné investici by mûl b˘t provoznû sobûstaãn˘,
tzn, Ïe by mûsto nemûlo doplácet na jeho
provoz. Pfiitom vstupné na bazény by
mûlo b˘t stanoveno tak, aby bylo dostupné místním a okolním obãanÛm a turistÛm. Areál b˘valého dûtského tábora
(Zubr), kter˘ je v majetku soukromé
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osoby, by mûl b˘t opraven a mûl by slouÏit celoroãnû k rekreaci, ubytování i stravování. Souãástí fie‰ení musí b˘t i likvidace spla‰kov˘ch vod samostatnou âOV,
variantnû slouÏící v budoucnu i domkÛm
v lokalitû Libotín. Mûsto v‰ak nehodlá
stavût Ïádné vodní megalomanské monstrum nezapadající do unikátní krajiny
Libotína. V‰e se toãí kolem penûz. I kdyby
se mûstu nepodafiila získat jakákoliv dotace, stejnû by muselo problém koupali‰tû fie‰it. MoÏná, Ïe by muselo na generální opravu stávajícího areálu uvolnit
stejné mnoÏství financí jako na moderní
aquapark, kde se dá získat dotace do v˘‰e
aÏ 75 % celkov˘ch nákladÛ. I to jsme mûli
na pamûti pfii fie‰ení nelehkého problému.
Co bude dále? Vedením mûsta byl povûfien investor mûsta p. Bár, aby urychlenû
zadal vypracování studie „Aquaparku ·tramberk“ fundované projekãní firmû. Do
20. 8. 2003 bude hotova dokumentace pro
územní fiízení. Po zpfiipomínkování studie orgány mûsta bude vypracován provádûcí projekt pro stavební povolení. To by
mûlo b˘t vydáno do 30. 11. tr. Tato kompletní dokumentace urãí cenu investice
a bude slouÏit k zaji‰tûní dotaãních titulÛ
(pfiedvstupní a strukturální fondy EU,
státní programy) a vyãlenûní spoluúãasti
mûsta z rozpoãtÛ let 2004, 5 a 6. Pfii úspûchu v získání dotace by mûla b˘t akce
zrealizována tak, aby nejpozdûji k 1. 5.
2005 byl nov˘ areál (nová dominanta
mûsta) slavnostnû otevfien.
NeÏ se pustíte do bezbfiehé, moÏná
i nekonstruktivní, kritiky v˘‰e uvedeného
postupu radnice, prosím vás, abyste se
nejdfiíve zamysleli, jak byste k tomuto
problému pfiistoupili vy. V pfiípadû Ïe vás
napadne efektivnûj‰í a úãinnûj‰í fie‰ení,
rád vás pfiijmu a nechám se o nûm pfiesvûdãit. S pfiáním hezkého léta stráveného nejlépe u vody (bohuÏel ne ‰tramberské) vás zdraví z této situace nevesel˘
Ing. Jan Socha, starosta mûsta. Zejména
prosím o shovívavost na‰i mládeÏ. Trpûlivost pr˘ rÛÏe pfiiná‰í.

…na slovíãko,
pane Hrãku…
Jednou ze zajímav˘ch akcí v rámci dnÛ
mûsta je bezesporu otevfiení nauãné
stezky, tolik Ïádané turisty a náv‰tûvníky
na‰eho mûsta. Obrátila jsem se tentokrát
na Karla Hrãka, pracovníka Ïivotního
prostfiedí, autora textÛ a také spoluautora
trasy ‰tramberské vûtve La‰ské nauãné
stezky a poÏádala ho o pár slov.
Co se skr˘vá pod pojmem nauãná
stezka?
Nauãné stezky obecnû pfiedstavují znaãené poznávací a vzdûlávací trasy v pfiírodû nebo v kulturnû zajímavé oblasti
a jsou podnûtem pro pfiíjemné a úãelné
vyuÏití volného ãasu.
A jak˘ cíl má ‰tramberská vûtev nauãné
stezky?
·tramberská vûtev nauãné stezky má
za cíl seznámit turistu, obãana i milovníka ·tramberka s v˘jimeãn˘mi pfiírodními a kulturnû historick˘mi hodnotami
a zajímavostmi na území mûsta a vhodn˘m zpÛsobem mu poskytnout potfiebné
informace o pfiírodním, geologickém a archeologickém charakteru území, jeho
historii osídlení a vyuÏití krajiny.
Otevfiení nauãné stezky navazuje na
dfiívûj‰í pokusy a úsilí popularizátorÛ ·tramberka a jeho cílenou a vhodnû usmûrnûnou propagaci, vyuÏití a uchování jeho
hodnot, jako byli napfiíklad MUDr. Adolf
Hrstka, Bohuslav BlaÏek, pozdûji na‰i
ochránci pfiírody a mnozí dal‰í. Stezka
navazuje ve dvou místech na kopfiivnickou vûtev vybudovanou o dva roky dfiíve.
A nyní pár ãíseln˘ch informací a hlavnû
datum a ãas slavnostního otevfiení stezky:
Stezka vede v délce 6 km po nejzajímavûj‰ích místech pfiírodní i obydlené ãásti
mûsta, není pfiíli‰ nároãná a po její trase
je rozmístûno 13 nauãn˘ch zastavení s informaãním vstupem na nádraÏí âD ve
·tramberku.
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Slavnostní otevfiení stezky probûhne
v sobotu 28. 6. 2003 v 9.00 hod. u vchodu
do Národního sadu u 1. zastavení, samozfiejmû s prÛvodcem. V‰ichni jsou srdeãnû zváni, jak na slavnostní otevfiení,
tak i kdykoliv jindy.
Za rozhovor dûkuje V. M.

Brzy budou prázdniny…
I kdyÏ poãasí jiÏ del‰í dobu prázdniny
pfiipomíná, stále je‰tû trvá ‰kolní rok.
Jeho poslední ãást jsme strávili pfiíjemn˘mi akcemi, jako byl Den dûtí 30. 5. na
Libotínû nebo pouÈové radovánky na kolotoãích.
Následovaly ‰kolní v˘lety, pfii kter˘ch
dûti pozorovaly zvífiata v ZOO Le‰ná a Ostrava, seznamovaly se s na‰í historií na
hradû Bouzovû a zámku v Hradci nad Moravicí, ãi proÏily v˘‰lapy do pfiírody ve Velk˘ch Karlovicích nebo v okolí Vítkova.

Ekologické okénko
VáÏení spoluobãané!
Vût‰ina z nás si uvûdomuje, Ïe stav Ïivotního prostfiedí má rozhodující vliv na
na‰e zdraví. ZáleÏí také na kaÏdém z nás,
v jakém prostfiedí Ïijeme, jak˘ vzduch d˘cháme, jaké potraviny jíme.
Rádi bychom vám pfiedali na stránkách
·trambersk˘ch novinek v prÛbûhu následujících mûsícÛ praktické rady a informace ãerpané z knihy Desatero domácí
ekologie od Ale‰e Máchala a Mojmíra Vla‰ína, které mÛÏete vyuÏít doma, na zahrádce nebo ve va‰em okolí, a tím nejen
pfiispût k ochranû pfiírody, ale i u‰etfiit peníze z vlastní kapsy a udûlat nûco pro své
zdraví.
KdyÏ se podíváme kolem sebe, v‰echno
kvete a plodí, proto zaãneme 1. bodem:

Nûktefií Ïáci na‰í ‰koly se bl˘skli ve
sportovních soutûÏích — v Pfieboru Kopfiivnice v ‰achu dne 23. 5. 2003, kter˘ byl
uspofiádán DDM v Kopfiivnici. Nejlep‰í
z nich se umístili na 2. místû (P. Bayer
7. A), 3.místû (M. Milich 8. A), 5. místû
(P. Kramoli‰ 6. A) a deváté místo patfiilo
J. Schenkovi z 8. A.
Ve dnech 5.—6. 6. probíhal v Hodslavicích tradiãní volejbalov˘ turnaj, kde na‰i
chlapci získali krásné stfiíbrné medaile.
Gratulujeme.
Ani v˘tvarnû nadaní Ïáci na‰í ‰koly nezaháleli. Zúãastnili se v˘tvarné soutûÏe
s názvem V Evropû jsme v‰ude doma a celostátní soutûÏe MÛj sen, ve které obsadil
3. místo Robin Kundel ze 7. B tfiídy.
A teì jiÏ jistû v‰ichni myslí jen na léto
a oãekávané prázdniny, proto v‰em popfiejme hodnû sluníãka, zdraví a letní pohody a v pfií‰tím ‰kolním roce zase tfieba
na shledanou.
Za Z· ·tramberk
Jana Milichová

ZAHRADA aneb svûfien˘ Tobû kus zemû
v ekologické rovnováze a potu tváfie
vzdûlávati bude‰
❖ Ideálem moudrého zahrádkáfie není
pohádková fiepa veliká pfieveliká, ale
zelenina a ovoce bez ‰kodlivin, které
lze dobfie skladovat a obsahující
v‰echny Ïivotnû dÛleÏité látky.
Mnohé nevzhledné ovoce je zdravûj‰í neÏ zevnû dokonalé.
❖ Ve‰keré organické zbytky ze zahrádky i z domácnosti mÛÏeme kompostovat (napfi. bramborové slupky,
zbytky ovoce, zeleniny, trávu, zbytky
kávy a ãaje, opadlé listí,…)
❖ Víme, Ïe slunce je nepfiítel mikrobÛ,
proto zakládáme kompost pod
ochranu stromÛ a kefiÛ. Osvûdãili se
ãern˘ bez (nevoní hlodavcÛm) a ofie‰ák (odpuzuje hmyz).
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❖ Chceme-li na kompost pfiilákat ÏíÏaly, staãí nabídnout vût‰í mnoÏství
kávové sedliny. ÎíÏaly kromû provzdu‰nûní mají schopnost upravovat
kyselost kompostu.
❖ Zaléváme pokud moÏno de‰Èovou
vodou konví. Ostr˘ proud studené
vodovodní vody z hadice mÛÏe b˘t
pro rostliny i pÛdní organismy ‰okem, nehledû na obsah neÏádoucího
chlóru.
❖ Pfiehnaná péãe o travnaté plochy
nemá smysl, neboÈ zdravûj‰í je trávník pln˘ plevelÛ neÏ jedÛ.
❖ Jarní vypalování trávy je zbyteãn˘
hazard, kter˘m niãíme Ïivoãichy,
rostliny, riskujeme poÏár a obtûÏujeme okolí d˘mem.
❖ Místo mnohonásobn˘ch postfiikÛ
vytváfiíme podmínky pro hnízdûní
hmyzoÏrav˘ch ptákÛ.
❖ Ptáci nûkdy ozobávají plody a pupeny jen proto, Ïe mají ÏízeÀ. Proto
je vhodné umístit mûlké napajedlo.
Odvdûãí se nám nejen zpûvem, ale
i sbûrem hmyzu. Napfi. s˘kora koÀadra nasbírá asi 50 g rÛzného
hmyzu za den — tj. asi 5000 jedincÛ.
❖ Pro vybudování malého rybníãku je
nejvhodnûj‰í nejvlhãí místo zahrady. Vytvofiíme tak Ïivotní podmínky pro Ïivot mnoha druhÛ rost-

lin a ÏivoãichÛ, zejména hmyzoÏrav˘ch obojÏivelníkÛ.
❖ Pokud rostou urãité druhy rostlin
na 1 záhonu, lépe vyuÏívají prostor
a Ïivin. (napfi. celer a rajãata vedle
ko‰Èálovin)
❖ Nejpfiirozenûj‰í ochranou pûstovan˘ch plodin pfied hmyzími ‰kÛdci je
vyuÏívání biocidních úãinkÛ smí‰en˘ch kultur. Napfi. celer chrání kapustu a zelí pfied dfiepãíky, fiefiicha
zahradní pfied m‰icí v rajãatech, saturejka odpuzuje m‰ice od fazolí, tymián, máta, rajãe proti bûlásku zelnému, cibule s mrkví proti neÏádoucímu hmyzu, ze skleníku vypudíme
mravence vysazením kerblíku.
❖ M‰ice likvidují napfi. ‰kvofii nebo
slunéãka, ale i postfiiky silnûj‰ích v˘luhÛ z kopfiiv, ofiechového listí, pfiesliãky nebo rebarbory. Postfiik provádíme malífiskou ‰tûtkou. MÛÏeme
pouÏít i poprá‰ení rostlin jemn˘m
dfievûn˘m popelem.
❖ Své místo mají na zahrádce také léãivé rostliny a kofiení
❖ Pokud nemáme zahrádku, nemusíme zoufat. I balkóny a okna lze
zmûnit v truhlíkové zahrádky.
K lep‰ímu vyuÏití prostoru pfiispûjí
i popínavé a pfievislé rostliny.
Trochu nároãnûj‰í je zaloÏení tzv. zelené stfiechy, která se v poslední dobû
stává sympatickou módou.
Ing. Pavel Podolsk˘

V˘sledky referenda
13.—14. 6. 2003 ·tramberk
Bafiiny

DDM

KD

Dallas

Mûsto

Poãet oprávnûn˘ch obãanÛ

643

649

828

642

2762

Poãet hlasujících

304

388

545

373

1610

Poãet platn˘ch hlasÛ

292

378

517

363

1550
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Poãet

Poãet

%

ANO

227 77,74 309 81,75 415 80,27 289 79,61 1240

80

NE

65

20

% úãast v referendu

%

Poãet

22,26

69

47,278

Podûkování
Chtûl bych na tomto místû podûkovat
dvûma dobrovoln˘m funkcionáfiÛm oddílu odbíjené, ktefií nám v 90. letech a aÏ
do 11. 6. 2003 trénovali druÏstvo Ïen
a druÏstvo ÏákÛ a pozdûji dorostencÛ.
Jedná se v prvém pfiípadû o Ing. Oldfiicha
·krabala, zároveÀ rezignujícího na post
pfiedsedy oddílu odbíjené a v druhém
o paní Vûru Michnovou.
Oba mají nûkteré vûci spoleãné. Îádn˘
z nich se ve ·tramberku nenarodil, ale
vykonali mnohem více neÏ vût‰ina rodákÛ. Zároven ne kaÏd˘ je ochoten vûnovat v˘chovû mládeÏe tolik svého volného
ãasu bez nároku na odmûnu. BudiÏ
obûma toto podûkování alespoÀ dÛkazem,
Ïe vefiejnost dokáÏe ocenit obûtavou, nezi‰tnou práci.
Ing. Socha, starosta mûsta

Program kina ·tramberk
na ãervenec 2003
Nedûle 6. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KRYSA¤
Balada, 70 min, od 12let
Pfiíbûh lásky, hfiíchu a nadûje, zrozen˘
v ìábelském tempu jediné noci. Hrají
Petr Jákl, Ester Geislerová, Richard Krajão a dal‰í.
Nedûle 13. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
SOLARIS
Sci-fi, titulky, 93 min, od 12 let
Film z oscarové produkce Jamese Came-

%

Poãet

%

18,25 102 19,73
59,78

65,82

Poãet
74

%

20,39 310
58,09

58,29
Ing. Jan Socha

rona a Stevena Soderbergha. O tom co
v‰echno bys obûtoval pro druhou ‰anci.
V hlavní roli George Clooney a Natasha
McElhone.
Nedûle 20. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
NEVùRNÉ HRY
âesk˘ film, 93 min, pfiístupn˘
·tûstí, ne‰tûstí, svatba, manÏelství, nevûra, Ïárlivost, láska. Nov˘ ãesk˘ film Michaely Pavlátové v hlavní roli se Zuzanou
Stivínovou a Peterem Bebjakem. Film
Nevûrné hry je celoveãerním hran˘m debutem reÏisérky Michaely Pavlátové.
Nedûle 27. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
8 MILE
Autobiografie, titulky, 100 min, pfiístupn˘
KaÏdá chvíle je dal‰í ‰ancí. Film 8 Mile
dokumentuje kousek Ïivota extravagantního rapera EMINEMA, kter˘ velmi bravurnû ztvárnil hlavní roli Jimiho a zahrál
si po boku známé hereãky KIM BASINGEROVÉ.
NA MùSÍC SRPEN P¤IPRAVUJEME
DAREDEVIL, JOHNY ENGLISH
JÁDRO

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
jako kaÏdoroãnû i letos na pfielomu
mûsíce kvûtna a ãervna se konala ve ·tramberku pouÈ.
Pro Mûstskou policii to byla snad nejvût‰í zátûÏ v roce. Zajistit dopravu v prÛbûhu poutû, postarat se o veliké mnoÏství
stánkafiÛ a hlavnû náv‰tûvníkÛ. V‰echno
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probûhlo celkem hladce, aÏ na malé komplikace s vybíráním poplatkÛ za nájem
stánkÛ. Spousta prodavaãÛ odmítala zaplatit poplatky, byli vulgární, agresivní
a hrubí. BohuÏel byli mezi nimi i místní
Ïivnostníci.
V prÛbûhu pouti byli odchyceni tzv.
„skofiápkáfii“, kter˘m byla udûlena pokuta
a zabaveno „náfiadíãko“.
Nastává období dovolen˘ch, proto chci
upozornit na zv˘‰en˘ poãet krádeÏí v bytech a rodinn˘ch domcích. Nûkdy staãí
nevybraná po‰tovní schránka, nebo pootevfiené okénko ve sklepû a zlodûji mají
práci. Po osobní domluvû mÛÏeme zajistit nepravidelné kontroly bytÛ a domÛ,
pfiípadnû jin˘ch objektÛ.
Je‰tû bych vám chtûl na závûr oznámit,
Ïe dne 19. 6. 2003 jsme provedli mûfiení
rychlosti na ulici Zauliãí, které nedopadlo
nejlíp. Pfii mûfiení asistovaly dûti ze Základní ‰koly ·tramberk — „dûtsk˘ parlament“. Akce byla zamûfiena na sladkou
a kyselou odmûnu „jablíãko a citrón“.
Celkem bylo zastaveno 76 aut, 50 fiidiãÛ
dostalo „jablko“ a 26 fiidiãÛ obdrÏelo „citrón“. Celkem na pokutách bylo udûleno
4500 Kã. Nejvy‰‰í rychlost na kótû 30
km/h byla namûfiena 58 km/h.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete volat na tel.
736 670 513, nebo 606 909 624, nebo na
e-mail: mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰ velitel MP

Ze sportu
Informace z Juda
Ve dnech 7.—8. ãervna se utkalo na
700 judistÛ, rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií,
âR, SR, Polska, Rakouska a Nizozemí na
31. roãníku Mezinárodní Velké ceny Jihlavy.
Nedûlní Ïákovské soutûÏi vládli právû
mladí judisté z Nizozemí. O jejich kvalitách se pfiesvûdãili i nûktefií na‰i borci,
ktefií tento turnaj absolvovali, jako pfiípravu pfied Pohárem Evropské Unie v Maìarsku, kam byli osobnû pozváni.

Nejlep‰í v˘kon podal ONDREJKA Mirek do 66 kg a ozdobil ho stfiíbrnou medailí. Na Petra BAYERA zÛstalo tentokrát
5. místo do 60 kg. Radek BÁR a Jan BAëURA skonãili v 1. kole.
Josef ·tábl

Oddíl kopané TJ Kotouã
·tramberk informuje
VáÏení sportovní pfiátelé,
právû skonãil soutûÏní roãník 2002—
2003 a v‰echna druÏstva oddílu kopané se
chystají na letní pfiestávku, jeÏ bude trvat
od 20. 6.—20. 7. 2003.
Vzhledem k uplynulé sezónû by bylo
dobré trochu více seznámit diváckou vefiejnost s ãinností oddílu a jeho organizaãní strukturou. ¤ídícím orgánem oddílu kopané je v˘bor oddílu, jenÏ byl zvolen na Valné hromadû konané 23. 1. 2003.
V˘bor má po redukci z jara 2003 jedenáct
ãlenÛ. Pfiedsedou oddílu je p. Eduard Kutaã, pokladníkem Ing. Emil Komaãka
a sekretáfiem p. Tomá‰ Kocián. âleny v˘boru pak pí ·árka Kocourková, p. Pavel
Petrá‰, Milo‰ Bfiicháãek, Stanislav Jan‰a,
Ladislav Slanina, Jifií Socha, Václav Jan‰a
a Jaroslav Slanina.
Organizaãnû je ãlenûn oddíl TJ Kotouã
·tramberk do 6 druÏstev — u kaÏdého
vÏdy pracuje trenér a vedoucí druÏstva.
DruÏstvo benjamínkÛ
vede ãlen v˘boru p. Pavel Petrá‰.
Okresní pfiebor benjamínkÛ — vedoucím
druÏstva je p. Stanislav Matonoha, v roãníku 2002—2003 skonãilo druÏstvo na 8.
ze 16 úãastníkÛ soutûÏe. V souãasnosti
tvofií kádr 19 hráãÛ, kapitánem t˘mu je
Radek Petrá‰. DruÏstvo benjamínkÛ prodûlalo na jafie 2003 v˘konnostní aÏ pfiekvapiv˘ vzestup díky nároãné zimní
a jarní pfiípravû. Potû‰ující by jistû bylo
vût‰í zapojení rodiãÛ do ãinnosti druÏstva, a to jak v oblasti organizaãní tak
v oblasti tréninkové.
DruÏstvo ÏákÛ
vedou ãlenové v˘boru oddílu p. Tomá‰
Kocián na postu trenéra a p. Milo‰ Bfiicháãek jako vedoucí druÏstva. DruÏstvo
hraje Okresní soutûÏ ÏákÛ a v leto‰ní se-
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zónû se umístilo na 6. místû z 12 úãastníkÛ. V souãasnosti tvofií kádr 16 hráãÛ,
kapitánem t˘mu je Jan Sopuch. DruÏstvo
se pot˘ká dlouhodobû s problémem úzkého hráãského kádru. Zlep‰ení nastane
zfiejmû po pfiechodu ãásti benjamínkÛ do
druÏstva ÏákÛ.
DruÏstvo dorostu
trénuje p. Milan Enãev a funkci vedoucího druÏstva vykonává p. Jaroslav Slanina. DruÏstvo se v Okresním pfieboru
dorostu v leto‰ní sezónû umístilo na 7.
místû z 12-ti úãastníkÛ. Trenér má k dispozici 18 hráãÛ. Kapitánem t˘mu je Filip
Slanina. Svûfienci trenéra Enãeva nepodávali ‰patné v˘kony, ov‰em tíha utkání
spoãívala na nûkolika jedincích, ktefií ne
vÏdy tuto zodpovûdnost unesli. Vzhledem
ke zmûnám v prÛbûhu sezóny na trenérském postu nemûl p. Enãev dostatek ãasu
najít tu správnou motivaci pro cel˘ t˘m.
DruÏstvo muÏÛ
trénuje p. Petr Jurák, jenÏ po sestupu
druÏstva loÀského roku z 1. B tfiídy do
Okresního pfieboru muÏÛ pfiebral trenérské povinnosti po Ing. Milanu Gilarovi.
Po rozpaãitém v˘konu druÏstva na podzim roku 2002 se zaãala situace na jafie
postupnû mûnit, coÏ na‰i hráãi potvrdili
i vítûzstvím nad lídrem soutûÏe druÏstvem Libho‰tû. V soutûÏi Okresního pfieboru muÏÛ skonãí t˘m okolo 7. místa ze
14 úãastníkÛ. T˘m ·tramberka prochází
nyní generaãní v˘mûnou a soupisku
druÏstva tvofiili tito hráãi:
brankáfii Jifií Bjaãek, Jan HoláÀ, Pfiemysl Hru‰kovsk˘
obránci P. S˘kora, Schwarz, Kocourek, Bfiezina, ¤ezníãek, Kvasniãka, D. Socha
záloÏníci Kvita, Dostál, Galia, Hanzelka, Chovaneãek, Vacca
útok
Balhárek, Macháãek, Krupa,
StaÀa, M. S˘kora
V souvislosti s oznámením p. Juráka
o ukonãení trenérské ãinnosti stojí v˘bor
oddílu pfied nelehk˘m úkolem — zabezpeãit pro druÏstvo muÏÛ kvalitního trenéra, jenÏ by mûl dokonãit konsolidaci
t˘mu, kterou zapoãal p. Jurák. V˘bor oddílu mu tímto dûkuje za dosavadní práci

a pfieje mu mnoho dal‰ích úspûchÛ v jeho
sportovní ãinnosti.
U druÏstva muÏÛ bude i nadále pracovat
jako vedoucí t˘mu p. Jan‰a Václav — ãlen
v˘boru oddílu. Kapitánem druÏstva je Jifií
Krupa. Pro nejbliÏ‰í období bude prioritní
optimalizovat sloÏení druÏstva a pokusit se
hrát pohledn˘ a divácky zajímav˘ fotbal
s cílem vybojovat zpût úãast v 1. B tfiídû.
DruÏstvo ÏákyÀ
pod vedením trenérÛ p. Ladislava Slaniny a pí ·árky Kocourkové — ãlenÛ v˘boru oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk
a p. Kamila HerÛdka jako vedoucího
druÏstva absolvovalo rok 2002—2003
jako svÛj první mistrovsk˘ roãník a skonãila na 3. místû v II. lize ÏákyÀ skupina C.
V t˘mu trénuje okolo 30 ÏákyÀ ve vûku od
9—14 let. Kapitánkou druÏstva je Zuzana
Michálková. Nûkterá dûvãata by jiÏ v sezónû 2003—2004 mûla posílit druÏstvo
Ïen. Do práce s mládeÏí se podafiilo zapojit i ãást rodiãÛ, zejména pak patfií podûkování p. Vymûtalovi a p. Kirschnerovi —
asistentÛm trenéra.
DruÏstvo Ïen
mûlo sezónu 2002—2003 velmi tûÏkou, provázenou zmûnami na trenérském
postu, neboÈ trenér p. Dostál po podzimní
ãásti ukonãil svou ãinnosti u druÏstva
Ïen. Nov˘ trenér p. Zavadil Ludûk byl povûfien v˘borem oddílu „záchrannou misí“
— spolu s pûti hráãkami mûli pomoci prvoligovému druÏstvu VP Fr˘dek–Místek
k záchranû v soutûÏi s tím, Ïe by do‰lo ke
slouãení druÏstva Ïen ·tramberku a VP
Fr˘dek–Místek a druÏstvo by hrálo pod
hlaviãkou TJ Kotouã ·tramberk v I. celostátní lize Ïen.
BohuÏel ukázalo se, Ïe záchrana pfii‰la
ponûkud pozdû. DruÏstvo VP Fr˘dek–Místek v baráÏi o udrÏení I. ligy neuspûlo
a tak se budou muset dûvãata pokusit
soutûÏ vybojovat v dal‰ím roãníku. Trenér
Zavadil by se mûl vrátit do TJ Kotouã
·tramberk. Za jeho nepfiítomnosti byl povûfien trenérováním p. âestmír Glogar.
DruÏstvo skonãilo na 6. místû z 9 úãastníkÛ
ve II. lize Ïen skupina SEVER. Kapitánkou
druÏstva je Pavlína Koláfiová. Funkci vedoucího druÏstva vykonával p. Holko.
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Ladislav Slanina

Oddíl kopané dûkuje v‰em pfiíznivcÛm,
sponzorÛm, hráãÛm za jejich pfiístup
a doufá, Ïe si zachová va‰i pfiízeÀ a náklonnost i do pfií‰tích sezón. Zvlá‰tní podûkování patfií MÚ ·tramberk za jeho
vstfiícnost a pochopení pfii fie‰ení problémÛ spojen˘ch s provozováním fotbalového areálu a na‰emu generálního sponzorovi Vápenici ·tramberk v ãele s panem
fieditelem Ing. Sta‰kem a hotelu ·ipka.
Za v˘bor fotbalového oddílu
TJ Kotouã ·tramberk
Ladislav Slanina

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení
— kanalizace

Inzeráty
• Koupím rodinn˘ dÛm. Cena cca 1,3 mil.
Kã. tel. 737 466 928
• Nabízím obkladaãské a zednické práce.
Luká‰ Tursk˘, Kopec 68, ·tramberk
tel. 556 852 396, 605 885 480

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Jaroslav Vahala
Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66
tel.: 605 747 847

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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Základní škola Ženklava, Zdravá škola
tel.: 556 852 258

Vážení rodiče,
dovolte, abychom vám představili naši školu, do které jste možná chodili v dětství i vy,
popřípadě mohou chodit v budoucnu vaše děti.

Co nabízíme ve školním roce 2003/2004?
• Kvalifikované vyučující a málopočetné třídy vybavené novým výškově stavitelným nábytkem.
• Rodinné, zdravé prostředí pro výuku bez stresu, sportovní vyžití i o přestávkách, pitný režim
po celý den, denně také chutné svačinky pro žáky…
Jsme jedna ze 7 škol v okrese Nový Jičín, která získala certifikát o zařazení do celostátního
projektu Zdravá škola.
• Plavecký výcvik pro žáky všech ročníků.
• Vybavení moderní didaktickou technikou, počítači a mnoha různými pomůckami.
• Školní jídelnu a školní družinu s provozem podle vašeho zájmu přímo v budově školy.
• Otevřené vyučování — rodiče se mohou kdykoli zúčastnit vyučování a porovnat, co se žáci naučili.
• Výuku anglického jazyka již od 3. třídy
• Kroužky: hra na flétnu, keramika (máme vlastní pec), dovedné ruce, LEGO, počítače, internet
— přístupné všem žákům od 1. třídy.

Co nabízí Obecní úřad Ženklava jako zřizovatel školy?
• Finanční příspěvek na dojíždění žákům, kteří navštěvují ZŠ Ženklava, a to ve výši minimálně
1000 Kč za každý rok docházky (nemá vliv na příspěvek na dopravu, který náleží všem žákům
dojíždějícím do jiné obce než je jejich bydliště).

Srdečně vás zveme k návštěvě naší školy. Přijďte se podívat, jak se změnila!
Mgr. Hana Vidličková
ředitelka školy

Ing. Miroslav Drozd
starosta obce
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Pozvánky na kulturní a spoleãenské akce
v mûsíci ãervnu a ãervenci

Dny mûsta
Mûsto ·tramberk ve spolupráci s místními spolky pofiádá
28. 6.—29. 6. 2003 Dny mûsta
sobota 28. 6. 2003 — 8.00—11.30 sbûratelská kniÏní burza (díla Z. Buriana, dal‰ích
ilustrátorÛ, autorÛ a vydavatelÛ dobrodruÏné romantiky) — knihy, ãasopisy, katalogy, pohlednice,
plakáty aj. — zasedací místnost v Kulturním domû
na Námûstí ãp. 11
9.00
slavnostní zahájení otevfiení La‰ské nauãné stezky
na území mûsta ·tramberka — sraz pfied bránou
Národního sadu
10.00 hod.
bûh do schodÛ pod Trúbou
11.00—15.00 Stra‰ideln˘ hrad — pofiádá dûtsk˘ divadelní soubor
ve spolupráci s kastelánem ve vûÏi Trúba
13.00 hod.
Stra‰idlácká soutûÏ pro v‰echny dûtí
13.00 hod.
vernisáÏ v˘stavy Divy prasvûta vûnované 100. v˘roãí
narození RNDr. Josefa Augusty, DrSc. v díle ZdeÀka
Buriana — Muzeum ZdeÀka Buriana
13.30 hod.
ochutnávka u‰í v Kulturním domû s vyhodnocením
soutûÏe O nejlep‰í ·tramberského ucho v zasedací
místnosti v Kulturním domû na Námûstí v ãp. 11
14.00—16.00 pfiedná‰ka PhDr. Arno‰ta Va‰íãka Po stopách dinosaurÛ — sál Kulturního domu, vstupné dospûlí 20 Kã
a dûti do 15 let 10 Kã
17.00 hod.
Cesta do pravûku — film reÏiséra Karla Zemana
z roku 1955, na kterém spolupracovali prof. Josef
Augusta a Zdenûk Burian — sál Kulturního domu,
vstupné 20 Kã
19.00 hod.
Koncert ‰tramberské hudební skupiny Radeg —
amfiteátr Pod vûÏí, vstupné 25 Kã
20.30 hod.
Ohnivá show — vystoupení skupiny z Kopfiivnice —
Námûstí — zdarma
Nedûle 29. 6. 2003 — 13.30 hod.
Národní sad

SHDOM· a maÏoretky z Kutné Hory Punto — prÛvod z Námûstí do Národního sadu
14.00
ukázka cviãení psÛ — kynologick˘ klub ·tramberk
14.45 hod.
taneãní vystoupení krouÏku z DDM ·tramberk
15.00 hod.
Noty a pomlky — promenádní koncert — hudebníkÛ z Nového Jiãína
17.00—18.30 K poslechu i tanci hraje dechov˘ orchestr Javofiinka
z Lichnova
Obãerstvení zajistí v Národním sadu JSDH ·tramberk
(vstupné dobrovolné)
Zmûna programu vyhrazena
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ProdlouÏen˘ víkend na Trúbû
4. 7.—5. 7. 2003
máte moÏnost nav‰tívit vûÏ Trúbu
aÏ do 22.00 hod. s veãerní vyhlídkou
na mûsto a okolí.
O pfiekvapení nebude nouze v dobû
od 18.00 hod. do 22.00 hod.
Program a obãerstvení zaji‰tûno.
Pofiádají mûsto, divadelní spolky a kastelán
Pavel âern˘. Pfiijìte, bude to fajn.
6. 7. 2003 — Promenádní koncert
v Národním sadu v 15.00 hod.
Hraje dechov˘ orchestr Slezská kapela
z Kravafi
Pofiádá mûsto ·tramberk.

Farní sbor âeskobratrské církve
evangelické ve ·tramberku
vás zve na shromáÏdûní
s pfiipomínkou odkazu

Mistra Jana Husa
promluví faráfi Franti‰ek Hru‰ka
v nedûli 6. ãervence 2003 v 19.00 hodin
na farní zahradû

Divadlo Pod vûÏí ·tramberk opakuje
v pátek 11. ãervence 2003
v amfiteátru pod Starou vûÏí
hru J. K. Tyla se zpûvy a tanci
FIDLOVAâKA
aneb „Îádn˘ hnûv a Ïádná rvaãka…“
Spoluúãinkuje taneãní soubor Z. Havlové
Zaãátek ve 20.00 hod.
Vstupné 25 Kã
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce
pfiekládá do Kulturního domu na Námûstí
12. 7. 2003
JaroÀkova útulna
pofiádá
Odpoledne s Cizinci na Trúbû
v dobû od 13.30 hod. do 17.30 hod.
Srdeãnû zve kastelán Pavel âern˘

Hotel Roubenka pofiádá
letní zahradní posezení s hudbou
Pfiipraveny jsou speciality na grilu
a jiné dobroty.
Akce se uskuteãní v sobotu 12. 7. 2003
v dobû od 15.00 hod. do 21.00 hod.
Srdeãnû zve a tû‰í se na va‰i náv‰tûvu
kolektiv hotelu Roubenka
Nedûle 13. 7. 2003
Promenádní koncert
v Národním sadu v 15.00 hod
Hraje soubor ZdeÀka Pukovce.
Máte rádi swing? Tak pfiijìte.
Pofiádá mûsto ·tramberk.

Restaurace na hfii‰ti Bafiiny
a TJ Kotouã ·tramberk, oddíl kopané
pofiádají v pátek 18. 7. 2003

Letní country veãer
na hfii‰ti na Bafiinách
hraje skupina Cizinci
Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 30 Kã

Nedûle 20. 7. 2003
Promenádní koncert
v Národním sadu v 15.00 hod.
Hraje dechov˘ orchestr Bystfiiãanka.
Pofiádá mûsto ·tramberk

Sobota 26. 7. 2003
vystoupení ‰tramberské skupiny
scénického ‰ermu Allegros
v areálu ‰tramberského hradu
zaãátek je v 15.30 hod.
Pofiádá mûsto ·tramberk

Nedûle 27. 7. 2003
koncert La‰ského ÏesÈového kvinteta
v areálu hradu
zaãátek koncertu v 15.00 hod.
Pofiádá mûsto ·tramberk
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Pozvánka

Jubilanti

VáÏení obyvatelé Bafiin! (obyvatelé bytov˘ch i rodinn˘ch domÛ)
Pfiijìte se dozvûdût v‰e potfiebné
k právû probíhající anketû na téma

na mûsíc ãervenec 2003

KABELOV¯ ROZVOD VF SIGNÁLÒ
nejen KABELOVÁ TELEVIZE.
ZájemcÛm o informace k v˘stavbû
a provozu rozvodu
tzv. kabelové Tv na Bafiinách
zodpoví v‰echny dotazy
a souãasnû zve zhotovitel
kabelového rozvodu na Bafiinách

CATsPER, s. r. o.
Ve ãtvrtek 10. 7. 2003 v 17.00
do Domu zahrádkáfiÛ.
Ing. Pavel Pe‰at

70 let Ludmila Hilská, Kopec 69
Hilda Kelnarová, Novojiãínská 667
Oldfiich ·varc, Bafiiny 781
Bohumila Svobodová, Dolní 340
75 let AneÏka âagánková, Bafiiny 895
Ludmila Jindrová, Bafiiny 750
80 let Ludmila Chalupová, Námûstí 27
Marie Pavlíãková, JaroÀkova 98
81 let Anna Davidová, Bafiiny 727
Anna Schaferová, Zauliãí 471
Robert Sopuch, Kopec 75
82 let Vojtû‰ka Sochová, Zauliãí 347
BlaÏej Marek, NádraÏní 808
83 let Zdenûk Schafer, Zauliãí 471

Upozornûní
UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude
od 21. 7. do 3. 8. 2003 uzavfiena z dÛvodu ãerpání fiádné dovolené. PÛjãovat se
zaãne v pondûlí 4. srpna 2003.

84 let Marie ·majserová, K oãnímu 683
Slavûna Sochová, K oãnímu 677
86 let Jan Jefiábek, Dolní 235
89 let Marie Sochová, Bafiiny 750
91 let Bedfiich Pilafi, Horní Ba‰ta 420

Peníze pro dûti
z Dûtského domova
v Novém Jiãínû
V˘tûÏek z charitativního koncertu
IV. roãníku Nokturna,
uspofiádaného SHDOM· ve spolupráci
s Komorním orchestrem
P. J. Vejvanovského z Nového Jiãína,
urãen˘ pro dûti z Dûtského domova
v Novém Jiãínû ãiní:
ze vstupného 6 768 Kã
a z prodeje obãerstvení
(Divadelní spolek Pod vûÏí): 1 000 Kã
Celkem se vybralo 7 768 Kã
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Sbor pro obãanské záleÏitosti
(SPOZ)

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

Narozené dûti
za duben a kvûten 2003
Ondfiej Demel, Bafiiny 894
Eli‰ka Húdková, Bafiiny 817
Katefiina Konupková, Bafiiny 735
Krist˘na Konupková, Bafiiny 735
Veronika Polá‰ková, Bafiiny 895
Gabriela Rohelová, Bafiiny 782
David Valá‰ek, Bafiiny 892

SPOZ

Jestlipak víte, vy Ïenáãi a vy vdané
paní, jak jsou nazvána v˘roãí svateb:
01 rok bavlnûná
02 roky papírová
03 roky koÏená
04 roky kvûtinová
05 let
dfievûná
06 let
zinková
07 let
mûdûná
08 let
plechová
09 let
hlinûná
10 let
rÛÏová
15 let
sklenûná
20 let
porcelánová
25 let
stfiíbrná
30 let
perlová
35 let
lnûná
40 let
rubínová
50 let
zlatá
60 let
diamantová
65 let
Ïelezná
70 let
platinová (briliantová,
blahodárná)
75 let korunovaná

Zemfielí
za duben a kvûten 2003
Marie BartoÀová, Kozina 560
Franti‰ek Kuãera, Vrchní cesta 123
Bohuslav Melãák, Dolní Ba‰ta 267
Marie Najvarová, Bafiiny 782

SPOZ

V˘zva pro v‰echny
zájemce o soutûÏ
O nejlep‰í
·tramberské ucho
JelikoÏ se zatím pfiihlásilo málo zájemcÛ do soutûÏe, vyz˘váme odváÏné pekafie z fiad soukromníkÛ i podnikatelÛ:
„zkuste najít odvahu a pfiihlásit se také“.
Nejde pfiece o nic víc, neÏ o humor a recesi.
Pfiijímáme balíãky aÏ do pátku 27. 6.
2003 do 13.00 hod.
Tû‰íme se na vás.
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