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…z jednání rady
Krásné jaro probouzí v kaÏdém z nás i dobrou náladu.
Pranostiky jsou opût pfiipraveny na v‰echny moÏné alternativy, tak si z kaÏdé nûco vybereme a jak to dopadne, to
je ve hvûzdách. „Májová kapka platí nad dukát. Májov˘
de‰tíãek, dej nám ho Pánbíãek, aby se vydafiil na poli chlebíãek. Hojn˘ kvût — pln˘ úl.“
Rada mûsta se za uplynulé období se‰la celkem dvakrát. Na svém 8. zasedání 3. dubna se projednávaly oblasti pÛsobnosti technické správy a bytového hospodáfiství.
Zprávy o ãinnosti oddûlení TS mûsta ·tramberka, o odpadovém hospodáfiství a o lesním hospodáfiství zpracoval
a pfiednesl vedoucí oddûlení Josef Va‰ek. Leto‰ní mírná zima urãitû potû‰ila v‰echny obãany, ale hlavnû na‰e pracovníky. Vzpomínka na loÀskou zimu hned tak nevyprchá
a ona si to pfiíroda vybere jindy a jinak. V souãasné dobû
nás trápí stav nûkter˘ch komunikací jako napfi. na Bafiinách, Kozinû, DráÏném, ale samozfiejmû i ty krat‰í úseky
v nûkter˘ch ulicích.
Z projednávané problematiky vyplynuly úkoly pro vedoucího TS Josefa Va‰ka: pfiedloÏit návrh fie‰ení na opravu komunikace hlavního tahu na sídli‰ti Bafiiny vãetnû finanãních nabídek a zaji‰tûní roz‰ífiení kontejnérov˘ch
hnízd na tfiídûn˘ odpad v lokalitû Bafiiny. Pro Mgr. Radku
Krysovou a komisi ÎP pak úkol s termínem do konce roku 2007 zpracovat návrh moÏného zalesnûní nûkter˘ch
pozemkÛ v majetku mûsta, vãetnû projednání s dotãen˘mi správními orgány.
âinnost TS v na‰em mûstû je velmi rozmanitá. Jsme
malinkaté mûsteãko na velké plo‰e a zajistit pofiádek na
takovém území, to stojí opravdu hodnû sil, nehledû k tomu, Ïe neopl˘váme ani bÛhvíjakou technikou, ani poãetnû velkou ãetou pracovníkÛ. Také urãitá skupina neukáznûn˘ch obãanÛ pfiispívá ke ztíÏené situaci v nûkter˘ch obdobích i místech — zimní údrÏba (parkování), sbûr netradiãního odpadu (nerespektování ani místa, ani ãasu svozu), neukáznûnost majitelÛ psÛ (psí exkrementy), zakládání ãern˘ch skládek aj. Ale to bychom se opakovali donekoneãna. KdyÏ jdete po ulici a vidíte dûti, ale nejen je,
jak po rozbalení nûjaké dobroty mrsknou papír na zem,
nebo slupku z banánu a ani se nerozhlédnou, berou to za
samozfiejmost, Ïe to nûkdo po nich uklidí a na druhé stranû potkáte nûkoho, kdo vidí na zemi papír, zvedne ho
a odhodí do nejbliÏ‰í popelnice nebo ko‰e, lze pouze su‰e
konstatovat, Ïe je to jen a jen v lidech. V kaÏdém pfiípadû
je nutné v‰em pracovníkÛm TS podûkovat za práci, kterou
pro nás a nûkdy i za nás v‰echny dûlají.

Zprávu o bytové problematice mûsta za rok 2006 zpracovala a pfiedloÏila pracovnice úseku bytového hospodáfiství Karla Procházková. Opût se dotáváme k rÛzn˘m problémÛm a to pfiedev‰ím uÏ letitostí vybavení domÛ, která
je tfieba vymûnit, neukáznûností nûkter˘ch nájemníkÛ
(neplatiãi, nepofiádek kolem kontejnérÛ, ru‰ení noãního
klidu apod.) a samozfiejmû velkou kumulací obyvatelstva
na jednom místû a s tím související potíÏe. SouÏití je jedna z nejtûÏ‰ích lidsk˘ch ãinností a ne v‰ichni ji zvládají na
jedniãku.
V prÛbûhu jednání byly uloÏeny dal‰í úkoly — vedoucímu finanãního oddûlení ing. Josefu Babulíkovi pfiedloÏit
seznam nájemcÛ nebytov˘ch prostorÛ s urãením doby nájmu, platností, pronajatou plochou a v˘‰í roãního nájemného, investorovi mûsta Janu Kozlovskému projednat se
zpracovatelem pasportu zmûnu dopravního reÏimu v ãásti ulice Zauliãí pod Muzeem ZdeÀka Buriana a tajemnici
Evû Vefimifiovské vyhlásit v˘bûrové fiízení na funkci vedoucího oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu
a cestovního ruchu.
V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila smlouvu se SmVaK Ostrava o vstupu na nemovitost a s tím souvisejících ãinností a podmínkách, doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání nabytí polní cesty do majetku
mûsta bezúplatn˘m pfievodem od státu a zámûr prodat pozemky v lokalitû Pískovny za úãelem v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí a následnû pak rodinn˘ch domkÛ za pfiedem
stanoven˘ch podmínek.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada projednala odvolání ãlenek komisí cestovního ruchu a SPOZ na
vlastní Ïádost a schválila podmínky prodeje pozemkÛ v lokalitû Pískovny, v˘bûrovou komisi pro v˘bûr zájemce o odkoupení pozemkÛ v Pískovnû vãetnû náhradníkÛ, schválila servisní smlouvu na provoz technologie koupali‰tû Libotín s firmou GHC Invest, s. r. o. Praha, smlouvu o v˘pÛjãce s obãansk˘m sdruÏením Hájenka Kopfiivnice na
pronájem pozemku a povûfiila starostku Vûru Michnovou
podpisy obou v˘‰e jmenovan˘ch smluv. Dále rada prominula ãást nájmu za mûsíc bfiezen provozovatelÛm restaurace Sauna bar, v˘povûì z nájmu bytu neplatiãÛm na Bafiinách, pracovní komisi pro pfiípravu projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny z fiad pracovníkÛ MÚ, zastupitelÛ a obãanÛ, jmenovala novou ãlenku komise SPOZ a schválila
místo, datum a program 5. mimofiádného zasedání zastupitelstva mûsta na stfiedu 25. 4. v 16.00 hod. V sále Kulturního domu na Námûstí.
Rada vzala na vûdomí úplné znûní smlouvy o nakládání s komunálním odpadem s firmou Remondis, spol. s r. o.
ze Studénky a povûfiila starostku podpisem smlouvy. Dále

vzala na vûdomí informaci o návrhu fie‰ení organizaãních
zmûn na rok 2007 a 2008 v oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu a úseku majetku
a regionálního rozvoje.
Zastupitelstvu rada doporuãila projednat zámûr odprodeje obytn˘ch domÛ z majetku mûsta, smlouvu mezi
mûstem ·tramberkem a Kotouãem, spol. s r. o. ·tramberk
na vybavení dûtského dopravního hfii‰tû u Z· na Zauliãí
a pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta pro jednotlivé Ïadatele
v programu Regenerace MPR a MPZ v roce 2007. Byla
projednána zmûna úãelu pouÏití finanãního daru pana Ladislava Bartonû urãeného pÛvodnû na dostavbu hradu na
provedení dÛkladného archeologického prÛzkumu zdiva
hradu. Rada rozhodla o prominutí nevymahatelné pohledávky od dluÏníka ve v˘‰i 3 600 Kã. Radní vzali na vûdomí
Ïádosti na‰ich spolkÛ a místních organizací na pfiíspûvky
na ãinnost, Ïádost na finanãní krytí rychlostní prémie na
akci Bûh rodn˘m krajem Emila Zátopka a oznámení o konání valné hromady âeské spofiitelny, a. s. v Praze. Rada
neschválila Ïádost o finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 40 tis. Kã
na vydání souboru lidov˘ch povûstí.
Dal‰í schÛze rady, v pofiadí devátá se uskuteãnila v úter˘ 24. dubna a na programu byly zprávy t˘kající se oblasti Ïivotního prostfiedí, které zpracovala Mgr. Radka Krysová a spolu s místostarostou ing. Pavlem Podolsk˘m je
pfiedloÏili k projednání. Zprávu o v˘konu státní správy na
úseku matrik, jména a pfiíjmení, rejstfiíku trestÛ, vidimace a legalizace, agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních
dokladÛ a evidence obyvatel za rok 2006 zpracovala
a pfiednesla Eli‰ka Hyklová a problematiku správních poplatkÛ zpracoval vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef
Babulík.
Oblast Ïivotního prostfiedí v na‰em mûstû má celkem
‰irokou základnu rÛzn˘ch aktivit ochrany na‰eho prostfiedí, aÈ uÏ se to t˘ká oblasti ovzdu‰í, vod, odpadÛ, lesních porostÛ, neudrÏovan˘ch pozemkÛ a v neposlední fiadû i ekologické v˘chovy. V poslední dobû jsme nûkolikrát fie‰ili
stíÏnosti na‰ich obãanÛ na rÛzné negativní vlivy vypl˘vající z ãinnosti Kotouãe, spol. s r. o. ·tramberk na obãany Ïijící v okruhu dosahu této pÛsobnosti. Jednak na Kozinû si
stûÏují na hluãnost vleãky, hluãnost pecí Ignis a zv˘‰enou
pra‰nost ze skládky odpadu ze zpracování vápence, tzv.
podsítného. Oblast Dolní ulice a Na ·pici na sílu odstfielÛ
provádûn˘ch v lomu a poslední stíÏnost jsme dostali na
hluãn˘ provoz drtiãe nad retenãní nádrÏí z Libotína. Jsme
v jednání s vedením Kotouãe spol. s r. o. a také s KHS. Samozfiejmû, Ïe není moÏné úplnû vylouãit hluãnost ani
v‰echny dÛsledky provozu tohoto závodu, ale snaÏíme se
o maximální moÏné sníÏení zátûÏe Ïivotního prostfiedí
v na‰em mûstû a vedení závodu pfiislíbilo vstfiícnost a nûkteré nedostatky uÏ byly i odstranûny (v˘mûna vadn˘ch loÏisek vûtrákÛ pecí Ignis) a sefiízení motorÛ lokomotiv.
Na projednávání rady byly uloÏeny úkoly Mgr. Radce
Krysové projednat podmínky pfiidruÏeného ãlenství do sítû „Zdrav˘ch mûst“ se starostkou ze Skotnice, místostarostovi ing. Pavlu Podolskému projednat s firmou Unistad
ze Suchdola nad Odrou dodatek ke smlouvû na provedení
opravy komunikace K Oãnímu, smûr Kopec a také projednat spoluúãast finacování opravy této komunikace se stavebníkem. Rada nesouhlasila s prodejem pozemku.
V ostatních organizaãních záleÏitostech radní schválili zru‰ení nájemní smlouvy na pozemek, zásady pro urãe-

ní platu a odmûn fieditelce Základní ‰koly a Matefiské ‰koly ·tramberk, zafiízení s právní subjektivitou s pfiipomínkami a zároveÀ plat fieditelce Mgr. Bronislavû Hyklové.
Byla doplnûna komise stavební o nového ãlena. Zastupitelstvu mûsta rady doporuãila k projednání nabytí majetku cisternové automobilové stfiíkaãky CAS 8 z majetku
HZS MSK Ostrava a zároveÀ smlouvu o tomto pfievodu.
Dále rada mûsta doporuãila zastupitelstvu k projednání
návrh na zplnomocnûní rady k provádûní rozpoãtov˘ch
opatfiení v rámci schváleného rozpoãtu, urãení Vûry Michnové a ing. Pavla Podolského jako zástupcÛ mûsta ve vûci
pofiízení územního plánu podle zákona ã. 183/2006 Sb.
Rada vzala na vûdomí zprávu o zmûnû dopravního znaãení v úseku ulice Zauliãí pod Námûstím ve ·tramberku,
Ïádost oddílu volejbalu TJ Kotouã o finanãní pfiíspûvek na
ãinnost. Bylo zru‰eno znûní bodu usnesení rady ze dne
30. 1. 2007 a vydán souhlas s termínem uzavfiení matefisk˘ch ‰kol v období prázdnin.
Doufejme, Ïe nám hezké poãasí je‰tû chvíli vydrÏí,
dobrá nálada taky a cesta shledání s ostatními Ïe bude
snaz‰í: „Hledejme, co máme s ostatními spoleãného, ne
co nás od nich dûlí“ (Ruskin).
A nezapomeÀte, Ïe máj je ten nejkrásnûj‰í mûsíc v roce.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo na svém 5. mimofiádném
zasedání dne 25. dubna 2007. Na programu byly vûci t˘kající se slibu nového ãlena zastupitelstva, volba nového
ãlena rady mûsta a volba pfiedsedy kontrolního v˘boru.
Mgr. Pavla Jurková, která vyhrála v˘bûrové fiízení na
post tajemnice Mûstského úfiadu ve ·tramberku, oznámila rezignaci na ãlena zastupitelstva, a tím také na ãlena
rady a pfiedsedy kontrolního v˘boru. Na uvolnûné místo
v zastupitelstvu v souladu se zákonem postoupila paní Marie Sopuchová, která sloÏila slib do rukou starostky mûsta.
Za nového radního zvolilo zastupitelstvo ing. Jana Davida z KDU-âSL a do funkce pfiedsedkynû kontrolního v˘boru Mgr. Pavlínu Kvasniãkovou z ODS.
V organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo
zámûr prodat pozemky v lokalitû Pískovna za úãelem v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí a následnû rodinn˘ch domkÛ, nabytí majetku — polní cesty metodou bezúplatného pfievodu na mûsto, pfiíspûvky na opravu památek z programu
Regenerace MPR a MPZ v roce 2007.
V ostatních organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo
schválilo smlouvu o vstupu na nemovitost s SmVaK a. s.
Ostrava, smlouvu o pofiízení vybavení dûtského dopravního hfii‰tû, prohlá‰ení mûst a obcí na podporu Dekretu na
uzamãení zemû Vala‰ské jako nesouhlas s iniciativami tûÏafisk˘ch spoleãností zab˘vajících se tûÏbou hofilavého
zemního plynu a uhlí v Beskydech, nabytí automobilu
CAS 8 pro potfieby hasiãÛ z HZS MSK Ostrava a smlouvu
o bezúplatném pfievodu tohoto automobilu a povûfiila starostku podpisem v˘‰e jmenovan˘ch smluv.
Byly schváleny pro leto‰ní rok dvû akce — provedení
opravy schodÛ vedoucích z Námûstí do areálu hradu ·tramberka a zafiazení akce stavba silnice Bafiiny do plánu stavebních akcí za podmínky zaji‰tûní finanãního krytí.
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Zastupitelé urãili starostku a místostarostu jako zástupce mûsta pro potfieby pofiízení územního plánu podle
zákona ã. 183/2006 Sb.
Zastupitelstvo zmocnilo radu mûsta k provádûní rozpoãtov˘ch opatfiení v rámci schváleného rozpoãtu a starostce mûsta Vûfie Michnové uloÏilo apelovat na statutárního zástupce firmy Lasselsberger a. s. Rakousko ve vûci
neplnûní vefiejného pfiíslibu a dal‰ích ujednání vedoucích
k realizaci a ekologick˘ch staveb v souvislosti s projektem
Vápenn˘ program.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Vyplatí se tfiídit odpady?
Zcela jistû ano a zde je pár ãísel k zamy‰lení.
V roce 2006 bylo vyvezeno firmou REMONDIS 58 tun
separovaného odpadu v tomto sloÏení:
Papír
15 tun
Sklo
23 tun
Plasty
20 tun
Za takto separovan˘ odpad v roce 2006 obdrÏelo mûsto od spoleãnosti EKO KOM ãástku 195 000 Kã, které byly pouÏity na krytí nákladÛ spojen˘ch s likvidací tûchto
odpadÛ. V pfiepoãtu na jednoho obyvatele jsme my v‰ichni jako plátci poplatku za sbûr a likvidaci odpadÛ u‰etfiili
67 Kã.
11 tun separátu bylo bohuÏel znehodnoceno obãany,
ktefií svou nekázní zneãistili obsah nádob pro separovan˘
odpad. Tûchto 11 tun muselo b˘t odvezeno na skládku
ASOMPO Îivotice, kde za uloÏení takto znehodnoceného
separovaného odpadu zaplatilo mûsto asi 13 000 Kã navíc
a pfii tom jsme je‰tû ztratili dotaci od firmy EKO-KOM za
11 tun separovaného odpadu v celkové hodnotû 37 000
Kã, coÏ kaÏdého z nás plátcÛ poplatku v koneãném dÛsledku stálo 14 Kã.
Likvidace odpadÛ se stává stále draÏ‰í záleÏitostí. Rostou náklady na odvoz odpadÛ, na jejich ukládání na skládku a pfiípadnû na jejich likvidaci. Proto lze oãekávat, Ïe
poplatek za sbûr a likvidaci odpadÛ bude v následujících
létech rÛst a poãítá se s tím, Ïe brzo pfiekroãí hranici 500
Kã za rok a obyvatele. Také na‰e mûsto nezÛstane v˘jímkou a zv˘‰ení poplatkÛ je pro pfií‰tí rok nevyhnutelné. V˘‰e uveden˘ pfiíklad ukazuje cestu, jak lze tyto náklady
ovlivÀovat a jak se na tom mÛÏe podílet kaÏd˘ z nás obãanÛ — dÛslednû tfiídit odpad jiÏ v domácnostech, dodrÏovat pravidla pfii jejich ukládání do pfiíslu‰n˘ch kontejnerÛ
a v neposlední fiadû pÛsobit i na ty obãany, ktefií zvy‰ují
náklady na odpady svou nekázní a neochotou se tûmto
pravidlÛm pfiizpÛsobit.
Proto tfiiìte odpad, tfiídûní odpadu se vyplatí a záleÏí
na kaÏdém z nás.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Poskytovatelé sociálních sluÏeb
Domov dÛchodcÛ Nov˘ Jiãín, Hfibitovní 41, 741 01. Tel.
556 714 188, e-mail: info.dd.novyjicin@seznam.cz, web:
www.domovduchodcunj.cz

Domov dÛchodcÛ Nov˘ Jiãín, Máchova 19, 741 01. Tel.
556 787 217
Domov dÛchodcÛ Pfiíbor, Masarykova 542, 742 58. Tel.
556 722 250, e-mail: ddpribor@ddpribor.cz, web: www.ddpribor.cz
Domov dÛchodcÛ Fren‰tát p. R., Za Stfielnicí 1568, 744 01.
Tel. 556 835 664, e-mail: info@dd-frenstat.cz, web:
www.dd-frenstat.cz
DÛm s peãovatelskou sluÏbou ·tramberk, Bafiiny 750,
742 66. Tel. 556 852 120
DÛm s peãovatelskou sluÏbou Kopfiivnice, âeská 320,
742 21. Tel. 556 802 305, 556 808 622
DÛm s peãovatelskou sluÏbou Kopfiivnice, Masarykovo
nám. 650, 742 21. Tel. 556 813 796. DPS Kopfiivnice provozuje Stfiedisko sociálních sluÏeb mûsta Kopfiivnice: Tel.
556 821 283, 556 802 305, e-mail: sssmk@koprivnice.org,
web: http://sss.koprivnice.org
DÛm s peãovatelskou sluÏbou Petfivald, Petfivaldík 68,
742 60. Tel. 556 754 214, 556 754 215
Oblastní charita Kopfiivnice, ·tramberská 378, 742 21
Tel. 556 813 637. NáplÀ: poskytování peãovatelské sluÏby
a zdravotní péãe star˘m lidem
Krizová poradna (Klub Kamarád), Francouzská 1181, 742
21. Tel. 556 811 737 kl. 26, e-mail: prevence@koprivnice.cz. NáplÀ: pomoc pfii fie‰ení Ïivotnû nároãn˘ch situací,
bezplatná pomoc psychologa
Matefiské centrum Klokan, Francouzská 1181, 742 21.
Tel. 556 811 226. NáplÀ: zafiízení pro rodiãe na matefiské
dovolené a jejich dûtí od 0 do 4 let
Záblesk, sdruÏení rodiãÛ a pfiátel hluchoslep˘ch dûtí, Lubina 338, 742 21 Kopfiivnice. Tel. 724 266 830. NáplÀ:
zkvalitnûní péãe o dûti a kombinovan˘m postiÏením zraku a sluchu, prosazování jejich práv, integrace do spoleãnosti atd.
·kola Ïivota Nov˘ Jiãín, Beskydská 176, 741 01. Tel.
556 711 072. NáplÀ: stacionáfi pro mládeÏ s mentálním
postiÏením a kombinovan˘mi vadami
Obãanské sdruÏení pfii dûtském centru Kopfiivnice, Bedfiicha Smetany 1122, 742 21. Tel. 556 810 242, e-mail:
detske-centrum@nettle.cz, web: www.detske-centrum.cz.
NáplÀ: pfied‰kolní a ‰kolní zafiízení zamûfiené na handicapované dûti
Ústav sociální péãe „Kopretina“ Kopfiivnice, Vlãovice 76,
742 21. Tel. 556 802 483. NáplÀ: ústav s denním pobytem
pro dospûlé s mentálním nebo kombinovan˘m postiÏením
Ústav sociální péãe pro dospûlé mentálnû postiÏené —
Ïeny Studénka, Nová Horka 22, 742 55. Tel. 556 428 072
Ústav pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Tichá 295,
742 74. Tel. 556 858 315
SALUS o. p. s. Kopfiivnice, Tyr‰ova 1015, 742 21. Tel.
556 810 160, mob. 604 683 514. NáplÀ: dÛm pro rodiãe
a dûti v nouzi, krizové centrum pro dûti a mládeÏ
Klub stomikÛ Nov˘ Jiãín, Bezruãová 22, 741 01. Mob.
604 406 595. NáplÀ: sdruÏování osob postiÏen˘ch stomii
a pomoc pfii zvládání tohoto postiÏení
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Asociace zdravotnû postiÏen˘ch Kopfiivnice, ·tefánikova
1074, 742 21. Tel. 556 812 815. NáplÀ: sdruÏování obãanÛ
se zdravotním handicapem, jejich rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ
a pfiátel
Renarkon, kontaktní street centrum Fr˘dek–Místek, Na
Pfiíkopû 3210, 738 01. Tel. 556 628 444. NáplÀ: urãeno pro
uÏivatelé drog — sniÏování rizika s tím spojené, informace, poradenství, zdravotní servis, pomoc v krizi
Kafira o. s. Opava, oblastní stfiedisko: Nov˘ Jiãín, Hoblíkova 15/76, 741 01. Tel. 777 574 368. NáplÀ: poradenství
a pomoc pfii vyhledávání a udrÏení pracovního místa lidem s tûÏkou vadou zraku a nevidom˘m
Podané ruce Fr˘dek–Místek, Zborovská 465, 738 02. Tel.
556 648 134, mob. 777 011 059. NáplÀ: projekt osobní asistence v Moravskoslezském kraji
Therápon 98, a. s., Poliklinika Kopfiivnice, ·tefánikova
1301, 742 21. Tel. 556 870 111. NáplÀ: následná lÛÏková
péãe a sociální hospitalizace
Dûtsk˘ domov Nov˘ Jiãín, Revoluãní 56, 741 01. Tel.
556 706 115, 556 707 256
Dûtsk˘ domov Pfiíbor, Masarykova 607, 742 58. Tel.
556 725 103, 556 722 216
Obãanská poradna Vala‰ské Mezifiíãí, Pod Oborou 804,
757 01. Tel. 571 629 068
Obãanská poradna Fr˘dlant n. O. Tel. 558 640 196, mob.
603 356 766, e-mail: poradna.frydlant@centrum.cz
Klub seniorÛ ·tramberk, Dolní Ba‰ta 268—269. Kontakt: Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, tel. 556 812 084
Byby Klub, DDM ·tramberk, NádraÏní 405. Tel.
556 813 019; kontakt: Jana Hanzelková, mob. 604 420 745.
NáplÀ: zafiízení pro rodiãe na matefiské dovolené a jejich
dûtí od 0 do 4 let

Fond ohroÏen˘ch dûtí
Fond ohroÏen˘ch dûtí je obãanské sdruÏení na pomoc
t˘ran˘m, zanedbávan˘m, zneuÏívan˘m opu‰tûn˘m nebo
jinak sociálnû ohroÏen˘m dûtem, s pÛsobností na celém
území âeské republiky.
Hlavní smûry ãinnosti
— vyhledávání náhradních rodin pro obtíÏnû umístitelné dûti,
— vyhledávání a pomoc dûtem t˘ran˘m i jinak sociálnû ohroÏen˘m,
— Klokánek — rodinná péãe jako alternativa ústavní
v˘chovy,
— provoz azylov˘ch domÛ Stfiecha pro rodiny s dûtmi a mládeÏ bez domova,
— poradenská a hmotná pomoc náhradním i potfiebn˘m vlastním rodinám s dûtmi,
— osvûta a snaha o zmûnu legislativy.
Kontakt:
Na Pofiíãí 6, 110 00, Praha 1
fod@fod.cz; www.fod.cz
tel.:+420 224 221 137, +420 224 236 655
Fond ohroÏen˘ch dûtí mÛÏete podpofiit jakoukoliv finanãní ãástkou.
Bankovní spojení: 171555000/0300

Skonãila jubilejní — X. ·tramberská
divadelní pfiehlídka 2007
Dûkuji v‰em pfiíznivcÛm amatérského divadla, sponzorÛm i ãlenÛm divadelního spolku Kotouã a mûstu ·tramberk za podporu a pomoc pfii organizaci X. roãníku
·DP 2007. Velk˘ dík také patfií vám, divákÛm, ktefií se kaÏd˘ rok rádi vracíte do na‰eho Kulturního domu shlédnout
v˘kony v‰ech ochotníkÛ ze ‰irokého okolí, které pak následnû hodnotíte nejenom v „kuliãkovém“ hlasovacím zafiízení, ale i jako pfiedplatitelé na hlasovacích lístcích.
Jak tedy dopadly v˘sledky? Hodnotilo se v ‰esti kategoriích, v nichÏ zvítûzili:
NEJLEP·Í ÎENSK¯ HERECK¯ V¯KON
1. Katefiina Kavanová v roli KETTY — DS ·AMU ·títina
NEJLEP·Í MUÎSK¯ HERECK¯ V¯KON
1. Ale‰ Hubr v roli LUMÍRA — LIDOVÁ SCÉNA Bernartice
NEJLEP·Í HRA
1. hra ¤EâI — DS KOTOUâ ·tramberk
NEJLEP·Í AMATÉRSKÁ REÎIE
1. Pavla Jurková za hru ¤EâI — DS KOTOUâ ·tramberk
NEJLEP·Í AMATÉRSKÁ SCÉNA
1. Josef Hrãek za hru ¤EâI — DS KOTOUâ ·tramberk
DIVÁCKÉ HODNOCENÍ KULIâKAMI
1. hra „PROLHANÁ KETTY“ — DS ·AMU ·títina
Také letos na závûreãném veãeru probûhlo losování
permanentek v‰ech hlasujících pfiedplatitelÛ. V˘herkyní
volné vstupenky na XI. roãník ·DP 2008 byla s permanentkou ã. 7 paní Turská.
ÚroveÀ leto‰ní pfiehlídky byla, jako i v loÀsk˘ch roãnících, velice vysoká. Rád bych vám, v‰em divákÛm, jménem zúãastnûn˘ch spolkÛ pfiedal jeden dÛleÏit˘ poznatek
— máme úÏasné publikum — vstfiícné, chápavé a velice
vnímavé! V‰em se u nás moc dobfie hraje, a to je, milí diváci, hlavnû va‰e zásluha. I já vám jménem v‰ech pofiadatelÛ a ãlenÛ divadelního spolku Kotouã je‰tû jednou dûkuji za hojnou úãast a budu se spoleãnû s vámi tû‰it na
dal‰í, jiÏ XI. roãník ·DP 2008.
Za pofiadatele Radim Danûk

MùSTO ·TRAMBERK
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
OZNÁMENÍ
Tajemník mûsta ·tramberka vyhla‰uje
v˘bûrové fiízení ã. 2/2007
na obsazení pracovního místa
Druh práce: vedoucí oddûlení kultury, sportu a vyuÏití volného ãasu, cestovního ruchu
Poãet obsazovan˘ch míst: 1
Místo v˘konu práce: ·tramberk
Charakteristika ãinností: zaji‰Èování v˘konu samosprávy, vãetnû poradenství v oblasti kultury, sportu a vyuÏití volného ãasu, cestovního ruchu a knihovny. Zaji‰Èování a koordinace v‰ech forem propagace mûsta. Pfiíprava
informaãních akcí mûsta. Sestavování a prÛbûÏná kontrola ãerpání rozpoãtu oddûlení.
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Platové zafiazení: 9. platová tfiída v souladu s nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, moÏnost postupného pfiiznání osobního pfiíplatku dle zákona ã. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Kvalifikaãní poÏadavky: vy‰‰í odborné nebo stfiední
s maturitou.
Jiné poÏadavky: praxe ve vedoucí funkci minimálnû 2
roky, praxe v oboru v˘hodou, dobré organizaãní schopnosti, komunikativnost, vyjadfiovací schopnosti a schopnost tvÛrãího psaní pfii tvorbû zpráv a ãlánkÛ.
PoÏadované doklady:
a) pfiihlá‰ka (povinné náleÏitosti: pfiesné oznaãení v˘bûrového fiízení, jméno, pfiíjmení a titul, datum
a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého
pobytu, telefon, ãíslo obãanského prÛkazu, datum
a podpis),
b) profesní Ïivotopis, vãetnû údajÛ o odborn˘ch znalostech a dovednostech,
c) v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3
mûsíce,
d) ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném
vzdûlání.
Zaslané doklady budou uchazeãÛm vráceny spolu s písemn˘m vyrozumûním o v˘sledku v˘bûrového fiízení.
Forma v˘bûrového fiízení:
a) písemn˘ znalostní test z oblastí spadajících do
kompetence vedoucího oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu, cestovního ruchu (informace
na webov˘ch stránkách mûsta)
b) osobní pohovor s vybran˘mi uchazeãi se uskuteãní
dne 9. 5. 2007.
Pfiihlá‰ku a v˘‰e uvedené materiály za‰lete (nebo doruãte na podatelnu mûstského úfiadu) do 4. 5. 2007 do
12.00 hodin na adresu: Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk. Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového fiízení zafiazeny.
Zamûstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, pfiípadnû zru‰it v˘bûrové fiízení.
Kontakt pro zájemce: Vûra Michnová, starostka, tel.
556 812 094, Ale‰ Durãák, 556 852 240.
Eva Vefimifiovská, tajemník

Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
KaÏdá fyzická osoba, která se hlásí 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.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Ze sportu
Judo
10. bfiezna se konala ve Veselí n. M. Velká cena ÏákÛ
v Judo. Dostaveníãko si zde dalo na 250 nadûjí pfieváÏnû
jiÏní Moravy a ãásteãnû Slovenska.
·tramberská obsada zÛstala poãtem za oãekáváním.
Pravdûpodobnû po chfiipkách pfii‰la jarní únava. Jak jinak si
vysvûtlit, Ïe na turnaj odjela pouze ãtvefiice nadûjí, z nichÏ
nûktefií zÛstali za oãekáváním. Mezi ml. Ïáky do 50 kg vypadl uÏ v úvodu Polá‰ek Tomá‰. Jeho bratr Adam mezi
benjamínky do 26 kg dopadl stejnû. Dvû poráÏky a ven! Do
23 kg se více ãekalo od Jana Zátopka. Navíc, kdyÏ do skupiny dostal soupefie, se kter˘m si v nedávné minulosti poradil. Tentokrát ode‰el bez vítûzství. Jedinému Ondrovi
Veselému bylo ve Veselí veselo. V nejvíc obsazené hmotnosti (30 kg benjamínkÛ) se mezi 17 soupefii prosadil
a podával zápas od zápasu lep‰í v˘kon. âtyfiãlennou skupinou pro‰el jako vítûz a dafiilo se mu i v pavouku. Za 43
sekund porazil Malíka z Blanska, za 32 s Urbana z Uh.
Hradi‰tû a ve finále si poradil za 15 sekund s Cinárem
z Tvrdonic a právem stanul na stupni nejvy‰‰ím.
V sobotu 7. 4. se hrstka ‰trambersk˘ch nadûjí zúãastnila Velikonoãního turnaje v Karviné. Celkem se tohoto
turnaje zúãastnila necelá stopadesátka mlad˘ch judistÛ,
pfieváÏnû moravsk˘ch odílÛ a jednoho z Polska. PfiestoÏe
nûktefií ‰tramberáci zÛstali doma, osm zástupcÛ zde podalo vcelku pûkn˘ v˘kon, kter˘ v koneãném bilancování
znamenal v soutûÏi druÏstev 1. místo, pfied Gwardií Opole a domácí Karvinou. O tento úspûch se zaslouÏili hlavnû
benjamínci, ktefií získali v‰ichni prvenství. Jan Zátopek do
20,5 kg (4 závodníci) Ondra Vesel˘ do 30 kg (10 závodníkÛ) a Martin Hru‰ka do 50 kg (2 závodníci). Mezi mlad‰ími, po dlouhé zdravotní pauze nastoupil Luká‰ Kolek,
kterého navíc pfiifiadili do vy‰‰í váhy. S 6kilov˘m váhov˘m
handicapem se vyrovnal velice dobfie a váhu do 55 kg
s pfiehledem zvítûzil. Adamu Kfiístkovi do 46 kg se tak nedafiilo a zÛstal bez medaile. Kategorie star‰ích ÏákÛ zde
byla málo poãetnû zastoupená a snad i to ãásteãnû pomohlo na‰im borcÛm k medailím. Druhé místo získal Tomá‰ Kuãera do 73 kg a Romana Obodová do 36 kg. Jen
David Zátopek nezvládl pfiechod do vy‰‰í váhy a zÛstal
„pod bednou“.
Josef ·tábl, trenér oddílu JUDO

·trambersk˘ volejbal — Úspû‰ná
sezóna 2006/2007
Kadetky
Jako kaÏdoroãnû, tak i tuto sezónu, se druÏstvo kadetek (ml. dorostenek) zúãastnilo Krajského pfieboru I. tfiídy. Ten je rozdûlen na dvû skupiny po 8 druÏstvech, kdy se
kaÏd˘ s kaÏd˘m postupnû utká ãtyfiikrát v základní ãásti.
První dva z tûchto skupin se utkají mezi sebou o pfieborníka kraje.
Na‰e hráãky v této ãásti jen ãtyfiikrát prohrály a skonãily tak na druhém postupovém místû. Do play-off skupiny se kvalifikovala tato druÏstva: ·SK Bílovec, TJ Mittal
Ostrava „B“, TJ Sokol Fr˘dlant n. O. a TJ Kotouã ·tramberk DDM. Tato utkání se hrála turnajov˘m zpÛsobem —
kaÏd˘ s kaÏd˘m na dvû vítûzná utkání.

·tramberské novinky 5

Nejprve na dûvãata ãekal vítûz skupiny B ·SK Bílovec,
kde hráãky po vynikajícím v˘konu vybojovaly dvû vítûzství
v pomûru 3:2 a 3:0. Dal‰ím soupefiem bylo druÏstvo TJ Sokol Fr˘dlant n. O., se kter˘m na‰e hráãky v základní ãásti
tfiikrát prohrály, a tak touha jim poráÏku oplatit byla velká. Po dramatickém a psychicky i fyzicky nároãném utkání se to podafiilo a dûvãata opût vyhrála, tentokrát v pomûru 2:1 na utkání s tûmito v˘sledky: 3:0, 2:3 a 3:1. Posledním soupefiem bylo druÏstvo TJ Mittal Ostrava „B“,
které jsme hostily na domácí pÛdû. I tohoto soupefie hráãky pfiehrály a obû utkání vyhrála v pomûru 3:1, a tím
ukonãila v˘bornou sezónu ziskem titulu: Krajsk˘ pfieborník 2006/2007.
DruÏstvo hrálo v tomto sloÏení: Kramoli‰ová Petra,
Hanzlíková Hana, Zajacová Michaela, Neuwirthová Jana,
Pánková Îaneta, Mlejnková Markéta, Gerylová Monika,
Dlabková Krist˘na, Stoláfiová Nikola, Petrá‰ová Gabriela,
Vítková Martina a Pourová Eva. Trenérka: Hanzlíková Vûra.
Dûkuji v‰em hráãkám za vzornou reprezentaci oddílu
i mûsta a do dal‰í sezóny jim pfieji hodnû sportovních
i osobních úspûchÛ.
Hanzlíková Vûra
Juniorky
Sezona 2006/2007 skonãila pro druÏstvo ‰trambersk˘ch juniorek dne 24. 3. 2007, kdy dûvãata sehrála svoje
poslední utkání na palubovce Kyle‰ovic. Po nároãné sezonû mûly holky v nohách nûkolik desítek utkání, u nûkter˘ch se poãet vy‰plhal aÏ ke stovce, i proto, Ïe Krajsk˘ pfiebor juniorek skup. B se hraje na celkem 56 utkání v základní ãásti, vÏdy dva zápasy v jednom dni, pfii poãtu 8
druÏstev a také proto, Ïe vût‰ina hráãek nastupovala
i v kategorii kadetek po celou sezonu. Sezona je rozdûlena na dvû poloviny, kdy dvoumûsíãní vánoãní pauza dává
moÏnost nabrat dal‰í síly do druhé poloviny.
Musíme fiíci, Ïe na‰e skupina byla velice vyrovnaná,
pouze druÏstvo âeského Tû‰ína si vypracovalo jiÏ od zaãátku dostateãn˘ náskok, aby pfiímo z prvního místa po-

stoupilo do finálové ãásti. O druhém postupujícím se tedy
rozhodovalo mezi zb˘vajícími druÏstvy.
·tramberské juniorky se pohybovaly po celou sezonu
mezi 2. aÏ 5. místem a aÏ závûreãné utkání ve Fr˘dlantu,
mírné zaváhání hráãek Fr˘dku–Místku a tro‰ka toho volejbalového ‰tûstí rozhodlo o koneãném druhém, postupovém místû pro ‰tramberská dûvãata.
K prvnímu zápasu nástavbové ãásti jela dûvãata do Opavy, k vítûzi KP skupiny A. Ve velmi sportovní a hezké atmosféfie se holkám sice podafiil zaãátek, ale nakonec se i po dobrém v˘konu na‰ich dûvãat radovalo z vítûzství v obou zápasech druÏstvo Opavy. PoraÏení a vítûzové sehráli následující
víkend svá utkání proti sobû o koneãné 3. a 4. místo, resp.
o moÏnost kvalifikovat se do 1. ligy. Opava se tak utkala se
stejnû star˘mi volejbalistkami z Tû‰ína, ‰tramberské volejbalistky zajíÏdûly opût na pÛdu hostí, tentokrát do Kyle‰ovic.
Po nadûjném vedení 2:0 na sety se zdálo, Ïe by tfietí
místo mohlo b˘t na‰e, av‰ak nepodafiilo se a nakonec jsme
tedy obsadily 4. místo, coÏ lze povaÏovat za velmi dobr˘
v˘sledek. Doufejme, Ïe zku‰enosti z leto‰ní sezony dûvãata vyuÏijí i pro sezonu následující a pokud se jim vyhnou
zranûní, mohly by v následujícím roãníku pom˘‰let je‰tû
na pfiíãky vy‰‰í.
Je v‰ak nutné pfiipomenout, Ïe vût‰ina hráãek odehrála celou sezonu i 4 utkání za víkend, ponûvadÏ hrála soubûÏnû i za kadetky, coÏ se mohlo na konci sezony projevit
únavou a „pfiehráním“. Dále je na místû podûkovat v‰em
hráãkám za odvedenou hru a v‰em rodiãÛm, ktefií byli
ochotni jezdit na utkání venku.
Popfiejme v‰em hráãkám a ãlenÛm volejbalového klubu
hodnû zdraví, pevné nervy a ‰tûstí do následující sezony.
Za druÏstvo juniorek Barbora Prokopová
a Petra Milichová, trenérky
SloÏení druÏstva: Dlabková K., Geryková M., Gilarová P.,
Hanzlíková H., Jake‰ová M., Jurková R., Kopfiivová G.,
Kramoli‰ová P., Mlejnková M., Neuwirthová J., Pánková Î.,
Pourová Z., Rosinská L., ·ulová E., Vi‰tejnová G., Vítková V.,
Zajacová M.
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·TRAMBERSKÁ DESÍTKA
XXVII. roãník silniãního bûhu na 10 km — sobota 21. dubna 2007
Závod probûhl za ideálního sluneãního poãasí
MuÏi do 39 let 1967 a mlad‰í
Pofiadí
Jméno
Oddíl
Roãník
âas
1
Blaha Tomá‰
AK ASICS KromûfiíÏ
1976
36:10,0
2
Steiner Tomá‰
AHA Z· LP Vy‰kov
1986
36:22,0
3
·ádek Robert
MK Kopfiivnice
1970
36:40,0
4
Bitala Václav
PSK OLYMP Praha
1977
37:00,0
5
Veliãka Ale‰
X-AIR Ostrava
1973
38:12,0
6
Keller Michal
MK Kopfiivnice
1975
39:22,0
7
Keller Martin
MK Kopfiivnice
1978
39:23,0
8
·kapa Marek
X-AIR Ostrava
1971
39:48,0
9
Bednárz Libor
X-AIR Ostrava
1980
39:55,0
10
Jurák Tomá‰
Kopfiivnice
1975
40:19,0
11
Trávníãek Rostislav
TJ Slezan F–M
1968
40:36,0
12
Vraga Filip
AK ASICS KromûfiíÏ
1988
41:05,0
13
Zavadil Stanislav
AHA Z· LP Vy‰kov
1992
42:13,0
14
Pokorn˘ Jan
TJ VOKD Poruba
1975
42:51,0
15
Polách Zdenûk
TJ Sokol Fren‰tát p. R.
1968
43:17,0
16
Melãák Tomá‰
MK Kopfiivnice
1975
47:45,0
MuÏi 40 aÏ 49 let 1957—1966
Pofiadí
Jméno
Oddíl
Roãník
âas
1
Zátopek Jifií
·tramberk
1960
38:41,0
2
¤abíãek Václav
ROCK Technik TT Hranice
1967
39:02,0
3
Kotek Miroslav
Studénka
1960
40:26,0
4
Vrága Zdenûk
RoÏnov
1958
40:45,0
5
Petrá‰ Rostislav
Rekreaãní bûh ·tramberk
1965
41:43,0
MuÏi 50 aÏ 59 let 1947—1956
Pofiadí
Jméno
Oddíl
Roãník
âas
1
Neuwirth Alexandr
MK Kopfiivnice
1955
38:55,0
2
Smutn˘ Zdenûk
AHA Z· LP Vy‰kov
1957
42:51,0
3
âiãmár Petr
SKP Nov˘ Jiãín
1949
43:03,0
4
Kvita Josef
MK Kopfiivnice
1951
43:35,0
5
Jelínek Petr
MK Kopfiivnice
1952
44:23,0
6
Tománek Pavel
Vefiovice
1955
45:13,0
7
Najdek Bohumír
Racing Ole‰ná
1955
45:52,0
8
Hyvnar Josef
Kopfiivnice
1949
53:44,0
MuÏi nad 60 let do roku 1946
Pofiadí
Jméno
Oddíl
Roãník
âas
1
Bednafiík Jifií
Mni‰í
1945
46:01,0
2
Vodiãka Jan
Radslavice
1945
49:19,0
3
Seltenreich Jan
Studénka
1941
49:59,0
4
Foga‰ Pavol
MK Kopfiivnice
1941
50:59,0
Îeny
Pofiadí
Jméno
Oddíl
Roãník
âas
1
·ádková Irena
AC Pardubice
1969
40:52,0
2
Hyn‰tová Marie
AHA Z· LP Vy‰kov
1957
44:37,0
3
Vrágová AneÏka
Slezan F–M
1991
45:00,0
4
Krstevová Andrea
ACP OLYMP Brno
1985
49:06,0
5
Hyn‰tová Iveta
AHA Z· LP Vy‰kov
1988
50:46.0
Závod pofiádala SK pfii ZO OS KOVO KOTOUâ ·TRAMBERK, spol. s r. o.
Sponzofii: ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o., KOTOUâ ·TRAMBERK, spol. s r. o.
Mûstsk˘ Úfiad ·tramberk, MUDr. Quarda Antonín, BPS-Prastav s. r. o.
První dva závodníci kategorie A si pfied cílem prodlouÏili trasu do prudkého kopce a pfiesto pfiibûhli první. Vítûzství bylo
zaslouÏené.
TraÈov˘ rekord:
muÏi Vesel˘ Petr
32:32,4 (1994)
Ïeny ·ádková Irena
37:58,0 (2002)
Dal‰í informace na http:// sweb.cz/stramberska.desitka a http:// www.beh.cz
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Zpívání pod Trúbou

Ze školy
Na‰e mûsto oãima ÏákÛ
Postupnû od ledna do bfiezna zpracovávali Ïáci 5.—9.
roãníkÛ v˘tvarn˘ projekt o ·tramberku.
Cílem bylo podívat se na na‰e malebné mûsto oãima
dûtí z rÛzn˘ch pohledÛ, v‰ímat si vûcí, kolem kter˘ch
dennû chodí, a pfiesto je „pfiehlíÏí“. Uvûdomovali si nejen
historické souvislosti, krásu starobylé architektury, ale seznamovali se i s v˘tvarníky, ktefií zde pÛsobili a tvofiili.
A v neposlední fiadû jsem chtûla u dûtí vyvolat jak˘si pocit
sounáleÏitosti k místu, kde vyrÛstají, nav‰tûvují ‰kolu…
Po prvotním hledání mûstsk˘ch zákoutí s fotoaparátem v ruce se Ïáci seznamovali pfiedev‰ím s ãasto opomíjen˘m dílem Bohumíra JaroÀka. AÏ postupnû sami zji‰Èovali, jaké moÏnosti jim ·tramberk nabízí… zaãali tvofiit
poutaãe, návrhy po‰tovních známek a pohlednic.
Pfii práci pouÏívali rÛzné v˘tvarné techniky (kresbu,
kolorovanou kresbu, malbu, koláÏ, papírofiez, grafické
programy,…)
Myslím si, Ïe si v‰ichni uvûdomovali, jaké mají ‰tûstí,
Ïe Ïijí na tak inspirativním místû (uÏ pohled z okna uãebny v˘tvarné v˘chovy je dokonal˘). Velmi mû tû‰ilo, kdyÏ
jsem cítila jakousi dûtskou hrdost, p˘chu v tom nejlep‰ím
slova smyslu a loajalitu k mûstu.
Nakonec tyto své pocity popisovali i v hodinû komunikativní v˘chovy, vym˘‰leli slogany na poutaãe…
Práce ÏákÛ byly vystaveny v prostorách ‰koly 4. dubna
2007 u pfiíleÏitosti Dne otevfien˘ch dvefií Z· a M· ·tramberk. Od 20. 4. do 15. 5. 2007 jsou prezentovány v galerii
Slezskoostravského hradu v Ostravû v rámci krajské v˘tvarné pfiehlídky „Ostrava 2007“. Nûkteré práce najdete
i na webov˘ch stránkách na‰í ‰koly.
Vyuã. v˘tv. v˘ch. Martina Îáãková

Dne 4. dubna 2007 se v Matefiské ‰kole ve ·tramberku
na Bafiinách konal XII. roãník pûvecké soutûÏe dûtí pfied‰kolního vûku. Zpívání se zúãastnilo 23 dûtí z 7 matefisk˘ch
‰kol. Dûti zazpívaly svoji oblíbenou píseÀ s klavírním doprovodem. Úspû‰n˘ v˘stup zpûváãkÛ s potû‰ením sledovalo
poãetné publikum z fiad rodiãÛ, prarodiãÛ a uãitelÛ.
Odborná porota ocenila v‰echny úãinkující dûti ve zlatém ãi stfiíbrném pásmu knihou a perníkovou Trúbou. Hlavní cenou byl pro zpûváãky potlesk a úsmûvy publika, které
patfiily v‰em stateãn˘m dûtem za nebojácné vystupování.
Zpívání a jarní nálada vydrÏela pfiítomn˘m aÏ do veãerních hodin, kdy jsme se spokojenû rozjíÏdûli k domovÛm. Za rok opût… na shledanou.
Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

Společenská rubrika
Jubilanti kvûten 2007
89 let
88 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let

81 let

Miliarda stromÛ pro planetu Zemi
OSN vyhlásila v listopadu loÀského roku celosvûtovou
kampaÀ Miliarda stromÛ pro planetu Zemi zamûfienou
pfiedev‰ím na ochranu klimatu a jejím cílem je bûhem roku 2007 vysadit na celém svûtû nejménû miliardu stromÛ.
K této akci se pfiihlásila i na‰e ‰kola a Ïáci nelenili
a hned po Velikonocích vyuÏili krásného poãasí a vyrazili
na Libotín, aby pfiidali svÛj podíl k celosvûtové miliardû.
A nebyl to podíl mal˘. Na‰i osmáci vysadili celkem 650
mlad˘ch jedliãek. Pracovali usilovnû a s chutí a byli po zásluze odmûnûni (kofolou) i pochváleni lesníky, ktefií celou
akci zajistili.
UÏ se tû‰íme na kontrolní vycházku, abychom zjistili,
jací jsme dobfií hospodáfii, kaÏd˘ úãastník musí totiÏ zajistit, Ïe jím vysazené stromky pfieÏijí a hlavnû porostou.
A jeden postfieh na závûr. ,,Na tyhle jedle uÏ si nevylezu“, pronesl jeden ze ÏákÛ a mûl na mysli porovnání Ïivota ãlovûka a stromu.
Vlasta Kalí‰ková

Jedliãky
Sadili jsme jedliãky,
mûli kyblíky a motyãky.
Kopali jsme drny,
píchaly nás trny.
Spoustu stromÛ uhynulo,

nov˘ch jsme nasadili plno.
Po práci nás v‰echno bolí,
mozoly se nám uÏ hojí.
Pitíãko jsme dostali,
do ‰koly zpátky spûchali.
Sára Kováfiová, 8. A

80 let
75 let

70 let

Ludmila Petrá‰ová, JaroÀkova
Matilda VaÀková, Bafiiny
Anna Juráková, Kopec
Anna Hajdová, Kozina
Jan Luká‰ek, DreÏné
Zdenka Staryszáková, Dolní Ba‰ta
Marie Riedlová, Libotín
Vladimír Ja‰ek, Kozina
Anna ·mahlíková, Zauliãí
Marie Hrstková, Hornychovice
BoÏena Urbánková, Závi‰ická
Julie Hanzelková, Dolní
Vladimír Baar, NádraÏní
Jifiina Svobodová, PlaÀava
AlÏbûta Papajová, Bafiiny
BoÏena Luká‰ková, DráÏné
Ludmila Hylská, Bafiiny
Vasil Kormanik, DráÏné
Ludmila Harabi‰ová, Bafiiny
Jindfii‰ka Bárová, Kozina
Ladislav Kuãera, Kopec
Franti‰ek Janotka, Námûstí

Dûti:
Ondfiej Balhárek
Vanesa Klempárová

Petr Kvita
Beáta Rohelová

Zemfielí:
Jan Hilsk˘
ZdeÀka Holubová
Vladimír Jurák
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Zdenûk Sopuch
Leopold Tomá‰

Kam do společnosti
a za kulturou

KONCERTY PRO VE¤EJNOST!
Místo konání: Kulturní dÛm ve ·tramberku.
Vstupenky na koncerty lze zakoupit pfiímo na místû
v den konání.
(Zmûna programu vyhrazena)

Relax v podhÛfií Beskyd
a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
vás srdeãnû zvou na

Kontakt (informace):
Vladislav Petrá‰ek
742 73 Vefiovice 276
tel. 604 434 785
e-mail: vladislavpetrasek@seznam.cz

SLAVNOST
STAVùNÍ ·TRAMBERSKÉ
MÁJE
v úter˘ 1. 5. 2007 v 11.00 hod.
na ‰tramberském námûstí
Májce do pozoru, hasiãÛm do pochodu
a lidem pro dobrou náladu hraje SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka.

Technoprojekt, a. s., ve spolupráci s Mûstem ·tramberk,
divadelními spolky Pod vûÏí a Kotouã
a dûtsk˘m divadelním souborem Pod vûÏí
vás srdeãnû zvou
na pohádkové probuzení hradu

Hudební agentura a vydavatelství
VLADISLAV PETRÁ·EK
ve spolupráci s mûstem ·tramberkem
Vás zve na

HRADNÍ SLAVNOST —
OTVÍRÁNÍ HRADU

XII.
DNY KLASICKÉ
KYTARY

Celodenní program za úãasti pfiímého vysílání
âeského rozhlasu Ostrava (pfiímé vysílání mezi
14.00—16.00 hod.) zaãne v 10.30 divadelním
pfiedstavením Divadla Bez Stfiechy a bude pokraãovat
povídáním o ·ípkové RÛÏence, prÛvodem mûstem v ãele
s Jifiíkem a jeho druÏinou, kter˘ probudí ze stoletého
spánku nejen princeznu, ale také cel˘ hrad.
Po cel˘ den budou v areálu hradu díky RytífiÛm Svatého
Grálu k vidûní rytífiská klání, hradní scénky, soutûÏe
pro dûti i dospûlé.

v sobotu 5. 5. 2007

·tramberk
4.—6. kvûtna 2007
Mezinárodní kytarov˘ festival
(koncerty, pfiedná‰ky, v˘uka)

Ti nejodváÏnûj‰í budou moci nav‰tívit dokonce
stfiedovûkou muãírnu.

Program
4. kvûten (pátek)
20.00 KONCERT
Komorní duo: Karel Smyãek — klarinet
a Vladislav Petrá‰ek — kytara
Milada Karezová — sólová kytara
Petr Vít (âR/·panûlsko) — flamenco
(s taneãním pfiekvapením)

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk pofiádá
v prostorách Kamenného ‰enku

KLUB DESKOV¯CH HER

5. kvûten (sobota)
19.00 FLAMENCOV¯ KURZ I — Petr Vít
10.30 P¤EDNÁ·KA: „TvÛrãí interpretace“
— Pavel Smutn˘ a Vladislav Petrá‰ek
11.30 BESEDA: „Johann Kaspar Mertz“
— Martin Krajão (Slovensko)
16.00 KONCERT ÚâASTNÍKÒ a hostÛ
20.00 KONCERT — ·tûpán Rak

v pátek 11. 5. 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.

6. kvûten (nedûle)
19.00 FLAMENCOV¯ KURZ II — Petr Vít
10.30 KYTAROV¯ KURZ — ·tûpán Rak
14.00 KONCERT — Adam Marec (Slovensko) — sólová
kytara
Martin Krajão — sólová kytara

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

·TRAMBERSKOU POUË
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v nedûli 20. 5. 2007.

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 23. 5. 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.

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

Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
Legendární akustické TRIO:
MICHAL PROKOP
& LUBO· ANDR·T
& JAN HRUB¯

a Vala‰ské trnkové pivo poteãe proudem… Speciální
narozeninové menu v pivovafie a pivní pochoutky
na námûstí. Bûhem oslav karikaturista Václav ·ípo‰
v akci!
V sobotu 26. 5.:
DOCUKU/·UBA DUBA BAND/MAGIC ANDREW —
kouzelník s titulem Nejlep‰í manipulátor âR roku 2005/
Od 20.00 hod. v Apollo Burn Clubu v patfie Mûstského
pivovaru: NAROZENINOVÁ PUSHKIN PÁRTY
(3+1 zdarma); hraje DJ PASTRO
V nedûli 27. 5.:
CIZINCI/VùRA ·PINAROVÁ/Ïonglérská klauniáda divadla
KUFR/Pro dûti dûtsk˘ koutek s klaunem, stfielnice
a pojízdn˘ vláãek rodiny PflegerÛ

SHDOM· zve v‰echny pfiíznivce dechové hudby na

KONCERT KONAN¯
U P¤ÍLEÎITOSTI 80. NAROZENIN
OSTRAVSKÉHO HUDEBNÍHO
SKLADATELE PAVLA STA≈KA
Zazní jeho populární skladby
v sobotu 26. 5. 2007 v 17.00 hod.
Kulturní dÛm ·tramberk

Ve ãtvrtek 24. 5. 2007 od 18.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Vstupné 150 Kã. — nepotvrzeno.
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)

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk pofiádá
v prostorách Kamenného ‰enku

KLUB DESKOV¯CH HER
v pátek 25. 5. 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.

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk a Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zvou na

2. NAROZENINY MùSTSKÉHO
PIVOVARU ·TRAMBERK
— jarní pivní festival a kácení máje, námûstí dne 26.
5.—27. 5. 2007 — Mûstsk˘ pivovar slaví a nadûluje
Program od cca 11.00 do cca 18.00 hod.
Vylosujte si moÏnost natoãit si své vlastní pivo na jeden
zátah zdarma! Ochutnejte exkluzivní první várku piva
pro pfiipravovan˘ pivovar v Kozlovicích! Novû soutûÏ
o nejsilnûj‰ího pivovarského vzpûraãe pivní beãky!
…a jiné soutûÏe kaÏdou hodinu! Tradiãní Trubaã

Program kina Štramberk
na kvûten 2007
Nedûle 6. 5. v 18.30 vst 49 Kã

SAW III
Horor, 107 min, titulky, od 18 let
Dal‰í díl známého hororu je tu. Jigsaw zmizel! Loutkáfi se
opût schovává za své kruté a spleté hry.
Nedûle 13. 4. v 18.30 vst. 49 Kã

SÓLOKAPR
Komedie, 96 min, titulky, pfiístupn˘
Nová komedie od reÏiséra Woody Allena. ReÏisér psal scénáfi filmu pfiímo na tûlo hereãce Scarlett Johanson.
Nedûle 20. 5. 2007

·TRAMBERSKÁ POUË
Nedûle 27. 5. v 18.30 vst. 49 Kã

BABEL
Drama, 142 min, titulky, od 15 let
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Dvojice AmeriãanÛ je na zájezdû v Maroku. KvÛli nemoci
si budou muset pobyt nechtûnû prodlouÏit.
V hlavních rolích hrají: Brad Pitt a Cate Blanchett.

NA âERVEN P¤IPRAVUJEME:
·TùSTÍ NA DOSAH, SEJMI ESO,
300: BITVA U THERMOPYL,
VRATNÉ LÁHVE

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

Inzerce
Moravské vinafiské závody VÍNO-VÍN, s.r.o. ze StráÏnice
zprovoznily od 6. 4. 2007 ve ·tramberku velkosklad kvalitních moravsk˘ch vín, ze své produkce.
Informace a samotn˘ prodej pro firmy, gastroprovozy
a obãany za velkoobchodní ceny zprostfiedkuje ná‰ obchodní zástupce: Jan Bár, Bafiiny 740, ·tramberk (obãerstvení), tel.: 556 852 200, 605 713 049
Pfiijmeme pokojskou na víkendy, tel.: 556 852 566—67
Hotel ROUBENKA, ·tramberk,
tel., fax: +420 556 852 566-567,
e-mail: roubenka@roubenkahotel.cz
Prodám pozemek v Mofikovû o v˘mûfie 1500 m2.
Tel.: 777 624 395

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

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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