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Z jednání Rady mûsta ·tramberka
Hlavní náplní pátého jednání rady mûsta
dne 24. 2. 2015 byla pﬁíprava turistické sezóny v roce 2015 spolu s hodnocením úãasti na
veletrzích a informacemi o vydávan˘ch tiskovinách. Kromû toho byla pﬁedloÏena zpráva
o podan˘ch Ïádostech o dotace v rámci vyhlá‰en˘ch dotaãních titulÛ a zpráva o veﬁejném projednání parkovacího systému. V dal‰í ãásti tohoto jednání byly radou mûsta posouzeny majetkoprávní záleÏitosti. Mimo jiné
schválila rada mûsta zámûr pronájmu chaty
Dr. Hrstky do konce roku 2015, pﬁidûlení
k podnikání ãásti nemovitosti budovy ã. p. 10
na Námûstí ve ·tramberku (b˘valé kadeﬁnictví), pronájem ãásti nemovitosti budovy
ã. p. 450 (DDM) a pronájem prostor slouÏících k podnikání v budovû ã. p. 620 (suterén
Sokolovny). RovnûÏ do‰lo k dal‰ímu rozdûlení rezidentních a abonentních parkovacích
karet. Byla schválena v˘zva na zadávací dokumentaci k veﬁejné zakázce malého rozsahu
na v˘mûnu oken v objektu po‰ty na ul. Zauliãí a bytovém domû na DráÏném. V oblasti kulturního Ïivota byla radou mûsta schválena
kronika mûsta ·tramberka sepsaná za rok
2013. Pﬁi této pﬁíleÏitosti podûkoval starosta
mûsta jménem v‰ech ãlenÛ rady mûsta panu
Josefu Markovi, kronikáﬁi, kter˘ jiÏ od roku
1991velmi poctivû zaznamenává ve‰keré dûní
na území mûsteãka pod Trúbou. Na poli sportovním byla schválena cílová prémie pro prvního muÏe na území mûsta ·tramberka
v rámci 13. roãníku bûhu Emila Zátopka, kter˘ se v tomto roce pobûÏí dne 19. 9. 2015. Základní ‰kola v na‰em mûstû, ale i v‰ichni dal‰í
zájemci budou mít k dispozici florbalové
mantinely od firmy UHER COMPANY s. r. o.,
která vyhrála poptávkové ﬁízení na jejich dodávku. Projekt byl financován mûstem s podporou spoleãnosti RWE Gas Storage, s. r. o.
Po‰esté se Rada mûsta ·tramberka se‰la 17.
bﬁezna 2015. Na tomto jednání bylo hlavním
tématem hospodaﬁení mûsta v roce 2014, v˘sledek hospodaﬁení Z· a M· v na‰em mûstû
a hodnocení práce ﬁeditelky Z· a M· ve
·tramberku. Dále byly schváleny hlavní body

programÛ zasedání zastupitelstva v roce 2015
a pﬁíprava 3. zasedání Zastupitelstva mûsta
·tramberka, které probûhne 25. 3. 2015. I na
tomto jednání rady mûsta byly ﬁe‰eny majetkoprávní záleÏitosti, kde kromû jiného byla
odsouhlasena smlouva o hostování pouÈov˘ch atrakcí na leto‰ní pouti, byla uzavﬁena
smlouva o dílo se spoleãností VERA, spol.
s r. o. na zavedení systému inventarizace majetku spolu s napojením na informaãní
systém R@dnice Vera. Byla schválena Zpráva
revizní komise DSO SdruÏení povodí Sedlnice,
která bude následnû pﬁedloÏena zastupitelstvu mûsta. Rada mûsta navrhla zastupitelstvu schválit pátého ãlena Kontrolního v˘boru ZM ·tramberka. Z pohledu personálního
obsazení úﬁadu bylo schváleno vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na pozici tajemníka zdej‰ího
mûstského úﬁadu.

VáÏení ·tramberáci,
od mého zvolení uplynulo 132 dní a mnozí
z Vás jsou netrpûliví, ãekají na ty zmûny. Jedni
se ptají, jiní uÏ rovnou tvrdí, Ïe Ïádné zmûny
nejsou a ti nejskeptiãtûj‰í, Ïe ani nebudou.
KdyÏ jsem nastoupil do funkce, kolegové tvrdili,
Ïe bude trvat alespoÀ rok, neÏ se rozkoukám
a budu moci nûco poﬁádného zaãít dûlat. To
jsem nepﬁijal a snaÏím se hned ze startu. Nûkteré zmûny se paradoxnû zaãaly dít uÏ v dobû mého pﬁíchodu, zavedení informaãního
systému, kter˘ znaãnû zefektivní práci v rámci úﬁadu i ve vztahu k Vám, obãanÛm.
Nyní chci zmínit nûkteré ze zmûn, které
jsou pﬁipraveny a budou se realizovat s uvedením, kdo se problematikou zab˘vá:
01. Parkovací systém — jako prioritu nastavilo zastupitelstvo mûsta. Zab˘váme jak
na úrovni komisí, tak na radnici. (starosta,
místostarosta, velitel mûstské policie, investor, komise rozvoje a správy majetku)
02. Plánování a úkoly pracovníkÛ úﬁadu pﬁes
elektronick˘ informaãní systém (starosta)
03. Vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na tajemníka
mûstského úﬁadu (starosta)
04. ¤e‰ení odpadového hospodáﬁství — optimalizace, elektronická aukce (SdruÏení

povodí Sedlnice — starosta, místostarosta,
Mgr. Radka Krysová)
05. Nová koncepce práce mûstské policie (starosta)
06. Zru‰ení vyhlá‰ky o místním poplatku ze
vstupného (starosta)
07. Nová podoba ·trambersk˘ch novinek (starosta, Jaroslav Baìura, komise cest. ruchu
a mediální prezentace)
08. Zﬁízení oficiální facebookové stránky Mûsta
·tramberka (www.facebook.com/mestostramberk) (starosta)
09. Rozpoãty mûsta s detailním popisem jednotliv˘ch poloÏek (Ing. Adolf Veﬁmiﬁovsk˘,
finanãní v˘bor)
10. Inventarizace budov v majetku mûsta
(Mgr. Du‰an Krajãír, komise rozvoje
a správy majetku)
11. Podmínky pro pﬁidûlování bytÛ v majetku
mûsta (komise sociální, zdravotní, bytová
a SPOZ)
ProtoÏe jsme to deklarovali jiÏ v kampani
a povaÏuji za dÛleÏité Vás informovat o zmûnách, které se dûjí a chystají, zavedl jsem na
webu mûsta (www.stramberk.cz) v záloÏce
„Mûsto“ sekci „Zmûny“, kde Vás budu infor-

movat o záleÏitostech, které se pﬁipravují,
ﬁe‰í a nejlépe, které uÏ jsou jiÏ zrealizovány.
KdyÏ docházím na „inspekci“ do komisí
rady mûsta, ãekám, Ïe pﬁístup ãlenÛ bude
aktivnûj‰í, Ïe nebudou chodit do komise úkolovat metodiky ãi úﬁedníky, ale Ïe se sami zapojí a budou nabízet svoji pomoc pﬁi ﬁe‰ení
konkrétních problémÛ mûsta. Ano, pouze
s Va‰í pomocí a budeme-li spolupracovat,
jsme schopni se posunout dál. Tímto bych rád
vyzdvihl nûkteré kolegy, kteﬁí se aktivnû zapojili, sami si zadali úkol, na kterém pracují
— Ing. arch. Lucie TÛmová — parkovací
systém, ﬁe‰ení Národního sadu, Mgr. Du‰an
Krajãír — inventarizace budov, Mgr. Pavel
Bene‰ — parkovací systém a dal‰í, které prosím o omluvu, Ïe jsem si na nû pﬁi psaní nevzpomenul.
Je ﬁada problémÛ, které se nedají za pár
mûsícÛ vyﬁe‰it. ProtoÏe jste mi dali pﬁíleÏitost nûco zmûnit, dejte mi alespoÀ rok ãasu,
abych Vám dokázal, Ïe se zmûna daﬁí. Pokud
budete mít po roce pocit, Ïe se nic nedûje, pak
aÏ spusÈte palbu ☺. Já rozhodnû nehodlám zapadnout do star˘ch kolejí. Pûkné jarní dny
plné optimismu Vám pﬁeje
David Plandor, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
VELKOOBJEMOV¯ ODPAD A KOVY
— jarní mobilní svoz realizován oddûlením technické správy mûsta ·tramberka
Zahájení sbûru odpadu na stanovi‰ti je vÏdy ve 12:30 hodin,
ukonãení pﬁevzetí odpadu v 15:30 hodin.
Stanovi‰tû:
Pondûlí 13. 04.
Úter˘ 14. 04.
Stﬁeda 15. 04.
Pondûlí 20. 04.
Úter˘ 21. 04.
Stﬁeda 22. 04.
Pondûlí 27. 04.

Baﬁiny — u garáÏí; Kozina — u nádob na tﬁídûn˘ odpad
Paneláky — pﬁed ã.p. 803 — 805; DráÏné — u b˘valého obchodu
NádraÏní ulice — malé kor˘tko; Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Zauliãí — u staré po‰ty; Námûstí — pod penzionem Stará ‰kola
Dolní ulice — u Klime‰Û
Hornychovice — ve dvoﬁe; Závi‰ická ulice — u nádob na tﬁídûn˘ odpad
Libotín — finské domky 13.00 — 14.00 hodin
Libotín — BUS —toãna + paseky u transformátoru 14.00 — 16.00 hodin

Podzimní svoz: 16. a 17. ﬁíjna 2015 (realizován firmou AVE)
Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ. Star˘ nábytek (kﬁesla, Ïidle, skﬁínû, válendy,..), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,…
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NEBEZPEâN¯ ODPAD — jarní mobilní svoz realizován firmou AVE a. s.:
Jarní svoz: 24. a 25. dubna 2015
Pátek 24. dubna 2014
Baﬁiny u restaurace Baﬁinka
Baﬁiny prostor u garáÏí
Paneláky u Domu mládeÏe
DráÏné u vlakového nádraÏí
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
Sobota 25. dubna 2014
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petﬁkovsk˘ch
Rybské paseky u zásobníku plynu

15.00 — 15.20 hod.
15.25 — 15.45 hod.
16.00 — 16.20 hod.
16.30 — 16.50 hod.
17.00 — 17.20 hod.

8.00 — 8.20 hod.
8.30 — 8.50 hod.
9.00 — 9.20 hod.
9.30 — 9.45 hod.

Mezi nebezpeãné sloÏky patﬁí: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky
a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, vyﬁazená zaﬁízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky,
mrazáky), oleje a tuky — kromû jedl˘ch, barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla a pryskyﬁice obsahující
nebezpeãné látky, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie a akumulátory, dﬁevo obsahující nebezpeãné látky, dále budou pﬁijímány pneumatiky.
Vyﬁazené elektrické a elektronické zaﬁízení obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe, lednice, mikrovlnné trouby,…) lze odevzdávat celoroãnû kaÏdé pondûlí 14 — 16 hod. do sbûrného
místa u oddûlení technické správy. Drobná elektrozaﬁízení (klávesnice, holicí strojky, elektronické
hraãky,...) lze odevzdávat neomezenû do venkovních ãerven˘ch kontejnerÛ — u restaurace
Baﬁinka, u panelákÛ na Palárnû, v ulici Dolní ). Vnitﬁní boxy na vyﬁazené elektrozaﬁízení jsou na
Mûstském úﬁadû ve ·tramberku a v Z· ·tramberk. Na stejn˘ch místech jsou i vnitﬁní boxy na tonery, baterie a osvûtlovací zaﬁízení.
Podzimní svoz: 2. a 3. ﬁíjna 2015 — firmou AVE.

BIOODPAD
První svoz bioodpadu z hnûd˘ch kontejnerÛ bude zahájen 14. dubna 2015.
Svozové dny — úter˘ a pátek. Zaãátek a konec vegetaãního období jednou t˘dnû — v úter˘.

LIKVIDACE AUTOVRAKÒ
Mûsto ·tramberk, úsek ÎP, nabízí ve spolupráci se smluvním autovrakovi‰tûm Îenklava, které je
k tomu oprávnûno, likvidaci autovrakÛ.
Datum: 4. dubna 2015: 8 — 12 hod.
Bude vydáno potvrzení o pﬁevzetí autovraku. Kompletní vozidlo bude likvidováno zdarma, pﬁípadnû vykoupeno aÏ do ãástky 5 000 Kã. K likvidaci vozu je nutná pﬁítomnost majitele s obãansk˘m prÛkazem nebo plná moc a doklady od vozidla.
Nepojízdná vozidla budou odtaÏena.
Vozidla moÏno nahlásit do 4. dubna 2015 na autovrakovi‰tû, tel: 556 852 614, 602 550 002
Autovraky, které budou muset b˘t dopraveny do areálu autovrakovi‰tû na odtahovém voze, musí
b˘t nachystány na zpevnûné plo‰e, ze které pÛjde autovrak natáhnout na odtahov˘ vÛz a na kolech, se kter˘mi pÛjde manipulovat.
Mgr. Radka Krysová
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Informace pro občany
Ukliìme ·tramberk
V leto‰ním roce opût poﬁádáme akci
„Ukliìme ·tramberk“, tentokrát pod zá‰titou celorepublikové úklidové akce „Ukliìme
âesko 2015“. Díky této organizaci mÛÏeme
dodat zájemcÛ sbûrné pytle zdarma.
Do akce se mohou zapojit dûtské kolektivy,
organizace, ale i jednotliví obãané.
V˘dej sbûrn˘ch pytlÛ: na mûstském úﬁadû,
úsek Ïivotního prostﬁedí a to:
Pondûlí 13. 4. 2015: 8 — 12, 13 — 17 hod
Stﬁeda 15. 4. 2015: 8 — 12, 13 — 17 hod
Pondûlí 20. 4. 2015: 8 — 12, 13 — 17 hod
Stﬁeda 22. 4. 2015: 8 — 12, 13 — 17 hod

Odvoz pytlÛ: Naplnûné sbûrné pytle po vyãi‰tûní prostoru odevzdejte:
— na bûÏné místo pondûlních svozÛ pytlÛ na
komunální odpad a to: pondûlí 20. dubna
2015 nebo pondûlí 27. dubna 2015 (odvoz
v ranních hodinách)
— na jiné místo, odkud je moÏné pytle odvést
— napﬁ. k nûkterému z hnízd tﬁídûného
odpadu, informace o místû uloÏení podejte
na úsek Ïp.
Mgr. Radka Krysová

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Po rozhodující bitvû na Nûmenu — v záﬁí
1920 koneãnû nastává vytouÏené pﬁímûﬁí.
Spolu s ostatními ranûn˘mi je do Glembowic
pﬁivezena sestra z polního lazaretu Anna a po
celou dobu své rekonvalescence je hostem
v glembowickém zámku. Valdemar zji‰Èuje,
Ïe jeho srdce není tak vyhaslé, jak se aÏ do té
doby domníval. JenÏe Anna se z nûjakého dÛvodu jejich lásce brání a odmítá vysvûtlit
proã… Knihu Valdemar, napsala oblíbená brnûnská spisovatelka TáÀa Kubátová.
Pokud rádi cestujete a Egypt je va‰e oblíbená destinace, máme pro vás knihu Egypt —
ilustrovan˘ prÛvodce, s kter˘m nezabloudíte.
Najdete zde jak historii, tak informace o Káhiﬁe, o ubytování, ale taky kam jít nakupovat,
za sportem, informace o dopravû a rÛzné
praktické rady. Naleznete tu i mal˘ arabsk˘
slovníãek.
Sedmnáctiletá studentka se probouzí s r˘mou — o ãtyﬁi hodiny pozdûji ji zcela ochromí stra‰livé kﬁeãe a bûhem nûkolika minut
umírá. Na druhém konci New Yorku je do nemocnice pﬁivezen bezdomovec s podobn˘mi
pﬁíznaky. Jejich smrt zapﬁíãinil neznám˘ virus.
MnoÏí se neuvûﬁitelnû rychle a nikdo neví, jak
se pﬁená‰í. Mladá epidemioloÏka Alice Auslenová stojí spoleãnû s agenty FBI pﬁed nelehk˘m úkolem. A hodiny na biologické bombû

zaãínají odpoãítávat…Thrillerov˘ pﬁíbûh,
podle skuteãn˘ch událostí — Zákeﬁná ebola,
napsal Richard Preston.
O tom, Ïe není nic krásnûj‰ího, neÏ kdyÏ
i slonÛm dojetím nad va‰í láskou padají choboty, a taky o tom, Ïe není nic smû‰nûj‰ího,
neÏ kdyÏ se v Africe vá‰nivû zamiluje zralá,
velká, bílá Ïena… A taky o tom, Ïe i lovec se
mÛÏe stát koﬁistí, je nová kniha Haliny Pawlowské — Ulovila jsem ho v bu‰i.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Revize knihovního fondu
UpozorÀujeme v‰echny ãtenáﬁe, Ïe
od pondûlí 13. dubna 2015
do pátku 17. dubna 2015,
bude mûstská knihovna ve ·tramberku
z dÛvodu revize knihovního fondu uzavﬁena.
PÛjãovat se znovu zaãne v pondûlí 20. 4. 2015.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Rozvoz knih imobilním obãanÛm
úter˘ 28. 4. 2015
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Ze školy
LyÏáãek

Náv‰tûva útulku pro psy v Kopfiivnici

V leto‰ním ‰kolním roce na‰e ‰kola poﬁádala dva t˘denní lyÏaﬁské kurzy pro Ïáky 4. a 5.
roãníkÛ. Kurzy se konaly v lyÏaﬁském areálu
âerven˘ kámen v Kopﬁivnici, kde byly pro v˘uku dûtí vytvoﬁené v˘borné podmínky, které
nám pﬁipravili zamûstnanci Správy sportovi‰È
v Kopﬁivnici. LyÏaﬁi zaãáteãníci se seznamovali s lyÏaﬁskou technikou a pomalu se uãili
sjíÏdût kopec. LyÏaﬁi zdokonalovali svoji techniku jízdy. Poslední den v‰ichni úspû‰nû projeli slalom a zaslouÏili si velkou pochvalu.
Jaroslav Pikulík, ZdeÀka Havlíková, Stanislav Pe‰, Lenka Dobiá‰ová, Eva Stru‰ková
a Ïáci 8. A Filip Najvar, Kateﬁina ·varcová,
Jan Buzek, Nikola Kundlová, Marek Juraãák

Ve ãtvrtek 26. února jsem jela do psího
útulku v Kopﬁivnici. Jela se mnou moje maminka a tﬁi kamarádky — Terka, Alexka
a Amálka. V útulku nás ãekal velitel Mûstské
policie v Kopﬁivnici pan Müller. Pﬁedali jsme
mu 500 Kã a pamlsky pro pejsky. Peníze vydûlala 5. A na vánoãním jarmarku za prodej
na‰ich v˘robkÛ. V útulku byli ãtyﬁi psi. Jmenovali se Alf, Gaston, Eby a Mája. Potom nám
pan Müller dovolil jít s jedním psem na procházku. Vybraly jsme si Máju, protoÏe byla
nejhodnûj‰í. Mája byla ráda, Ïe je venku a mohla bûhat.
PS Bylo nám v‰ech pejskÛ líto, a tak jsme
si je chtûly vzít domÛ.
Monika Klop‰toková, 5. A

Turnaj ve vzdu‰ném hokeji
Ve ‰kolní druÏinû — 3. oddûlení se konal ve
stﬁedu 18. 2. 2015 turnaj ve vzdu‰ném hokeji.
V‰ichni zapálení hráãi z ﬁad chlapcÛ a dívek,
se s velk˘m nad‰ením pustili do boje. Turnaj
to byl velmi napínav˘ a nechybûlo ani publikum, které pﬁi‰lo fandit a povzbuzovat své
kamarády a tím vytvoﬁili skvûlou atmosféru.
Nejlep‰ím hráãem se nakonec stal Roman
Prosek a nejlep‰í hráãkou se stala Michaela
Okrajková.
Dûkuji v‰em zúãastnûn˘m hráãÛm za skvûlé v˘kony a úãast v turnaji.
Petra Reichmannová

Beseda na téma Holocaust a antisemitismus
V pondûlí 16. 2. 2015 nav‰tívil devátou tﬁídu
pan Ing. Norbert Pûkník s pﬁedná‰kou na téma
„Holocaust a antisemitismus.“ V první ãásti
pﬁedná‰ky se Ïáci seznámili s Ïidovskou kulturou a poãátky antisemitismu v dûjinách. Druhá ãást pﬁedná‰ky pak byla zamûﬁena na samotné téma holocaustu bûhem 2. svûtové války. Vûﬁíme, Ïe pﬁedná‰ka roz‰íﬁila obzory
a zpestﬁila v˘uku dûjepisu na‰ich ÏákÛ pﬁi v˘uce
tématu, které by nemûlo b˘t nikdy zapomenuto.
Mgr. Stanislav Pe‰

Vybíjená
Dne 4. 3. 2015 se Ïáci pát˘ch tﬁíd zúãastnili
turnaje ve vybíjené, kter˘ se konal v Kopﬁivnici na Z· Emila Zátopka. Ukázali své herní
kvality a pûknou hru ve tﬁech zápasech, skonãili na ãtvrtém místû. Sladká odmûna a diplom pak hráãÛm ukonãily turnaj. Pro Ïáky
to byl pûkn˘ sportovní záÏitek.
Martina Stanislavová

Neobyãejné dopoledne s Nikolkou
V pátek 27. 2. ‰kolku na Zauliãí nav‰tívila
Nikolka Bártlová. Pﬁi‰la si pohrát s dûtmi,
které pro ni se sv˘mi rodiãi sbírají víãka
z PET lahví. Maminka Nikolky nám pﬁiblíÏila,
jak doma vr‰ky tﬁídí a odprodává firmám,
zab˘vajícím se recyklací. Za tyto finance mÛÏe zakoupit Nikolce speciální pomÛcky nebo
rehabilitaãní péãi.
Pﬁidejte se a podpoﬁte Nikolku sbûrem vr‰kÛ.
Sbûrná místa jsou v obou ‰kolkách a na MûÚ
ve ·tramberku.
Lenka Hejlová

DDM ·tramberk vás v dubnu
zve na tyto akce:
2. 4. 2015 (Velikonoãní prázdniny)
Od 9:00 do12:00 — Velikonoãní tvoﬁivá dílna
— pro ‰kolní dûti i pro rodiãe s men‰ími dûtmi
v rámci Babyklubu — pﬁipravíte si u nás nûkolik v˘robkÛ na velikonoãní v˘zdobu, napeãeme a nazdobíme si perníãky a strávíme pﬁíjemné dopoledne v prostorách Domu dûtí ve
·tramberku.
Vstupné: 40 Kã za rodinu, 20 Kã ‰kolní dûti
25. 4. 2015 — Pohádkov˘ les pﬁi pﬁíleÏitosti
Dne zemû
Pﬁipraveny pro vás budou 2 cesty — za poznáním a za pohádkou, plné zajímav˘ch úkolÛ,
otázek a hádanek. Men‰í okruh je vhodn˘ i pro
rodiãe s mal˘mi dûtmi (i s koãárkem).
PrÛbûÏn˘ start: 13:00 — 16:00 poblíÏ
Kamenárky (bude vyznaãen),
vstupné: 20 Kã /dítû
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Základní !kola
‰kola aa Mate
Mateﬁská
Základní
ská‰kola
!kola·tramberk
"tramberk
Zauliãí 485,
66 66
·tramberk,
812 057
Zauli 742
í 485, 742
!tramberk, tel:tel:
556 556
812 057
skola@zsstramberk.cz, www.zsstramberk.cz
skola@zsstramberk.cz,
www.zsstramberk.cz
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Ze sportu
Judo
Pomûrnû slabá úãast se sjela 14. února do
Karviné k Valent˘nskému turnaji v judo, benjamínkÛ. Asi ‰edesátka dûtí 12 severomoravsk˘ch oddílÛ a jednoho z Polska dávala jiÏ od
poãátku tu‰it ‰anci na medaili. A bylo to tak:
Vojta David byl první do 42 kg. Jan Macháã
zÛstal trochu za oãekáváním, kdyÏ obsadil aÏ
bronzovou pﬁíãku do 31 kg. Poprvé se pﬁedstavil na soutûÏi Maxim Pustûjovsk˘ a díky
men‰ímu poãtu soupeﬁÛ dovezl také bronz.
Ve stejn˘ den se konala v Ostravû dvoudenní
soutûÏ, zaﬁazená do seriálu GP âR. S úãastí
okolo 800 závodníkÛ mírnû pokulhávala za
loÀskou, ale patﬁiãn˘ punc turnaji dala pﬁítomnost mlad˘ch judistÛ Polska a Kazachstánu. V sobotní Ïákovské soutûÏi nastoupil Petr
·tichauer do 34 kg. Nenavázal na loÀské úspûchy a v 1. kole vypadl nejtûsnûj‰ím pomûrem se
ÎiÏkou z Hr. Králové, bez dal‰ích oprav. Do
50 kg prohrál Va‰ek Mrva s Janeãkem z Brna.
V opravách pak porazil Dvoﬁáãka z Havíﬁova,

ale pak podlehl Rothovi z Femaxu Hranice
a obsadil 7. místo a první bodíky do Poháru.
Nedûle patﬁila dorostu. Jedin˘ ‰trambersk˘ zástupce Adam Bajer nastoupil do 50 kg, pod taktovkou svého otce. Ten pﬁevzal od ledna roli trenéra dorostu a muÏÛ od Josefa ·tábla, ten se
vûnuje Ïákovsk˘m kategoriím. Adam v 1. kole
prohrál se ·atánkem z Hranic a v opravách nedotáhl témûﬁ vyhran˘ zápas s Pinterou z SKKP
do konce a za dotek pod pás byl diskvalifikován.
V sobotu 21. 2. startovali dva Ïáãci z mûsta
pod Trúbou na Turnaji v Tﬁinci. Mezi stodvacítkou borcÛ Moravy a Polska se dokázali prosadit a dovezli medaile. Jan Macháã do 32 kg
benjamínkÛ porazil Poláka Hulhaje, Janãu
z Ostravy a ve finále Siudu z Fr˘dku–Místku
a bral zlato. Petr ·tichauer do 34 kg ml.
ÏákÛ nejprve porazil âepeho z Prostûjova.
Prohrál s pozdûj‰ím vítûzem — Hynãicou
z Femaxu, ale o 3. místo zabojoval proti Bielczykovi a vyhrál. Získal bronzovou medaili.
Josef ·tábl, trenér
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V nedûli 8. 3. 2015 se uskuteãnilo v místním RelaxCentru jiÏ druhé odpoledne pro Ïeny u pﬁíleÏitosti oslav Mezinárodního dne
Ïen. Leto‰ní setkání mûlo podtitul „Stres“,
ale rozhodnû se nejednalo o nûjak˘ stresující
záÏitek, ale naopak o pﬁíjemnû strávené tﬁi
hodinky, kdy se patnáctka pﬁíchozích dam dozvûdûla zajímavé informace z oblasti stresu,
spojitosti mezi stresem a stravováním, dále
byly seznámeny s vybran˘mi produkty firmy
JUST a také krátce vyzkou‰ely, jak odbourat
napûtí v oblasti ‰íje a hlavy. Vûﬁme, Ïe se z tohoto setkávání stane jiÏ brzo tradice, jak si
zpﬁíjemnit svátek v‰ech Ïen. Fotografie z akce
najdete na www.milichova.cz.
Mgr. Petra Milichová

mûtná, jednoznaãnû panovala TJ Ostrava,
která ztratila za celou sezónu pouze jeden
bod! Aktuální zejména pro ·tramberaãky byl
tak boj o 5. místo, o které usilovaly hned 4 t˘my
— Fulnek, Palkovice, Vratimov a ·tramberk.
A právû s posledním jmenovan˘m se
‰tramberské volejbalistky utkaly na jeho hﬁi‰ti v sobotu 21. 3. Jednalo se o závûreãné
utkání leto‰ní sezóny a volejbalistky chtûly co
nejvíce bodovat. Podaﬁilo se jim nakonec odvézt z Vratimova 5 bodÛ po vítûzství 3:1 a 3:2.
Premiérová sezóna 2014/2015 v KP I. tﬁídy
tak skonãila pro Ïeny koneãn˘m 5. místem,
coÏ je velice slu‰n˘ v˘sledek, neboÈ po celou
sezónu se t˘m pot˘kal s men‰ími, ãi vût‰ími
zdravotními potíÏemi hráãek a pokud se
v pﬁí‰tí sezónû vyvaruje vlastních chyb, mÛÏe
pom˘‰let i na pﬁíãky vy‰‰í.

Îenám sezóna jiÏ skonãila

MuÏi pokraãují i v dubnu

Sérii venkovních zápasÛ v závûru sezóny
zahájily ‰tramberské Ïeny 7. 3. na pÛdû Palkovic. V prvním utkání se místní volejbalistky spí‰e trápily, nedokázaly se rozjet, a kdyÏ
uÏ se zdálo, Ïe by se ve druhém, resp. tﬁetím
setu mohly radovat z vítûzství, ve vyrovnané
koncovce byly vÏdy ‰Èastnûj‰í domácí hráãky
(25:23, 25:22), a tak první zápas vyhrály 3:0
Palkovice. Do druhého utkání vstupovaly volejbalistky ·tramberka s odhodláním vyvarovat se vlastních chyb. Domácí ale nedaly svou
kÛÏi zadarmo, a tak utkání vstoupilo aÏ do pátého setu, v nûm se koneãnû pﬁiklonilo ‰tûstí
na ‰tramberskou stranu. Po vítûzství 3:2 se
tak do ·tramberka vezly alespoÀ 2 body. Dal‰ím venkovním dvojutkáním pokraãovala
soutûÏ pro ‰tramberské Ïeny, a to o t˘den pozdûji na hﬁi‰ti Fulneku. Poﬁadí na 5. — 8.
místû bylo velice vyrovnané, a tak v závûru
soutûÏe se kaÏd˘ bod poãítal. Sobotní utkání
zaãalo velmi vyrovnanou hrou a zdálo se za
stavu 24:19 pro ·tramberk, Ïe bude první set
jejich koﬁistí. BohuÏel opût se potvrdilo, Ïe
Ïádn˘ náskok není pro ·tramberaãky dostateãn˘ a prohrály nakonec 25:27. Na‰tûstí ve
druhém a tﬁetím setu zmobilizovaly v‰echny
síly a vcelku jednoznaãnû 25:17 a 25:14 soupeﬁky z Fulneku pﬁehrály. Do ãtvrtého setu
ov‰em Fulnek zcela zmûnil styl hry a s tím se
·tramberk nedokázal vypoﬁádat. První utkání
tak dospûlo aÏ do pátého setu. V nûm jako by
se ‰tramberské volejbalistky nemohly dostat
zpût do tempa a jiÏ prohrávaly 9:13. Nevzdaly to a dotáhly pát˘ set aÏ do stavu 14:14. V závûru ale opût po vlastních chybách dovolily
Fulneku radovat se ze zisku bodu navíc. Ve
druhém zápase se snaÏily místní hráãky vyvarovat chyb z pﬁedchozího utkání a aÏ na dramatiãtûj‰í koncovku v prostﬁedním setu se
podaﬁilo po vítûzství 3:0 ukoﬁistit v‰echny
3 body a usídlit se pﬁed posledním kolem na
6. místû, právû bod za Fulnekem. Hra o ãelo
tabulky byla jiÏ od poloviny soutûÏe bezpﬁed-

V sobotu 28. února vyjíÏdûli ‰tramber‰tí volejbalisté v ﬁádnû osekané sestavû k nováãkovi
z Krnova. Cesta to byla daleká a moÏná i proto nezaãal první zápas nejlépe. Krnovská nová
tûlocviãna pÛsobila obrovské problémy pﬁijímajícím hráãÛm a 25:11 pro domácí byla krutá sprcha pro ·tramberáky. Druh˘ set se hosté
zaãali zvedat, ve tﬁetím uÏ to vypadalo, Ïe si
·tramberáci zaãínají zvykat na prostﬁedí, a to
se potvrdilo vítûzstvím 25:19, aby následnû ve
stejném pomûru zvítûzili domácí a celkovû se
radovali z v˘hry 3:1. Do druhého zápasu po
krátké pauze naskoãili v‰ichni odhodlanû. Ani
vysoké odhodlání nebylo místním volejbalistÛm nic naplat, a tak první dva sety se staly
koﬁistí domácích v pomûru 25:19 a 25:15.
Teprve tady do‰lo k v˘mûnû nahrávaãÛ. Tato
zmûna se pozitivnû odrazila na pﬁíjmu, a tím
i na útoku a následující dva sety, aã tomu v˘sledky neodpovídají, byly jednoznaãnou záleÏitostí ·tramberka — 25:20, 25:16. Utkání tedy dospûlo do 5. setu, kter˘ ·tramberáci
v pﬁedchozích 6 utkáních vÏdy prohráli. S vûdomím tohoto nelichotivého v˘sledku naskoãili razantnû do závûru utkání a toto odhodlání
pﬁineslo úspûch v podobû bonusového bodu
navíc. V sobotu 7. 3. padlo na druÏstvo
·tramberka volné kolo, a tak dal‰í utkání následovalo na pÛdû Dolního Bene‰ova v sobotu
21. 3. PrÛbûÏnû tﬁetí t˘m tabulky potvrdil
svou papírovou roli favorita a smetl ·tramberáky dvakrát 3:0. Bﬁezen zakonãili hráãi na
domácí palubovce, kdyÏ pﬁivítali Kozlovice.
Na rozdíl od Ïenského druÏstva pokraãuje
sezóna pro muÏe i v dubnu a ãekají je dva domácí zápasy, v sobotu 11. 4. a 18. 4. vÏdy od
10 hodin a cca od 12 hodin, kdy do ·tramberka pﬁijede t˘m vedoucích Metylovic a v sobotu 18. 4. druÏstvo Orlové. Sezónu zakonãí
volejbalisté na palubovce Havíﬁova. BodÛ je
ve vzduchu je‰tû hodnû, a tak pﬁijìte hráãe
podpoﬁit do místní tûlocviãny i vy!
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová

Den pro Ïeny 2015
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ duben 2015
70 let

75 let
80 let
81 let
83 let
85 let

Havrlant Ludvík
Kreczmarská BoÏena
Kuãerová Olga
Hanzelková Jaru‰ka
Marek Josef
¤ehÛfiek Karel
Staniková Ludmila
Bortlová Jifiina
VáÀa Franti‰ek
Hyklová Vlasta
Davidová Anna
âernochová Zdenka
Hyklová Marie

86 let
87 let
88 let
89 let
90 let
92 let

Petrá‰ Jifií
Drozdová Anna
Melãáková Valerie
Kresta Bohumil
Bajer Bohuslav
Marek Oldfiich
Hanzelková BoÏena
FornÛsková Jifiina
Hanzelková Marie
Gáberová Jindfii‰ka

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pﬁejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví,
spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. David Plandor

Oznámení

✄

Komise Sboru pro obãanské záleÏitosti pﬁi Mûstském úﬁadu ·tramberk pro Vás opût pﬁipravuje slavnostní Vítání obãánkÛ 18. 04. 2015 v obﬁadní síni.
Prosíme o zaslání /osobnû nebo po‰tou/ níÏe pﬁiloÏenou pﬁihlá‰ku, která slouÏí pouze k organizaci této slavnosti, do kanceláﬁe ã. 2 — matrika, nejpozdûji do 8. 4. 2015 v úﬁední hodiny.
Pﬁihlá‰ku obdrÏíte pﬁímo v kanceláﬁi ã. 2 nebo na webov˘ch stránkách mûsta. Vítání se vztahuje na dûti se zaevidovan˘m trval˘m pobytem ve ·tramberku.

Pfiihlá‰ka na slavnost Vítání obãánkÛ ·tramberk
Jméno a pﬁíjmení dítûte …………………………………………………………………………
Datum narození

…………………………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu

…………………………………………………………………………

Jméno a pﬁíjmení matky: …………………………………………………………………………

Doruãovací adresa / pokud se li‰í od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplÀovat /
Kontakt
Podpisem této pﬁihlá‰ky souhlasíte s vyuÏitím uveden˘ch osobních údajÛ pouze pro organizaãní zaji‰tûní slavnosti Vítání obãánkÛ.
Podpis …………………………………

Datum …………………………………
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Kam do společnosti a za kulturou

První soukromá ZU· MIS music Kopﬁivnice
vás srdeãnû zve na koncert,
kter˘ se uskuteãní 11. dubna 2015
v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve ·tramberku v 18.30 hod.
V programu vystoupí

soubor PÍ·ËALKY a dal‰í Ïáci
Srdeãnû zvou poﬁadatelé

OSLAVTE S NÁMI PRVNÍ NAROZENINY
OBECNÍ HOSPÒDKY
V sobotu 11. 4. 2015 od 19:30 hodin
K poslechu i tanci zahraje harmonika
Zdenka Sklenovského.
Welcome drink pro kaÏdého z Vás
a nûco malého na zub k tomu.
Srdeãnû Vás zveme a tû‰íme se na vás ☺
Tel.: 605 989 661
www.facebook.com/obecnihospudka
·tramberské novinky 11
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Hrají: Jiﬁí Bystﬁick˘, Petr Smazal, Pavel Novotn˘, Daniela Alfonzová a dal‰í.
Nedûle 26. 4. 2015 v 17.00 vst. 60 Kã
·KATULÁCI
Rodinn˘, USA, animovan˘, 97 min., dabing,
pﬁístupn˘
V S˘reãkovû není radno vycházet po setmûní.
Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové
zvaní ·katuláci, kteﬁí kradou v‰e, co jim pﬁijde do rukou. Jednou pr˘ dokonce ukradli
malého kluka! A právû tenhle ukraden˘ kluãina vám v dobrodruÏném a zábavném vyprávûní prozradí, Ïe to v‰echno jsou jen bohapusté lÏi a kecy v kleci.

DUBEN 2015
Nedûle 5. 4. 2015 v 17.00 vst. 60 Kã
7 TRPASLÍKÒ
Britsko–nûmecká animovaná pohádka, 88 min.,
dabing, pﬁístupn˘
·punÈa, nejmlad‰í ze sedmi trpaslíkÛ ne‰Èastnou náhodou píchnul princeznu RÛÏenku do
prstu neÏ hodiny na oslavû jejích 18. narozenin odbily pÛlnoc. Tak naplnil kletbu zlé ãarodûjnice Dellamorty. Touto drobností totiÏ
poslal celé království do staletí trvajícího
spánku. On i jeho ‰est kamarádÛ musí stÛj co
stÛj chybu napravit. Ale jak? Pﬁece polibkem
z pravé lásky! Trpaslíci vûdí, Ïe RÛÏenka miluje Jacka. On jedin˘ ji
mÛÏe probudit ze zakletí.

NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE • (NE)ZADANÍ
FOTOGRAF • CO JSME KOMU UDùLALI

Nedûle 12. 4. 2015 v 18.00 vst. 30 Kã
CESTA VEN
âesko–francouzské drama, 103min.,
od 12 let
Film Cesta ven získal nûkolik ocenûní âeského Lva. Po tomto velkém
úspûchu se distributor rozhodl je‰tû
více film pﬁiblíÏit divákÛm a uvádí
film do kin za poloviãní vstupné.
Je to pﬁíbûh silné mladé matky, která se odmítá smíﬁit s nepﬁízniv˘m
spoleãensk˘m statusem a snaÏí se
vybojovat lep‰í Ïivot pro sebe a svou
dceru Sárinku. Cesta ven z obtíÏné
situace je lemována zklamáním, ale
také nadûjí. V hlavní roli Klaudia
Dudová.
Nedûle 19. 4. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
SVAT¯ MIKULÁ·
Horor, 66 min., pﬁístupn˘ od 12 let
Skupinka studentÛ FAMU toãí
absolventsk˘ dokumentární film
o b˘valém ústavu u Svatého Mikulá‰e. V tomto sanatoriu pr˘ údajnû
bloudí du‰e pacientÛ dodnes. Skupinka studentÛ vedena Natálii Kocurovou tento ústav nav‰tíví a záhy
zji‰Èuje, Ïe dostat se ven nebude tak
snadné, jako bylo dostat se dovnitﬁ.
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Inzerce
PROVÁDÍME:
P
ROVÁDÍME:

klempířství
klempířství
pokrývačství
pokrývačství
okapové
okapové systémy
systémy
střešní
střešní okna
okna
sněhové
sněho
ěh vé zábrany
zábr
áb any
opravy
opravy střech
střech
střechy
střechy na klíč
klíč
K
Kopec
opec 476, Š
Štramberk
tramberk
LLukáš
ukáš G
Goršanov
oršanov
www.
w
w w. strechyLukas
s t r e c hy Lu k a s ..cz
cz
28 821
ell..:: 604 4
tte

CYKLOSERVIS — Petr David
— opravy a seřízení jízdních kol
— domluva telefonicky
na tel.: 608 920 085, osobně Štramberk č.p. 331

·tramberské novinky 14

·tramberské novinky 15

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

www.metalfaktor.cz

METALFAKTOR

ul. Nádražní, Kopřivnice. Tel.: 734 620 653

Letní otvírací doba: Po–Pá 6:00–18:00 So–Ne 8:00–15:00
Zimní otvírací doba: Po–Pá 7:00–16:00 So–Ne 8:00–15:00

Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!
Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN
A AUTOVRAKOVIŠTĚ
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