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Z jednání orgánÛ mûsta
Zaãíná máj. Máj je lásky ãas. Tedy mûl by
b˘t. Nûkdy to vypadá, Ïe není nebo Ïe nechceme, aby byl. A nejenom máj.
Kdo nezasvûcen˘ uvidûl a usly‰el v dubnov˘ch médiích pfiestfielku mezi Mûstem a Vala‰sk˘m královstvím o Obnovu JaroÀkovy
útulny, zfiejmû nevycházel z údivu. Mûstu se
podafiilo získat kaÏdoroãní dotaci na památky
ve ·tramberku a hodlalo je z vût‰í ãásti pouÏít v leto‰ním roce na Obnovu JaroÀkovy
útulny. O to spor není. Spor s provozovatelem
je, kdy obnovu zahájit. Vefiejn˘ subjekt se
musí chovat podle zákonÛ této zemû a dotaãní titul vypofiádat do konce roku 2014, jinak
o dotaci pfiijde. Provozovatel se oprávnûnû
obává o své trÏby a navrhuje, aby mûsto zahájilo opravy po sezónû. Tak by zase pfii‰lo
Mûsto o ãást ãi celou dotaci. Taky si provozovatel stûÏuje, Ïe se o opravû útulny dozvûdûl
pozdû. Pfiitom ví, Ïe stavební povolení je z roku 2011 a Ïe mûsto kaÏd˘m rokem Ïádá
MKâR v listopadu (s vûdomím provozovatele)
o dotaci, kterou musí v následujícím roce
proinvestovat, zkolaudovat a fiádnû doloÏit.
O tom, zda Mûsto na památky obdrÏí dotaci,
se dozvûdûlo 12. 2. 2014, provozovatel byl informován 3. 3. 2014. Fakta k této kauze viz
uvnitfi tohoto ãísla ·N.
Chci vûfiit tomu, Ïe se boufie vyvolaná nepfiimûfienou reakcí nájemce uklidní a Ïe spoleãnû budeme moci na pfielomu dubna a kvûtna
prohlásit: Vstup do vûÏe není v hlavní turistickou sezónu omezen, proto mÛÏe turistická
sezóna probûhnout tak jako obvykle. A Ïe tato vûta uklidní nejen fieditele ‰kol, ktefií dnes
plánují ‰kolní v˘lety, ale turisty, místní podnikatele a téÏ tfieba i 6 párÛ, které v areálu
hradu plánují svatbu.
Dal‰í boufii nejen pro obãany Koziny vyvolalo pomûrnû mohutné kácení dfievin mimo
les v lomu na jihov˘chodní stranû hory Kotouã. V Ïádosti Kotouãe s. r.o. ze 7. 2. 2014 se
uvádí, Ïe se tak dûje pro budoucí objízdnou
komunikaci, která umoÏní pfiíjezd nákladních vozidel do lomu z dÛvodu neúmûrného

zatíÏení hlavní silnice. Po hlavní komunikaci
projelo v roce 2013 36.776 nákladních aut
a cisteren, tj. 146 dennû. Snahou mûsta je odklonit
ãást této tûÏké nákladní dopravy závodem.
Dûje se tak nejen na základû poÏadavku Mûsta
z roku 2002 a obãanÛ z vefiejn˘ch schÛzí
v r. 2010 a 2012, ale také pro snadnûj‰í obsluhu pfii dotûÏování vápence ve stávajícím lomu. Zatímco kácení dfievin bylo pfiíslu‰n˘m
referentem MÚ za podmínky náhradní v˘sadby povoleno, o vybudování objízdné komunikace se bude vefiejnû jednat, aÏ firma projekt
k diskusi pfiedloÏí.
Rada mûsta v hlavních bodech jednala po
67. dne 8. 4. 2014 o Ïivotním prostfiedí,
lesním hospodáfiství vãetnû NPP ·ipka, odpadovém hospodáfiství, ãern˘ch skládkách,
o ovzdu‰í a vodním hospodáfiství a také o matrice, evidenci obyvatel a ovûfiování listin.
V dal‰ím programu se vûnovala napfi. opravám sacího a v˘tlaãného potrubí a opravû
vefiejn˘ch WC na koupali‰ti Libotín a schválila SOD s 3 firmami tak, aby provoz koupali‰tû byl v leto‰ní sezónû zaji‰tûn. Podpofiila
organizaãnû i finanãnû 34. roãník silniãního
bûhu ·tramberská desítka a projednala celkem 36 materiálÛ. S kompletním usnesením
se seznámíte na www.stramberk.cz.
68. jednání RM se konalo po uzávûrce tûchto
·N 29. 4. 2014 a vûnovalo se v hlavních bodech ãinností technické správy, bytového
hospodáfiství a problematice správních poplatkÛ.
V kvûtnu nás ãeká tradiãnû hodnû zajímav˘ch akcí. Urãitû vzpomeneme 6. kvûtna
osvobození ·tramberka Rudou armádou, o 3
dny pozdûji pak v˘roãí ukonãení II. Svûtové
války. V sobotu 10. 5. komponovan˘ pofiad
Setkání s historií. V pátek 16. 5. pak III. Stra‰idelná ‰tramberská muzejní noc, 23. 5. Noc
kostelÛ a pak v nedûli 1. 6. 2014 ·tramberská
pouÈ, kterou si mnozí jiÏ vychutnávají v sobotu.
Pûkn˘ máj v stodole a v du‰i ráj Vám pfieje
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Městský úřad informuje
„Obnova JaroÀkovy útulny“
Vala‰ské Království, s. r. o. má na základû
smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 31. 3.
2009 v nájmu nemovitosti, a to budovu — Chata
Dr. Hrstky“, ul. JaroÀkova ã. p. 136, umístûnou
na pozemku parc. ã. 2825, pozemek parcela
ã. 2825, budovu — JaroÀkova útulna a vûÏ
Trúba“, ul. JaroÀkova ã. p. 77 na pozemku parc.
ã. 2824, pozemek parc. ã. 2824 a pozemek parc.
ã. 2826, v‰e v obci a k. ú. ·tramberk.
V souladu s nájemní smlouvou nájemce
upozorÀuje od roku 2012 pronajímatele na
neutû‰en˘ stav objektu — JaroÀkovy útulny“.
Mûsto ·tramberk jako pronajímatel si je tohoto stavu vûdomo a proto zpracovalo projektovou dokumentaci na obnovu objektu
a souãasnû od roku 2012 zafiazuje realizaci
akce do anketního dotazníku Ministerstva
kultury âR Programu regenerace MPR
a MPZ.
Vzhledem k pfiidûlené kótû z Programu
MPR a MPZ 1 525 tis. Kã na rok 2014 (Rok
2012 — 925 tis. Kã, 2013 — 595 tis. Kã) dopisem ze dne 12. 2. 2014, navrhla Komise regeneraãní (poradní orgán Rady mûsta ·tramberka) na svém jednání dne 19. 2. 2014 realizovat akci —Obnova JaroÀkovy útulny“. Rada mûsta ·tramberka na svém 65. jednání dne
25. 2. 2014 schválila V˘zvu k podání nabídky
na vefiejnou zakázku malého rozsahu. Dne
18. 3. 2014 Rada mûsta ·tramberka rozhodla
o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky a souãasnû doporuãila Zastupitelstvu mûsta ·tramberka
schválit pfiíspûvky pro jednotlivé Ïadatele
z Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2014 mj. i realizaci v˘‰e uvedené akce.
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka na svém
21. zasedání dne 26. 3. 2014 schválila pfiíspûvky pro jednotlivé Ïadatele z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014 a tedy i akci — Obnova JaroÀkovy útulny“ v celkové v˘‰i 1 474 776,60 Kã bez DPH, z toho z Programu MPR a MPZ bude hrazena ãástka ve v˘‰i
688 tis. Kã. Smlouva s vítûznou firmou CONSTRUCTUS s.r.o., Ra‰kovice 285, 739 04 Ra‰kovice, byla podepsána dne 27. 3. 2014 s termínem realizace od 1. 5. 2014 do 31. 10.
2014.
JiÏ 3. 3. 2014 starosta mûsta Ing. Jan Socha
informoval nájemce Vala‰ské Království
s. r. o., prostfiednictvím pana Harabi‰e o plánované rekonstrukci — JaroÀkovy útulny“.
Nájemce vyslovil pfiání, aby se akce nerealizovala v hlavních mûsících turistické sezóny,
tj. ãervenci a srpnu 2014.

Dne 3. 4. 2014 se uskuteãnilo jednání mezi mûstem ·tramberk (starosta a místostarosta mûsta) a Vala‰ského Království, s.r.o.,
zastoupené jednatelem spoleãnosti Tomá‰em
Harabi‰em. Mûsto ·tramberk informovalo
nájemce o realizaci stavby a poÏádalo nájemce o vyjádfiení k pfiedloÏenému návrhu Dodatku smlouvy o nájmu nemovitostí a zaslání harmonogramu akcí plánovan˘ch na dobu
realizace stavební akce. Mûsto ·tramberk
souãasnû informovalo nájemce, Ïe pfii provádûní stavebních ãinností, kdy nebude moÏné
zabezpeãit bezpeãnost náv‰tûvníkÛ, dojde
k omezení pfiístupu na vûÏ Trúba, coÏ bude
pfiedmûtem dal‰ího jednání mezi mûstem,
nájemcem a realizaãní firmou s cílem toto
omezení minimalizovat na co nejmen‰í míru.
Jednatel spoleãnosti Vala‰ské Království,
s.r.o., souãasnû poÏádal o zaslání oficiálního
dopisu se zahájením realizace akce s tím, Ïe
na základû tohoto dopisu za‰le mûstu své stanovisko. Dopis ze strany mûsta byl odeslán
dne 4. 4. 2014.
Dne 7. 4. 2014 svolal jednatel spoleãnosti
Vala‰ské Království s. r. o., pan Harabi‰ místní
podnikatele a realizaãní firmu (omluvila se)
na jednání, ze kterého vzniklo Memorandum
proti realizaci — Obnova JaroÀkovy útulny“
a zavfiení vûÏe Trúba v turistickou sezónu
2014. Mûsto ·tramberk na toto jednání nebylo pozváno.
Dne 8. 4. 2014 byla zvefiejnûna na internetov˘ch stránkách Petice za záchranu provozu
vûÏe Trúba a hradu ·tramberka v roce 2014.
Dne 9. 4. 2014 obdrÏelo mûsto ·tramberk
stanovisko nájemce (na základû dopisu ze dne
4. 4. 2014) v nûmÏ je uvedeno, Ïe na‰emu poÏadavku na realizaci akce ve stanoveném termínu nelze vyhovût, vzhledem k tomu, Ïe
plánované stavební akce nemají charakter nezbytn˘ch a neodkladn˘ch oprav a není tak povinností nájemce stavební práce umoÏnit na
úkor uÏívacího práva. Souãasnû nám nájemce sdûlil, Ïe má jiÏ naplánovanou sezónu, investovány peníze do marketingu, dovybavení
hradu, zboÏí a sluÏeb — nasmlouvané partnery, akce, zamûstnance a vyklizení a odevzdání — JaroÀkovy útulny“ v námi poÏadovaném termínu by mu zpÛsobilo nûkolikamilionovou ztrátu na zisku a dal‰í znaãné ‰kody,
které by potom po pronajímateli poÏadoval
nahradit. V rámci zachování dobr˘ch vztahÛ
mezi nájemcem a pronajímatelem nám v‰ak
nájemce sdûlil, Ïe je ochoten vyjít vstfiíc takov˘m zpÛsobem, Ïe po dal‰í domluvû umoÏ-
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níme provádûní stavebních prací od 1. 9.
2014. Bude v‰ak nutné dohodnout kompenzaci za u‰l˘ zisk za období provádûní stavebních prací. Na základû tohoto vyjádfiení mûsto
·tramberk poÏádalo dopisem ze dne 11. 4.
2014 Vala‰ské Království s. r. o., o vyãíslení
ãástky, kterou by následnû mûsto ·tramberk
mûlo kompenzovat za u‰l˘ zisk po dobu provádûní stavebních prací.
Dne 10. 4. 2014 se uskuteãnilo jednání za
pfiítomnosti mûsta ·tramberk, Vala‰ského
Království s.r.o., realizaãní firmy, zástupcÛ
NPÚ Ostrava a pracovnice MÚ Kopfiivnice,
Odboru stavebního fiádu, územního plánování a památkové péãe. Ze strany orgánÛ památkové péãe bylo deklarováno provádûní
archeologického prÛzkumu dle zákona,
v rozsahu cca jednoho mûsíce. Na základû tohoto jednání mûsto ·tramberk obdrÏelo dne
11. 4. 2014 návrh ze strany Vala‰ského Království s. r. o., rozdûlit projekt na dvû ãásti.
První ãást rekonstrukce realizovat od záfií do
prosince 2014 (vyãerpat pomûrnou ãást dotace) a druhou ãást rekonstrukce realizovat od
ledna do bfiezna 2015.
Dne 15. 4. 2014 mûsto ·tramberk obdrÏelo
stanovisko realizaãní firmy v pfiípadû splnûní
poÏadavku nájemce pfii zahájení stavebních
prací od 1. 9. 2014, kde uvádí, Ïe není technicky moÏné realizovat celé dílo do konce ro-

ku 2014 (pfii dobr˘ch povûtrnostních podmínkách je moÏné realizovat stfiechu a obnovu hrázdûní). Po tûchto proveden˘ch pracích
zÛstane —JaroÀkova útulna“ v tûÏko provozu
schopném stavu (elektroinstalace nechránûná omítkami, neomítnuté povrchy vnitfiních
i vnûj‰ích stûn, podlahy ….).
Mûsto muselo dle podmínek Programu
MPR a MPZ odeslat v termínu do 11. dubna
2014 souhrnn˘ pfiehled akcí obnovy kulturních památek, vãetnû v‰ech povinn˘ch dokladÛ (vefiejné zakázky, smlouvy s dodavatelem
na realizaci akce atd...). Podmínkou pro pfiiznání pfiíspûvku z Programu MPR a MPZ je,
Ïe realizace projektu musí b˘t zahájena
a ukonãena v roce poskytnutí pfiíspûvku 2014.

Muzejní noc a Dny mûsta ·tramberka

Podûkování

Chtûli bychom touto cestou poprosit obãany Ïijící v prostoru námûstí o toleranci pfii
konání III. Stra‰idelné ‰tramberské muzejní
noci, která se bude konat 16. kvûtna a bude
trvat do 23 hodin. Dále pfii konání DnÛ mûsta
28. ãervna prosíme obãany, aby zaparkovali
své automobily mimo námûstí podle Nafiízení
mûsta ã. 1/2012 O stání silniãních motorov˘ch vozidel na vymezen˘ch místních komunikacích ve mûstû ·tramberku, ãlánek 6, odst. 2.
Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková

Dûkujeme v‰em pekafiÛm ·trambersk˘ch
u‰í, ktefií nám sponzorsky pfiispûli sv˘mi v˘robky na Den Zemû, kter˘ se konal 26. 4. 2014
nad Kamenárkou ve ·tramberku. Dík patfií
Martinu Bárovi, Miroslavu a Daniele Hanzelkov˘m, Ladislavu Hezkému, Ing. Václavu Sochovi, Ludmile ·uterové.
Anna Ra‰ková

V souãasné dobû zainteresované strany hledají kompromisní fie‰ení tak, aby mohla b˘t
realizace akce uskuteãnûna s minimalizací
dopadu na provoz areálu. BohuÏel do dne‰ního
dne, tj. 17. 4. 2014 mûsto ·tramberk neobdrÏelo ze strany Vala‰ského Království s. r. o.,
harmonogram akcí ani poÏadovanou v˘‰i
kompenzace. Tyto podklady jsou nezbytné
pro pfiedloÏení do orgánÛ mûsta ke koneãnému rozhodnutí.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta
Ing. ·krabal Oldfiich, místostarosta mûsta

Informace pro občany
Oznámení
o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu âeské republiky
ve dnech 23. a 24. kvûtna 2014
Podle § 16 písmene f, zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmûnû
a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
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se uskuteãní volby

v pátek
23. 5. 2014
v sobotu 24. 5. 2014

od 14.00 hod — 22.00 hod.
od 08.00 hod — 14.00 hod.

Místem konání voleb je:
okrsek ã. 1 — ·tramberk, Baﬁiny
je místnost pro hlasování — Základní umûlecká ‰kola, Baﬁiny ãp. 571,
pro obãany podle místa trvalého pobytu na
ulici Baﬁiny
okrsek ã. 2 — ·tramberk, NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm dûtí a mládeÏe, NádraÏní ãp. 450,
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou,
Horeãka
okrsek ã. 3 — ·tramberk, Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní dÛm,
Námûstí ãp. 10,
pro obãany podle místa trvalého pobytu —
na ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta,
Dolní Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec,
JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — ·tramberk, Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace Dallas,
Závi‰ická ãp. 42,
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích ·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu,
Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice,
Pískovna.
Informace o základních zásadách hlasování:
Voliãem, kter˘ má právo volit ve volbách do
Evropského parlamentu /dále jen EP/ na území âeské republiky je osoba, která:
alespoÀ druh˘ den voleb dosáhla vûku 18 let
je státní obãanem âeské republiky, nebo obãanem jiného ãlenského státu Evropské unie, kter˘ je po dobu nejménû 45 dnÛ pfiihlá‰en k trvalému nebo pfiechodnému pobytu na území âeské
republiky, tj. nejménû od 09. 04. 2014.
Voliã mÛÏe hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu a nenastala u nûho pfiekáÏka ve v˘konu volebního práva.
Voliã, obãan âeské republiky, po pfiíchodu do
volební místnosti prokáÏe svou totoÏnost
a státní obãanství âeské republiky platn˘m
obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem
âeské republiky anebo cestovním prÛkazem.
Voliã, kter˘ je obãanem jiného ãlenského státu,
prokáÏe po pfiíchodu do volební místnosti svou
totoÏnost a obãanství jiného ãlenského státu.
Voliãi, kter˘ tak neuãiní, nebude hlasování
umoÏnûno.

Voliã, kter˘ se dostaví do volební místnosti
s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej
pfiiloÏí k v˘pisu ze seznamu voliãÛ pro volby
do EP a voliãe do tohoto v˘pisu dopí‰e. Voliãsk˘ prÛkaz opravÀuje k hlasování ve volbách do EP v jakémkoliv volebním okrsku na
území âeské republiky.
Po záznamu ve v˘pisu ze seznamu voliãÛ pro
volby do EP obdrÏí voliã od okrskové volební
komise prázdnou volební obálku. V pfiípadû,
Ïe voliãi nebyly dodány hlasovací lístky, do‰lo
k jejich po‰kození nebo ztrátû, je moÏné poÏádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístkÛ.
Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlasovacích lístkÛ, vloÏí voliã do úfiední obálky
1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním pofiadového ãísla
nejv˘‰e u 2 kandidátÛ uveden˘m na témÏe
hlasovacím lístku vyznaãit, kterému z kandidátÛ dává pfiednost. Jiné úpravy hlasovacího
lístku nemají na jeho posuzování vliv. Pokud
voliã dal na hlasovacím lístku pfiednostní hlas
více neÏ 2 kandidátÛm, poãítá se takov˘ hlasovací lístek ve prospûch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k pfiednostním
hlasÛm se nepfiihlíÏí.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na pfiedepsaném tiskopise, které jsou pfietrÏené nebo které nejsou vloÏeny do úfiední obálky. Po‰kození nebo pfieloÏení hlasovacích
lístkÛ nemá vliv na jejich platnost, pokud
jsou z nich patrné potfiebné údaje.
Hlas voliãe je neplatn˘, je-li v úfiední obálce
nûkolik hlasovacích lístkÛ.
Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, vloÏí
úfiední obálku s hlasovacím lístkem pfied okrskovou volební komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není
pﬁípustné.
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména
zdravotních dÛvodÛ obecní úfiad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena. V takovém pfiípadû okrsková volební komise vy‰le
k voliãi dva své ãleny s pfienosnou volební
schránkou, úfiední obálkou, hlasovacími lístky.
Ing. Jan Socha
starosta mûsta ·tramberka
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Oznámení provádûní deratizace ve mûstû ·tramberku a v˘zva k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pfiipravuje i v tomto roce
v souladu s ustanovením § 57 zákona
ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, provedení deratizace na nemovitostech v majetku mûsta.
Deratizace na zafiízeních, objektech a podzemních sítích v majetku mûsta bude provedena ve dvou etapách.
První etapa probûhne 5. — 9. kvûtna 2014,
druhá etapa 6. — 10. fiíjna 2014.
Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek
firma DDesinDer, s.r.o. Firmu mÛÏete kontaktovat na tel. 603 494 489 — pan Kopeck˘)
a dozvûdût se bliÏ‰í informace nebo objednat
poloÏení návnad. VÏdy je zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci i Mûsto
Kopfiivnice a SmVak.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme
v‰echny vlastníky nebo správce objektÛ (tj.
rodinn˘ dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty,
restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod.
k souãinnosti a provedení deratizace na sv˘ch
nebo svûfien˘ch objektech.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm a správcÛm
provést následující opatfiení:
Otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím
potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním).
Opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch objektÛ.

Utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.
Vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod. zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit
a spodní ãást dvefií pfiípadnû oplechovat.
Odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky, které
mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt.
Zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby po‰kozené
a netûsnící, udrÏovat ãistotu v jejich okolí.
Zajistit poloÏení nástrah v jednotném termínu.

Zahájení sbûru a svozu bioodpadu

fiení v lese a protokolem o pfievzetí ji pfievezme, se stává závaznou celková v˘‰e tûÏeb, která
je nepfiekroãitelná, stejnû tak podíl melioraãních a zpevÀujících dfievin pfii obnovû porostu.
Pro vlastníka lesa o v˘mûfie do 3 ha, kter˘
má zájem vyuÏít osnovu pro hospodafiení v lese a protokolem o pfievzetí ji pfievezme, stává
se závaznou celková v˘‰e tûÏeb, jeÏ je nepfiekroãitelná.

Dle informace firmy ASOMPO, a.s. bude
svoz bioodpadu v tomto roce zahájen 14. 4.
2014. Hnûdé kontejnery budou rozmístûny
v t˘dnu pfied tímto datem.

Informace pro vlastníky lesa
Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice, odbor Ïivotního
prostfiedí, jako orgán státní správy lesÛ, vyrozumívá vlastníky lesa o v˘mûfie lesního majetku men‰í neÏ 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodáfisk˘ plán (LHP), Ïe lesní
hospodáfiskou osnovu (LHO) s platností 1. 1.
2014 — 31. 12. 2023 si pro svÛj les mÛÏete
pfievzít na Mûstském úfiadu Kopfiivnice, odboru Ïivotního prostfiedí, a to v otevírací dobû úfiadu.
Pro vlastníka lesa o v˘mûfie vût‰í neÏ 3 ha,
kter˘ má zájem vyuÏít osnovu pro hospoda-

Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny
v souladu se zákonem ã. 258/2000 Sb. a dle
metodického pokynu hlavního hygienika âR.
Pfii moÏném v˘skytu potkanÛ bûhem roku
kontaktujte úsek Ïivotního prostfiedí, aby
mohla b˘t sjednána náprava.
Dûkujeme za spolupráci.

Poplatky za odpad
UpozorÀujeme obãany, Ïe od 15. 4. 2014 do
15. 5. 2014 je ve dnech pondûlí a stfieda 8 — 12
a 13 — 17 hodin v budovû Mûstského úfiadu
·tramberk, na úseku Ïivotního prostfiedí
zpfiístupnûn hromadn˘ pfiedpisn˘ seznam,
kter˘m byl vymûfien místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunál-
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ních odpadÛ poplatníkÛm, ktefií nezaplatili
poplatek za rok 2013.

Památkou roku se stal obnoven˘
kostel ve ·tramberku

Po tomto termínu bude hromadn˘ pfiedpisn˘ seznam pfiedán finanãnímu oddûlení jako
podklad k vymáhání dluhÛ.
V loÀském roce bylo vzhledem k velkému
poãtu dluÏníkÛ po rozhodnutí rady mûsta
·tramberka pﬁistoupeno k exekucím. Doporuãujeme ovûfiit si na úseku ÎP (E – mail:
zivotni.prostredi@stramberk.cz, tel.: 558 840
609) máte-li tento poplatek za v‰echny ãleny
rodiny (vãetnû novorozen˘ch dûtí) v pofiádku,
abyste se vyhnuli moÏn˘m nepfiíjemnostem.

Památkou roku 2013 se stal kostel svaté
Katefiiny ve ·tramberku v Moravskoslezském
kraji. SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska ocenilo jeho obnovu v prvním
roãníku soutûÏe pfii zahájení konference
v Písku. Komisi zaujala pfiíkladná symbióza
vyuÏití cenné památky po obnovû, spojení duchovní ãinnosti s dal‰ím spoleãensk˘m vyuÏitím. âTK to fiekla pfiedsedkynû sdruÏení Ivana Popelová.
Kostel sv. Katefiiny se stfiechou a ohradní
zdí krytou ‰indelem stojí na vyv˘‰eném bfiehu fiíãky Sedlnice pfii cestû ze ·tramberka do
Nového Jiãína. Samotn˘ kostel je vrcholnû
gotická stavba z pfielomu 14. aÏ 15. století
s pravoúhl˘m knûÏi‰tûm a obdélnou lodí. Od
roku 1935 kostelík chátral. Celkové náklady
opravy v letech 2011 aÏ 2012 dosáhly témûfi
pûti milionÛ korun, z nichÏ 92,5 procenta dotovala EU.
Na 24. konferenci sdruÏení se do Písku sjeli
zástupci témûfi dvou stovek mûst a obcí, které
peãují o památkové rezervace nebo památkové zóny. Leto‰ní setkání na téma Památky bez
bariér bylo urãeno zejména zástupcÛm samospráv a pracovníkÛm odborn˘ch organizací, ktefií se na fie‰ení pfiístupnosti, bezbariérovosti a prezentace památek pfiímo podílejí.
Kostel je moÏné si prohlédnout vÏdy o víkendu v sobotu od 12 do 17 hodin a v nedûli
od 13 do 18 hodin. V pfiípadû nepfiítomnosti
prÛvodce volejte na tel. ãíslo 604 635 585.
(www.svata–katerina.cz)

Od poplatkÛ nejsou dle vyhlá‰ky osvobozeni od roku 2012 obãané s trval˘m pobytem na
Námûstí 9 (v˘jimkou jsou pouze obãané pobírající zároveÀ déle neÏ tfii mûsíce pfiíspûvek
v hmotné nouzi).
Dále pfiipomínáme, Ïe konec splatnosti
místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ pro
rok 2014 dan˘ obecnû závaznou vyhlá‰kou
ã. 2/2013 je 30. 6. 2014.
Úhradu proveìte v pokladnû MÚ (po a st
8.00 — 12.00 a 13.00 — 17. 00, út a ãt 8.00 —
12.00) nebo bankovním pfievodem na úãet ãíslo 19–1765166349/0800, s.s. 1340, variabilní
symbol zjistíte na úseku ÎP (kontakty v˘‰e).

Dûtsk˘ herní mobiliáﬁ
na fotbalovém hﬁi‰ti Baﬁiny
V tûchto jarních mûsících jsme byli nuceni
odstranit ve‰keré dûtské herní prvky na fotbalovém hfii‰ti na Bafiinách. Stalo se tak proto, Ïe ani jeden herní prvek nepro‰el revizí,
vzhledem ke svému stáfií. Pfii pfiípadném zranûní dûtí by mûsto mûlo problémy s orgány
zab˘vající se bezpeãnosti a ochrany, popfi. poji‰Èovnou.
ProtoÏe se nyní pracuje na opravách jin˘ch
dûtsk˘ch hfii‰È ve mûstû, které se musí zaplatit, posoudíme finanãní moÏnosti a budeme
jednotlivé herní prvky doplÀovat i na fotbalovém hfii‰ti. Nyní si mohou dûti hrát na novû
vznikl˘ch bafiinsk˘ch dûtsk˘ch hfii‰tích. Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková

Za udûlení ceny Památka roku 2013 spoleãnû podûkujeme pfii m‰i svaté v kostele sv.
Katefiiny v sobotu 17. kvûtna v 17 hodin.
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Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Autor knihy Cestování je mÛj Ïivot —
Leo‰ ·imánek, popisuje své záÏitky z mládí,
cestu Tichomofiím, plavbu na nafukovacích
ãlunech a s vlastnoruãnû vyrobenou plachetnicí
kanadskou divoãinou aÏ do Severního ledového oceánu. Vyprávûní doplÀují zatím nezvefiejnûné fotografie.
Druhá svûtová válka se ch˘lí ke konci, nûmecká vojska se musela z rusk˘ch plání stáhnout do Polska, jejich velení vidí, Ïe celkové
poráÏce nelze zabránit, Ïe ani rozkaz bojovat
do posledního náboje postupující ruskou
armádu nezastaví. A tak se zoufalí vojáci mstí
vraÏdûním a vypalováním cel˘ch mûst. Váleãn˘ román Vláda pekel napsal Sven Hassel.
Kniha Davida LaÀky — ·tûpánkovi, s podtitulem Zdenûk, Jana, Martin a Petr v divadle,
ve filmu, v Ïivotû… vypráví o herecké dynastii rodu ·tûpánkov˘ch.
V dne‰ní dobû je kaÏdé druhé manÏelství
rozvedeno. Tohle memento pfiimûlo brnûnskou autorku Vûru ¤eháãkovou k napsání
knihy TaÈko, neodcházej. Poukazuje na to, jak
rozbití rodiny tûÏce nesou dûti. Nezodpovûdní
rodiãe jdou mnohdy bezohlednû za osobním
‰tûstím a následky mohou b˘t hrozivé. Pavel
— hlava rodiny — si ve stfiedním vûku dokazuje muÏnost odchodem z domova za mladou
milenkou. Doufá, Ïe b˘valá manÏelka a dûti
jeho krok pochopí. Dûti ale na otci lpí, nesou
jeho odchod velice tûÏce. Star‰í Sára, procházející pubertou se mûní na vzpurnou a tûÏko
zvladatelnou holku, chytá se ‰patné party.

Mlad‰í Artur odná‰í otcovo rozhodnutí zdravotnû. Dûti ustaviãnû hledají prav˘ dÛvod,
proã taÈka rodinu opustil, vÏdyÈ je má pfiece
rád…
Knihu Pravda o mém muÏi — napsala Halina Pawlowská. Je to pfiíbûh pro ty, ktefií
chtûjí milovat hodnû a dlouho. ,,Je to pfiíbûh
mého manÏelství. A zaãala jsem ho psát, kdyÏ
jsem byla nejvíc smutná, abych si vybavila,
jak jsem byla veselá. Jak jsem milovala a jak
jsem byla milována. Doufám moc, Ïe se pfii
ãtení budete tro‰ku smát, a moÏná…, Ïe svého
muÏe pohladíte a fieknete mu: ,,BoÏe! Já jsem
tak ‰Èastná, Ïe tû mám!“
Libu‰e Bûlunková — MûK ·tramberk

Noc s Andersenem
V pátek odpoledne 4. dubna 2014 se se‰li
Ïáci 4., 6. a 7. tfiíd spoleãnû s p. uãitelkou JalÛvkovou a s p. uãitelkou Stanislavovou
v Mûstské knihovnû.
Konal se zde jiÏ 14.
roãník celorepublikové Noci s Andersenem. Paní uãitelky
a paní knihovnice pfiipravily pro dûti pestr˘
program. Hrála se
soutûÏní hra Kufr, ãetlo se z pohádek Cyrila
Hykla, Ïáci vyplÀovali pracovní listy, hráli
pantomimu, psali sami pohádky. Dûtem chutnal pfiipraven˘ ãaj i bábovka.
Na závûr v‰ichni obdrÏeli diplom s logem
soutûÏe a malou sladkost.

Ze školy

·tramberské novinky 7

Sklenûná tvorba v základní ‰kole
Pfiem˘‰lení, fantazie, nad‰ení a nakonec
krásná práce vycházející ze srdíãka v‰ech dûtí,
které si pfii‰ly vyrobit samy nebo v doprovodu
rodiãÛ nûco hezkého. NeÏ v˘robky zaschly,
kaÏd˘ ochutnal v˘born˘ mouãník, kter˘ upekly
paní kuchafiky ve ‰kolní jídelnû.
Zkrátka, dne 9. 4. 2014 se odpoledne ve ‰kole
zastavil ãas i pro nûkteré spûchající rodiãe.
Dal‰í v˘tvarnou dílnu chystáme na podzim.
Za Klub rodiãÛ pfii Z· a M· ·tramberk
Jana Svobodová

Den naruby
Netradiãní pfiipomenutí Dne uãitelÛ zaÏila
na‰e ‰kola ve dnech 27. — 28. bfiezna. Celkem
15 ÏákÛ devát˘ch tfiíd si vyzkou‰elo, jaké to je
b˘t uãitelem.
V rámci projektového dne pod názvem Den
naruby se Ïáci na prvním stupni mohli tû‰it,
Ïe je v nûkter˘ch hodinách budou uãit na‰i
nejstar‰í Ïáci. Na tuto v˘uku se deváÈáci velmi zodpovûdnû nachystali, svou vlastní pfiípravu dopfiedu konzultovali s jednotliv˘mi
vyuãujícími. Vybrali si pfiedmûty Aj, âj a M,
uãili pfieváÏnû ve dvojicích. Mal˘m ÏákÛm se
tyto hodiny moc líbily, protoÏe je ãekaly kromû jiného nové hry, kfiíÏovky, soutûÏe a hlavnû — Ïádné zkou‰ení.
V‰em deváÈákÛm tímto za jejich v˘kon moc
dûkujeme a pfiejeme jim mnoho úspûchÛ
v budoucí (tfieba uãitelské) profesi.
Mgr. ZdeÀka Havlíková, fieditelka ‰koly

Orientaãní bûh ve ‰kole
V pátek 28. bfiezna 2014 zaÏila na‰e ‰kola
dal‰í novinku — první ‰kolní závod v orientaãním bûhu — pod názvem ·tramberské
kufrování.

Za krásného poãasí se na traÈ s mapou v ruce vydalo celkem 37 startovních ãísel, se kter˘mi soutûÏili na krat‰í ãi del‰í trati Ïáci 4. aÏ
9. roãníku. Mlad‰í dûti z prvního stupnû bûÏely
vût‰inou na krat‰í trati a po dvojicích, celkem
se tak do závodu zapojilo 56 ÏákÛ ‰koly.
V‰ichni závodníci si zkusili absolvovat traÈ
v co nejkrat‰ím trase pomocí orientace ve
speciální mapû pro orientaãní bûh.
Tato akce se konala díky vydatné spolupráce ‰koly s âesk˘m svazem orientaãních sportÛ, konkrétnû se Sportovním klubem orientaãního bûhu Ostrava. Díky tûmto odborníkÛm jsme mûli moÏnost zapÛjãit pro ‰kolní
závod ve‰kerou profesionální techniku a vybavení pro závod v orientaãním bûhu. Îáci si
tak sami na sobû vyzkou‰eli, jaké to je bûÏet
Národním sadem (i kdyÏ v dobfie známém terénu) pfiesnû podle mapy, s elektronick˘m
ãipem na ruce a najít v‰echna kontrolní stanovi‰tû, navíc ve správném pofiadí. Pfied samotn˘m závodem jsme sice nepodcenili teoretickou pfiípravu, ale zde máme je‰tû rezervy
— pro pfií‰tû vylep‰íme. VítûzÛm i poraÏen˘m
gratulujeme za úspû‰né zdolání v‰ech nástrah tratû a uÏ teì se tû‰íme na pfií‰tí — druh˘ roãník závodu.
Tato akce se konala za podpory fieditelky
‰koly, která pro Ïáky organizuje jako — Pﬁebor Z· ·tramberk v orientaãním bûhu
Národním sadem“. V sobotu pak probíhal za
podpory starosty mûsta ·tramberka hlavní
závod — neoficiální mistrovství Moravy ve
sprintu v orientaãním bûhu, kter˘ byl kromû
registrovan˘ch sportovcÛ urãen také pro
ostatní vefiejnost a obyvatele ·tramberka.

Tû‰íme se do ‰koly
V úter˘ 8. dubna 2014 od 16 hodin probûhla závûreãná ãást projektu Tû‰íme se do ‰koly.
Budoucí Ïáãci si v prÛbûhu programu zopakovali rytmizaci fiíkanky, názvy i rozli‰ování
geometrick˘ch tvarÛ, fie‰ili matematické úlohy, tfiídili obrázky podle spoleãn˘ch znakÛ.
Pozornost a soustfiedûní vyuÏili pfii vyhledávání rozdílÛ mezi témûfi stejn˘mi pfiedmûty.
Pro rodiãe byla pfiipravena beseda s Mgr. Radkou
Mikovou na téma ·kolní zralost. Závûrem se
dûti se zájmem zapojily do didaktické hry na
interaktivní tabuli.
Cel˘ projekt Tû‰íme se do ‰koly mûli moÏnost rodiãe zhodnotit formou jednoduch˘ch
písemn˘ch odpovûdí. V˘sledky ukazují na velmi
pozitivní hodnocení náplnû i obsahu jednotliv˘ch setkání.
Mgr. Mária MaÈátková

·tramberské novinky 8

Exkurze v Îivoticích
Pouãná i zábavná byla pro Ïáky ãtvrté a páté tfiídy exkurze v prostorách skládky v Îivoticích. V pátek 11. dubna 2014 v dopoledních
hodinách jsme si po pfiíjezdu autobusem vyzvedli svaãinku, pití a malou sladkost. V‰ude
kolem byla jen velká travnatá plocha, skládku
jsme na první pohled nikde neobjevili.
Po úvodním krátkém programu a pfiivítání
jsme se s prÛvodcem vydali smûrem ke skládce. Nacházela se vlastnû pfiímo pfied námi, ale
pouze z druhé strany nebyla je‰tû porostlá
trávou a teprve tam jsme mohli pozorovat obrovsk˘ kopec odpadÛ, nad kter˘m létalo hejno rackÛ. Pan prÛvodce vysvûtloval, jak se odpady postupnû naváÏejí a ukládají, aby neniãily Ïivotní prostfiedí.
Skládka v Îivoticích je v provozu od roku
1994 a pro obce Novojiãínska se podílí na likvidaci témûfi v‰ech druhÛ odpadÛ kromû nebezpeãn˘ch.
Závûrem exkurze bylo pro nás pfiipraveno
malé diskotékové — fiádûní“ a úplnû nakonec
nás pfiekvapil herec ze seriálu Ordinace v rÛÏové zahradû 2 — Petr Rychl˘, kter˘ v‰em zájemcÛm ochotnû dával svÛj autogram.
Îáci V. A tfiídy.

PopuLARP Odysea Holy
V pátek 28. bfiezna se tfiída 8. a zúãastnila
projektu s názvem PopuLARP Odysea Holy
v areálu Dolních Vítkovic v Ostravû.
Pro Ïáky byl pfiipraven zajímav˘ program,
kter˘ mûl dvû ãásti. V té první procházeli interaktivní expozicí vûnovanou historii techniky, vyzkou‰eli si obsluhu rÛzn˘ch zafiízení,
ovûfiili fiadu fyzikálních principÛ, se kter˘mi
se ve ‰kole seznámili. Zkusili tkát látku, obrábût dfievo, fiezat polystyren, zji‰Èovali svou
v˘‰ku pomocí historick˘ch jednotek, vyrábûli elektrickou energii, zkou‰eli trenaÏery rÛzn˘ch dopravních prostfiedkÛ.
Druhou ãástí projektu byla hra, ve které Ïáci putovali kosmickou lodí. Bûhem cesty plnili fiadu úkolÛ, jejichÏ prostfiednictvím získávali poznatky spojené s chemick˘mi dûji.
Program byl zajímav˘, v‰em se velmi líbil.
Expozice je pfiístupná pro vefiejnost.
Karla Doãkalová

Zpívání pod Trúbou
Pûvecká soutûÏ dûtí z matefisk˘ch ‰kol na‰eho regionu —Zpívání pod Trúbou“ dospûla
do 19. roãníku, kter˘ probûhl 10. dubna 2014
v M· na Bafiinách. Pfiedvést své umûní pfii‰el

tentokrát rekordní poãet — 28 — v˘born˘ch
zpûvákÛ ze ·tramberka, Kopfiivnice, Pfiíbora,
Îenklavy a Fren‰tátu p. R.. V‰echny dûti (ve
vûku od 3 do 6 let) za doprovodu sv˘ch uãitelek nebo hudby z CD zpívaly v˘bornû. Byl pfiímo poÏitek je poslouchat.
Porota mûla nelehkou úlohu, zhodnotit v˘kony mal˘ch soutûÏících. Nakonec rozdûlila
soutûÏící zpûváky do bronzového, stfiíbrného
a zlatého pásma. V‰ichni si za své v˘kony odnesli domÛ krásnou knihu a dárek od zamûstnancÛ ‰kolky — perníkovou Trúbu.
Rodiãe, uãitelky i dûti pfii‰la pozdravit fieditelka Z· a M· ·tramberk Mgr. Zdenka Havlíková a mûsto ·tramberk zastupovala vedoucí
kulturního oddûlení mûsta paní Anna Ra‰ková, která vydatnû pomáhala porotû v jejím
rozhodování.
Krásné rozezpívané odpoledne bylo zakonãeno poho‰tûním pro v‰echny zúãastnûné dûti i jejich doprovod.
Dûkujeme v‰em, ktefií se zaslouÏili o toto
pfiekrásné odpoledne, a uÏ se tû‰íme na dal‰í,
jubilejní 20. roãník.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

LyÏaﬁsk˘ a snowboardov˘ kurz
Tento ‰kolní rok se na‰i Ïáci vydali na lyÏafisk˘ a snowboardov˘ kurz na nové místo,
kter˘m se stal Horsk˘ hotel Kyãerka a pfiilehlé sjezdovky. Zima lyÏafiÛm pfiíli‰ nepfiála,
a kdyÏ o víkendu pfied odjezdem zaãalo pr‰et,
pfiestávali jsme vûfiit, Ïe na sjezdovce nûjak˘
sníh zbude. Byli jsme proto pfiekvapeni, kdyÏ
jsme objevili horní ãást sjezdovky pokrytou
snûhem a na ní pak probíhala v˘uka aÏ do
ãtvrteãního odpoledne. PfiestoÏe nejel vlek
a v‰ichni jsme si museli ‰lápnout do kopce,
podafiilo se v‰em ÏákÛm zvládnout jízdu na
lyÏích, snowbladech ãi snowboardu, anebo
svÛj styl vylep‰it. Po v˘cviku na svahu pak následovaly pfiedná‰ky zamûfiené na bezpeãnost
na horách, techniku jízdy a v˘voj lyÏování
a snowboardingu. Stfieda byla dnem odpoãinku, a proto jsme se vydali do nedalek˘ch lázní pfii hotelu Horal. DruÏstvo snowboardistÛ
si pak své jízdní dovednosti a rovnováhu procviãovalo také na longboardu, kter˘ patfiil
k vítanému zpestfiení kurzu. âtvrtek zakonãil
závûreãn˘ test znalostí a diskotéka. V pátek
pfii cestû domÛ jsme se vydali na vrchol hory
SoláÀ, ze kterého jsme obdivovali v˘hled na
celé Beskydy. Nedostatek snûhu vynahradilo
sluneãné poãasí, díky kterému se nakonec cel˘ kurz vydafiil.
Mgr. Stanislav Pe‰
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¤editelské volno pro Ïáky základní
‰koly — oznámení
VáÏení rodiãe,
dávám na vûdomí, Ïe v pátek dne 2. kvûtna
2014 vyhla‰uji pro Ïáky Z· ·tramberk volno
ﬁeditele ‰koly z provozních dÛvodÛ (·kolsk˘
zákona 561/2004, § 24, odst. 2).
Îáci nebudou mít vyuãování, ze stravování budou v‰ichni strávníci automaticky odhlá‰eni. Provoz v‰ech matefisk˘ch ‰kol zÛstává beze zmûny.
Pro Ïáky 1. — 5. roãníku nabízíme moÏnost
celodenního pobytu ve ‰kolní druÏinû, která
bude v provozu pfii dostateãném poãtu pfiihlá‰en˘ch ÏákÛ (od 6:30 do 16:00 hodin).
Dûti 1. — 5. roãníku dostanou návratku, prosíme o jejich vãasné vyplnûní a navrácení ‰kole.
Za pochopení dûkujeme.
Mgr. ZdeÀka Havlíková, fieditelka ‰koly

Mezinárodní turnaj v kopané, Branice
Dne 5. dubna se na‰e Ïákynû vydaly na mezinárodní turnaj v halové kopané, kter˘ se konal v polském mûstû Branice. Akce probûhla
ve spolupráci s oddílem Kotouã ·tramberk,
kter˘ dívky vût‰inou prvním rokem nav‰tûvují

a kde se pfiipravují pod vedením trenérÛ pana
Radka Petrá‰e a pana Ladislava Slaniny. Mezi
t˘my z Polska a Slovenska to na‰e dívky nemûly jako jediné reprezentantky âeské republiky snadné. Postupnû se utkaly s t˘my
Istebna (PL), Glubczyce (PL) a Îilina (SR),
v napínav˘ch zápasech dokázaly nakonec porazit jen polsk˘ t˘m Glubczyce a se 3 body za
vítûzství je ãekalo utkání o 5. — 6. místo,
v nûmÏ na penalty v deváté sérii podlehly t˘mu z mûsta Glogóvek (PL).
Celkové ‰esté místo z osmi zúãastnûn˘ch
t˘mÛ je pro zaãínající fotbalistky pfiesto
úspûchem a vûfiíme, Ïe v pfií‰tím roce budeme bojovat o nejvy‰‰í pfiíãky.
V‰em dûvãatÛm dûkuji za reprezentaci
Mgr. Stanislav Pe‰

Pﬁipravujeme:
DÛm dûtí a mládeÏe, poboãka ·tramberk
pofiádá ve dnech 2. — 6. ãervna

ble‰í trh
Zaãátek 8.30 — 17.00 hod.
Prodej obleãení, hraãek, knih a vûcí
do domácnosti

Ze sportu
Judo
V sobotu 5. dubna se konal v Opavû 23.
Slezsk˘ pohár ÏákÛ v judo.
Ze ‰tramberského oddílu se zúãastnilo
5 závodníkÛ a ti roz‰ífiili poãet startujících na
184 nadûjí z 20 oddílÛ Moravy, Slovenska
a Polska.
Turnaj otevfiela soutûÏ benjamínkÛ. Do
27 kg nastoupil Nikolas Matûj proti Kuchárovi ze Îiliny. Zabojoval pûknû, dokonce se dvakrát
dostal z drÏení. Nakonec prohrál sporn˘m
chvatem Kubi–nage, kter˘ byl v této kategorii donedávna zakázan˘, a do dal‰ích bojÛ nezasáhl. Do 30 kg nastoupili dva. Zatím nejúspû‰nûj‰í Jan Machaã po nemoci na soupefie
nestaãil. Petr ·tichauer byl favoritem druhé
skupiny. V 1. kole porazil pfied limitem VaÀka z Orlové. Proti Polákovi Hriniewiczovi se
opût bl˘skl parádním protichvatem,
coÏ rozhodãí ocenili nejvy‰‰í známkou
a v‰ichni, vãetnû v˘pravy soupefiÛ, povaÏovali
zápas za ukonãen˘. JenÏe zaãaly problémy.
Od leto‰ka totiÏ platí nová a dost zásadní pravidla a jasné nejsou ani tûm, co se o to postarali. Po dohadování Petrovu akci zru‰ili a zápas zaãal znovu. Situace se v‰ak opakovala,

vãetnû hodnocení. Následovaly opût tahanice
u stolku rozhodãích. Akce byla zru‰ená a opût
nov˘ zápas. Toto jednání zápas poznamenalo,
protoÏe ná‰ borec nevûdûl, co mÛÏe a co ne.
Tûsnû pfied koncem prohrál na drÏení. K tomu pfiidal vítûzství nad Mat˘skem z Baníku
a prohru s PotÛãkem z Mittalu. Bylo z toho 3.
místo ve skupinû a z toho se nepostupuje. V˘kon Vojty Davida byl pfiíli‰ odevzdan˘ a zÛstal
hluboko —pod bednou“. Po del‰í pauze zÛstal
ve hfie uÏ jen st. Ïák Adam Bajer do 46 kg, kter˘ dovede pfiíjemnû i nepfiíjemnû pfiekvapit.
Tentokrát se do toho obul od zaãátku. Zvítûzil ve svojí 5ãlenné skupinû, vÏdy pfied ãasov˘m limitem. O finále se utkal proti KaÀovi
z Orlové a po pûkném hodu postoupil do finále proti Hromjákovi z SKP Ostrava. Pûkn˘
zápas, ale od zaãátku mûl soupefi mírnû navrch. Pfievahu zvy‰oval a zvítûzil. Adam bral
po pûkném v˘konu stfiíbrnou medaili.
V sobotu 12. dubna startovali zástupci
‰tramberského oddílu hned na dvou soutûÏích. Dva benjamínci nastoupili na turnaji
v Bohumínû. Slab‰í úãast asi ãtyfiicítky nadûjí poznamenalo konání závodÛ ve stejné kategorii v nedaleké Karviné. Pfiesto se kluci po-
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prali a oba dovezli zlato za 1. místa. Vojta David do 38 kg, kdyÏ ve finále porazil domácího
Kantora. Petr ·tichauer do 32 kg o 1. místo
zdolal nejtûsnûj‰ím pomûrem Mat˘ska z Baníku Ostrava.
Poprvé se pfiedstavili mezi veterány Miroslav Bajer (+100 kg) a Luká‰ Holub (90 kg).
Pamûtníci moÏná vzpomenou, Ïe oba
v r. 1991 s úspûchem hostovali za MEZ Mohelnice a velkou mírou pomohli k zisku titulu Mistra âSFR dorostu. V témÏe roce pfiidal
Mira bronz ze stejné soutûÏe jednotlivcÛ.
Tentokrát po témûfi 10leté pauze vyjeli na Mezinárodní Mistrovství Slovenska jednotlivcÛ
veteránÛ, do PováÏské Bystrice. Ve vûkové kategorii do 40 let nejprve startoval Luká‰. Zaãal dobfie, kdyÏ pfied limitem porazil Tomá‰e,
ze Sparty Praha. Následovala prohra s Bielakem ze ZËS Martin (0:10). V opravách o 3.
místo prohrál na trest ·IDO ze Szábem z Mira
ve 3ãlenné skupinû prohrál se Stehnem z Baníku Ostrava (0:10), ale pak zazáfiil a porazil
vicemistra Evropy Uhláfie z Prievidze (10:0),
ostravsk˘ borec prohrál 10:0 s Uhléfiem a do‰lo na váÏení. Mira postoupil jako 2. ze skupiny na vítûze — B“ skupiny — Korbela ze Îiliny.
Získal vedení za 5 bodÛ. To nedokázal udrÏet

a tûsnû pfied koncem prohrál za 10 bodÛ. O 3.
místo pak porazil ·ulera z Nitry (5:0) a dovezl
bronz.
A právû Miroslav Bajer bude v sobotu 17.
kvûtna obhajovat prvenství v Mezinárodní
soutûÏi NE WAZA (boj na zemi) na domácí Ïínûnce. Vedení oddílu jiÏ teì zve v‰echny na
tento den do ‰tramberské sportovní haly. Zaãátek je v 10 hod
Trojice ‰trambersk˘ch závodníku nastoupila i 19. dubna v Ostravû na Velké cenû. SoutûÏ se konala opût soubûÏnû se soutûÏí v Hranicích a pofiadatelé se museli podûlit o úãast,
která byla tímto poznamenaná. Úãastnilo se
zde okolo 120 nadûjí pfieváÏnû z okolí Ostravy, coÏ bylo dost slabé. Star‰í Ïák Adam Bajer
startoval do 46 kg. Bojoval vcelku dobfie. O finále prohrál s Hramjákem (SKP Ostrava)
a o 3. místo v opravách si pak poradil se Slívou z Baníku. Stejné umístûní dosáhl i Jan
Macháã do 30 kg benjamínkÛ, kdyÏ za 10 bodÛ prohrál s Boháãkem z Baníku. Ve vyrovnaném zápase o 3. místo prohrál s Patiãkem
z Mittalu nejtûsnûj‰ím pomûrem. Do 38 kg
benjamínku ‰el Vojta David. Budil dojem, jakoby
se mu nechtûlo, v‰e prohrál a skonãil aÏ pát˘.
Josef ·tábl, trenér

Základní ãást volejbalové soutûÏe u konce
·trambersk˘ volejbal má za sebou jiÏ
v‰echna utkání základní ãásti jak v kategorii
muÏÛ, tak mezi Ïenami. Obû druÏstva hrající
Krajsk˘ pfiebor se v leto‰ní sezónû vÛbec neztratila. MuÏi po loÀské ne moc bodovû plodné sezónû pfiesvûdãili, Ïe se jiÏ lépe sehráli
a podávali letos mnohem lep‰í v˘kony. V posledních dubnov˘ch zápasech zajíÏdûli ‰tramber‰tí volejbalisté na hfii‰tû Oder a o t˘den pozdûji v sobotu 12. 4. zakonãili sezónu na domácím hfii‰ti proti Kozlovicím. Odry stále bojující o první pozici v soutûÏi nedaly místním
volejbalistÛm ani moc ‰anci odvézt si z jejich
palubovky nûjaké body, proto zisk alespoÀ
jednoho bodu po poráÏce 2:3 ve druhém utkání byl úspûchem. Jak se pozdûji ukázalo,
pfiesnû o jeden bod skonãily Odry na koneãném druhém místû. O t˘den pozdûji, v sobotu 12. 4., pfiijeli do ·tramberka volejbalisté
Kozlovic. A také neodjeli s prázdnou. První
utkání sice domácí volejbalisté zvládli ve ãtyfiech setech a vyhráli 3:1, ale druh˘ zápas dospûl aÏ do pátého setu, v nûmÏ se bohuÏel radovali hosté z Kozlovic a odjíÏdûli tak se ziskem 2 bodÛ. ·tramber‰tí volejbalisté se tak
po celkovém zisku 37 bodÛ umístili na celkovém 5. místû. Celkov˘m vítûzem se nakonec
stalo druÏstvo Palkovic B, o bod právû pfied

Odrami.Místním volejbalov˘m Ïenám se v leto‰ní
sezónû velmi dafiilo. Pro‰ly soutûÏí pouze se
3 prohrami z moÏn˘ch 28 zápasÛ. Dvû jednoznaãná vítûzství v Kopfiivnici 3:0 v sobotu 22.
3. potvrdila dobrou formu ‰trambersk˘ch volejbalistek. O t˘den pozdûji, v nedûli 30. 3.,
proti sobû na ‰tramberské palubovce nastoupily místní volejbalistky proti t˘mu Krnova.
V prvním utkání byl ·tramberk jednoznaãnû lep‰ím t˘mem (3:0), ve druhém uÏ nastaly
komplikace a zápas dospûl aÏ k pátému setu.
·tûstí se nakonec pfielilo na ‰tramberskou
stranu a dva body zÛstaly doma. Úspû‰nou jízdu soutûÏí potvrdily místní hráãky také v dal‰ím domácím dvojutkání proti Hluãínu, a to
v sobotu 5. 4. Vzhledem ke ztrátû jednoho bodu ostravského t˘mu v Kopfiivnici si ‰tramberské volejbalistky vybudovaly pfied posledním kolem jiÏ dostateãn˘ sedmibodov˘
náskok, a tím si pojistily koneãné první místo.
Závûreãné dva zápasy v Polance n. O. tak jiÏ
mohly b˘t jen odehrány. To ale místní volejbalistky nechtûly dopustit a i z posledního dvojutkání, i pfies men‰í zaváhání, odváÏely pln˘
poãet bodÛ. Ve finálové ãásti se tak po zisku 75
bodÛ utkají s vítûzkami ze skupiny B z Tfiince.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ kvûten 2014

Blahopﬁejeme

95 let
90 let
89 let

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

84 let
82 let

80 let

75 let
70 let

VaÀková Matilda
Staryszaková Zdenka
Ja‰ek Vladimír
·mahlíková Anna
·udáková Emilie
Kormaník Vasil
Luká‰ková BoÏena
Hylská Ludmila
Bortel Stanislav
·varcová Jitfienka
Urbanãíková Vûra
Vanûk Jaroslav
Bajerová Heide
Gzylová Zdenka

Narozené dûti
Filip Kupka
Alexandr Nikolov
Jan Rek
Kry‰tof Kopka

Zemﬁeli
Olga Sochová
Vûra ·undová
Jan Geryk

Kam do společnosti a za kulturou

Město Štramberk a
Skupina scénického šermu Allegros ze Štramberka
vás co nejsrdečněji zve na sobotní podvečer

Setkání s historií
V sobotu 10. května 2014 v 18.00 hod
Amfiteátr pod Starou věží

Program:
Pohádka pro děti i dospělé • Dobová hudba Rabussa z Přerova
Večerní mystické představení s ohňovými efekty

Boj dobra se zlem
Všichni jste srdečně zváni
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti, důchodci 25 Kč
Akce se koná v rámci Mezinárodního dne památek a sídel
V případě deštivého počasí se akce ruší
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Město Štramberk
Muzeum Zdeňka Buriana — Městská galerie (Městské informační centrum)
Hrad Štramberk — Štramberská Trúba Divadelní spolky — Loutkové divadlo Perníkovka
Dům dětí a mládeže, pobočka Štramberk
vás srdečně zvou

III. Strašidelná štramberská muzejní noc
Pátek 16. května 2014 od 17.00 — 23.00 hodin ve Štramberku
17.00 — 23.00 Otevřeno: Muzeum Zdeňka Buriana — Muzeum Novojičínska,
Městská galerie — Městské informační centrum, Hrad Štramberk — Trúba,
Loutkové divadlo Perníkovka

Program:

Městská galerie — Městské informační centrum, Zauličí 456
19.30 V zajetí ledu a noci aneb naši rodáci v rakousko–uherské polární expedici
(1872 —1874)
Přednáška o našich významných krajanech
— vypráví Radek Polách z Muzea Novojičínska
Výstava: Mikro Štramberk — T. Hoďák, Krása voskem malovaná — J. Povalová

Muzeum Zdeňka Buriana, Náměstí 31
17.00 — 23.00 Kostýmované prohlídky
18.00 a 20.30 Promítání filmu Vinnetou — Poklad na Stříbrném jezeře
(tvůrci mayovských filmů byli inspirováni ilustracemi Zdeňka Buriana)
a zajímavých unikátních dokumentů o Zdeňku Burianovi

Scénické obrazy ze života školních dítek v expozici MNJ školní třídy a kabinetu
— (v podání studentského a dětského souboru Pod věží)
Krátké skeče v době 17.15 — 18.00, 19.00 — 19.45, 21.00 — 21.45
Výstava: Zdeněk Burian 2014. Cesta do pravěku
Soutěž: Putujeme za dinosaury

Hrad Štramberk — Trúba
17.00 — 23.00 Noční výstupy na věž
Výstava: Slet strašidel na Štramberské Trúbě
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Náměstí ve Štramberku — kolem kašny 17.00 — 23.00
Skupina HTK Band trio (Galiovci)
Výtvarná dílna pro děti, Opékání párků, Hádání z karet — Věštírna v zahrádce Cukrárny
u Hanzelků, Malování na obličej, Muzejní noc oživí postavy štramberských pověstí
a pohádek (čarodějnice, skřítci, čerti, duchové, čaroděj Kotouč)
v podání Divadelního souboru Pod věží, dětského, studentského a tanečního
a Divadelního spolku Kotouč, Dům dětí
a mládeže připraví soutěže o ceny — Hop na strašidla

Náměstí — u stromu a u kašny
18.30, 20.30, 22.00
Divadelní soubor Pod věží, dětský — předvede veselý skeč Čarodějný bál
21.30 a 22.30
Divadelní soubor Pod věží — Taneční skupina — Tanec duchů
Loutkové divadlo Perníkovka
20.00 Čarovný les
Zvýhodněné vstupné na jedno představení 45 Kč (běžné 65 Kč)

Na akci platí zvýhodněné vstupné: Společná karta pro všechny otevřené objekty
v hodnotě 50 Kč. Malé pozornosti po absolvování všech prohlídek a odevzdání karty.
Slosování karet proběhne následující týden a výherci obdrží dárek poštou.

Srdečně zvou pořadatelé. Využijte tuto jedinečnou příležitost
k návštěvě a k pobavení!

V případě nepříznivého počasí se část programu přesouvá do KD.
Změna programu vyhrazena

Vzkaz pro všechny děti i dospělé — Přijďte v kostýmech, ať je zábava
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Město Štramberk
vás zve na poutavou přednášku

V zajetí ledu a noci aneb naši rodáci
v rakousko – uherské polární expedici (1872—1874)
Městská galerie — Městské informační centrum, Zauličí 456, Štramberk
pátek 16. května 2014 v 19.30 hod.
Přednáška o našich významných krajanech
— vypráví Radek Polách z Muzea Novojičínska
Akce se koná v rámci Strašidelné muzejní noci

•
¤ímskokatolická farnost ve ·tramberku
vás zve v pátek 23. 5. 2014 od 18 do 23
hod. do kostela sv. Katefiiny v Tamovicích
na Noc kostelÛ.
Program bude vyvû‰en na plakátech.
•

•
Farní sbor âCE ve ·tramberku vás zve
v pátek 23. 5. 2014 od 17 do 23 hod.
do modlitebny âeskobratrské církve evangelické, ·tramberk na Noc kostelÛ.
Program bude vyvû‰en na plakátech.
•
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Loutkové divadlo Perníkovka
uvádí:
pohádky starého divadla
Kvûten 2014
4. 5. 10:00 — âarovn˘ les
11. 5. 10:00 — âarovn˘ les
14:00 — Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
18. 5. 10:00 — âarovn˘ les
25. 5. 10:00 — âarovn˘ les
14:00 — Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
âarovn˘ les
Jak uÏ název pohádky napovídá, nebude se dûj
odehrávat ani na vesnici, ani na zámku ãi na
hradû, ale v lese. A navíc v zaãarovaném. Honza

NA âERVEN 2014
Nedûle 4. 5. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
AË ÎIJE SVOBODA
Komediální drama, Itálie, titulky, 93 min.,
pﬁístupn˘ od 15 let
Enrico Olivieri, pfiedseda nejsilnûj‰í politické
strany, je na pokraji krize. Preference jeho
strany stále klesají a volby se nezadrÏitelnû
blíÏí. Jedné noci v‰ak Olivieri zmizí. Ve spoleãensk˘ch a stranick˘ch kruzích se rychle ‰ífií
fámy a dohady a ‰edá eminence, Andrea Bottini, usilovnû pfiem˘‰lí, jak situaci zachránit.
V jeho hlavû se tak zrodí ‰ílen˘ a hazardní
plán — podsunout vefiejnosti Olivieriho bratra — dvojãe. V hlavních rolích: Tony Servillo
Nedûle 11. 5. 2014 v18.30 vst. 60 Kã
COLETTE
Drama, âesko–slovensko–belgick˘, 125
min., dabing, pﬁístupn˘ od 15 let
Milostn˘ pfiíbûh zajatcÛ Viliho a krásné belgické
Ïidovky Colette vypráví o osudu tajné lásky
v prostfiedí hrÛzy a smrti, o tenké hranici mezi
dobrem a zlem a pravdou a lÏí. V osvûtimském koncentraãním tábofie se pfied námi odhaluje nelítostn˘ svût kaÏdodenního boje
o pfieÏití. Vládne tu pfiísná hierarchie i mezi
samotn˘mi vûzni. V hlavních rolích: Jiﬁí Mádl,
Clemence Thioly, Michal Dlouh˘ a dal‰í.

s Ka‰párkem totiÏ na sv˘ch cestách svûtem
trochu zabloudili a budou muset prokázat
svou odvahu, chytrost a sílu, aby se z lesa ve
zdraví dostali. Jestli se jim to podafií, zlomí
tím jedno velké prokletí. V‰ak uvidíte sami.
(Za pohádku dûkujeme Danu Hermanovi
z Nového Jiãína.)
Dlouh˘, ·irok˘ a Bystrozrak˘
Klasická pohádka o princi, kter˘ se vydává zachránit princeznu, která byla unesena zl˘m
ãarodûjem. Po cestû princ potkává Dlouhého,
·irokého a Bystrozrakého. KaÏd˘ z nich má
zvlá‰tní schopnosti, díky nimÏ se princi podafií
princeznu osvobodit, vrátit se na královsk˘
hrad a s princeznou se oÏenit.

Nedûle 18. 5. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
K¤ÍDLA VÁNOC
âeská komedie, 110 min., pﬁístupn˘
Velká ãást filmu se odehrává v nákupním
centru v ãase Vánoc. Prolnou se tu pfiíbûhy
ãtyfi pfiátel, ktefií zde pracují. Jedním z nich je
optik Tomá‰. Vystudovan˘ oãní lékafi má rád
volnost a Ïeny, Ïije v obytném pfiívûsu na poli
nedaleko obchodního centra, kde se prohání
jeho kÛÀ. Dal‰í je Hezká Nina, která balí dárky ve stánku a provokuje v˘stfiedním oblékáním i pfiidrzlou otevfieností. Motto filmu je,
dejme ‰anci zázrakÛm! Copak se pohádky nemohou Ïít? V hlavních rolích: Richard Krajão,
Vica Kerekes, Viktor Preiss, Jakub Prachafi
a dal‰í.
Nedûle 25. 5. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
U KONCE SVùTA
Akãní sci-fi komedie Velké Británie, 109
min., titulky, pﬁístupn˘
Tahle hospoda, stojící v ospalém mûsteãku
Newton Haven, je zajímavá snad jen tím, Ïe
má b˘t cílem velmi odváÏného pivního maratónu pûtice kamarádÛ. Ti se ho pokusili —
„dobûhnout“ uÏ pfied lety, ale tehdy na nû bylo
tempo 12 piv — 12 hospod — 1 noc pfiíli‰
zbûsilé. Pak je osud zavál na v‰echny strany,
neÏ se Gary, kter˘ v Ïivotû nic nedokázal, rozhodl,
Ïe dokáÏe dokonãit alespoÀ legendární tah po
hospodách.
NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME:
SAMETOVÍ TERORISTÉ • NEJVY··Í NABÍDKA • T¤I DNY NA ZABITÍ • V·E JE
ZTRACENO
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— opravy a seřízení jízdních kol
— domluva telefonicky na tel.: 608 920 085
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— osobně Štramberk č.p. 331
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! Zveme !vás k návštěvě
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!
opět otevřené zrekonstruované

Obecní hospůdky na náměstí
Bohatý sortiment občerstvení.
Nekuřácké prostředí.
Těší se na vás Vlasta Turská
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
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