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Úvodník
VáÏení obãané,
pfii‰lo jaro a je tfieba zaãít dfiít na zahrádce, a to i na té obecní. V dubnu se se‰la rada
mûsta dne 7. 4. 2015 a zastupitelstvo mûsta
dne 25. 3. 2015. Zastupitelstvo schválilo
hlavní body zasedání na cel˘ rok 2015, termíny jsou k dispozici na webu mûsta. Úãast
obãanÛ nebyla valná, nemyslím si v‰ak, Ïe
obãany dûní ve mûstû nezajímá, já jsem ãasto jako obãan sledoval zasedání na internetu
v pohodlí domova a v ãase, kter˘ mi vyhovoval, takÏe vûfiím, Ïe toho vyuÏíváte i Vy. Rada mûsta na svém jednání schválila vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na tajemníka mûstského úfiadu, jehoÏ funkce nebyla nûkolik let obsazena. V dobû, kdy dostanete novinky do rukou, jiÏ budeme z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ vybírat. Rekonstrukce JaroÀkovy útulny pokraãuje, byla objevena pÛvodní malba malífie
Bohumíra JaroÀka, která je nyní odbornû
restaurována, coÏ dobu rekonstrukce zase

Z jednání orgánÛ mûsta
7. jednání Rady mûsta ·tramberka
dne 7. 4. 2015
Problematika Ïivotního prostﬁedí, obsahující zprávu o ãinnosti Komise Ïivotního prostﬁedí, lesního a odpadového hospodáﬁství
vãetnû ãern˘ch skládek, systému náleÏité péãe, ovzdu‰í a vodního hospodáﬁství byla hlavní náplní 7. Rady mûsta ·tramberka, která
probûhla 7. 4. 2015. V této sekci dále Mgr. Radka
Krysová, referentka zdej‰ího oddûlení Ïivotního prostﬁedí, seznámila ãleny rady s provedením ochranné deratizace na území mûsta
a pﬁedloÏila Smlouvu s kolektivním systémem
EKOLAMP (sbûr elektrozaﬁízení), která bude
roz‰íﬁená i o venkovní sbûrné boxy. Dal‰ím
hlavním bodem tohoto jednání rady mûsta bylo seznámení s ãinností matriky, evidence
obyvatel a ovûﬁování listin. V této ãásti pﬁed-

trochu prodlouÏí. Bude-li v‰ak poãasí pfiát,
budou jiÏ opravy postupovat rychleji neÏ dosud a já doufám, Ïe na hlavní sezónu budeme moci náv‰tûvníky do Trúby vpustit. Nájemce chaty dr. Hrstky bude vybírat rada
mûsta na svém 8. jednání, do v˘bûrového fiízení se pfiihlásilo 5 zájemcÛ. Zbytek areálu
bude provozovat v tomto roce mûsto. Vala‰ské království s.r.o. areál hradu k 31. 3. 2015
mûstu nepfiedalo, dále jednáme o moÏnostech dohody tak, abychom nemuseli podávat
Ïaloby a fie‰it vztah soudní cestou. Problematika parkování pokraãuje sumarizací
v‰ech podnûtÛ od obãanÛ a bude dále projednávána jak na komisích, tak ve vedení mûsta
a s odborníky. ProtoÏe plánujeme pfiedloÏit
zastupitelstvu mûsta na pfií‰tím zasedání návrh strategického plánu mûsta, zveme Vás na
vefiejné schÛze (viz pozvánka v tomto ãísle),
kde s Vámi prodiskutujeme záleÏitosti, které
trápí Vás i okolí Va‰ich domovÛ.
Pfieji Vám pohodové jarní dny!
David Plandor, starosta mûsta ·tramberka
loÏila paní Eli‰ka Hyklová statistiku sÀatkÛ,
úmrtí, narození a ostatních matriãních ãinností a ãinností na úseku evidence obyvatel
a Czechpointu za rok 2014. Kromû v˘‰e uveden˘ch hlavních bodÛ rada mûsta m. j. odsouhlasila pronájem v budovû DDM ·tramberk, pﬁidûlení dal‰ích Rezidentních a Abonentních parkovacích karet, Kupní a darovací smlouvu na odbûr kameniva se spol. CEMEX Sand, k. s., smlouvu o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláﬁí Pﬁibil & Pﬁibilová v Kopﬁivnici, smlouvu o v˘pÛjãce s Muzeem Novojiãínska, Ïádost o pﬁíspûvek na jiÏ
35. roãník bûhu ·tramberské desítky i darovací smlouvu se spol. REKUMAT Wärmeprozesstechnik âR na finanãní pﬁíspûvek kulturního programu pod názvem :„Ptejte se mû, na
co chcete…“ herce Miroslava Donutila, kter˘
probûhne dne 9. 6. 2015 v KD na námûstí ve
·tramberku. Za pﬁíspûvek dûkujeme panu
Ing. Petru Venskému.

3. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka
dne 25. 3. 2015
Po tﬁetí od zaãátku volebního období se se‰lo i Zastupitelstvo mûsta ·tramberka dne 25.
3. 2015 v sále Kulturního domu. Hlavním programem tohoto jednání byly finanãní záleÏitosti; hospodaﬁení mûsta za rok 2014, RO
ã. 1/2015 a Plán hospodáﬁské ãinnosti pro rok
2015, pﬁíspûvky z Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2015. Byla pﬁednesena Zpráva
o podan˘ch Ïádostech o dotaci v rámci vyhlá‰en˘ch dotaãních titulÛ k 15. 3. 2015, Zpráva
o investiãních akcích rovnûÏ v roce 2015. Starosta mûsta na základû mu uloÏeného úkolu
na minulém zasedání ZM, pﬁedloÏil Zprávu
o parkovacím systému na území mûsta.

Kontrolní v˘bor pﬁedloÏil svÛj plán ãinnosti
na tento rok a byl doplnûn, po odsouhlasení
zastupiteli mûsta, o 1 ãlena, a to paní Darju
Halamíkovou. Dále byly projednány majetkoprávní úkony t˘kající se pozemkÛ ve vlastnictví
mûsta; parc. ã. 2823/1, 2331/1, 754/9 a 226
v obci a k. ú. ·tramberka. Ve druhé ãásti jednání zastupitelstvo mûsta odsouhlasilo Zprávu revizní komise a rozpoãet DSO SdruÏení
povodí Sedlnice a delegovalo na Valnou hromadu spol. ASOMPO, a. s. starostu mûsta.
Jako jeden z posledních bodÛ byla zru‰ena
OZV ã. 10/20100 o místním poplatku ze vstupného s úãinností nabytí této vyhlá‰ky ke dni
1. 1. 2016.
David Plandor, starosta mûsta ·tramberka
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Zaãátek vÏdy v 17 hodin
Srdeãnû zveme v‰echny obyvatele ·tramberka

Program regenerace MPR a MPZ
Ministerstvo kultury âR kaÏd˘ rok pﬁipravuje Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch zón a mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací. Z tohoto programu mohou vlastníci nemovit˘ch kulturních památek pﬁíp. movit˘ch
kulturních památek pevnû spojen˘ch se stavbou a nacházející se na území MPZ nebo
MPR, popﬁ. vlastníci nemovit˘ch památek,
které stojí pﬁi vnûj‰ím obvodu území MPZ nebo MPR nebo v dominantní poloze historického mûsta, získat dotaci na obnovu. Pﬁíspûvky poskytované z tohoto programu jsou
pﬁísnû úãelové, mohou b˘t pouÏity jen na
úhradu prací zabezpeãujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky,
nikoli na modernizaci a jiné úpravy provádûné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiãní povahy. Prostﬁedky z tohoto progra-

mu nejsou zejména urãeny na obnovu oken
a dveﬁí, pokud se nenacházejí v havarijním
stavu, kter˘ vyluãuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zﬁizování nov˘ch
bytov˘ch jednotek, na technické zaﬁízení
budov, projektovou dokumentaci a na kopie
sochaﬁsk˘ch dûl. Dotace je pﬁedev‰ím urãena
na zv˘‰ené náklady spojené se zachováním
a obnovou autentick˘ch prvkÛ a konstrukcí
kulturní památky.
Pﬁíprava na dotaci se provádí kaÏd˘m rokem, kdy vlastníci kulturních památek pﬁedkládají cca do konce ﬁíjna Ïádosti o zaﬁazení
do programu regenerace na dal‰í rok. Souãástí Ïádostí musí b˘t doloÏeny tyto dokumenty:
— závazné stanovisko obce s roz‰íﬁenou pÛsobností na konkrétní stavební práce
— rozpoãtové náklady na stavební práce
zpracované odbornou firmou, popﬁípadû
projektantem, pokud jsou ale finanãní
prostﬁedky na stavební práce vy‰‰í jak
1mil. dokládá Ïadatel poloÏkov˘ rozpoãet
— fotodokumentaci poÏadovan˘ch prací na
obnovu
Mûsto ·tramberk na základû Va‰ich Ïádostí
zpracuje anketní dotazník, kter˘ je v prÛbûhu
mûsíce listopadu doruãen na Ministerstvo
kultury.
Anketní dotazník je zpracován dle pﬁíslu‰n˘ch spolupodílÛ
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BliÏ‰í informace na kontaktu: Pokorn˘ Michal, investor mûsta, e-mail:investor@stramberk.cz,
telefon: 558 840 614, mobil: 773 622 934
Michal Pokorn˘, investor mûsta ·tramberka

Informace pro občany

Projekt „Digitální úfiad 21. století ·tramberk“ pfiedán do produktivního provozu
Projekt ãíslo CZ.1.06/2.1.00/22.09338 „Digitální úﬁad 21. století ·tramberk“, kter˘ je spolufinancován z rozpoãtu Evropské unie v rámci Integrovaného operaãního programu.
Prioritní osa:
6.2 — Zavádûní ICT v územní veﬁejné správû — Cíl Konvergence
Zavádûní ICT v územní veﬁejné správû
POblast podpory: 6.2.1
6.2—
– Zavád%
Hlavním cílem projektu byla modernizace
informaãního systému MûÚ ·tramberk
a zlep‰ení komunikace s veﬁejností. Projekt
vychází ze Strategického rámce rozvoje eGovernmentu 2014+ a Smart Administration
s cílem vyuÏití moÏností eGovernmentu, odbourat technologické bariéry pro elektronické zpracování agend, efektivní v˘kon sluÏeb
úﬁadu — pﬁístupnost, transparentnost, odbourání zbyteãné administrativní zátûÏe pracovníkÛ i klientÛ úﬁadu, zv˘‰ení efektivity
a transparentnosti veﬁejné a státní správy.
Technické ﬁe‰ení zahrnuje roz‰íﬁení vyuÏití
sluÏeb TC ORP Kopﬁivnice, poﬁízení skenovací linky, napojení na ISZR, správní, ekonomické a obsluÏné agendy, elektronizaci agend
pomocí formuláﬁÛ.
Etapy realizace projektu:
Datum podání Ïádosti:
9. 5. 2014
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
6. 8. 2014
Veﬁejná zakázka malého rozsahu
na dodavatele
záﬁí — ﬁíjen 2014

Uzavﬁena smlouva o dílo na dodávku 31. 10. 2014
Dodávka skeneru a aplikaãního
SW pro skenovací linku
8. 12. 2014
Zpracování detailní anal˘zy
12. 11. — 22. 12. 2014
Vytvoﬁení AISm· — dodávka licencí 22. 12. 2014
Vytvoﬁení AISm· — Implementace a provoz testovacího prostﬁedí
31. 1. 2015 — 27. 2. 2015
Vytvoﬁení AISm· — Implementace
produktivního prostﬁedí
27. 2. 2015
Vytvoﬁení AISm· — pﬁedání do produktivního (rutinního) provozu
27. 2. 2015 — 31. 3. 2015
Datum financování akce (dle Rozhodnutí): 31. 12. 2015
Datum pfiedloÏení ZVA (dle Rozhodnutí): 31. 8. 2016
Finanãní náklady dle rozhodnutí:
(Schváleno Radou mûsta ·tramberka dne
19. 8. 2014 usnesením 73/1395)
Celkové zpÛsobilé v˘daje
projektu:
1 996 500,00 Kã
Podpora z SF:
1 697 025,00 Kã
(85%)
Zdroje Ïadatele:
299 475,00 Kã
(15%)
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Finanãní náklady dle smlouvy
Projektová pfiíprava — Ïádost o dotaci
96 800,00 Kã vãetnû DPH
HCM COMPUTERS, s.r.o., Vranovská 104, 614 00
Brno – Husovice
Iâ 25574914
Smlouva o dílo 1 843 796,67 Kã vãetnû DPH

VERA, spol. s r.o., LuÏná 2, 160 00 Praha 6
— Vokovice, Iâ 62587978
Informaãní systém R@dnice VERA*
(dodávka a implementace skeneru a software)
Servisní smlouva — neuznatelné náklady
464 676,30 Kã vãetnû DPH
(servisní podpora po dobu udrÏitelnosti projektu — 5 let)
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta mûsta

VáÏení spoluobãané,

ve Mûstû. Proto bych toto nepﬁisuzoval jako
zásluhu jedné strany (ZMùNY), n˘brÏ jako
v˘bornou a kvalitní spolupráci v‰ech zastupitelÛ a spoluobãanÛ, kteﬁí pﬁiloÏili ruku k dílu,
mají v˘borné podnûty, návrhy a podílí se na
jejich realizaci.

v minulém ãísle ·N ã. 3/2015 vás starosta
David Plandor informoval o „zmûnách“, které od jeho zvolení do funkce zavedl. Jako dÛkaz zmûny uvádí 11 bodÛ. Ne, Ïe bych s nûkter˘mi kroky nesouhlasil, ale nedá mi to nevyjádﬁit se. JelikoÏ b˘valé zamûstnání starosty
je spojeno s prací v oblasti PC a software, je
logické, Ïe má jako mlad˘ ãlovûk blízko k nov˘m zpÛsobÛm vyuÏití informaãních systémÛ
a tím pádem zavedení plánování a úkolÛ pracovníkÛ MÚ
pﬁes elektronick˘ informaãní
systém, ãi zﬁízení FB stránek
mûsta (coÏ je fenomén dne‰ní
doby a bylo by ‰koda ho nevyuÏít — viz body 2, 7, 8, 9).
Parkovací systém (bod 1) je dlouhodob˘
problém, kter˘ se rozhodlo ﬁe‰it nejen toto
zastupitelstvo. Nejeden podnût ﬁe‰ení vznikl
na základû stíÏností ãi petice obãanÛ. Je zﬁejmû nepochybné, Ïe tolik kritizovan˘ parkovací systém bude moÏná s kosmetick˘mi zmûnami fungovat i v sezónû 2015. Nová koncepce práce mûstské policie (bod 5) je taktéÏ
dlouhodob˘ problém a na základû stíÏností
obãanÛ, Ïe stráÏníci nepracují, jak by mûli
(coÏ souvisí i s parkovacím systémem ve mûstû),
by mûl starosta, jako velitel stráÏníkÛ MP, reagovat a nûco udûlat! TakÏe ﬁe‰í koncepci
v rámci sv˘ch kompetencí a pracovní náplnû,
nikoliv jako bonus ãi nûco navíc. Tento úkol,
pokud vím, dostal starosta od Mûstské rady.
¤e‰ení odpadového hospodáﬁství (bod 4), ve
spolupráci se SdruÏením Povodí Sedlnice,
bylo jiÏ pﬁedpﬁipraveno minul˘m vedením.
To, Ïe je na Mûstském úﬁadû neobsazená
funkce tajemníka, není také novinkou a vyhlá‰ení V¤ není neãekanou zmûnou. I dal‰í
body, které byly uvedeny, nejsou nijak pﬁevratné, jsou kontinuální a ﬁe‰í se spoleãnû
s místostarostou, komisemi, kde jsou zastupitelé a lidé z jin˘ch stran (SNK, ODS,
KDU–âSL, KSâM) a zamûstnanci úﬁadu a také
spoluobãané, kteﬁí se zapojili do práce a dûní

V této souvislosti by mû jako zastupitele
zajímalo:
1. Proã Ïádn˘ z bodÛ neﬁe‰í posílení pﬁíjmové
stránky rozpoãtu? (Pravdûpodobnû pÛjdou
na úkor zv˘‰en˘ch nákladÛ — viz body
1, 3, 5, 6, 7, 8)
2. Starosta má k dispozici ﬁadu kvalitních
radních, zastupitelÛ, spolupracovníkÛ a zamûstnancÛ úﬁadu. Proã chválí a protûÏuje
„Zmûnu“ a proã zavádí na webov˘ch stránkách Mûsta sekci „ZMùNA“, i kdyÏ tyto by
mûly slouÏit pouze prezentaci Mûsta a ne
nûãích krokÛ?!
3. Kdo je odpovûdn˘ za to, Ïe Vala‰ské království s.r.o. do 31. 3. 2015 nevystûhovalo areál Trúby, jak mu to uloÏila v˘povûì Mûsta
z 30. 9. 2014? Jak je moÏné, Ïe inzeruje
p. Harabi‰ na stránkách www.stramberskatruba.cz, Ïe pﬁijmou brigádníka a Ïe
pﬁedají chatu Dr. Hrstky nejdﬁíve ke konci
srpna 2015? Vûdûl dobﬁe, Ïe má v˘povûì
a pﬁesto provozuje chatu Dr. Hrstky i nadále!
Je nepochybné, Ïe pan Harabi‰ pomohl
zaloÏit Zmûnu. Co vede Mûsto ke zv˘‰ené
toleranci? Mûsto tak nepochybnû pﬁijde
o dal‰í pﬁíjmy!
Starosta zvolen˘ do ãela mûsta za Zmûnu
pro ·tramberk by mûl naslouchat, spojovat
a nerozdûlovat. Nelze si v˘sledky práce
mnoha lidí pﬁivlastnit. Starosta si musí
uvûdomit, Ïe volební kampaÀ skonãila
dnem komunálních voleb 10. ﬁíjna 2014.
Pokud v ní hodlá pokraãovat a nerespektovat práci ostatních, bude se ho brzy stále
více obãanÛ ptát: KDE JE TA ZMùNA?
Radim Danûk, zastupitel SNK
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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 4. — 8. kvûtna
2015, druhá etapa 5. — 9. fiíjna 2015.
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. za-

jistit 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.
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.
Mgr. Radka Krysová

Prosba pro uÏivatele dûtsk˘ch hfii‰È
na Bafiinách
Îádáme rodiãe a dûti — uÏivatele dûtsk˘ch
hﬁi‰È na Baﬁinách, hlavnû toho víceúãelového,
aby nepo‰kozovali zaﬁízení a vybavení hﬁi‰È,
které slouÏí hlavnû vám obyvatelÛm Baﬁin. Je
smutné, Ïe mobiliáﬁ, kter˘ by mûl slouÏit
mnoho let, je niãen — napﬁ. z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ hází dûti na plochu víceúãelového hﬁi‰tû kamení, strhávají náv‰tûvní ﬁády,
zákazové znaãky apod. Proto apelujeme na
rodiãe, aby dohlédli na své dûti, popﬁ. aby
s dûtmi promluvili o nerozbíjení instalovan˘ch prvkÛ. Po‰kozené prvky hﬁi‰È mohou
b˘t odebrány bez náhrady. Pokud se bude po‰kozování hﬁi‰È opakovat, budeme vyhodnocovat záznamy bezpeãnostních kamer, které
jsou na Baﬁinách novû naistalovány. Dûkujeme za spolupráci.
Anna Ra‰ková

Městská knihovna informuje
Rozvoz knih imobilním obãanÛm
úter˘ 26. 5. 2015

Z kniÏních novinek
Sedmnáctiletá vynikající lyÏaﬁka Lily Thomasová usilovnû trénuje s olympijsk˘m sjezdaﬁsk˘m t˘mem na blíÏící se zimní hry.
Tragická nehoda lanovky v‰ak v jediném okamÏiku v‰echny sny zhatí. Lilyin otec se odmítá smíﬁit s tím, Ïe jeho talentovaná dcera, která

míﬁí na prestiÏní univerzitu a aspiruje na
olympijské zlato, uÏ nebude chodit, natoÏ
lyÏovat, a je ochoten pro ni udûlat cokoli.
Román Danielly Steel má název Vítûzové.
O Velikonocích roku 1974 zmizela z ostrova
Valö rodina Elvanderov˘ch. V jídelnû bylo
prostﬁeno ke sváteãnímu obûdu, ale u stolu
na‰li jen roãní dceru Ebbu. O mnoho let pozdûji se Ebba do téhoÏ domu vrací s manÏelem. Rozhodli se, Ïe ho zrekonstruují. Sotva
v‰ak zaãnou s opravami, pokusí se nûkdo dÛm
podpálit. Zdá se, jako by jim zlo z minulosti
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bylo stále v patách. ·védsk˘ detektivní román
Andûlíãkáfika napsala Camila Läckberg.
Marek z Erlachu, pﬁítel markrabûte Jana
Jindﬁicha Lucemburského, nalezne v lese
umírající dívku a její novorozenû, zabalené
v drahé plenû se symbolem patricijského rodu. Na pﬁání markrabûnky Markéty Opavské
zaãne diskrétnû pátrat, kdo byla ona dívka
a kdo je otcem dítûte. Stopy míﬁí mezi brnûnské nevûstky na kopec Puhlík, semeni‰tû
kriminality, kde se ukr˘vají kuplíﬁi, zlodûji
a vrazi a ony nebohé Ïeny zneuÏívají ke zloãinÛm. Nalezená dívka ov‰em nevûstkou nebyla a otcem dítûte je v˘znamn˘ brnûnsk˘
mû‰Èan. Skandál s nemanÏelsk˘m dítûtem

rozpoutá ﬁadu intrik mezi bohat˘mi patriciji
a odhalí kruté pomûry v nûkter˘ch zdánlivû
spoﬁádan˘ch manÏelstvích. Historick˘ román
Brnûnské nevûstky s podtitulem — Mocní
a ubozí markrabství moravského napsala Naìa Horáková.
O hereãce Adinû Mandlové bylo uÏ vydáno
více knih, ale tato — ObÏalovaná Adina
Mandlová, jejímÏ autorem je Radek Îitn˘,
pﬁiná‰í v˘povûdi o dosud ne zcela zmapované
ãásti Ïivota prvorepublikové filmové hvûzdy,
totiÏ o soudních kauzách, které provázely její kariéru a teprve nyní se dostávají takto ucelenû na veﬁejnost.
Libu‰e Bûlunková — MûK ·tramberk

Ze školy
Podûkování
Rády bychom podûkovaly za moÏnost na‰ich dûtí zúãastnit se 20. roãníku pûvecké
pﬁehlídky Zpívání pod Trúbou, kterou poﬁádala Mateﬁská ‰kola Baﬁiny v Kulturním domû ve ·tramberku.
Byla to neocenitelná zku‰enost zazpívat si
písniãku pﬁed zaplnûn˘m hledi‰tûm, a vyzkou‰et si, jaké to je, pﬁekonat nûkdy trému a strach.
Dûkujeme také za pﬁátelskou a pohostinnou atmosféru, kterou zamûstnanci této ‰koly dokáÏí vÏdy vytvoﬁit.
Za dûti z M· Jefiabinka a I. ·ustaly Kopfiivnice
Hanzlíková Vûra, Syrková Helena

Zpívání pod Trúbou slavilo
Pûvecká pﬁehlídka (soutûÏ se pro leto‰ní jubilejní roãník zmûnila na pﬁehlídku) dûtí
z mateﬁsk˘ch ‰kol na‰eho regionu „Zpívání
pod Trúbou“ dospûla do 20. roãníku, kter˘
probûhl 16. dubna 2015 tentokrát ve slavnostnû vyzdobeném sále ‰tramberského kulturního domu. Pﬁedvést své umûní pﬁi‰lo 26
v˘born˘ch zpûvákÛ ze 6 mateﬁsk˘ch ‰kol na‰eho regionu. V‰echny dûti (ve vûku od 3 do
6 let) za doprovodu sv˘ch uãitelek zpívaly v˘bornû. Byl pﬁímo poÏitek je poslouchat.
Porota mûla tentokrát velmi vdûãnou úlohu, zhodnotit v˘kony mal˘ch soutûÏících. Vynikající byli v‰ichni. Ocenila odvahu, umûní,
snahu i nebojácnost vyrovnat se s nov˘mi
vûcmi, jako bylo zpívání na mikrofon, které
v‰echny dûti beze zbytku zvládly. V‰ichni si za
své v˘kony odnesli domÛ krásnou knihu a dá-

rek 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 odboru mûsta paní Anna
Ra‰ková. Jubilejní odpoledne pokraãovalo
zhodnocením uplynulého období a podûkováním v‰em souãasn˘m i b˘val˘m pedagogÛm
i zamûstnancÛm M· Baﬁiny za jejich práci.
Zakonãeno bylo poho‰tûním pro v‰echny zúãastnûné dûti a jejich doprovod.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se zaslouÏili o toto
pﬁekrásné odpoledne, panu JalÛvkovi za
ozvuãení, panu Michnovi za fotografování
a Klubu rodiãÛ pﬁi M· Baﬁiny za jejich pomoc
a uÏ se tû‰íme na dal‰í, 21. roãník.
Mateﬁská ‰kola ·tramberk Baﬁiny dûkuje
Mûstu ·tramberk a panu L. Hezkému za sponzorsk˘ dar u pﬁíleÏitosti poﬁádání XX. roãníku
pûvecké pﬁehlídky Zpívání pod Trúbou.
Juráková Stanislava, vedoucí uãitelka
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Literární soutûÏ
Z hodin literatury uÏ víme, co je to poezie,
báseÀ, sloka, ver‰, r˘m. A tak jsme se pustili do
tvorby básnû s námûtem „AÏ já jednou budu
velk˘/velká”. Bylo to totiÏ téma literární soutûÏe
„O nejhezãí básniãku” vyhlá‰ené u pﬁíleÏitosti
dal‰ího roãníku Ostravského kniÏního veletrhu. Pracovali jsme jednotlivû, ve dvojicích
i poãetnûj‰ích skupinkách. Jak to komu vyhovovalo. Potom jsme spoleãnû s paní uãitelkou
vybrali nejzdaﬁilej‰í ver‰e a ty zpracovali
dohromady v jednu del‰í báseÀ. Bavilo nás to.
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A asi se nám to povedlo, protoÏe i odborné
porotû se na‰e básniãka líbila. Obsadili jsme
2. místo z celkového poãtu 300 básní ve
dvou kategoriích. Odmûnou nám byly desková a karetní hra pro tﬁídu a kaÏd˘ z nás dostal
svou vlastní tabulku s fixem. V‰ichni jsme
mûli radost.
Za 6. a tfiídu A. Bajerová, A. ·lehoferová
a Martina Îáãková

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‰

Pfiírodovûda a Prvouka jinak
Víte, co je to fly‰, amonit a pseudokras? Poznáte podle hlasu divoké ‰elmy? Víte, co jsou to
pobytové znaky? A jak vznikl název Beskydy?
Tyto zajímavosti a je‰tû spoustu dal‰ích
jsme se dozvûdûli, kdyÏ do na‰í ‰koly pﬁijel
ve dnech 17. a 18. 3. pan Mgr. Martin ·ulgan
z RoÏnova pod Radho‰tûm, ze Stﬁední ‰koly
zemûdûlské a pﬁírodovûdné, fakultní ‰koly
Pﬁírodovûdecké fakulty UP Olomouc, kter˘
hovoﬁil o CHKO Beskydy a o velk˘ch ‰elmách
Ïijících v Beskydech. Prezentace byly pﬁimûﬁené vûku a znalostem dûtí a zpracované tak,
aby dûtem pﬁiblíÏily pﬁírodu, ochranu Ïivotního prostﬁedí a zprostﬁedkovaly nové znalosti o tématech. Dûti tﬁetího, ãtvrtého a pátého roãníku také skládaly obrázky, ﬁe‰ily
kﬁíÏovky a diskutovaly. Îáci 5. A na základû
této prezentace vypracovávali projekt CHKO
Beskydy, do kterého zaãleÀovali nové poznatky a pojmy o faunû a flóﬁe Beskyd.
Mgr. Jitka JalÛvková

Velikonoce ve ‰kolní druÏinû
UÏ ãtvrt˘ rok, za námi pﬁed Velikonocemi,
jezdí paní Jarka. Uãí nás malovat kraslice voskovou technikou a vÏdy pﬁidá nûco nového.
PrvÀáãci se to teprve uãí, ale u star‰ích dûtí
je vidût velk˘ pokrok. V‰e mÛÏete vidût na fotografiích, nebo na v˘robcích va‰ich dûtí, které si odnesly domÛ.
Monika Petrová

Tû‰íme se do ‰koly
KaÏdoroãnû na jaﬁe poﬁádá na‰e ‰kola pro
rodiãe budoucích prvÀáãkÛ i pro prvÀáãky samotné program „Tû‰íme se do ‰koly“. Dûti
i rodiãe se pﬁi nûm seznámí blíÏe s prostﬁedím ‰koly, s uãitelkami, v‰ichni si vyzkou‰ejí
nûco málo z práce ‰koláka a dovûdí se potﬁebné informace.
V leto‰ním ‰kolním roce se „tû‰ilo do ‰koly“
celkem 21 dûtí se sv˘mi rodiãi. Bûhem února
a bﬁezna probûhla celkem tﬁi setkání. Bûhem
nich si dûti vyzkou‰ely rÛzné ãinnosti a hry
z oblasti matematick˘ch pﬁedstav, sluchového a zrakového vnímání, grafomotoriky, literární v˘chovy, dramatické v˘chovy. Také si
mohly pohrát v na‰í krásnû vybavené a vyzdobené ‰kolní druÏinû.
Rodiãe své dûti pozorovali v tomto pro nû
zcela jiném prostﬁedí, mohli je vidût „jin˘ma
oãima“, dovûdûli se nové informace. Vyslechli
si pﬁedná‰ku Mgr. Ivy Mutinové, která jim podala praktické rady a postﬁehy pro práci s dítûtem v první tﬁídû. Nûkteré vûci si rodiãe
i sami vyzkou‰eli.
Program jiÏ skonãil, doufáme, Ïe byl pro
dûti i rodiãe pﬁínosem. Tû‰íme se,
Ïe v‰echny úãastníky uvidíme v záﬁí pﬁi nástupu do první tﬁídy! Na shledanou!
Mgr. Martina Stanislavová

Pfiijímací zkou‰ky „Na neãisto“
V pátek 27. 3. 2015 probûhly tzv. Pﬁijímací
zkou‰ky „Na neãisto“, urãené ÏákÛm 9. roãníku, kteﬁí budou vykonávat pﬁijímací zkou‰ky
stﬁední ‰koly. Testy se psaly z jazyka ãeského
a matematiky a jejich cílem bylo poskytnout
na‰im deváÈákÛm zpûtnou vazbu, jak jsou na
tom se sv˘mi znalostmi, popﬁípadû na co se
je‰tû pﬁed pﬁijímacími zkou‰kami zamûﬁit.
Mgr. Stanislav Pe‰

Jarní recitaãní pfiehlídka
V na‰í ‰kole jiÏ tradiãnû probûhla v rámci
EVVO jarní recitaãní pﬁehlídka. Zúãastnilo se
25 dûtí z 1. stupnû. Vítûzové z jednotliv˘ch
tﬁíd: 1. A — Zuzana Kohutová, 2. A — Ondﬁej Balhárek, 3. A — Aneta Dufková, 4. A —
Natalka Bajerová, 5. A — Adéla Sykalová. Absolutní vítûzkou se stala Aneta Dufková s básní
·lo house do Kejhous. Vyhodnocení provedla
porota ve sloÏení paní Radka Krysová, paní Anna
Ra‰ková a za Ïáky Natálie Rohelová ze 7. A.
Dûkujeme vystupujícím i porotû
a tû‰íme se dal‰í roãník.
Za pedagogy 1. stupnû Mgr. Jitka JalÛvková
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Náv‰tûva v Eko‰kole Lichnov
V pátek 20. 3. 2015 se ‰kolní ãást ‰kolního
ekot˘mu a Ïákovského parlamentu vydala do
Lichnova do ‰koly, která uÏ má titul Eko‰kola. Ve ‰kole nás hezky pﬁivítali, pﬁedstavila se
nám paní ﬁeditelka Alena Dobeãková, která
nás zavedla do ‰kolního bufetu na malé poho‰tûní. Ukázala nám, jak funguje ekot˘m,
rÛzné projekty ‰koly, plány a dokumenty
k práci ekot˘mu. Pﬁedstavte si, Ïe jednou t˘dnû podávají v bufetu zdravé svaãiny — celozrnné v˘robky, nemají automat na nápoje,
pijí vût‰inou vodu z kohoutku. PrÛbûÏnû spolu s dûtmi z lichnovské ‰koly jsme se chodili
dívat na zatmûní Slunce. Pro‰li jsme si také
‰kolu, paní ﬁeditelka a ãlenové ekot˘mu Vítek
a Katka nám ukázali ‰kolu mj. nádherné kvûtiny i s popisky — názvy/, poãítaãovou uãebnu a cel˘ areál. Pro nás bylo dÛleÏité, Ïe nám
popisovali, co v‰echno musíme udûlat, kdyÏ se
chceme ucházet o titul Eko‰kola. Vyprávûli,
Ïe je to dﬁina i zábava, Ïe letos budou obhajovat a my jenom koukali s otevﬁenou pusou,
kolik uÏ toho dokázali. Dovûdûli jsme se napﬁ., Ïe titul se obhajuje v Senátu Parlamentu
âR. Zajímavé nám pﬁi‰lo, Ïe chovají kalifornské ÏíÏaly, které loni utekly, takÏe letos je budou chovat znovu, dávají jim ohryzky od jablek a bioodpad. A co se nám nejvíce líbilo? Líbily se mi jejich kvûtiny, zdravá strava v bufetu, poﬁádek a milé pﬁivítání /Linda/,celá náv‰tûva se mi líbila /Dominik/, myslím, Ïe nás
motivovali a v˘let se nám líbil /Marie/. Za pûkn˘ v˘let, hodnû nápadÛ a povzbuzení do na‰í
práce Z· Lichnov moc dûkujeme!
Marie Baìurová, Linda Vognarová, Dominik
Kocián, Jitka JalÛvková a ostatní náv‰tûvníci ‰koly
Dûkuji úãastníkÛm z na‰í ‰koly za vzorné
chování a kulturní vystupování na této akci.
Mgr. Jitka JalÛvková

Modernizace jazykové uãebny v Z·
·tramberk
Projekt ãíslo 1.10/2.1.00/30.01583 „Modernizace jazykové uãebny v Z· ·tramberk“, kter˘ je spolufinancován z rozpoãtu Evropské
unie — Regionální operaãní program NUTS II
Moravskoslezsko 2007—2013, Prioritní osa
2 — Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 — Infrastruktura veﬁejn˘ch sluÏeb,
dal‰í oblast podpory 2.1.1 — Rozvoj infrastruktury pro vzdûlávání, prostﬁednictvím Regionální
rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu je vybudování jazykové uãebny v Z· ·tramberk (modernizace vybavení vãetnû souvisejících stavebních

úprav). V tûchto dnech je realizace projektu
úspû‰nû u konce.
„Dûkujeme v‰em zainteresovan˘m osobám
a firmám za spolupráci pﬁi pﬁípravách i za samotnou realizaci modernizace jazykové
uãebny. Velké podûkování patﬁí pﬁedev‰ím vedení MûÚ ·tramberk, zejména panu místostarostovi ·krabalovi, za vedení a vyﬁizování
ve‰keré projektové dokumentace v rámci
ROP Moravskoslezsko“.
Mgr. ZdeÀka Havlíková, fieditelka ‰koly

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

Vybíjená — 3. místo
Ve stﬁedu 1. dubna 2015 se uskuteãnilo
okresní finále ve vybíjené ÏákÛ 1. stupnû, kategorie dûvãat. Na‰e dûvãata obsadila pûkné
3. místo. Okresní finále poﬁádala Z· Al‰ova
v Kopﬁivnici. Do finále postoupily ãtyﬁi nejlep‰í ‰koly, vítûzové základních kol. V prvním
utkání jsme porazili domácí Z· Al‰ova, ve
druhém utkání jsme po boji prohráli se Z·
Odry a v posledním utkání jsme prohráli s vítûzem turnaje Z· Studénka.

McDonalds Cup, 1. — 3. tfiíd
Ve stﬁedu 15. 4. 2015 se odehrála základní
skupina turnaje v kopané ve Fren‰tátû. Hrálo
se na travnatém hﬁi‰ti 2 × 10 minut, pût hráãÛ
plus brankáﬁ. Úãastníky turnaje byly tyto ‰koly:
Z· a M· Tyr‰ova Fren‰tát, Z· Záhuní Fren‰tát,
Z· Moﬁkov, Z· Veﬁovice a Z· a M· ·tramberk.
Na‰i Ïáci prohráli v prvním utkání s Moﬁkovem 1:7, ve druhém utkání prohráli se Z· Tyr‰ova
2:6, ve tﬁetím utkání remizovali se Z· Záhuní
1:1 a v posledním utkání porazili Z· Veﬁovice
3:2. Celkovû se umístili na tfietím místû.
V‰em hráãÛm dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly.
Jaroslav Pikulík

McDonalds Cup, 4. a 5. tfiíd
V pondûlí 13. 4. 2015 se odehrála základní
skupina turnaje v kopané ve Fren‰tátû. Hrálo
se na travnatém hﬁi‰ti 2 × 10 minut, pût hráãÛ
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plus brankáﬁ. Úãastníky turnaje byly tyto ‰koly: Z· a M· Tyr‰ova Fren‰tát, Z· Záhuní
Fren‰tát, Z· Lubina a Z· a M· ·tramberk.
Na‰i ho‰i prohráli v prvním utkání se Záhuní
1:2, ve druhém utkání prohráli s Lubinou 0:4
a v posledním utkání porazili Z· Tyr‰ova 8:0.
Celkovû se umístili na tfietím místû.
V‰em hráãÛm dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly.
Jaroslav Pikulík

Miniházená, Beskydská liga 4. kolo
V pátek 10. dubna 2015 probûhlo 4. kolo
Beskydské ligy v miniházené na Z· Emila Zátopka v Kopﬁivnici. V na‰í skupinû hraje pût
základních ‰kol: Z· svaté Zdislavy Kopﬁivnice, Z· Mni‰í, Z· a M· Trojanovice, Z· a M·
·tramberk a nováãek Z· Npor. Lom. Pﬁíbor.
Na‰i Ïáci v tomto kole opût prohráli jen s Pﬁíborem a skonãili na 2. místû.
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tábl, trenér
trenér

"
#$#%&'()"'*+,"-$.&/"0/1$&/"
#$#%&'()"'*+,"-$.&/"0/1$&/"
ln
b"hu"
35. ro
!níík silni!ního
siln
ni!níího
h b"hu"
ro!ník

Zá d je
Závod
za
É
POHÁRU
Á
j e za!azen
a! a
azen do MORAVSKOSLEZSKÉHO
AVSKOSLEZSKÉHO

!!!!"

P
Po!adatel
á d
Atletick
Atletick"
k
" klub
kl b Emila Zátopka
k Kop!ivnice
Kop
K p ! iivnice
i
Po!adat
o ! ad
adatt ell závodu:
k"
pka
p

"

23%*4%5'6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23%*4%5'6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J0K0LM!NEOPQREJ-!*=%7@!*@!$@!%@!
J0K0LM!NEOPQREJ-!*=%7@!*@!$@!%@!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PSTK0!NKEOPQREJ!!!!!!!!!!!!!
PSTK0!NKEOPQREJ!!!!!!!!!!!!!
Q1T!U!1EOTKOV!*@$@%@!
Q1T!U!1EOTKOV!*@$@%@!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PLW$@!O8+%838!X:,$#,!!!!!!!!!!!!!
PLW$@!O8+%838!X:,$#,!!!!!!!!!!!!!
Y,#<*7,4!Z'?.[!
Y,#<*7,4!Z'?.[!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OT0P10!!*@$@%@!
OT0P10!!*@$@%@!
!
W,+:(\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*%9%+,!]^@!.4)+8,!]BGA@!T+,$+\!4!GG@BB!_%#<8!
*%9%+,!]^@!.4)+8,!]BG
@!.4)+8,!]BGA@!T+,$+\!4!GG@BB!_%#<8!
W,+:(\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P3*+%!=$'?'8+,2'\!!!!!!!!
P3*+%!=$'?'8+,2'\!!!!!!!! +)7%24<F8,!`*%.%7%48,a!N+$,(9'$.!
+)7%24<F8,!`*%.%7%48,a!N+$,(9'$.!
1%#(38.6\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1%#(38.6\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .,;#[!?b4%#83.!*+,$+:&'!8,!47,*+83!8'9'?='F3!,!*4%:!=5<=$,4'8%*+!!
.,;#[!?b4%#83.!*+,$+:&'!8,!47,*+83!8'9'?='F3!,!*4%:!=5<=$,4'8%*+!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =%+4$#3!=%#=<*'(!=5<!=$'?'8+,2<!
=%+4$#3!=%#=<*'(!=5<!=$'?'8+,2<!
1$'?'8+,2'\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1$'?'8+,2'\!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %#!c-DA!_%#@!#%!GB@DA!_%#<8!:!+)7%24<F86!P)*+*.>_%!d5,#:!N+$,(9'$.!
%#!c-DA!_%#@!#%!GB@DA
#%!
!_%#<8!:!+)7%24<F86!P)*+*.>_%!d5,#:!N+$,(9'$.!
7/.$+%&'$6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eOf!(:;<!#%!^c!7'+!
7/.$+%&'$6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eOf!(:;<!#%!^c!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eQf!(:;<!DB!U!Dc!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eQf!(:;<!DB!U!Dc!7'+
!Dc!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!egf!(:;<!AB!U!Ac!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!egf!(:;<!AB!U!Ac!7'+
!Ac!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eWf!(:;<!hB!i!!hc!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eWf!(:;<!hB!i!!hc!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eRf!(:;<!8,#!jB!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eRf!(:;<!8,#!jB!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e/f!;'86!#%!^D!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e/f!;'86!#%!^D!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ekf!;'86!8,#!^A!7'+!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ekf!;'86!8,#!^A!7'+!
2./&.%8*96!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GBB!JF!!
2./&.%8*96!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GBB!JF!!
!
:;<$&=.8$*>6!!!!!!!!!!!!!!!!!%9F'$*+4'83!4!237<-!N+$,(9'$*.>!:l<!
:;<$&=.8$*>6!!!!!!!!!!!!!!!!!%9F'$*+4'83!4!237<-!N+$,(9'$*.>!:l<!
!

?/.*1@"=3&AB16!!!!!!!!!!!!!!:!+)7%24<F86!`*%.%7%486a!N+$,(9'$.!
?/.*1@"=3&AB16
B1 !!!!!!!!!!!!!!:!+)7%24<F86!`*%.%7%486a!N+$,(9'$.!
!

C$*16!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%#()8,!=$%!=$483!+5<!9);2'!4!.,;#>!.,+'H%$<<-!2'8,!=$%!8'&(7@!,!8'&*+@!!
C$*16!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%#()8,!=$%!=$483!+5<!9);2'!4!.,;#>!.,+'H%$<<-!2'8,!=$%!8'&(7@!,!8'&*+@!!
dF,*+83.,-!=$>(<'!?,!=5'.%8b83!+$,m%4>_%!$'.%$#:!ABB!JF-!4)28>!2'86!4!_%#8%+)!!D!BBB!JF-!
d
F,*+83.,-!=$>(<'!?,!=5'.%8b83!+$,m%4>_%!$'.%$#:!ABB!JF-!4)28>!2'86!4!_%#8%+)!!D!BBB!JF-!
"
D9)E/".&/.F"6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GB!.(-!*(3l'8[!+'$>8!*!=5'4,_%:!*<78<2'!!
D9)E/".&/.F"6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GB!.(-!*(3l'8[!+'$>8!*!=5'4,_%:!*<78<2'!!
G&/H%8I"&$E%&J"6!!!!!!!!!!!!!(:;<!V'*'7[!1'+$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^]\^]-D!!!`GccDa!
G&/H%8I"&$E%&J"6!!!!!!!!!!!!!(:;<!V'*'7[!1'+$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^]\^]-D!!!`GccDa!

·tramberské novinky 9

BùH DùTÍ NÁRODNÍM SADEM
23. kvûtna 2015, 6. roãník
veﬁejn˘ závod
5. závod Beskydského poháru pﬁípravek 2015
Poﬁadatel: Atletick˘ klub Emila Zátopka Kopﬁivnice
Místo konání: Národní sad ve ·tramberku
Datum: sobota 23. kvûtna 2015
Zaãátek: v 9.30 hodin
TraÈ: asfalt a zpevnûné cesty v parku, není
moÏno pouÏít tretry
Pﬁihlá‰ky: v místû závodu nejpozdûji 15 minut pﬁed startem kategorie nebo e-mailem na
adrese atletika.koprivnice@seznam.cz do 21. 5.
2015 (kluby)
Prezentace: pﬁihlá‰ení i nepﬁihlá‰ení závodníci
v budovû Z· ·tramberk nejpozdûji 15 minut
pﬁed startem kategorie
âasov˘ poﬁad:
09.30 hod. dûti r. 2012 a mlad‰í
60 m
09.35 hod. atletická ‰kolka dívky r. 2010/11 120 m

09.40 hod.
09.45 hod.
09:50 hod.
10:00 hod.
10.15 hod.
10.20 hod.
10.25 hod.
10.30 hod.
10.35 hod.
10.40 hod.
10.50 hod.

atletická ‰kolka chlapci r. 2010/11120
minipﬁípravka dívky r. 2008/09340
minipﬁípravka chlapci r. 2008/09340
I. blok vyhlá‰ení vítûzÛ
ml. pﬁípravka dívky 2006/07 690
ml. pﬁípravka chlapci r. 2006/07 690
st. pﬁípravka dívky r. 2004/05 690
st. pﬁípravka chlapci r. 2004/05 690
mlad‰í Ïactvo r. 2002/03
920
star‰í Ïactvo r. 2000/01
920
II. blok vyhlá‰ení vítûzÛ

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Ceny: sladká odmûna pro v‰echny závodníky v cíli, medaile pro závodníky na 1. — 3. místû ve v‰ech
kategoriích, diplomy a drobné ceny pro závodníky
na 1. — 3. místû v kategorii mlad‰ího a star‰ího
Ïactva a pro závodníky na 1. — 6. místû ve v‰ech
dal‰ích kategoriích
Startovné: 10 Kã
Upozornûní: v‰ichni závodníci startují na vlastní
nebezpeãí

Pozvánka
FAN — ZONE ·tramberk
V‰echny zápasy ãeského t˘mu
Kulturní dÛm ·tramberk
Vstupné dobrovolné 20 Kã
Od 1. 5. 2015
n

v

,

Pﬁijìte s námi sledovat pﬁímé pﬁenosy hokejového mistrovství svûta v Praze a v Ostravû, s sebou
bubny, trumpety,
vlajky a ‰ály…
Promítáme digitálnû
#
n
u na plátnû Kina ·tramberk. Kino otevﬁeno
vÏdy 30 minut pﬁed zaãátkem zápasu….
u
Tû‰íme se na Vás!!!!! Va‰e Komise kultury, sportu a vyuÏití volného ãasu
-&%+&/#"N$=E9"O$3&$4$*./A$"
&%+&/#"N$=E9"O$3&$4$*./A$"
!

!

!

P,Q,RSPQ
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!
!

N$=E%"
N$=E%"

RS6PQ
RS6PQ""

!
!

?89J=E%"
?
89J=E%"
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R,Q,RSPQ

!
!

T%.1U=E%"
T
%.1U=E%"

RS6PQ""
RS6PQ

!
!

N$=E%"
N
$=E%"
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V,Q,RSPQ""

!
!

7/*/J/"
7/*/J/"

RS6PQ
RS6PQ""

!
!

N$=E%"
N
$=E%"

!,Q,RSPQ""
!,Q,RSPQ

!
!

N
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PW6PQ""
PW6PQ

!
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X&
X&/*A'$"
/*A'$"

Y,Q,RSPQ""
Y,Q,RSPQ

!
!
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N$=E%"

PW6PQ""
PW6PQ

!
!

O/
E%Z=E%"
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!
!

[F#$AE%"
[F#$AE%"

PW6PQ""
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!
!
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N
$=E%"

PR,Q,RSPQ
PR,Q,RSPQ""

!

N$=E%"
N
$=E%"

RS6PQ
RS6PQ""

!

?
?8IA/&=E%"
8IA/&=E%"
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Judo
11. dubna se konal Mezinárodní turnaj ÏákÛ v judo. Dûji‰tûm byla ostravská sportovní
hala na Varenské, známa spí‰e z extraligy volejbalistek. Nastoupilo zde 215 dûtí âeska,
Slovenska a Polska. Vzornû pﬁipravenou soutûÏ se 4 Ïínûnkami obsadila i trojice ‰trambersk˘ch nadûjí. Nejprve zasáhl do bojÛ Vojta
Vanûk do 38 kg benjamínkÛ, ale Chaloupka
z Femaxu Hranice byl nad jeho síly. Mlad‰í Ïáci byli úspû‰nûj‰í. Va‰ek Mrva (50 kg) bojoval,
ale ve skupinû s jednou v˘hrou nad Jelínkem

z Prostûjova nepostoupil ze skupiny. Vynikající byl Petr ·tichauer do 34 kg. Porazil âerÀavu
z Havíﬁova, ale poté pﬁi‰la prohra (1:0) s Králem z Opavy. V opravách byl prvním soupeﬁem Pﬁikryl z Baníku a v˘hra. Silnû vyrovnan˘ boj s Trubkou z Opavy pﬁinesl i prodlouÏení a pak dal‰í v˘hru na konto ‰tramberského borce. 3. místo ãekal domácí Vr‰ek, medailista z loÀské P âR a jemu paﬁily i úvodní
vteﬁiny. Petr pomalu vyrovnával a pak si pﬁevzal taktovku i dal‰í vítûzství a bronzovou
pﬁíãku.
Josef ·tábl, trenér

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na kvûten 2015
70 let

75 let

80 let

Guznarová Marie
Stolafiová Jana
Adamec Josef
Urbánek Petr
Vanerová Karla
Ra‰ková Anna
Klauzárová Anna
Michna Adolf
·majstrla Jan
Bajerová Ludmila

81 let

83 let
90 let

Urbanãíková Vûra
·varcová Jitfienka
Bortel Stanislav
Hylská Ludmila
Kormaník Vasil
·mahlíková Anna

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

Kam do společnosti a za kulturou

První soukromá ZU· MIS music o. p.
s KOP¤IVNICE
pofiádá dne 12. 5. 2015 koncert u pfiíleÏitosti

Dne matek

Úter˘ 16.30 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
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DĢƐƚŽaƚƌĂŵďĞƌŬ!
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Program noci kostel! 29. kv"tna 2015
Modlitebna !eskobratrské církve evangelické, "tramberk
18:00 - 18:50 - Program pro d#ti - Biblické vypráv#ní, hry
19:00 - 19:50 - Koncert - kytara, zp#v - Lubomír Halamík
20:00 - 20:50 - P$edná%ka o práci s drogov# závisl&mi lidmi - Teen
Challenge - Ji$í Zavadzki
21:00 - 22:00 - Hudebn# recita'ní pásmo - Svatava Goldová - místní
p#veck& krou(ek
Po celou dobu mo(nost prohlédnout si
v&stavu fotografií "tramberka fotografa
Du%ana Petrovi'e.
P$ipraveno bude drobné poho%t#ní.
Srde'n# zveme
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Pozvánka na Noc kostelÛ
¤ímskokatolická farnost ·tramberk a mûsto ·tramberk Vás zvou na Noc kostelÛ do kostela
sv. Jana Nepomuckého, která probûhne v pátek 29. kvûtna 2015 od 18 do 24 hodin.
Z programu vybíráme:
18:00 zahájení
18:15 povídání Josefa Hrãka o historii kostela
18:45 pásmo písní a textÛ v podání dûtské scholy
19:45 pÛlhodinka pro varhany
20:30 povídání Josefa Hrãka o historii kostela
21:30 Pilátova Ïena — divadelní pﬁedstavení v podání divadla Pod vûÏí
23:00 violoncello Tomá‰e Sochy
23:30 zakonãení modlitbou s doprovodem scholy
Od 18 do 21 hodin bude zpﬁístupnûna vûÏ kostela. V prÛbûhu celého veãera bude moÏnost zapálit v boãní kapli svíãku ãi napsat modlitební úmysl. MÛÏete se podívat na prezentaci fotografií ze Ïivota farnosti.
Dal‰í informace k programu najdete také na internetov˘ch stránkách stramberk.farnost.cz.

Nedûle 17. 5. 2015
TRADIâNÍ ·TRAMBERSKÁ POUË — nehrajeme

DUBEN 2015

Nedûle 3. 5. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
ANDùLÉ V·EDNÍHO DNE
Drama, 98 min., pﬁístupn˘ od 12 let
Nov˘ ãesk˘ film podle scénáﬁe Michala Wievegha. Na‰imi hrdiny jsou lidé, kteﬁí si nechávají
Ïivot proklouznout mezi prsty. Nemûli by,
pro nûkteré to totiÏ dneska skonãí. V hlavních
rolích: Marián Labuda, Vojtûch Dyk, Vladimír
Javorsk˘, Bolek Polívka a dal‰í skvûlí ãe‰tí
herci.
Nedûle 10. 5. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
(NE)ZADANÍ
Romantická komedie USA, 94 min., od 15 let
Poté, co Mikeyho manÏelka poÏádá o rozvod,
jeho kamarádi Jason a Daniel mu slíbí, Ïe
zÛstanou svobodní spolu s ním. Není nic jednodu‰‰ího a lep‰ího, neÏ svobodn˘ a nespoutan˘ Ïivot. PÛvodní plán, najít si nûkoho na
nezávazn˘ postelov˘ aerobik se v‰ak náhle
komplikuje. V hlavní roli Zack Efron.

Nedûle 24. 5. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
CO JSME KOMU UDùLALI
Francouzská komedie, 97 min., pﬁístupn˘ od 12 let
Claude a Marie Verneuilovi jsou sv˘m zaloÏením provinãní milovníci staré dobré Francie,
silnû vûﬁící katolíci a ve svém okolí patﬁí mezi váÏené obãany. A také mají ãtyﬁi dcery: Isabelle, Odile a Ségolène a Laure. Pﬁi jejich v˘chovû se vÏdy snaÏili uplatÀovat spí‰e konzervativní metody a snaÏili se jim v‰típit ty
správné hodnoty — tedy ty jejich. Dne‰ní doba je ale konfrontuje s jinou realitou.
Nedûle 31. 5. 2015 v 18.00 vst. 60 Kã
FOTOGRAF
Komedie, 113 min., pﬁístupn˘ od 15 let
Nov˘ film podle scénáﬁe Ireny Pavláskové
a Jana Saudka. V pﬁíbûhu se vracíme k nûkter˘m osudov˘m kﬁiÏovatkám turbulentního
Ïivota hlavního hrdiny ãlovûka, kter˘ je
obdaﬁen nejedním v˘jimeãn˘m talentem, Ïivelností a vá‰ní. V‰echny tyto vlastnosti mu
pﬁinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelÛ i osamocení. V hlavní roli
Karel Roden.
NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
MAL¯ PÁN • BABOV¤ESKY 3 •
PADDINGTON • ÎELEZNÁ SRDCE
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Inzerce

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

!tramberská
!
tramberská u
ul.
l. ,,Kop"ivnice
Kop"ivnice

Topíte
Topíte uhlím
uhlím ?

Uvedené ceny v!etn" DPH 21 % a DPP - cena za 1 q

!erné kusy

KHW
KHW

!erná kostka

KHW
KHW

!erná kostka

SW

!ern# o$ech

KHW
KHW

!ern# o$ech

SW

!ern# hrá%ek

KHW
K
HW

!ern# hrá%ek

SW

Granulát

CZ

od 530
530,,,od 530
530,477,od 477,460,od 460,15,od 4
415,-

Hn"dá kostka

MUS

Hn"d# o$ech 1

MUS

Hn"d# o$ech 2

SD

Hn"d# o$ech 2

MUS

Brikety 2"

SRN

od 489,489,od 410,410,od 230,230,-

Brikety 4"

SRN

Briketov# prach

SRN

Koks

Informace
Informace a objednávky
objednávky na
na tel.:
tel.:
387
556 812 387
602 370 367

Dá
Dále
le nabízíme
nabízíme
Mul!ovací
Mul!ovací k#ru
k#ru
Sypké
Sypké stavební
stavební materiály
materiály
(písky,
(písky, !!těrky,
těrky, drcené
drcené k
kamenivo,
amenivo, okrasné
okrasné kamení
kamení )

V$kup
V
$kup kovového
kovového odpadu,
odpadu, barevn$ch
barevn$ch k
kov#
ov# a AKU
AKU
DOPRAVU
na
am
místo
ísto ur!ení
ur!ení zajistíme
DO
PR
RA
AVU n
zajistíme !!
!!
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od 324,324,,od 314
314,95,od 2
295,282,od 282,od 4
61,461,od 471,471,od 162
162,,575,od 575,-

Nape!u
Nape!
u Vám válené
válené "tramberské
"tramberské u
u#i
#i na
na p
pou$,
ou$,
oslavu !i
!i jinou
jinou p"íle#itost.
p"íle
le#itost. B
B$#nou
$#nou i mini
mini velikost.
velikost.

Václav So
cha, pekárna
pekárna na
na N
ám$stí 10,
Ing. !Václav
Socha,
Nám$stí
www.usiska.cz,
el.: 602
602 388 625
www.usiska.cz, ttel.:

!
!
!
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