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…z jednání rady
Îe by to byla opravdu zima? Jak pfii‰la,
hned zpÛsobila problémy. Jen doufejme, Ïe
zase brzy odejde tam, odkud pfii‰la. „Co si
únor zazelená, bfiezen hájí, co si duben zazelená, kvûten mu to spálí“. A protoÏe hodnû pranostik se váÏe k Hromnicím, tak jen
drobná pfiipomínka: „Na Hromnice chumelice — netrvá pak zima více, na Hromnice
jasná noc — bude mrazÛ je‰tû moc a na
Hromnice zimy polovice“.
Rada mûsta vyjela, jako nakonec kaÏdoroãnû, na veletrh cestovního ruchu Region

Tour a GO do Brna ve ãtvrtek 11. ledna
2007. Cestou ve vlaku probûhla fiádná 4.
schÛze rady s boufilivou debatou k nûkter˘m bodÛm. K projednání byly pfiedloÏeny
zprávy: návrh Hlavních bodÛ programÛ Rad
mûsta ·tramberka v roce 2007 a návrh
Hlavních bodÛ programÛ Zastupitelstva
mûsta ·tramberka v roce 2007. Po doplnûní
a zmûnách rada schválila návrh Hlavních
bodÛ programÛ Rad mûsta ·tramberka na
rok 2007 s pfiipomínkami a doporuãila Zastupitelstvu mûsta ·tramberka návrh hlavních bodÛ zastupitelstva k projednání s pfiipomínkami. V souvislosti s programy zastupitelstva byl místostarostovi ing. Pavlu Po-

dolskému uloÏen úkol zpracovávat komplexní Zprávu o ãinnosti Rady mûsta ·tramberka za dané období pro jednání zastupitelstva a metodikÛm jednotliv˘ch komisí
pak pfiipravit podklady pro komplexní zprávu formou struãného v˘pisu z projednávan˘ch zpráv komisí. Jedná se kompletnû
o v‰echny komise, které byly ustanoveny
a schváleny radou mûsta. Dal‰ím projednávan˘m bodem byl 17. obecní bál. Rada
schválila termín, místo i ãas konání obecního bálu vãetnû organizaãního zabezpeãení
dle pfiedloÏeného návrhu s pfiipomínkami.
Dále se rada zab˘vala rÛzn˘mi organizaãními záleÏitostmi t˘kajícími se zdárného prÛbûhu schÛzí rad a jednání zastupitelstev na
období let 2007—2010.
Na veletrhu cestovního ruchu Region
Tour v Brnû jsme byli prezentováni ve spoleãném stánku Moravskoslezského kraje
agenturou Beskydy Vala‰sko, r.a.c.r. Letos
se nabídka roz‰ífiila o rÛzné aktivity, které
ná‰ region nabízí, aÈ uÏ vystoupení cimbálovky, pfiedstavení v˘znamn˘ch osobností
regionu — Jifiího Ra‰ky, Dany Zátopkové,
figuriny Sigmunda Freuda (kter˘ vypadal
jako Ïiv˘ a mnoho náv‰tûvníkÛ ho oslovovalo), model vozu Tatra, baner se ·tramberkem a Trúbou, ochutnávka ·trambersk˘ch
u‰í, Hukvaldsk˘ch preclíkÛ, Freudov˘ch
doutníkÛ a Freudovky (za ·tramberk mûl
b˘t v expozici je‰tû místní fiezbáfi pan Stanislav Socha, ale ten kvÛli nemoci nemohl
pfiijet, coÏ je ‰koda). Jinak u na‰eho stánku
probûhla i znalostní soutûÏ o na‰em miniregionu (·tramberk, Kopfiivnice, Hukvaldy
a Pfiíbor). U na‰eho stánku bylo neustále plno a Ïivo. ·tramberské u‰i nám na veletrh
poskytli na‰i pekafii paní Karla Harrandová,
Martin Bár, Bohumila ·uterová, ZdeÀka Lo‰áková a Miroslav Hanzelka, za coÏ jim patfií velk˘ dík.
Obãas nejdou vûci, události, ani starosti
ãi radosti tím správn˘m smûrem, kudy by se
mûly ubírat, proto je tfieba tomuto procesu
pomoci: „AÏ ti bude úzko, otoã se ãelem ke
slunci a v‰echny stíny bude‰ mít za sebou“.
Hezké pfiedjafií.
Vûra Michnová

Zprávy z radnice
V poslední dobû nás proslavily dvû události: jedna radostná a druhá rozpaãitá.
Tou radostnou je sdûlení, Ïe prvnímu tradiãnímu ãeskému v˘robku byla pfiiznána
ochrana zemûpisného oznaãení v Evropské
unii. Do 24. 12. 2006 byla lhÛta pro podání
námitek k Ïádosti o ochranu oznaãení
·trambersk˘ch u‰í. Vzhledem k tomu, Ïe
v uvedené lhÛtû Ïádné námitky nebyly vzneseny, staly se tak na‰e ·tramberské u‰i: „prvním tradiãním potravináfisk˘m v˘robkem,
jehoÏ kulturní v˘znam pfiesahuje hranice
severní Moravy“ (Jan Bfiezina, poslanec EP).
Pfiiznání této ochrany znamená, Ïe uÏívání
tohoto oznaãení bude vyhrazeno jen ‰trambersk˘m v˘robcÛm ·trambersk˘ch u‰í. Otevírají se moÏnosti trhu do celé Evropy.
Tou druhou, pfiekvapivou a rozpaãitou je,
Ïe spoleãnost Holcim âesko odkoupila od
spoleãnosti Lasselsberger, a. s. vápencov˘
lom ve ·tramberku. Probûhlo jednání na
radnici, kterého se zúãastnili pan Zdenûk
Kadlec, obchodní manaÏer spoleãnosti Holcim âesko, pan Ludûk ·ílen˘ za odstupující
spoleãnost Lasselsberger, a. s., za mûsto
·tramberk Vûra Michnová a ing. Pavel Podolsk˘. Vedení mûsta bylo informováno
o tom, Ïe provoz vápenky, tj. Kotouãe spol.
s r. o. ·tramberk, zÛstává, ale lom byl prodán, coÏ je pro na‰e mûsto celkem neperspektivní pfiedstava. O budoucím v˘voji
nám bylo sdûleno, Ïe do pololetí bude vypracován tzv. Byznys plán, kde se dozvíme,
zda se cementárna bude stavût, nebo ne.
V. M.

Rozpočet města na rok 2007
VáÏení spoluobãané.
Novû zvolené Zastupitelstvo mûsta ·tramberka schválilo na svém 3. zasedání, které
se konalo 18. prosince 2006, rozpoãet mûsta na rok 2007. Rozpoãet na rok 2007 (vychází z rozpoãtového v˘hledu na léta
2006—2008) byl sestaven jako schodkov˘,
tento schodek v rozpoãtu je hrazen u‰etfien˘mi finanãními prostfiedky z minul˘ch let.
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Rozpoãty jednotliv˘ch organizací mûsta
byly sestaveny tak, aby byla zabezpeãena
úhrada jejich provozních v˘dajÛ. To znamená v˘dajÛ, pravidelnû se opakujících, které
slouÏí k zabezpeãení základní bûÏné ãinnosti, krytí reÏijních nákladÛ (mzdové náklady,
sociální a zdravotní poji‰tûní, bûÏné opravy
a údrÏba) dále pak k zaji‰tûní základních
funkcí mûstské infrastruktury (jako napfi.
údrÏba komunikací, likvidace odpadÛ, vefiejné osvûtlení, doprava, atd.) a v neposlední fiadû k zabezpeãení ãinnosti ve ‰kolství,
zdravotnictví, soc. péãi, kultufie, sportu,
ochrany Ïivotního prostfiedí, památkové péãi a ochrany majetku.

Nemalé finanãní prostfiedky bude muset
mûsto v roce 2007 vynaloÏit na úhradu splátek úvûrÛ, které byly pfiijaty v pfiedchozích
letech na realizaci finanãnû nároãn˘ch akcí
jako napfi. Areál relaxace a rekreace Libotín,
prÛtah mûstem II. Etapa, parkovi‰tû u hfibitova. Celkem na splátky úvûrÛ musí mûsto
v roce 2007 vynaloÏit ãástku 2 453 tis. Kã.
Do rozpoãtu mûsta na rok 2007 je dále
zapracována tzv. rezerva ve v˘‰i 3 400 tis.
Kã. Tyto finanãní prostfiedky jsou urãeny
k úhradû mimofiádn˘ch akcí stavebního
charakteru, opravy místních komunikací,
osvûtlení a dal‰ích akcí, které budou realizovány na základû pfiípadn˘ch poÏadavkÛ
Vás, obãanÛ na‰eho krásného mûsteãka.

V následujících tabulkách jsou zpracovány pfiedpokládané pfiíjmy a v˘daje rozpoãtu mûsta v roce 2007 po jednotliv˘ch oblastech.
P¤ÍJMY:
Oblast
DaÀové pfiíjmy

Celkem v tis. Kã
24 973,—

Zemûdûlství a lesní hosp.
PrÛmyslová, obchodní
ãinnost a sluÏby
Vodní hospodáfiství
Vzdûlávání a vûda
Kultura

200,—
2 250,–

Tûlov˘chova
Zájmová ãinnost
Bydlení, komunální
SluÏby, územní rozvoj,
MP, ÎP, JSDH

170,—
120,—
7 752,—

V˘kon státní správy

1430,34

Zamûstnanost

200,—

CELKEM pfiíjmy

400,—
87,—
315,—

Poznámka
Hlavní zdroj pfiíjmÛ rozpoãtu, jedná se
o pfierozdûlené danû ze státního rozpoãtu
a o pfiíjmy z místních poplatkÛ
TûÏební ãinnost
Úhrady za tûÏební ãinnost, lesní
hospodáfiství, oblast sluÏeb
Prodej kanalizace
Dotace na Ïáky z jin˘ch obcí
Pfiíjmy ze vstupného, mûstské
knihovny, kino
Pronájmy sportovi‰È a tûlocviãny
Pronájmy
Pronájmy bytÛ v majetku mûsta,
pronájmy nebytov˘ch prostor,
pronájmy pozemkÛ, parkovné, dotace
na JSDH a ÎP, pfiíjmy z pfiestupkového
fiízení
Dotace ze státního rozpoãtu na v˘kon
státní správy, ãinnost stavebního úfiadu,
pfiíjmy z prodeje majetku
Dotace ze státního rozpoãtu na
podporu zamûstnanosti

37897,34

Dal‰ími zdroji pfiíjmÛ rozpoãtu mûsta jsou dotace ze státního rozpoãtu, rozpoãtu Moravskoslezského kraje, jednotliv˘ch ministerstev, které jsou prÛbûÏnû zahrnovány do rozpoãtu mûsta formou rozpoãtov˘ch opatfiení
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V¯DAJE:
Oblast
Obchod a sluÏby

Celkem v tis. Kã
726,—

Zemûdûlství a lesní hosp.
Pozemní komunikace

150,—
4 073,—

Vodní hospodáfiství
Vzdûlávání a vûda

60,—
2 819,—

Kultura, kulturní akce,
péãe o kulturní památky

2 873,—

Tûlov˘chova

1 300,—

Zájmová ãinnost

620,—

Zdravotnictví

130,—

Bydlení a komunální

10 013,—

Îivotní prostfiedí,
ekologie, odpady

2 043,—

Sociální vûci

441,—

Ochrana majetku

1 404,—

Zastupitelské orgány
Ostatní ãinnost

9 218,—
3 774,34

CELKEM v˘daje

39 644,34

Poznámka
Rozvoj Mûstského informaãního
centra, turizmus
Náklady na tûÏební ãinnost, lesní údrÏba
Opravy a zimní údrÏba vozovek,
provoz autobusové dopravy
Opravy a údrÏba kanalizaãních vpustí
Dotace na ãinnost pfied‰kolních,
‰kolních a mimo‰kolních zafiízení mûsta
Zabezpeãení provozu, kulturního
domu, kina, mûstské knihovny, muzeí
a galerií, provádûní kulturních akcí,
pfiíspûvky na opravy domÛ v MPR
a kulturní památky
Zabezpeãení provozu tûlocviãny,
fotbalového hfii‰tû, pfiíspûvky na ãinnost
sport. org.
Zabezpeãení provozu Domu dûtí
a mládeÏe, pfiíspûvky na ãinnost
spolkÛm napfi. Divadelním souborÛm,
dechovce, péãe o dûtské hfii‰tû
Zabezpeãení provozu zdravotních
zafiízení
Pfiíspûvky na zdravotnické sluÏby,
charita
Opravy a údrÏba domÛ v majetku sluÏby
mûsta, vefiejného osvûtlení, ãinnost
Technické správy
Likvidace „ãern˘ch“ skládek, svoz
komunálního odpadu, péãe o vefiejnou
zeleÀ, mûfiení kvality ovzdu‰í a vod
Pfiíspûvky na dopravu, péãe o seniory,
provoz Klubu seniorÛ a Domu
s peãovatelskou sluÏbou
Zabezpeãení provozu jednotky Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ, Mûstské policie,
rekonstrukce hasiãárny
âinnost místní správy a zastup. orgánÛ
Projektová ãinnost, poji‰tûní majetku,
rezerva

Rozdíl mezi pfiíjmy a v˘daji ve v˘‰i 1 747,— tis Kã je dotován u‰etfien˘mi finanãními prostfiedky z minul˘ch let.
Na pfiípadné dotazy obãanÛ k rozpoãtu a hospodafiení mûsta jsme pfiipraveni odpovûdût
na finanãním oddûlení MÚ ·tramberk.
Ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení MÚ ·tramberk
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Informace oddělení TS
V˘bûr poplatku za komunální
odpad na rok 2007
Poplatek za komunální odpad na rok
2007 mohou obãané platit v úfiední dny
v pokladnû MûÚ a v kanceláfii TS, ulice
·ÀÛrková. V˘‰e poplatku na rok 2007 je
380 Kã na osobu, která má na území mûsta trvalé bydli‰tû. Poplatek je moÏné hradit
ve dvou stejn˘ch splátkách, a to 190 Kã/osobu nejpozdûji do 31. 3. 2007 a 190 Kã/osobu
do 30. 9. 2007.
Nebudou-li poplatky zaplaceny vãas nebo
ve správné v˘‰i, bude poplatek nav˘‰en, dle
zákona ãíslo 565/1990 Sb., § 11.
Do 31. 3. 2007 budou popelnice vyváÏeny
bez nálepek. Chalupáfii a chatafii platí 380
Kã za nemovitost.

Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
Poplatník je povinen oznámit písemnû
nebo ústnû do protokolu nejpozdûji do 15
dnÛ ode dne, kdy mu vznikla povinnost platit poplatek, pfiíjmení, jméno, bydli‰tû
a rodné ãíslo, Zák. 337/1992 S., § 44. Za nezletilé tuto povinnost nahlásí jeho zákonn˘
zástupce.
Pro obãana to tedy znamená: pokud se
nahlásí k trvalému pobytu, nebo nahlásí
k trvalému pobytu své dítû, a nebo obãan
dovr‰í vûku 18 let, vyplní na evidenci obyvatelstva nebo v kanceláfii TS pfiíslu‰n˘ tiskopis.

DÛleÏité upozornûní
Îádám obãany, aby vûnovali zv˘‰enou pozornost pfii tfiídûní jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ a jejich umisÈování do zvonÛ na separovan˘ sbûr. Obsah tûchto nádob vyváÏí firma
na tfiídící linky a v poslední dobû je bûÏné, Ïe
napfiíklad sklo je silnû zneãi‰tûno komunálním odpadem. Firma musí následnû odvést
cel˘ náklad místo k separaci na skládku komunálního odpadu. Mûsto a nakonec i obãané tak pfiicházejí o dotace ze spoleãnosti
EKOKOM, která zhodnocuje mnoÏství separátního odpadu v na‰em mûstû.

Dále chci obãany na‰eho mûsta upozornit na to, Ïe prostory kolem zvonÛ nejsou
urãeny k odkládání vûcí z domácností. Ti
z nás, ktefií se potfiebují tohoto odpadu zbavit, mohou vyuÏít svozu komunálního, velkoobjemového a nebezpeãného odpadu.
Zvony obestavûné v‰ím moÏn˘m nejsou
ozdobou na‰eho mûsta a zatûÏují pracovníky TS neustál˘m ãi‰tûním tûchto prostor.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Nový stavební zákon
nabyl účinnosti —
základní informace
S úãinností od 1. ledna 2007 nabyl úãinnosti nov˘ stavební zákon, tj. zákon ã.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon). Jde o právní
normu, která oproti staré právní úpravû nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního fiádu koncepãnû zcela novû.
Pfiehled dal‰ích nov˘ch právních pfiedpisÛ, které souvisejí s nov˘m stavebním zákonem:
— Zákon ã. 184/2006 Sb., o odnûtí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbû (zákon o vyvlastnûní).
— Zákon ã. 186/2006 Sb., o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ souvisejících s pfiijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnûní.
— vyhlá‰ka ã. 526/2006 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení stavebního
zákona ve vûcech stavebního fiádu
— vyhlá‰ka ã. 498/2006 Sb., o autorizovan˘ch inspektorech
— vyhlá‰ka ã. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
— vyhlá‰ka ã. 500/2006 Sb., o územnû analytick˘ch podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence
územnû plánovací ãinnosti
— vyhlá‰ka ã. 501/2006 Sb., o obecn˘ch
poÏadavcích na vyuÏívání území
— vyhlá‰ka ã. 502/2006 Sb., kterou se mû-
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ní vyhlá‰ka Ministerstva pro místní rozvoj ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu
— vyhlá‰ka ã. 503/2006 Sb., o podrobnûj‰í
úpravû územního fiízení, vefiejnoprávní
smlouvy a územního opatfiení
Formuláfie Ïádostí vypl˘vajících z provádûcích pfiedpisÛ k novému stavebnímu zákonu ã. 183/2006 Sb., vãetnû obsahu dokumentace, která je k nim pfiedepsána jsou
kaÏdému ke staÏení k dispozici na internetov˘ch stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj — www.mmr.cz, v odkazu „územní
plánování a stavební fiád“ nebo také pfiímo
na stavebním úfiadû na MûÚ ·tramberk. Tyto formuláfie jsou ze zákona povinné, to
znamená, Ïe Ïadatel musí pouÏít tyto pfiedepsané formuláfie k podání konkrétní Ïádosti.
Pro základní informaci obãanÛm je dále
na internetov˘ch stránkách Mûsta k dispozici struãná „charakteristika nové právní
úpravy územního plánování a stavebního fiádu“, tak jak je uvedena v úvodu knihy „Nov˘
stavební zákon v teorii a praxi a pfiedpisy
související s poznámkami“ od autorÛ Jifiího
DoleÏala, Jana Mareãka, Vladimíry Sedláãkové, Tomá‰e Sklenáfie, Martina Tunky,
ZdeÀky Vobrátilové, která vy‰la v nakladatelství LINDE Praha. Tato kniha mimo jiné obsahuje komentáfi uveden˘ch autorÛ k jednotliv˘m paragrafÛm nového stavebního zákona a je potfiebná pro v‰echny, kdo budou
s nov˘m stavebním zákonem pracovat. Brzy
vyjde také kniha „Provádûcí pfiedpisy k novému stavebnímu zákonu s v˘kladem“.
Miroslav Lo‰ák, vedoucí stavebního oddûlení

Co dělat při
a bezprostředně po
dopravní nehodě
Dopravní nehoda je událost v provozu na
pozemních komunikacích, která se stala
nebo byla zapoãata na pozemní komunikaci
a pfii níÏ dojde k usmrcení nebo zranûní
osoby nebo ke ‰kodû na majetku v pfiímé
souvislosti s provozem vozidla v pohybu
(zákon ã. 361/2000 Sb.).

Jste-li úãastníkem dopravní nehody, nebo jejím svûdkem:
Zastavte vozidlo, vypnûte motor vozidla.
Zachovejte klid a rozvahu a nejednejte
zbrkle.
Zajistûte místo nehody (v˘straÏn˘ trojúhelník, v˘straÏná svûtla); doporuãujeme si
obléknout reflexní vestu.
Zjistûte stav úãastníkÛ nehody (fiidiãÛ,
spolujezdcÛ, chodcÛ, cyklistÛ) a v pfiípadû
zranûní poskytnûte první pomoc a souãasnû
volejte sloÏky Integrovaného záchranného
systému (IZS).
Zejména na dálnici je nutné, aby úãastníci nehody opustili neprodlenû místo nehody
na bezpeãné místo (za svodidlo po pravém
okraji dálnice).
ZdrÏte se jednání, které by bylo na újmu
fiádného vy‰etfiení dopravní nehody (zejména
poÏití alkoholick˘ch nápojÛ, omamn˘ch
a psychotropních látek, pfiemísÈování vozidel).
Je-li nutné, z dÛvodu obnovy provozu vozidel hromadné dopravy, odstranit havarovaná vozidla, vyznaãte na vozovku jejich postavení a pfiípadné stopy.
Nahlaste policii pfiípadné po‰kození
obecnû prospû‰ného zafiízení (napfi. sloup
vefiejného osvûtlení).
ProkaÏte si s dal‰ími úãastníky (vãetnû
moÏn˘ch svûdkÛ) nehody svoji totoÏnost tj.
pfiedloÏte si vzájemnû obãansk˘ prÛkaz
a pfiedejte si dÛleÏité údaje k vozidlÛm.
Je dobré si místo nehody a po‰kozená auta vyfotit. Hned na místû dopravní nehody si
mÛÏete vyplnit formuláfi o hlá‰ení ‰kody
pro poji‰Èovnu.
Pokud Vám druh˘ fiidiã nechce sdûlit
údaje o sobû a o vozidle, poru‰uje tím zákon, a proto pfiivolejte policii. Zapi‰te si
alespoÀ registraãní znaãku (RZ) vozidla.
Jméno poji‰Èovny, u které je viník nehody
poji‰tûn, lze zjistit na webov˘ch stránkách
podle RZ auta.
¤iìte se pokyny dispeãerÛ IZS.
Volejte na tísÀová telefonní ãísla:
112 Integrovan˘ záchrann˘ systém
158 Policie âR
150 Hasiãi
155 Zdravotní sluÏba
156 Obecní policie
nprap. Zbynûk Tom‰ík, vrchní inspektor
O¤ PâR Nov˘ Jiãín
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Vážení spoluobčané
Na základû oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorÀujeme na nutnost v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch od 1. ãervence 1964 do 31. prosince 1993.
BliÏ‰í informace naleznete na úfiední desce obecního úfiadu, pfiípadnû na dopravnû
správních agendách vydávajícího úfiadu dle
místa trvalého pobytu drÏitele fiidiãského
prÛkazu.
Ke konci roku mohou b˘t z provozních
dÛvodÛ v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ spojeny
s velmi dlouh˘m ãekáním ve frontách na
úfiadech. Nelze opomenout, Ïe fiízením vozidla bez platného fiidiãského prÛkazu se fiidiã dopou‰tí dopravního pfiestupku. Proto,
prosím, s v˘mûnou fiidiãsk˘ch prÛkazÛ za
nové neotálejte!

Postřehy z veletrhu
Region Tour 2007
Ve dnech 11.—14. ledna 2007 probûhl
v Brnû veletrh Region Tour 2007. Mûsto
·tramberk vystavovalo pod novojiãínskou
agenturou Beskydy-Vala‰sko v expozici
Moravskoslezského kraje. Na‰e mûsto se
prezentovalo s La‰skou bránou (mûsto
Kopfiivnice, Pfiíbor a obec Hukvaldy). Expozice v leto‰ním roce byla doplnûna mal˘m pódiem.
âást expozice Moravskoslezského kraje
tvofiilo malé pódium s videoprojekcí na
plazmové televizi, velkou maketou historické tatrovky, a to v‰e pod dohledem Sigmunda Freuda, jehoÏ dokonalá figurína mnohé
svádûla ke konverzaci. Ná‰ pult byl umístûn
na levé stranû tohoto pódia na viditelném
místû.
Mûsto se na veletrhu mohlo chlubit nov˘mi propagaãními materiály, napfi. „Cyklov˘lety“, „Turistické v˘lety“, novou mapou
mûsta, letákem s ubytováním i depliantem
o ZdeÀku Burianovi.
Moravskoslezsk˘ kraj mûl pfiipraven pro
náv‰tûvníky bohat˘ program. Na pódiu se

stfiídala hudební vystoupení souboru Sedmikvítek a cimbálu Gabriely Jílkové. Mladí
studenti opavské univerzity pfiedvedli tanec
na in-line bruslích, pfiihlíÏející dostal do
rytmu imitátor Elvise Presleyho. Pozvání
pfiijali také v˘znamní rodáci z na‰eho regionu — paní Dana Zátopková a pan Jifií Ra‰ka. Rozhovory s nimi a autogramiáda byly
pro náv‰tûvníky vzácn˘mi setkáními.
Mûsta La‰ské brány upoutala náv‰tûvníky
zajímav˘m kvízem s ochutnávkou ·trambersk˘ch u‰í, Freudov˘ch doutníãkÛ, Freudova likéru, pfiíborsk˘ch Valent˘nsk˘ch ‰iflí
a perníãkÛ, s následnou moÏností v˘hry nûkteré z pûkn˘ch cen, které vûnovalo i na‰e
mûsto.
Firma ·míra-print s.r.o. mûla svÛj vlastní stánek poblíÏ expozice Moravskoslezského kraje. V pátek a v sobotu mûli pfiipravenu ukázku peãení ·trambersk˘ch u‰í panem Ladislavem Hezk˘m. Tato malá „show“
pfiilákala zraky náv‰tûvníkÛ i moÏností
ochutnávky ãerstvého ‰tramberského ucha.
A ti, kdoÏ mûli zájem, mohli vyzkou‰et
i ‰tramberské pivo Trubaã.
·tramberské u‰i vonûly i na na‰em stánku a byly velk˘m lákadlem pro náv‰tûvníky
nejen pfiíjemnou vÛní; skoro kaÏd˘ je chtûl
ochutnat.
Velk˘ dík patfií osloven˘m v˘robcÛm u‰í
— paní ZdeÀce Lo‰ákové, Martinu Bárovi,
Bohumile ·uterové, manÏelÛm Hanzelkov˘m a Karle Harrandové za dodávku sv˘ch
v˘robkÛ, které byly pfiíjemn˘m doplnûním
prezentace mûsta ·tramberka.
Veletrh mile pfiekvapil povûdomím vefiejnosti o mûstu ·tramberku, které je velmi
znám˘m a nav‰tûvovan˘m místem; spousta
turistÛ jiÏ mûsto nav‰tívila a rádi se sem
vracejí. A s kaÏdou náv‰tûvou s potû‰ením
konstatují, jak na‰e mûsto vzkvétá a snaÏí se
turistÛm nabídnout svá krásná zákoutí,
i kdyÏ podle nûkter˘ch máme co vylep‰ovat
a mnoh˘m schází poklidná atmosféra pro
neru‰ené procházky mûstem.
Expozice mûsta ·tramberka se setkala
s pozitivními ohlasy a je vidût, Ïe na‰e mûsto je známé a oblíbené.
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Eva Wisnarová, referentka MIC

Výzva
Na sklonku loÀského roku zfiídila Rada
mûsta ·tramberka nov˘ iniciativní a poradní orgán. Je jím Komise letopisecká, která
je zamûfiena na badatelskou, publikaãní, v˘stavní a pfiedná‰kovou ãinnost s tématikou
historie mûsta, resp. v˘znamn˘ch osobností, v˘roãí ãi míst. Komise zakládá a spravuje archiv a vydává ãtvrtletník Zpravodaj
mûsta ·tramberka. Na tûchto úkolech úzce
spolupracuje s odborn˘mi pracovi‰ti a podporuje vûdeck˘ v˘zkum ve sledované oblasti.
Obracíme se na v‰echny ctitele na‰eho
krásného mûsta, ktefií mají zájem o ãlenství
v komisi, aby neváhali a roz‰ífiili na‰e fiady.
Kontakt: Muzeum ZdeÀka Buriana, Zauliãí 456, 742 66 ·tramberk, tel.: 556 852 240,
e-mail: mzb@stramberk.cz
Ale‰ Durãák, pfiedseda komise

Nové veřejné prostranství
u DPS Bařiny
V loÀském roce byla realizována ãást regenerace Bafiin vycházející ze studie zpracované v roce 2005. Ne‰lo sice o akci hodnocenou jako prioritní, ale podafiilo se na ni
získat peníze z grantu vyhlá‰eném Nadací
Partnerství, proto ji podpofiilo i Mûsto.
Poprvé mohli do procesu plánování zasáhnout obãané. Nejdfiíve mûli moÏnost vyplnit anketu, v kvûtnu pak dva dny plánovali a projektovali a v‰e do projektu zakreslila
ing. Pavla Ka‰ubová. Projekt byl pfiedstaven
24. srpna 2006 a na základû poÏadavkÛ obãanÛ zde byly zapracovány zmûny.
Následoval v˘bûr realizaãní firmy a vyfiizování stavebního povolení na zpevnûné
plochy. Ing. Ka‰ubová se snaÏila vyfie‰it co
nejvíce námitek obãanÛ. JelikoÏ zde padaly
ãasto námitky ohlednû údrÏby ploch, vyuÏila daru od na‰eho dÛleÏitého sponzora —
závodu KOTOUâ ·TRAMBERK s. r. o. a rostliny byly zamulãovány kamennou drtí.

Chtûli bychom podûkovat v‰em, ktefií se
radou, pfiipomínkou, nápadem na této akci
podíleli. KaÏd˘ ví, Ïe je jednodu‰‰í (a bezpeãnûj‰í) kritizovat a poukazovat na chyby,
aÏ je v‰e hotovo. Proto si velmi váÏíme
v‰ech, ktefií si na‰li ãas na jakoukoli ãást
pfiíprav realizace akce. Dûkujeme i tûm, ktefií pfiiloÏili ruku k dílu i pfii samotné realizaci. Jsou to zejména nûkteré dûti z Bafiin,
které se uãí v Z· ve ·tramberku, i paní uãitelka Zdenka Svobodová, která jim byla nápomocna pfii v˘sadbû stromÛ a kefiÛ. Vûfiíme, Ïe si dûti budou více váÏit prostoru,
kter˘ pomáhaly budovat. Dûkujeme Kotouãi ·tramberk za sponzorsk˘ dar v podobû
vápenného ‰tûrku pod chodníky a na zamulãování záhonÛ. Nadaci Partnerství za finanãní prostfiedky a Lumíru Kuchafiíkovi,
kter˘ mûl tento projekt v Nadaci na starosti, o. s. Hájenka za technickou pomoc pfii
vefiejn˘ch projednáváních, dûtem a jejich
uãitelkám z M· Bafiiny, ktefií nám pûveck˘m vystoupením zpfiíjemÀovali kvûtnové
projednávání i prosincové otvírání, ing. Pavle Ka‰ubové za trpûlivost pfii zapracovávání pfiipomínek, ing. Kubálkovi za pevné nervy — nejednou se mu stalo, Ïe byla do rána
zniãena jeho celodenní práce…
Projekt byl zpracován zku‰enou zahradní
architektkou a kvalitní zahradnickou firmou, která mimo jiné upravuje Kunínsk˘
zámeck˘ park. Na jafie je‰tû firma osadí
trávník, dosadí trvalky a umístí lavici se stolem.
Co v‰ak bude s prostorem dál, to uÏ záleÏí na samotn˘ch obyvatelích — vezmou-li
si prostor za svÛj a budou si jej váÏit a uÏívat ho — tfieba i proto, Ïe se jak na plánování, tak na samotné realizaci podíleli —
nebo budou skeptiãtí a vzdají to a svou práci „darují“ problémové poãetní men‰inû, jeÏ
mûla v minulosti tendence spoleãn˘ Ïivotní
prostor niãit.
Pfiejeme obãanÛm, aby se s úpravou sÏili,
aby se v‰e co nejdfiíve zazelenalo a trvalky
rozkvetly barevn˘mi kvûty tak, jak to naplánovala paní architektka. Pfiejeme, aby prostor plnil funkci pro kterou byl stvofien —
jako prostor odpoãinku, relaxace, místo setkávání a bezpeãn˘ prÛchod.
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Pfiáli bychom si, aby prostor dûlal radost
pfii pohledu z okna, procházkách, posezení
pod stromy. TakÏe — aÈ se Vám dobfie Ïije
v tomto novém místû — Místû pod stromy.
A jen tak na okraj — v ãele mûsta stojí
noví zastupitelé, ktefií mají v programu pokraãovat v nastoupené cestû regenerace Bafiin. Vûfiíme, Ïe svÛj slib dodrÏí a tato akce
bude pouze pion˘rsk˘m poãinem, kter˘ lidem zpfiíjemní Ïivot v sídli‰ti.
Mgr. Radka Krysová

Informace pro rodiče
předškoláků o odkladu
školní docházky
Nadchází období zápisÛ do základních
‰kol a tedy také období, kdy mysl rodiãÛ
pfied‰kolákÛ zamûstnávají úvahy o ‰kolní
zralosti jejich dítûte. Tûmto rodiãÛm jsou
také urãeny následující fiádky.
Odklad ‰kolní docházky se kaÏdoroãnû
t˘ká asi 10—20 % dûtí v roãníku. Odklad by
v‰ak urãitû nemûl slouÏit jako jednoduché
fie‰ení k prodlouÏení období her bez pracovních povinností a zvaÏování zralosti dítûte
by nemûlo b˘t jen formální záleÏitostí. V období zápisu do ‰koly jako rodiãe je‰tû nemusíte mít v otázce zralosti va‰eho dítûte
zcela jasno a va‰e diskuse s pedagogy na pÛdû M· nebo i Z· je nezávazná. Závazné je
pro vás aÏ podání písemné Ïádosti o odklad
do rukou fieditelství Z·.
âast˘m omylem rodiãÛ je, Ïe o odkladu
‰kolní docházky dítûte rozhodují sami. Plnûní povinnosti ‰kolní docházky pfii dosaÏení vûku ‰esti let u dítûte v období do 31. 8.
daného roku je v‰ak dána ‰kolsk˘m zákonem (ã. 561/2004 Sb.), jenÏ také pfiesnû vymezuje postup a podmínky pro odklad ‰kolní docházky (§ 37), konkrétnû zákon uvádí:
„Není-li dítû po dovr‰ení ‰estého roku vûku
tûlesnû nebo du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé
a poÏádá-li o to písemnû zákonn˘ zástupce
dítûte, odloÏí fieditel ‰koly zaãátek povinné
‰kolní docházky o jeden ‰kolní rok, pokud
je Ïádost doloÏena doporuãujícím posouzením pfiíslu‰ného ‰kolského poradenského

zafiízení (tedy pedagogicko psychologické
poradny) a souãasnû také odborného lékafie
(zpravidla o‰etfiujícím dûtsk˘m lékafiem).
Zaãátek povinné ‰kolní docházky lze odloÏit
nejdéle do zahájení ‰kolního roku, v nûmÏ
dítû dovr‰í osm˘ rok vûku“. Zmûna oproti
dfiívûj‰ím pravidlÛm je taková, Ïe dfiíve postaãovalo pouze jedno z tûchto dvou doporuãení, coÏ nyní jiÏ neplatí a rodiãe musí fiediteli Z· doruãit obû potvrzení.
Pfii úvaze o potfiebnosti odkladu ‰kolní
docházky je dÛleÏité rozli‰ovat hlavní dÛvody moÏné nezralosti dítûte. Jde pfiedev‰ím o rozli‰ení dÛvodÛ dle kompetence lékafie (v pfiípadû tûlesné nezralosti nebo
zdravotních dÛvodÛ — zdravotní postiÏení
nebo oslabení) nebo pedagogicko psychologické poradny (v pfiípadû psycho-sociální
nezralosti dítûte). Podle toho povede první
cesta rodiãÛ buì k dûtskému lékafii nebo do
poradny. Dále nastávají 2 moÏnosti:
a) V pfiípadû, Ïe lékafi vydá rodiãÛm potvrzení o nezralosti dítûte v souladu s jeho
odbornou kompetencí (tzn. pouze v pfiípadû
potvrzení tûlesné nezralosti nebo zdravotních dÛvodÛ), nav‰tíví rodiã s potvrzením
od lékafie nejdfiíve pedagogicko psychologickou poradnu, kde bude rodiãÛm dle individuální povahy pfiípadu v poradnû vydáno
druhé potvrzení pro Z·, aniÏ by bylo nutné
provést aktuální vy‰etfiení dítûte v poradnû.
b) Pfii podezfiení na psycho-sociální nezralost dítûte je v‰ak jiÏ odborné posouzení
v kompetenci poradny, nikoli lékafie. V tomto pfiípadû bude postup rodiãÛ opaãn˘ neÏ
v pfiípadû pfiedchozím (tzn. nejdfiíve vy‰etfiení v poradnû a dle jeho v˘sledku cesta
k lékafii pro jeho doplÀující potvrzení).
Rodiã tedy doruãí v obou pfiípadech do
Z· aÏ obû potvrzení najednou (od lékafie
i z pedagogicko psychologické poradny), nikoli postupnû jednotlivá potvrzení! Je to dÛleÏité pro moÏnost vzájemné informovanosti mezi lékafiem a poradnou.
K vy‰etfiení do pedagogicko psychologické poradny mÛÏe dítû objednat pouze zákonn˘ zástupce, a to osobnû nebo telefonicky (pro cel˘ okres platí uvedené tel. ãíslo
pro pfiíjem objednávek: 556 707 835). Ideální cestou je ov‰em objednat dítû k vy‰etfiení
ve spolupráci s matefiskou ‰kolou. V M· ma-
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jí k tomuto úãelu k dispozici dotazník, kter˘ spolu s písemnou Ïádostí rodiãÛ (také je
k dispozici v M·) M· za‰le do poradny. Vyplnûní dotazníku uãitelkami v M· je pro nás
velmi dÛleÏité pfiedev‰ím z toho dÛvodu, Ïe
máme pfii posuzování dítûte k dispozici kvalifikovan˘ popis pfiedností i obtíÏí dítûte, sociálních projevÛ aj. Tyto informace jsou
cennou souãástí posuzování ‰kolní zralosti
dítûte v na‰í poradnû a bez tûchto informací z M· mÛÏe b˘t také posouzení dítûte
v poradnû sloÏitûj‰í.
V pfiípadû, Ïe dítû trpí váÏnûj‰ími zdravotními problémy, nebo nav‰tûvuje logopeda, eventuálnû jiného specialistu, je vhodné,
aby rodiãe k vy‰etfiení do poradny pfiinesli
také zprávy o jeho zdravotních potíÏích
a o probíhající odborné péãi.
K vy‰etfiení za úãelem posouzení ‰kolní
zralosti jsou pak dûti v na‰í poradnû vût‰inou zvány v období od bfiezna do ãervna.
PfiestoÏe je tfieba ãekat s del‰í ãekací dobou
od objednání dítûte k vy‰etfiení, jsou obavy
rodiãÛ, aby se vy‰etfiení vãas stihlo, zbyteãné. Zcela v˘jimeãnû jsou fie‰eny nûkteré pfiípady je‰tû v období letních prázdnin — toto
v‰ak jiÏ Ïádnému rodiãi nelze doporuãit,
protoÏe vy‰etfiení dítûte nelze provést tzv.
„na poãkání“.

mûly dûti z v˘letu do Divadla loutek v Ostravû, kde jsme spoleãnû s Ïáky Z· zhlédli
pohádku Snûhurka a sedm trpaslíkÛ. Hudební koncert si pro dûti pfiipravili Ïáci ZU·
Z. Buriana ·tramberk. Na‰e dûti sv˘m kulturním vystoupením zpestfiily otvírání nového parku na Bafiinách.
To, Ïe je na‰e matefiská ‰kola ekologicky
zamûfiena, dokazuje úãast dûtí na nûkolika
akcích stfiediska ekologické v˘chovy Hájenka. Pod vedením paní Janeãkové se dûti nauãily vyrábût voÀav˘ papír, krmítka pro
ptáãky, seznámily se se zmûnami v roãních
obdobích a s v˘vojov˘m cyklem mot˘la.
Spoleãnû s rodiãi si dûti vyrobily slamûné
ozdoby na vánoãní stromeãek. Závûr roku
probíhal v pfiípravách na vánoãní svátky.
Dûti si pfiipravily program pro své rodiãe,
Mikulá‰ s ãertem dûti odmûnil, spoleãnû si
zazpívali a navodili tu správnou vánoãní atmosféru.
Nov˘ rok jsme zahájili pfiípravou na zápis
dûtí do Z·, kter˘ letos probûhl jiÏ 19. ledna.
Po práci nás ãeká zábava a to na tradiãním
ma‰karním reji, kter˘ jako kaÏdoroãnû probûhne v matefiské ‰kole.

Informace o na‰í organizaci, poskytovan˘ch sluÏbách a související legislativû naleznete také na na‰ich webov˘ch stránkách
— http://www.pppnj.adslink.cz.

Ze školy

Za PPP Nov˘ Jiãín zpracoval Mgr. Marek Kh˘r

První pololetí
v Mateřské škole Bařiny
V záfií, po adaptaci dûtí na prostfiedí matefiské ‰koly, jsme jako kaÏdoroãnû, ve spolupráci s Klubem rodiãÛ M·, pfiipravili pro
dûti odpoledne s pou‰tûním drakÛ a v˘robou dráãkÛ z pfiírodnin.
Estetickou v˘chovu a vzdûlávání na‰ich
dûtí podpofiila divadelní pfiedstavení v Kopfiivnici i u nás ve ‰kolce, kam pfiijel oblíben˘
divadelní soubor My‰ka s pohádkou ·ípková
RÛÏenka. Nejhodnotnûj‰í kulturní záÏitek

Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

DEN EVROPY
15. prosince 2006 probûhlo na na‰í ‰kole
projektové vyuãování zemûpisu pod názvem
Den Evropy. Osmé tfiídy mûly za úkol vybrat
si jeden z evropsk˘ch státÛ, pfiipravit si indicie, které stát ostatním pfiiblíÏí a poté program, bûhem kterého druhé tfiídû svÛj stát
pfiedstaví.
8. A si vybrala Nizozemí a 8. B Itálii. Bûhem zemûpisu se tak Ïáci díky sv˘m prÛvodcÛm podívali do královského paláce a seznámili se s holandskou královnou, nauãili
se nûkolik cizích slovíãek, ochutnali s˘ry ãi
pizzu, pozorovali pfii práci Leonarda da Vinciho, ve Veronû vyslechli rozhovor Romea
a Julie, mohli se obdivovat ‰ikmé vûÏi v Pise… Navzájem si také vyrobili dárky — italské vlajky a holandské tulipány.
Prezentace se obûma tfiídám velmi povedla. Îáci se na své role skvûle pfiipravili,
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vãetnû kost˘mÛ a v˘robkÛ, a v‰ichni se také
nûjak zapojili. Urãitû se dozvûdûli spoustu
nov˘ch informací, netradiãnû si zopakovali
uãivo a hlavnû — dobfie se bavili!
Lenka ·karková

Všechno se nakonec včas zvládlo…
V průběhu prezentace ale došlo k nepříjemné události — pizza měla zpoždění. Tak jsme zatím zahráli například
svatbu Romea a Julie. Pizza se nakonec
dostavila o něco později, ale stálo to za
to čekání… Mňam !!!
Na mě osobně tyto projekty velmi pozitivně zapůsobily a naladily mě na jinou strunu, než jsem byla v zeměpise
zvyklá. Podle mě je to zajímavé a příjemné zpestření výuky.
Vedlejší třída měla Holandsko. Měli to
moc pěkně udělané a vymyšlené. Výkon, který předvedli, byl obdivuhodný.
Hana Kotonská, 8.B

·ikmá vûÏ a její stavitel Roman ·tirba, 8. B.

Projekt Itálie — 8.B
Měli jsme si vybrat nějakou zemi z jižní Evropy. První jsme si mysleli, že nejlepší bude Španělsko, a to díky mnoha
zajímavostem. Našim evropským státem se ale nakonec stala ITÁLIE.
Ze začátku jsme si moc nevěděli rady,
ale brzy jsme tomu přišli na kloub. Sestavili jsme si takovou osnovu, co by ten
náš projekt měl obsahovat, jako památky (Šikmá věž v Pise), osobnosti (Leonardo da Vinci) a další zajímavosti. Další věcí bylo vybrat osoby do příslušných
rolí. Někteří se do své nové role hodili
na první dojem, ale některým se muselo pomoci. Když už byly všechny role
rozděleny, musely se děje seřadit, aby
konečný výsledek nějak vypadal.

Leonardo da Vinci (Petra Andělová), 8.B.
Projekt Itálie — 8.B.
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Projekt Nizozemí — 8.A
My, tedy 8.A, jsme si vybrali Holandsko, protože má hodně charakteristických rysů. Například větrné mlýny,
o kterých se mluví v Donu Quijotovi,
kterého si nakonec zahráli Michal
a Martina. Dřeváky, jako skoro nejtypičtější věc, jsem představila já a spolužáci
byli nadšeni. Viděli i královnu, v podobě
Petry, bodyguardy Otu a Tomáše a dva
královské syny Daniela a Martina, kteří
„kouřili“ v Nizozemsku povolenou marihuanu. Naučili se pár nizozemských
slovíček s paní učitelkou Markétou.
Za snahu a píli v učení jim Petra rozdala
tulipány a ujistila je, že tyhle se jíst nesmí. Servírka Veronika všem spravila
chuť pravými holandskými sýry, které
byly docela dobré. Poté Elizabeth a Nela
(v podobě muže) kupovali od Kláry fa-

lešné diamanty, které se v Nizozemí
brousí. Samozřejmě ty pravé. V roli průvodce nás Nizozemím provedla Sára.
Alena Vajdová. 8.A
Na přípravě Dne Evropy se mi líbilo,
že jsme s humorem a radostí prezentovali druhé skupině určitý stát. Myslím,
že se to zdařilo oboustranně. Pochutnali jsme si na sýru a pizze, zapili to dětským šampusem. Projektem jsme si oživili oba státy, bavil nás a byli jsme s ním
spokojeni.
Martin Přidal, 8.B
Moc se mi to líbilo, byla to zábava. Vyzkoušeli jsme si, na co máme a na co ne.
Myslím, že bychom to mohli ukázat
jiným lidem.
Petra Krutílková, 8.A

Výuka fríštiny s p. uč. Markétou Svobodovou, 8.A.
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Zápis do první tfiídy
Dal‰í generace ‰kolákÛ byla zapsána do
1. tfiíd na‰í základní ‰koly dne 19. 1. 2007.
V‰ichni pfied‰koláci se snaÏili. Ukázali, co
v nich je, pfiedná‰eli, zpívali, kreslili a dotváfieli pracovní listy.
K pfiíjemné atmosféfie zápisu pfiispûli zejména Ïáci VIII. B, ktefií se velmi dobfie ujali role hostitelÛ. Smûfiovali rodiãe s dûtmi
ke správn˘m dvefiím, nabízeli poho‰tûní,
starali se o prezentaci ‰koly formou videoprojekce a kronik.
Vzhledem k poãtu zapsan˘ch dûtí — 44 —
je velká pravdûpodobnost, Ïe budou ve ‰kolním roce 2007/2008 otevfieny dvû první tfiídy.
Lenka Dobiá‰ová

Naneãisto
Dne 1. 2. 2007 bude zahájen jiÏ poãtvrté
projekt ,,Naneãisto“. Cílem projektu je pfiipravit pfied‰koláky pro vstup do 1. tfiídy Z·,
zbavit je strachu a nejistoty z nového prostfiedí a nov˘ch lidí.
Dûti si procviãí dovednosti potfiebné k úspû‰nému nástupu do 1. tfiídy.
Jsou to: matematické pfiedstavy
zrakové vnímání
grafomotorické dovednosti
prostorová orientace a dal‰í.
Rodiãe se dozvûdí o zamûfiení temperamentu, porozumí temperamentov˘m rysÛm
sv˘ch dûtí. Mezi dal‰í zajímavá témata patfií
empatie, dÛslednost a spolupráce se ‰kolou.
Na‰e uãitelky uÏ se na své dûti i jejich rodiãe moc tû‰í.

sáãek, zjistila smûr vûtru a vyjmut˘ sáãek
s de‰Èovou vodou ãi snûhem oznaãila datem
a peãlivû uvázala. Na konci mûsíce jsme
spoleãnû zjistili mnoÏství sráÏek a jejich pH.
Leto‰ní listopad nám mnoho sráÏek nepfiinesl — pouze 5× bylo v sáãcích mûfiitelné mnoÏství vody a ve 3 pfiípadech ‰lo
o sráÏky snûhové.
A závûr? K velkému potû‰ení jsme zjistili, Ïe se hodnoty napadan˘ch sráÏek blíÏily
nebo dokonce rovnaly hodnotû pH 5, coÏ je
hodnota ideální de‰Èové vody (mírnû kyselá). Pfiesnûji jsme 5× zjistili pH 5,0 a 3× pH
5,5. V˘sledky byly tedy daleko lep‰í neÏ v roce 2004, kdy bylo zji‰tûno pH sráÏek v rozmezí 4,5—6.
Lenka ·karková

1. listopadu nám paní uãitelka fiekla, Ïe
budeme mûfiit sráÏky, jejich pH. Mûfiili jsme
cel˘ mûsíc listopad, stfiídáním s 6. B. Nejprve jsme si fiekli, jak se to dûlá, a rozdûlili
jsme si sluÏby. Dal‰í hodinu jsme ‰li ven podívat se na na‰i stanici. Paní uãitelka nám
ukázala krok po kroku, co máme dûlat,
a nûkteré dûti si to i vyzkou‰ely. KdyÏ v‰ichni udûlali, co mûli, zapsali v˘sledky do záznamové karty. Dal‰í hodinu jsme mûfiili pH,
nejãastûji de‰Èové vody, a zjistili jsme, Ïe je
to ideálnû ãistá de‰Èová voda.
Leont˘na Ernstová, 6. A

Pozvánka

Lenka Dobiá‰ová

Na‰i pfied‰koláci se na ‰kolu teprve pfiipravují, ti velcí uÏ usilovnû pracují na zajímav˘ch tématech.

Kyselé de‰tû
1.—30. listopadu 2006
6. A. B
Bûhem mûsíce listopadu provádûli Ïáci
‰est˘ch tfiíd mûfiení kyselosti sráÏek ve
·tramberku. Na ‰kolním pozemku byla pfiipevnûna na‰e „mûfiící stanice“, jak jsme
vznosnû pojmenovali tyã s pfiilepenou pet
láhví a dovnitfi vloÏen˘m sáãkem. KaÏdé ráno urãená dvojice ÏákÛ vymûnila ve stanici

Chce‰-li ‰tíhlé tûlo míti, pfiijì si s námi
zacviãiti
kaÏdé pondûlí od 18—19 hodin
a stfiedu 19—20 hodin v tûlocviãnû
cviãení pro Ïeny a dívky — aerobic, posilování
TJ Kotouã ·tramberk, odbor sport pro v‰echny

Poděkování
Za obûtavou a bezplatnou pomoc panu
Leo‰i Rekovi a jeho kolegÛm pfii nazvuãování
Ïivého Betlému
dûkuje reÏisér Josef Marek
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Charita Kopřivnice — Tříkrálová sbírka 2007
V˘sledky tfiíkrálové sbírky

Ztráty a nálezy – leden 2007
Dne 5. 1. 2007 byly na zdej‰í úfiad pfiedány
tyto nalezené vûci:
Dámská kabelka
Karta ke sporoÏirovému úãtu
Dotaz na v˘‰e uvedené nálezy je moÏno
uãinit osobnû v úfiední dny PO a ST 8—12
a 13—17 hodin v kanceláfii ã. 1 pfiízemí
budovy MÚ ·tramberk nebo telefonicky
na ãísle 556 812 084 u sl. Sochové.

Společenská rubrika
Jubilanti na leden 2007
70 let Vojtûch R˘del, Libotín 791
Marie Pospí‰ková, Bafiiny 816
Marta Juráková, Zauliãí 241
Marta Hyklová, Dolní 633

82 let Otakar H˘lsk˘, Bafiiny 719
RÛÏena Sochová, Hornychovice 758
Brunhilda Schneiderová, Bafiiny 729
83 let Rudolf Kotonsk˘, Dolní 221
84 let Gabriela Geberová, Bafiiny 779
85 let ZdeÀka Mandová, Zauliãí 323
87 let Emilie Geryková, Libotín 494
92 let Marie Sochová, Závi‰ická 464

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za mûsto Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Narozené dûti za prosinec:
Marie Hyklová
Jakub Valá‰ek

75 let AneÏka Hyklová, Kopec 92
Václav Wisnar, Námûstí 24
81 let Jindfii‰ka Chvistková, Bafiiny 750
Franti‰ka Hrabalová, Hornychovice 756

Zemfielí:
Vladimír David
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Kam do společnosti
a za kulturou

Mûsto ·tramberk pofiádá
divadelní pfiedstavení pro M·

PRINCEZNA A LOUPEÎNÍCI
Anglick˘ klub v penzionu JaroÀkova pekárna
na námûstí pofiádá

KLUB DESKOV¯CH HER
v pátek 2. a 16. 2. 2007 od 17.00 hod.
Zveme dûti i dospûlé, v‰echny vá‰nivé
lu‰titele kfiíÏovek a hlavolamÛ, hráãe
‰achov˘ch a jin˘ch stolních her!
K hrám, které jsou pro vás pfiipraveny,
si mÛÏete objednat i malé obãerstvení.
Více informací na tel. 604 200 395

Zprávy z hradu
Technoprojekt, a. s. vás zve
na 3. roãník SNùHULAKIÁDY
2. února 2007
na Trúbû od 10.00—12.00 hod.
Obãerstvení zaji‰tûno
Pro vítûze pfiipravena sladká odmûna.
V pfiípadû nedostatku snûhu se akce nekoná.

Oddíl odbíjené pfii TJ Kotouã ·tramberk vás
srdeãnû zve na

SPORTOVNÍ VOLEJBALOV¯ PLES
kter˘ se koná v pátek 2. února 2007 v 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Vstupné 100 Kã.
K tanci a poslechu hraje skupina Radeg.
Obãerstvení, tombola.
Pfiedprodej vstupenek v MIC ·tramberk
od 20. 1. 2007.

ve stfiedu 7. února 2007 v 9.30 hodin
Kulturní dÛm ve ·tramberku
vstupné 25 Kã
Ke zhlédnutí této pohádky zveme také
maminky s dûtmi

Klub zdraví Kopfiivnice vás srdeãnû zve na
pfiedná‰ku MUDr. Milana Nasswettra

JARNÍ ÚNAVA, VYUÎITÍ ALOE VERA
K DETOXIKACI ORGANISMU
nedûle 11. února 2007 v 16.00 hodin
Katolick˘ dÛm v Kopfiivnici

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na svÛj

17. OBECNÍ BÁL
kter˘ se koná v pátek 9. února 2007
Zaãátek plesu je v 19.30 hodin
K tanci a poslechu hrají v sále
hudební skupina Ypsilon
a v malém sálku Franti‰ek âernoch z Vefiovic
V programu vystoupí taneãní skupina
TOP DANCE Petry Pístecké z Nového Jiãína
Vstupné 100 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru od 1. 2. 2007
(úter˘—nedûle 9.00—12.00 12.30—16.00)
Podle tradice se o masopustu má konzumovat
co nejvíce mastn˘ch pokrmÛ, aby vás po cel˘
rok neopou‰tûla síla a hojnost. NezapomeÀte
si tedy pojistit své dobré ãasy a zavítejte na

3. ·TRAMBERSK¯ MASOPUST
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na besedu
s léãitelkou PhDr. Libu‰í Panáãovou

NEVIDITELN¯ SVùT
sobota 3. února a nedûle 18. února 2007
16.00 hodin
Muzeum ZdeÀka Buriana ve ·tramberku
vstupné dobrovolné

s masopustní muzikou âERTOVKOU
a zabijaãkov˘mi hody
v sobotu 17. února 2007
od 11.00 hod. do 16.00 hod.
V Mûstském pivovaru a na ‰tramberském
námûstí se podávají jitrniãky, zabijaãková
polévka, ovar s jablkem a kfienem… klasick˘
kvasniãák Trubaã a ‰vestkov˘ speciál!
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V dobû va‰eho prÛzkumu tradiãního
masopustního hodování, si mohou va‰e dûti
(v pfiípadû pfiíznivého poãasí) zajezdit
na tradiãním dûtském vláãku rodiny PflegerÛ.
PrÛvod masopustních masek na zaãátek
a závûr programu.
SoutûÏe pro masopustní jedlíky!
(…tady vám dají, maso mají!)

Program kina Štramberk

Srdeãnû zve Mûstsk˘ pivovar a Z· ·tramberk.

na únor 2007

TRADIâNÍ MA·KARNÍ DIVADELNÍ BÁL
S POCHOVÁNÍM BASY (pofiádá DS Pod vûÏí)

Nedûle 4. 2. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

od 19.00 hod. v Kulturním domû ·tramberk.

RO(C)K PODVRAËÁKÒ

Více informací podá infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd, Námûstí 40
Tel./fax 556 801 935, 602 206 936
infocentrum@relaxvpodhuri.cz,
www.relaxvpodhuri.cz

Komedie, 104 min, od 12 let
âerná komedie Karla Janáka, reÏiséra diváck˘
úspû‰n˘ch filmÛ Snowboarìáci a RafÈáci, nás
tentokrát pfiivádí do svûta mlad˘ch muzikantÛ, ktefií se neãekanû octnou tváfií v tváfi praktikám podsvûtí a mafie.
Nedûle 11. 2. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

Relax v podhÛfií Beskyd
a Mûstsk˘ úfiad ·tramberk pofiádá
v Kulturní domû ve ·tramberku

koncert zpûvaãky a klavíristky
ALICE SPRINGS
s J. Stivínem ml. (bicí)
a J. Hele‰icem ml. (kytara)
stfieda 28. února 2007
Zaãátek koncertu v Kulturním domû
od 18.00 hod.
Vstupné 120 Kã
Pfiedprodej vstupenek
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
·tramberk (tel. 556 801 935)
MIC ·tramberk (tel. 556 852 240)
MIC Kopfiivnice (tel. 556 821 600)
MIC Pfiíbor (tel. 556 455 442)
MIC Ostrava (tel. 596 114 579)
Více informací podá infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd, Námûstí 40
Tel./fax 556 801 935, 602 206 936
infocentrum@relaxvpodhuri.cz,
www.relaxvpodhuri.cz

TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU
PILOU: POâÁTEK
Horor, titulky, 90 min, od 18 let
Na posledním v˘letû pfied cestou do Vietnamu
se dvûma kamarádÛm a jejich pfiátelÛm stane
nehoda. Jsou nuceni povolat místního ‰erifa.
A to je jen zaãátek dûsiv˘ch událostí.
Nedûle 18. 2. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

WORLD TRADE CENTER
Dokumentaristick˘, titulky, 129 min, pfiístupn˘
Film WTC je zástûrkou pro oãi tûch, ktefií odmítají uvûfiit, Ïe svût uÏ nikdy nebude tak
krásn˘ a bezpeãn˘ jako pfied oním 11. záfiím.
V hlavní roli NICOLAS CAGE.
Nedûle 25. 2. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

HAPPY FEET
Animovan˘, 95 min, dabing, pfiístupn˘
Dal‰í pecka nejen pro dûti aneb film pln˘ zpívajících a tanãících tuãÀákÛ v Antarktidû.

NA MùSÍC ÚNOR P¤IPRAVUJEME
VùJÍ¤ LADY WIND, CASINO ROYALE,
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE, SAW III
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Ze sportu

Vesele i vážně,
ale převážně nevážně…

V sobotu 13. ledna otevfiel 7. turnaj ml. ÏákÛ a benjamínkÛ v Tfiinci novou JUDO-sezonu.
Mezi 160 nadûjemi Moravy, Polska a Slovenska
zde nastoupilo i pût borcÛ ze ·tramberka. Pfies
problémy, se kter˘mi se ‰trambersk˘ oddíl
v souãasné dobû pot˘ká, podala pûtice chlapcÛ
pûkn˘ v˘kon a celkem získali 4 medaile.
Absolutorium zasluhuje Tomá‰ Polá‰ek (46
kg ml. Ïáci). Zkrátka mûl svÛj den a od úvodního kola postupoval nenápadnû k finále, kde podlehl ostravskému Sopemu. Ve stejné hmotnosti
se naopak nedafiilo Adamovi Kfiístkovi, kter˘
s jednou v˘hrou skonãil v poli poraÏen˘ch.
Mezi benjamínky nejlépe zabojoval Zátopek
Jan do 22 kg. Prohrál aÏ ve finále s jiÏ tradiãním pfiemoÏitelem Jani‰em ze Zlína. Do 24 kg
získal Adam Polá‰ek bronzovou medaili a stejného umístûní dosáhl i Ondra Vesel˘ do 28 kg.
Josef ·tábl, trenér oddílu JUDO

Jak ulovit krokod˘la
K lovu krokod˘la potfiebujete: Matematické
tabulky, dvû pletací jehlice, traverzu, jablko
a pfiíruãku k lovu jelenÛ. Nejdfiíve se posaìte
ke bfiehu fieky a zaãnûte si ãíst matematické
tabulky. ProtoÏe je to dûsná nuda, tak u toho
usnete. KdyÏ popluje kolem krokod˘l, poleze
za vámi na bfieh, vtom si v‰imne matematick˘ch tabulek, zaãte se do nich a usne taky.
Kdo dfiíve usne, ten se dfiíve probudí. Probudíte se tedy dfiíve neÏ on a vpíchnete mu pletací
jehlici do oka. Krokod˘l vás zaãne honit. KdyÏ
vás bude dohánût, odhoìte traverzu, budete
lehãí a dostanete náskok. AÏ vás dohoní, vylezte na strom a shoìte jablko. ProtoÏe jablko
nepadá daleko od stromu, spadne pfiímo na
krokod˘la. Bude zmaten˘ a v tom mu píchnete druhou pletací jehlici do druhého oka. ProtoÏe teì vypadá jako jelen, postupujete podle
pfiíruãky k lovu jelenÛ.

Judo

·ipky
A je tu opût turnaj v ‰ipkách. Na druhém ‰tramberském turnaji konaném 13. 1. 2007 pfii
kterém se úãastnilo 21 hráãÛ se dafiilo zabodovat Petru Ra‰kovi, kter˘ skonãil na pfiekrásném zlatém místû. Na stfiíbrném se pak umístil Richard Parma a tímto první dvû místa získali hráãi ze Îenklavy. Na bronzovém se pak
umístil Marián Hepnar z Pfiíboru. Nejlep‰í ze
·tramberku se umístil Rudolf Kotonsk˘, a to
na ‰estém místû.
Na tomto turnaji se dafiilo také rekordÛm.
Jako první jej stanovil Rudolf Kotonsk˘ ve hfie
„Schanghai“, ve které zakonãil v prvním kole.
Dal‰í rekord padl ve hfie „Halve it“ ãesky „Rozetni to“, a to Jifiím Juraãákem, kter˘ stanovil
rekord 670 bodÛ. Oba rekordy provedli v˘bornû na‰i hráãi ze ·tramberku. Takovéto rekordy je‰tû nepadly za celou dobu kariéry
·trambersk˘ch Obecních ‰ipkafiÛ.
V‰em zúãastnûn˘m mockrát dûkuji a pevnû
vûfiím, Ïe na pfií‰tím ·tramberském turnaji to
bude píchat lépe. ·ipkám a vítûzství zdar.
J. H.

Potká star‰í paní na ulici plaãícího chlapeãka.
„Co se ti stalo?“, ptá se ho.
„Já jsem se ztratíííl!“
„No, to nic,“ chlaholí ho. „A svoji adresu zná‰?“
„Znám: Franta zavináã voln˘ teãka cezet.“
Farmáfi pûstuje na poli melouny a kaÏdou
chvíli se mu stane, Ïe mu dûti nûjaké ukradou.
Tak pfiem˘‰lí, jak by tûm krádeÏím zamezil
a jednoho dne dostane nápad. Vyrobí ceduli,
na které je napsáno „Jeden meloun na poli je
napu‰tûn jedem!“ a zapíchne ji na kraj pole.
Od té doby se opravdu melouny pfiestanou
ztrácet. Farmáfi z toho má velkou radost, ale
jednou takhle jde kolem svého pole, podívá se
na ceduli a na ni je dûtskou ruãkou dopsáno:
„Teì uÏ dva!“
Tetiãka pfiinesla Petrovi k svátku atlas a povídá:
„Toho si, Petfiíãku, vaÏ. Je z doby mého mládí.“
„Teto, a je v nûm uÏ Amerika?“
Ve vagónu se ptá dûdeãek vedle sedící mladé
maminky, proã to dûÈátko tolik pláãe.
„Lezou mu zoubky.“
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„To znám, to znám, to moc bolí.“
„Jak si to ve va‰em vûku mÛÏete pamatovat?“
„Ví‰ dûvãe, já jsem je loni o Vánocích spolknul.“
Pan uãitel se ptá Pepíãka:
„KdyÏ má‰ v jedné kapse 100 Kã a v druhé kapse 100 Kã, co dohromady má‰?“
„Prosím, cizí kalhoty.“
„Mami, stromeãek hofií“!
„Nefiíká se, Ïe hofií, ale Ïe svítí“.
„Mami, záclony uÏ taky svítí...“
„Maminko, nemûla bys, prosím, deset korun
pro jednoho starého pána?“
„To je od tebe hezké, Ïe myslí‰ na staré lidi.
A kde je ten pán?“
„Stojí za rohem a prodává zmrzlinu.“
Syn: „Tati, je pravda, Ïe internet degeneruje lidi?“
Otec: „IMHO LOL.“
„Víte, pane kolego, Ïe ve va‰em závodû pracuje mÛj vnuk?“
„Ano, vím, je to velice vtipn˘ ãlovûk. Právû,
kdyÏ tady minul˘ t˘den hráli Iron Maiden,
bral si volno na vá‰ pohfieb.“
Mal˘ Pepánek se v noci vzbudí a vidí, jak z jejich dvefií odchází zlodûj s pln˘mi ta‰kami.
Aby nevzbudil rodiãe, tak na nûj polohlasnû volá:
„Prosím vás, nemohl byste ukrást i moje
housle?“
Daneãek po Novém roce fiíká kamarádovi:
„Mûli jsme stejné Vánoce jako vloni. Kapr byl
naãerno, maminka namûkko a táta namol!“
PetfiíkÛv tatínek zaklepe u souseda:
„Tak jakpak, sousede, uÏ jste dûlal synovi úkol
z matematiky?“
„Ano.“
„A nedal byste mi ho, prosím, opsat?“
„Pepo, nepfiesolila jsem trochu tu polévku?“
„V té soli byla nûjaká polévka?“
Pan uãitel pí‰e na tabuli vzorec H2 SO4 a ptá
se podfiimujícího Petra:
„Co je to za vzorec?“
Petr koktá: ,,Pane uãiteli, mám to na jazyku“.
„Tak to honem vyplivni, protoÏe to je kyselina.“

Ptá se gangster syna, jak dopadly ve ‰kole
zkou‰ky.
„V˘bornû, tati, kfiíÏov˘ v˘slech trval asi pÛl hodiny. Nedostali ze mnû ani slovo!“
„To uÏ zase hledáte pokladníka, pane âepiãka?
VÏdyÈ jste zrovna pfied mûsícem jednoho pfiijal.“
„Toho právû hledám.“
„Dfiíve jsem se divil, proã Angliãané pijí pouze
ãaj.:
„A teì?“
„Teì uÏ se nedivím. Byl jsem v Anglii a ochutnal jsem tam jejich kávu.“
7 dob Ïenského Ïivota:
nemluvnû, holãiãka, sleãna, mladá dáma, mladá dáma, mladá dáma, mladá dáma.
PERLIâKY ZE ·KOLNÍCH ÚLOH
âlovûk je ze v‰ech zvífiat nejchytfiej‰í, protoÏe
má mozek v hlavû a v prodlouÏené mí‰e. My‰lení bez mozku si nelze pfiedstavit. Opak ano.
âlovûk neÏije ve stádech jako zvífiata, ale v rodinách. Tûm nejvût‰ím fiíkáme obfii, tûm
nejmen‰ím muÏici. Lidi dûlíme na muÏe, Ïeny, dûti a sousedy. O tûch maminka fiíká, Ïe to
snad uÏ ani nejsou lidé.
Lidské tûlo se skládá z hlavy, kostry, krve
a svalÛ. Hlava je dÛleÏitá, protoÏe na ní máme
ãepici. Nûktefií nosí v hlavû vzdu‰né zámky,
jiní piliny. Pan Valenta pr˘ má plnou hlavu bíl˘ch my‰ek. V hlavû máme pamûÈ. To je to,
ãím zapomínáme. Proto máme jíst hodnû zeleniny, abychom hlavu neztráceli. Nervová
soustava je tvofiena jícnem, Ïaludkem a stfievem. Svaly máme ze sádla a mají ten v˘znam,
Ïe s kostrou a kÛÏí drÏí tûlo pohromadû. NejdÛleÏitûj‰ím orgánem je srdce. Má levou a pravou pfiedsíÀ. Ta je od komory oddûlena kuchyní. Îebra s hrudní kostí spojují obratle krãní.
V trupu máme také silnici a slepé stfievo, které se dá fiezat. Bfiicho nás bolí, kdyÏ sníme nûco, co si maminka schovala pro sebe. Na
obratle se pfiipojují kostmi okostnice.
Zapsal Václav Richter
Pramen:
www.zasmejse.cz
Kvítko z ãertovy zahrádky, 1928
Ohníãek, 1969
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Inzerce
• Pronajmu garáÏ na Bafiinách.
Tel.: 776 120 170
• Koupím pozemek nad 1000 m2 ve ·tramberku, v pûkném slunném místû a s v˘hledem, rovinat˘ nebo mírnû svaÏit˘ ke stavbû
RD. Lokalita: DráÏné apod., pozemky pod
Bílou horou. Dostupnost vlakem i autem
celoroãnû. Tel.: 732 683 432
• Koupím zahradu, louku nebo pole ve
·tramberku. 1000—5000 m2.
Tel.: 736 64 33 77
• Hotel Roubenka nabízí místo pokojské na
ranní smûnu. Nástup moÏn˘ ihned. Info na
tel. 602 881 000
• Hledám paní na pomocné práce, popfi. kuchafiku v Rekreaãním stfiedisku U Katefiiny.
Vhodná i pro Ïeny pfii matefiské dovolené.
Kontakt: p. Novobilsk˘, 603 867 382

Natáãení na video
SVATBY, OSLAVY ÎIVOTNÍCH
JUBILEÍ, PROMOCE, K¤TY,
POH¤BY aj.
profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.

Podmínky soutûÏe:
zaslat nebo doruãit 0,2 l pálenky
ve sklenûné láhvi s polohou v obálce:
jméno, adresa majitele pálenky, telefon,
oznaãení druhu pálenky (‰vestky, jablka,
hru‰ky, smûs, jiné ovoce), rok pálení,
název pálenice.
Vefiejné posouzení provede odborná porota
v kvûtnu 2007 v Kulturním domû
ve Vefiovicích.
Finále soutûÏe probûhne na VIII. Veletrhu
Novojiãínska v nedûli dne 17. 6. 2007
s pfiedáním cen vítûzÛm v jednotliv˘ch
kategoriích (dle druhu pálenky).
Adresa zaslání nebo doruãení vzorkÛ:
PhDr. Vítûzslav âernoch,
742 72 Mofikov 391, vedle matefiské ‰kolky.
Telefonické dotazy vám rádi zodpovíme
na ãísle: 728 362 757.

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Instalatérství

SOUTùÎ O NEJLEP·Í PÁLENKU
Pûstitelská pálenice ing. Bfietislava Piteráka, Vefiovice a Podbeskydská reklamní
a umûlecká agentura + natáãení na video,
Mofikov vás srdeãnû zvou k úãasti v soutûÏi

O NEJLEP·Í PÁLENKU
NOVOJIâÍNSKA
Termín soutûÏe: únor aÏ duben 2007
(doruãení vzorkÛ)

provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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START CZ, s. r. o.
Stodolní 17
702 00 Ostrava
tel.: 602 537 868, 724 351 266
e-mail: ostrava@start.cz
www.start.cz

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Hledáme montážní pracovníky (montážní práce ve stoje u linky)
do společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu.
Práce je vhodná pro muže.
Jedná se o práci na třísměnný provoz:
ranní (6 —14), odpolední (14—22), noční (22—6)
Práce na cca 1 měsíc, možná dlouhodobá spolupráce).
ranní (6 —14), odpolední (14—22), noční (22—6).
Místo výkonu práce: Kopřivnice (průmyslový park)
Nástup: Okamžitě
Plat: nástupní cca 12 000 Kč + příplatky za práci přesčas a bonusy
Zájemci, hlaste se na výše uvedených telefonech nebo přímo v kanceláři
START CZ každý pracovní den od 8 do 17 hod.
Další nabídky na www.start.cz nebo na tel. dotaz.
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