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… z jednání rady
Jaro je v plném rozpuku. Jen to sluníãko by mohlo ãastûji vysvitnout, aby
bylo veseleji.
Rada mûsta se se‰la za uplynulé období
celkem tfiikrát. Na 56. jednání byly na pofiadu zprávy t˘kající se ãinnosti a v˘hledÛ
SluÏeb mûsta ·tramberka, zpráva o ãinnosti dopravní komise a postup fie‰ení dopravní situace pro rok 2002. Rada vzala
pfiedloÏené zprávy na vûdomí. Tato problematika nepatfií mezi jednoduché záleÏitosti. SluÏby mûsta ·tramberka mají na
starosti nejen úklid mûsta, údrÏbu zelenû,
ale také údrÏbu bytového fondu, budov
v majetku mûsta, zimní údrÏbu silnic
a mnoho dal‰ích jin˘ch prací, které jsou
zapotfiebí. S technickou základnou, vozov˘m parkem, nedostatkem financí a s poãtem lidí zamûstnan˘ch v SM· je nûkdy
obtíÏné v‰echno vãas a dobfie stihnout.
Pfies v‰echna úskalí lze konstatovat, Ïe
cel˘ katastr mûsta je jak v létû, tak
i v zimû udrÏován v dobrém stavu. Rada
vyslovila spokojenost a podûkování vedoucímu SluÏeb mûsta ·tramberka, Josefu Va‰kovi, i pracovníkÛm technické
a bytové správy za dobrou práci. Obzvlá‰tû pracovníci technické správy se
mûli v zimû co otáãet.
Dopravní komise se zab˘vá prÛjezdností, stavem a znaãením komunikací.
V loÀském roce byla mûstu pfiiznána dotace z fondu Test — Sapard ve v˘‰i 5 mil.
Kã, a tak mohla b˘t realizována ãást projektu na „Úpravu komunikace Kopfiivnice—Nov˘ Jiãín v prÛtahu mûstem ·tram-

berkem.“ Práce provádûla firma Strabag
âR, a. s. Ov‰em máme je‰tû na území
mûsta cesty a cestiãky, které potfiebují
nutnou opravu a nov˘ kabát. Snad ãasem.
Celkem Ïhav˘m problémem je v na‰em
mûstû otázka parkování náv‰tûvníkÛ
mûsta. Díky svému vûku má mûsto takovou podobu, jakou má. Prostû není kde
parkovat. Ale návrhy na zfiízení centrálního, ãi centrálních parkovi‰È se pomalu
r˘sují Z projednávání tûchto zpráv vze‰ly
úkoly pro Ing. Václava ·imíãka, místostarostu, aby pfiedloÏil ãerpání rozpoãtu
k akci opravy hlavního prÛtahu mûstem,
pfiipravil nabídkov˘ rozpoãet pro vybudování Ïiviãné komunikace na ulici Pod Palárnou a nechal projekãnû rozpracovat
varianty centrálních parkovi‰È na území
mûsta. Vedoucí SM·, Josef Va‰ek, dostal
úkol aktualizovat „Plán zimní údrÏby
mûsta“ a pfiedloÏit ho radû. Místostarostce, Ing. Danû Markové, rada doporuãila vypracovat smûrnici na povolování
zásahÛ, vstupÛ vãetnû poplatkÛ a sankcí,
do místních komunikací a jako podkladu
pouÏít návrh Ing. Vladimíra Skalíka,
pfiedsedy rozvojové komise, a pfiedloÏit
radû k pfiipomínkování.
V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala majetkoprávními úkony, jmenovala komisi sloÏenou ze zástupcÛ mûsta,
Z· a rodiãÛ, která se má zab˘vat Ïádostí
fieditelky Z· o fie‰ení nedostatku prostorÛ
v Z· a schválila v˘sledek v˘bûrového fiízení na místo stráÏníka Mûstské policie
·tramberk, a to Franti‰ka Vavru‰e ze Studénky, kter˘ byl zároveÀ povûfien fiízením
MP ·tramberk.

57. rada se seznámila s informací o akciích Sm VaK a. s., kterou pfiedloÏil starosta Ing. Jan Socha a vzala ji na vûdomí.
Byly doporuãeny zastupitelstvu mûsta ke
schválení nûkteré majetkoprávní úkony
a schválen v˘sledek v˘bûrového fiízení na
pouÈové atrakce na ‰tramberskou pouÈ
dle návrhu kulturní komise.
58. rada mûla na programu otázku bezpeãnosti ve mûstû. Byly projednávány
zprávy: Rozbor trestné ãinnosti ve mûstû
za rok 2001, problematika komise k projednávání pfiestupkÛ a informace o její
ãinnosti v roce 2001, hlavní úkoly Mûstské policie ve ·tramberku v roce 2002,
zpráva o ãinnosti stráÏníkÛ MP ·tramberk v roce 2001 a zpráva o ãinnosti Jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ za rok
2001. Rada vzala tyto zprávy na vûdomí.
Velitel OO Policie âR v Kopfiivnici, mjr.
Ing. Josef Jefiábek, seznámil radu s trestnou ãinností ve sluÏebním obvodu a zamûfiil se pfiedev‰ím na katastr na‰eho
mûsta, kde bylo v roce 2001 spácháno celkem 57 trestn˘ch ãinÛ, z nichÏ bylo objasnûno 27, coÏ je 47,5 %. Z toho bylo 41
trestn˘ch ãinÛ majetkov˘ch (12 krádeÏí
vloupáním, 18 krádeÏí prost˘ch, 11 ostatních majetkov˘ch — po‰kozování, podvod, zpronevûra apod.). Trestné ãiny násilné povahy byly zji‰tûny celkem 3, ve
dvou pfiípadech ‰lo o fyzické napadení
s úmysln˘m ublíÏením na zdraví a jedenkrát o loupeÏné pfiepadení neznám˘m pachatelem V baru Apollo do‰lo ke 2 pfiípadÛm v˘trÏnictví s rasov˘m podtextem.
Bafiiny jsou nejãastûj‰ím místem páchání trestn˘ch ãinÛ na na‰em území
(11), na druhém místû je Libotín (5) a na
tfietím Apollo bar (4) atd.
Pfiestupková komise fie‰ila 47 oznámení v roce 2001. 17 pfiípadÛ bylo fie‰eno
pokutou, jedenkrát bylo uloÏeno napomenutí, ve 3 pfiípadech bylo fiízení zastaveno. Pfiestupková agenda úzce souvisí se
sociálními problémy v rodinách, kde
k páchání pfiestupkÛ dochází opakovanû.
Pfiedsedkynû komise Eva Vefimifiovská seznámila radu i s dal‰ími problémy, kter˘mi se pfiestupková komise musí zab˘-

vat. Starosta podûkoval pfiedsedkyni komise i ãlenÛm za nelehkou, nûkdy i nepfiíjemnou a v Ïádném pfiípadû populární,
práci. S informacemi o ãinnosti Mûstské
policie ve ·tramberku seznámil radu povûfien˘ velitel MP Franti‰ek Vavru‰.
V prÛbûhu roku 2001 bylo fie‰eno na
území mûsta mûstskou policií 66 dopravních pfiestupkÛ, 7 pfiestupkÛ proti mûstsk˘m vyhlá‰kám, 20 oznámení od obãanÛ, 4 odchyty volnû pobíhajících psÛ
s umístûním ve Vlãovicích aj. pfiípady.
Opût byly na programu neustále se opakující problémy neukáznûn˘ch fiidiãÛ
stojících v zákazu stání, nepfiimûfiená
rychlost, obzvlá‰tû v noãních hodinách
(taxíky) a zneãi‰Èování Ïivotního ovzdu‰í
zplodinami vznikajícími pfii spalování
bÛhvíãeho, vytváfiením ãern˘ch skládek,
zneãi‰Èování mûsta psími exkrementy
a dal‰í problémy, se kter˘mi se stráÏníci
MP dennodennû setkávají.
Jednotka sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
mûla v roce 2001 6 v˘jezdÛ k poÏárÛm,
z ãehoÏ byl 1 plan˘ poplach, kter˘ zpÛsobili opilí mládeÏníci a jedenáctkrát poskytli technickou pomoc. Sbor Ïije plnohodnotn˘m spolkov˘m Ïivotem. Rada podûkovala veliteli JSDH ·tramberk, Jifiímu
Hoffmannovi, za nejednoduchou, obûtavou a mnohdy nebezpeãnou práci ãlenÛ
jednotky pfii zásazích, aÈ uÏ poÏárech, ãi
technické pomoci. Z jednání vyplynul
úkol pro pracovníka Ïivotního prostfiedí
Karla Hrãka, aby urychlenû zpracoval
a pfiedloÏil ke schválení vyhlá‰ku mûsta
o pohybu a drÏení psÛ.
V organizaãních záleÏitostech vzala
rada na vûdomí Ïádosti organizací
a spolkÛ o finanãní pfiíspûvek na ãinnost,
dále uloÏila Ing. Václavu ·imíãkovi dokonãit majetkoprávní vypofiádání na pozemcích s uvaÏovan˘m centrálním parkovi‰tûm a nechat rozpracovat projekãnû
variantu parkovi‰tû v lokalitû Horeãky
a zároveÀ poÏádat o zmûnu územního
plánu. Ing. Dana Marková, místostarostka, dostala úkolem upfiednostnit
zmûnu územního plánu v lokalitû Horeãky. Byla schválena kritéria pro pfiijetí
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dûtí do matefisk˘ch ‰kol a zároveÀ jmenována komise na v˘bûr dûtí do M·. Rada
projednávala i majetkoprávní úkony.
Obãas je ãlovûk na pokraji sv˘ch sil,
u‰tván, uhonûn, kamarád ho zradil, vyschla jediná studna s pitnou vodou… „vyjde‰-li ven bez de‰tníku, urãitû zaãne
pr‰e, vyjde‰-li ven s de‰tníkem, abys mûl
jistotu, Ïe nebude pr‰et, urãitû ho ztratí‰.
Kdyby nebyl tak hloupû banální, byl by Ïivot tak krásnû prost˘.“ (J. Îáãek)
Vûra Michnová

1. 6. 2002 IV. roãník bûhu do schodÛ
pod Trúbou
Komise sportu, mládeÏe a vyuÏití volného
ãasu srdeãnû zve v‰echny zájemce o závod s ãasem, schody a kondicí.
Motto sloÏila pfiedsedkynû komise Mgr.
Pavlína Kvasniãková:
„Co ti v cestû vzhÛru brání?
CoÏe? Kyslík, Ïe není k mání?
Nûco ukaÏ, zatni zuby,
památku si odnes z Trúby“
TakÏe se nechte inspirovat. Zaãátek závodu je v 10.00 hodin Zápisné ãiní
5 Kã/osobu.

… z jednání zastupitelstva
26. zasedání zastupitelstva mûlo na
programu projednávání dokumentace
EIA III. ãást — hodnocení vlivu zámûru
v˘stavby cementárny „·tramberk závod
na v˘robu cementu“ na Ïivotní prostfiedí.
Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci zámûru za splnûní urãit˘ch podmínek. Dále
bylo schváleno zadání zmûny územního
plánu v souladu se zákonem o obcích, zákonem o územním plánování a stavebním
zákonem. Zastupitelstvo schválilo nabytí
nemovitostí do majetku mûsta, a to hfii‰tû
vãetnû pfiíslu‰enství na Bafiinách, jako plnûní bodu smlouvy mezi mûstem a panem Petrem Pavlíkem. Stavebnímu
úfiadu byl uloÏen úkol t˘kající se zmûny
ã. 2 územního plánu.
Vûra Michnová

Kam za sportem
1. 5. 2002 Fit rodina
DÛm dûtí a mládeÏe ve ·tramberku spolu
se Z· ·tramberk pofiádají tradiãní zápolení rodin v 6 jednoduch˘ch disciplínách.
Zaãátek je v 9.30 hodin v tûlocviãnû na
Zauliãí
Zápisné: dospûlí 10 Kã
dûti 5 Kã
Ceny sponzorují místní podnikatelé.
V‰echny srdeãnû zvou pofiadatelé

V˘sledky XXII. roãníku silniãního
bûhu na 10 km pofiádaného SK pfii
ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk,
spol. s r. o. dne 20. 4. 2002
Závodu se zúãastnil rekordní poãet
bûÏcÛ — 60. Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
MuÏi do 39 let
Maceãek Vlado, AK ASICS KromûfiíÏ,
roãník 1975, ãas 0:33:47
MuÏi 40 aÏ 49 let
Veliãka Zdenûk, BK SAK LoÏiska Karviná, roãník 1962, ãas 0:36:54
MuÏi 50 aÏ 59 let
Holec Franti‰ek, TIS Vilhelm Fr˘dekMístek, roãník 1946, ãas 0:41:28
MuÏi nad 60 let
Foga‰ Pavol, MK Kopfiivnice, roãník
1941, ãas 0:42:12
Îeny
·ádková Irena, MK Kopfiivnice, roãník
1969, v traÈovém rekordu 0:37:58
Do 15 let
Krko‰ka Michal, MK Kopfiivnice, roãník 1987, ãas 0:44:37
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Jubilanti

Program kina ·tramberk

na mûsíc kvûten 2002

na mûsíc kvûten 2002

70 let BoÏena Luká‰ková, DráÏné 831
Ludmila Hylská, Bafiiny 719
Vasil Kormaník, DráÏné 870
75 let AlÏbûta Papayová, Bafiiny 751
Ludmila Melãáková, Bafiiny 745
Jaroslav Hykel, Kopec 92
80 let Anna Hajdová, Kozina 560
ZdeÀka Holubová, Kozina 528
81 let Anna Juráková, Kopec 52
82 let Josef Lo‰ák, Dolní 385
83 let Matilda VaÀková, Bafiiny 750
Ludmila Chovancová, Kopec 84
84 let Ludmila Petrá‰ová, JaroÀkova 97
85 let Îofie Hyklová, Kopec 71
89 let Josef Chalupa, Kozina 778
93 let Marie Davidová, Závi‰ická 771
95 let Ludmila Sochová, Horní Ba‰ta 295

Nedûle 5. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
PRCI, PRCI, PRCIâKY II
Komedie, titulky, 100 min, od 15 let
Pokraãování velmi úspû‰né komedie
minulého léta o partû dospívající mládeÏe.
Nedûle 12. 5.
·TRAMBERSKÁ POUË
Stfieda 15. 5. v 17.00 vst. 44 Kã
HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCÒ
Rodinn˘ film, ãeská verze, 152 min, pfiístupn˘
Pfiipravte se na kouzla.
Nedûle 19. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
ZATRACENÍ
Drama, 100 min, pfiístupn˘
MÛÏe se to stát i tobû. Pfiíbûh zaãíná na
leti‰ti, v Bangundu, abstraktním mûstû
kdesi v jihov˘chodní Asii, kde zaãíná
pfiíbûh, dle skuteãné události a na jejím
konci trest 45 let Ïaláfie v Thajském vûzení za pa‰ování drog.
Nedûle 26. 5. v 17.00 vst. 39 Kã
P¤Í·ERKY, s.r.o.
Animovan˘ film pro dûti, ãeská verze,
96 min, pfiístupn˘
Walt disney a Pixar uvádûjí nejnovûj‰í
poãítaãem animovan˘ film od tvÛrcÛ
obou pfiíbûhÛ hraãek.
NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
Z PEKLA
HRABù MONTE CHRISTO
VANILKOVÉ NEBE
âERN¯ JEST¤ÁB SEST¤ELEN
TÉMù¤ DOKONAL¯ ZLOâIN
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Pofiadatelé 16.roãníku mezinárodního
cyklistického závodu Ïen

GRACIA ORLOVÁ 2002
zafiazeného do I. kategorie svûtového
poháru Vás srdeãnû zvou na dojezd
3. etapy závodu na ‰tramberské
námûstí v pátek 3. 5. 2002.
Start je ve 13.00 hod.
v Dûtmarovicích a pfiedpokládan˘
dojezd do cíle po absolvování 102,6 km
dlouhé trati je kolem 15. 30 hod.
V leto‰ním peletonu je cca 120
závodnic z 20 profesionálních t˘mÛ
z Evropy a USA. Pfiijìte je povzbudit.

VáÏení obãané
V radû mûsta byla na 55. schÛzi dne
14. 3. 2002 projednávána zpráva komise
cestovního ruchu a projednány aktivity
mûsta v této oblasti. V rámci toho bylo
poukázáno na Ïalostn˘ stav areálu koupali‰tû na Libotínû a uloÏen úkol v‰em
pfiedsedÛm odborov˘ch komisí mûsta,
aby do konce kvûtna tohoto roku pfiipravili návrhy ke komplexnímu vyuÏití tohoto areálu. V této souvislosti se obracím
i na vás, abyste sv˘mi postfiehy, nápady
a pfiipomínkami napomohli tuto kdysi
nádhernou lokalitu mûsta pomoci regenerovat.
Tyto návrhy budou pouÏity ke zpracování zadání projektu na rekonstrukci
a komplexní vyuÏití areálu koupali‰tû na
Libotínû. Pro va‰e úvahy jsem nechal
zpracovat podkladov˘ materiál z katastrální mapy dotãeného území (viz pfiíloha).
AniÏ bych chtûl jakkoliv ovlivÀovat
smûr va‰ich pfiedstav, bylo by dobré,
abyste se zamysleli nad otázkami:
— bude areál v majetku mûsta?
— kdo provede investici?
— kdo bude provozovatelem areálu?

— vyhovuje stávající pfiírodní koupali‰tû a jak bude celoroãnû vyuÏíváno
(vzhledem k povûtrnostním podmínkám)?
— staãí opravit bazén a restauraci,
nebo je vhodné areál doplnit dal‰ími
atrakcemi (jak˘mi)?
— bude areál fungovat bez ubytování?
— je nutné areál oplotit?
— komu má areál slouÏit (místním
nebo turistÛm)?
— budeme nebo chceme konkurovat
modernû vybaven˘m koupali‰tím
v okolí (Kopfiivnice, Pfiíbor, Studénka, Odry, Nov˘ Jiãín)?
— bude v moÏnostech mûsta ãi jiného
investora ve‰keré nároky splnit?
UpozorÀuji na to z toho dÛvodu, Ïe
mûstské koupali‰tû bylo otevfieno v roce
1938 a na poãátku 3. tisíciletí se zmûnila
nejen doba, podmínky k Ïivotu, nároky na
relaxaci, zotavení a volnoãasové aktivity,
ale i lidé.
Va‰e návrhy oãekávám v písemné podobû k m˘m rukám do 31. 5. 2002. BliÏ‰í
informace k vlastnick˘m vztahÛm poskytne pracovnice MÚ ·tramberk Lenka
Va‰ková (tel. 0656/81 20 93).
Ing. Jan Socha,
starosta mûsta ·tramberka

Pfiíloha: Areál koupali‰tû Libotín
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Informace sluÏeb mûsta
Obãané, ktefií nemají uhrazen poplatek
za komunální odpad na 2. pololetí 2002,
mohou jiÏ provádût úhradu v úfiední dny
v pokladnû MÚ nebo v kanceláfii TS —
·ÀÛrková. Mimo úfiední dny se bude vybírat poplatek v tûchto termínech:
10. 6. 2002
13.00—17.00 hod. Bafiiny — kanceláfi BS
11. 6. 2002
13.00—17.00 hod. NádraÏní ul. — DÛm
dûtí a mládeÏe
Poplatek musí b˘t uhrazen do 30. 6.
2002
V pátek 24. kvûtna a v sobotu 25.
kvûtna 2002 se uskuteãní svoz nebezpeãného odpadu na katastru na‰eho
mûsta. Svoz bude provádût firma Slumeko Kopfiivnice. Zastávky vozidla budou:

patfií: plechovky od barev, akumulátory,
odpadní motorové a pfievodové oleje, mazací tuky, barva, lepidlo, fotochemikálie,
léky záfiivky, ledniãky, mrazniãky, televizory.
Îádáme nájemce hrobov˘ch a urnov˘ch míst, aby si uklidili prostory za pomníky (láhve, kelímky od svíãek, hadry
atd.). V opaãném pfiípadû provedou úklid
pracovníci SM a v˘‰e uvedené vûci odvezou na skládku.
Josef Va‰ek, vedoucí SM

·TRAMBERSKÁ KOPANÁ —
INFORMAâNÍ SERVIS V¯BORU
ODDÍLU KOPANÉ
DruÏstva oddílu kopané TJ Kotouã
·tramberk mají za sebou první utkání
jarní ãásti sezóny 2001—2002. Pfiiná‰íme
ãtenáfiÛm aktuální postavení jednotliv˘ch
druÏstev v tabulkách soutûÏí:

Pátek 24. 5.
Bafiiny u restaurace Bafiinka
15.00—15.45 hod.
Bafiiny u zahradkáfiské osady
15.50—16.20 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe
16.25—17.10 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí
17.15—17.50 hod.
Parkovi‰tû u Z· naZauliãí
18.00—18.45 hod.
Sobota 25. 5.
Námûstí
8.30—9.30 hod.
Závi‰ická ul.
9.40—10.40 hod.
Libotín U Petfikovsk˘ch
10.45—11.15 hod.
Rybské Paseky u zásobníkÛ plynu
11.20—12.00 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je
zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Pfii odevzdání odpadu pfiedloÏí obãan doklad o zaplacení poplatku. Jinak mu bude
odevzdané mnoÏství odpadu fakturováno
podle ceníku. Mezi nebezpeãn˘ odpad

MuÏi — 1. B — tfiída skupina D
Situace druÏstva muÏÛ se je‰tû více
zkomplikovala, kdyÏ v jarní ãásti dokázali
bodovat pouze doma v˘hrou nad Metylovicemi 1:0. Nicménû v‰ichni vûfiíme, Ïe se
podafií soutûÏ pro ·tramberk zachránit.
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17. kolo: Val. Mezifiíãí B – Jakubãovice
1:4, Tísek – Odry 3:1, Bru‰perk – Ba‰ka
0:2, Hutisko – Îilina 12:0, Kozlovice –
Kunín 0:2, Vlãovice – Metylovice 1:0, Katefiinice – ·tramberk 3:1.
01. Jakubãovice 17 15 1 1
02. Kozlovice
16 9 2 5
03. Hutisko
17 8 3 6
04. Kunín
17 7 6 4
05. Tísek
16 6 6 4
06. Vlãovice
17 7 3 7
07. Bru‰perk
16 6 5 5
08. Ba‰ka
17 7 2 8
09. Metylovice
16 7 2 7
10. Katefiinice
16 6 2 8
11.Odry
17 5 2 10
12. Îilina
15 5 0 10
13. ·tramberk
17 4 2 11
14. Val. Mezifiíãí B 16 4 2 10

45:11
28:17
44:33
20:15
24:19
23:27
28:17
25:25
21:23
19:17
21:34
21:41
17:37
16:36

46
29
27
27
24
24
23
23
23
20
17
15
14
14

Dorostenci — Okresní pfiebor — skupina A
Pod vedením p. Stanislava Jan‰e se dorost drÏí stále na 2. místû tabulky — sice
s velkou ztrátou na první Vefiovice. V posledním utkání 13. 4. 2002 prohráli dorostenci s Hodslavicemi 2:3, kdyÏ se stfielecky nedafiilo jinak disponovanému Filipu Slaninovi. Druhé místo v‰ak je dobrou vizitkou druÏstva.
18. kolo: Nebylo sehráno ani jedno utkání
18. kola.
01. Vefiovice
02. ·tramberk
03. Rybí
04. Mofikov
05. Bystré
06. Lubina
07. Hodslavice
08. Îilina
09. Libho‰È
10. Lichnov
11. Trojanovice I
12. Petfivald

12 12 0 0
12 8 3 1
12 8 2 2
12 8 1 3
12 7 1 4
12 6 1 5
12 5 0 7
12 3 2 7
12 3 1 8
12 2 2 8
12 1 2 9
12 1 1 10

57:8
34:13
48:17
51:12
27:33
37:29
40:39
11:47
19:33
20:35
15:44
20:69

36
27
26
25
22
19
15
11
10
8
5
4

Îáci — Okresní pfiebor
V sobotním utkání 13. 4. 2002 Ïáci pokraãovali ve velmi dobr˘ch v˘sledcích

jarní ãásti. S lídrem soutûÏe — favorizovan˘mi Barto‰ovicemi podlehli v domácím prostfiedí 0:1 po vynikajícím v˘konu.
Je vidût, Ïe trpûlivá práce dvojice pánÛ
Tomá‰e Kociána a Milo‰e Bfiicháãka zaãíná nést v˘sledky.
20. kolo: Katefiinice – Hodslavice 4:2, Vefiovice A – Dûrné 6:0, Studénka – Suchdol
2:2, Sedlnice – Îilina 8:0, ·tramberk –
Barto‰ovice 0:1, Pfiíbor – Jistebník 0:1,
Fulnek – Jeseník 0:0.
11. Barto‰ovice
12. Vefiovice A
13. Jeseník
14. Studénka
15. Fulnek
16. Jistebník
17. Dûrné
18. Pfiíbor
19. Sedlnice
10. Katefiinice
11. Suchdol
12. Îilina
13. Hodslavice
14. ·tramberk

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
15

14
14
10
10
9
9
6
5
5
5
4
4
3
1

1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
3
1
0
0

1
1
4
4
4
5
8
8
9
9
9
10
13
14

84:8
71:9
60:14
51:18
49:24
35:26
22:39
25:41
35:41
29:61
35:39
12:66
20:63
10:89

43
43
32
32
30
29
20
18
17
17
15
13
9

Benjamínci — Okresní pfiebor — skupina B
Na‰i nejmen‰í platí nováãkovskou daÀ,
av‰ak trenér p. Krupa nehází flintu do
Ïita — jak sám fiíká „ãas jeho svûfiencÛ
je‰tû pfiíjde.“ Pfiejme benjamínkÛm mnoho úspûchÛ do dal‰ích bojÛ.
1. kolo: Fren‰tát – Bílovec B 3:0, Mofikov
– Barto‰ovice 0:0, ·tramberk – Jakubãovice 0:2, Petfivald – Fulnek 1:2.
2. kolo: Barto‰ovice – ·tramberk 6:0, Bílovec B – Fulnek, Jakubãovice – Petfivald
a Fren‰tát – Mofikov nehlá‰eno.
01. Barto‰ovice
02. Fren‰tát
03. Jakubãovice
04. Fulnek
05. Mofikov
06. Petfivald
07. Bílovec B
08. ·tramberk
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2
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
2

6:0
3:0
2:0
2:1
0:0
1:2
0:3
0:8

4
3
3
3
1
0
0
0

Îeny — II. liga âMFS
Dûvãata, která neprohrála ve své soutûÏi do záfií roku 2001, ani v prvních dvou
utkáních jarní ãásti neokusila hofikost poráÏky. S druÏstvem Otrokovic, jeÏ bylo po
podzimní ãásti tfietí, remizovala dûvãata
0:0 a 13. 4. 2002 v Krásném Poli porazila
domácí t˘m 4:1, kdyÏ branky stfiílely Koláfiová 2, Stuchlíková a Koutná po jedné.
T˘m byl posílen ãtyfimi hráãkami z SKG
âesk˘ Tû‰ín, mezi jin˘mi hráãkou Kulovou (dcerou nûkolikanásobného reprezentanta âSR p. Karla Kuly, dlouholetého
hráãe FC Baník Ostrava). Îeny v posledním utkání 21. 4. 2002 na domácí pÛdû
podaly opût vynikající v˘kon a po velmi
dobré hfie obou t˘mÛ zvítûzily nad âSAD
Havífiov v dramatické koncovce 3:2, kdyÏ
branky domácích stfiílela — Koutná 2 po
pfiihrávkách Koneãné, která vstfielila taky
rozhodující branku.
Tabulka soutûÏe Ïen — II. liga âeské
republiky:
01. VP Fr˘dek–Místek
02. Krnov
03. ·tramberk
04. Hluãín
05. Hole‰ov
06. Otrokovice
07. âSAD Havífiov
08. DFC Havífiov
09. Krásné Pole

8
8
5
6
5
5
4
2
0

1
0
3
0
1
1
2
0
0

1
2
2
5
4
5
4
9
11

41:6
41:13
21:10
28:20
25:19
23:19
24:23
12:31
1:77

24
24
18
18
16
16
14
6
0

Îákynû
Základna Ïenského druÏstva, ve které
se pfiipravují hráãky pro A Ïensk˘ t˘m, sehrála 14. 4. 2002 na domácí pÛdû utkání
se Ïákynûmi SKG âesk˘ Tû‰ín. Mnohem
lépe fyzicky disponovan˘m hráãkám soupefie u‰tûdfiila lekci a tfiemi brankami
Kleãkové, dvûma Marie Hru‰kovské (Bafiiny), Cvernové a Mynarãíkové zvítûzila
8:0. Velmi dobr˘ v˘kon t˘mu byl podtrÏen
zodpovûdnou hrou sester Michálkov˘ch,
Katefiiny Skalické a obûtav˘mi zákroky
brankáfiky Kysilkové.
Dûvãata zatím Ïádnou mistrovskou
soutûÏ nehrají, nicménû v pfiípravn˘ch
utkáních podávají nad‰ené v˘kony a trenér p. Slanina ne‰etfií chválou.

Reprezentace
Musíme si pfiiznat, Ïe práce s dûvãaty
nese ovoce, neboÈ do ‰ir‰ího v˘bûru reprezentace do 17 let byly pozvány ze
‰tramberského oddílu hráãky Martina
·trbáková a Romana âernochová. Doufejme, Ïe nám na soustfiedûní 20. 4. 2002
v Hradci Králové neudûlají ostudu.
Vedení oddílu kopané zve v‰echny pfiíznivce ‰tramberské kopané, aby svoji pfiítomností povzbudili domácí hráãe
a hráãky v bojích o mistrovské body a tû‰í
se na jejich náv‰tûvu na hfii‰ti na Bafiinách. Poãasí a obãerstvení zaji‰tûno.
Tû‰íme se na Vás — bez divákÛ nás to
nebaví.
Za oddíl kopané TJ Kotouã ·tramberk
ãlen v˘boru Ladislav Slanina

Pozvánky
ZU· Zd. Buriana poboãka ·tramberk
Vás zve na tradiãní
Ïákovsk˘ koncert,
kter˘ se koná
23. 5. 2002 v 17.00 hodin
v Kulturním domû na námûstí
ve ·tramberku.

Dne 25. 5. 2002 uvede
Dûtsk˘ divadelní soubor
DIVADLO POD VùÎÍ
pohádku „PY·NÁ PRINCEZNA.“
Zaãátek v 16.00 hod. v Kulturním domû,
vstupné dobrovolné.

Milí pfiátelé,
1. soukromá umûlecká ‰kola MISmusic
Kopfiivnice vás zve na koncert
sv˘ch ÏákÛ pod názvem
„koncert maminkám.“
kter˘ se uskuteãní dne 7. 5. 2002
v Kulturním domû v 15.30 hodin.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
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Mofikovsk˘ koláã
Léto‰ní humoriáda „Mofikovsk˘ koláã“ se nám pfiesunula do jarního mûsíce
kvûtna. A nyní je ãas, kdy mÛÏeme nejen bilancovat, ale i zvát. LoÀsk˘ 17. roãník
humoriády ukázal, Ïe smûr, kter˘m jsme se vydali, je správn˘. Dokazovaly to spokojené tváfie loÀsk˘ch náv‰tûvníkÛ.
V leto‰ním roce v tomto trendu pokraãujeme a chceme posunout pfiíãku hodnoty zase o kousek v˘‰e.
Obecní úfiad spolu s umûleckou agenturou Harold z Brna pfiipravil více jak tfiíhodinov˘ maratón dobré zábavy a hudby, ve kterém mimo jiné vystoupí ohÀov˘
kaskadér a fakír Petr Fiedor a kouzelnické duo Hada‰. Bavit nás bude Libor PantÛãek a lidov˘m humorem to okofiení Franta Uher. Cel˘ veãer bude prokládán hudbou rÛzn˘ch ÏánrÛ v podání hudební skupiny Kakadu Music. Pofiadem vás bude
provázet Petr KofroÀ.
Závûr jistû potû‰í nûkolik vylosovan˘ch, ktefií se podûlí o díly obfiího mofikovského koláãe.
To v‰e je urãitû dÛvod, abyste sobotu 18. kvûtna vûnovali úãasti na humoriádû
„Mofikovsk˘ koláã,“ na kterou jste srdeãnû zváni.
Pfiedprodej vstupenek bude od 2. 5. 2002 na Obecním úfiadû v Mofikovû.

Kulturní komise mûsta ·tramberka
ve spolupráci
s Farním úfiadem ·tramberk
a manÏely MalÛ‰kov˘mi
z OstroÏské Lhoty
Vás zve na v˘stavu fotografií
ThDr. Antonína ·uránka

Divadelní spolek
Kotouã ·tramberk
Vás srdeãnû zve
na ãernou komedii
Aldo Nicolaie

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ,

„ÎIVOT A DÍLO P. ·URÁNKA“
u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí
jeho narození a 40 let jeho odchodu
do dÛchodu z cementárny a vápenky
ve ·tramberku, po jeho sedmiletém
pÛsobení v tomto podniku.
V˘stava probûhne ve dnech
18. a 19. 5. 2002
v zasedací místnosti
Kulturního domu ve ·tramberku
a bude vefiejnosti pfiístupna
v sobotu 18. 5. 2002
od 13.00 hod. do 18.30 hod.
a v nedûli 19. 5. 2002
od 9.00 do 14.00 hod.

kterou sehraje v pátek,
31. 5. 2002 v 19.30 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku.

Country bál
pofiádá Chata Dr. Hrstky
v areálu hradu Trúba ve ·tramberku
kdy: 18. 5. 2002 v 19.00 hodin
k tanci a poslechu hrají
Cizinci
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Hudební agentura Vladislav Petrá‰ek
ve spolupráci s mûstem ·tramberkem
vás zve na

VII. DNY KLASICKÉ KYTARY
kytarov˘ festival s koncerty, pfiedná‰kami
a v˘ukou (kurzy)

3.—5. kvûtna 2002
·tramberk
Program:
3. 5. 18.30 Kytarov˘ koncert — Uljana Maãnûva (Ukrajina)
Vstupné 60 Kã
(pá)
— Vladislav Petrá‰ek a jeho hosté (sólová kytara, kytarové
duo a trio, viola a kytara)
4. 5. 08.30 Flamencov˘ kurz, 1. ãást — Petr Vít (âR/·panûlsko)
(so) 10.00—13.00 Vefiejná v˘uka (mistrovsk˘ kytarov˘ kurz) — ·tûpán Rak,
Philipe Villa (Francie)
14.30—15.30 Pfiedná‰ka: Klasická kytara v ruské hudbû — Igor Rechin (Rusko)
16.00 Koncert úãastníkÛ a jejich hostÛ
Vstupné dobrovolné
17.30 Kytarov˘ koncert (klasická a romantická kytara) — Philipe Villa. Vstupné 80 Kã
19.30 Kytarov˘ koncert (autorské vystoupení) — ·tûpán Rak
Vstupné 90 Kã
5. 5. 08.30 Pfiedná‰ka (semináfi): V˘roba, opravy a o‰etfiování kytar — Jan Scheinder
10.30 Kytarov˘ kurz: Návod k v˘uce zaãínajících kytaristÛ — Vladislav Petrá‰ek
11.30 —13.00 Flamencov˘ kurz, 2. ãást — Petr Vít
14.00 Loutnov˘ koncert
(renesanãní loutna a vihuela) — Simona Holubcová
Vstupné 70 Kã
15.30 Kytarov˘ koncert (flamencová kytara) — Petr Vít
Vstupné 80 Kã
Koncerty se konají v amfiteátru „POD STAROU VùÎÍ“, v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v kulturním domû.

Inzerce
Fa JIHO – TRANS OBâERSTVENÍ
nabízí
Víno — ãepované (Vin. závody Vel. Pavlovice)
Pivo — ãepované, lahvové (Radegast 10°), limo, destiláty, míchané nápoje, káva —
3 druhy, ãaj, svafiené víno, grog, cigarety, cukrovinky, zákusky, zmrzlina, zmrzlinov˘ pohár.
V pfiípadû pûkného poãasí moÏnost venkovního posezení s prodlouÏenou provozní dobou.
Jan Bár, ·tramberk—Bafiiny 740, tel.: 0656/85 22 00

Firma PeGaZ – International, a.s. Konice
instalovala na hfibitovû automat na svíãky.
Tento bude pravidelnû doplÀován a trÏba odebírána pracovníky sluÏeb mûsta.
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 0656 / 81 20 85, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 5/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová. Vyrábí Beatris, Dobrá

