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…z jednání rady
UÏ je to tady, alespoÀ kalendáfinû, jaro
je tu. Sice pofiád nûkde je‰tû jsou ty kopy
snûhu, ale nadûje je opravdu velká, Ïe uÏ
koneãnû uvidíme jinou barvu neÏ bílou
a ‰edou. Jen doufejme, Ïe se nevyplní lidová pranostika: „Jestli bfiezen koÏich
stáhl, duben by rád po nûm sáhl“. UÏ bylo
dost zimy.
Rada mûsta na svém jednání 23. 3.
2006 mûla na programu pfiehled pfiipraven˘ch kulturních akcí na rok 2006, pfiípravu turistické sezony na tento rok, seznámení s vydávan˘mi tiskovinami, propagaãními materiály a internetem, pfiípravu
DnÛ mûsta ·tramberka a hodnocení
úãasti mûsta na veletrzích cestovního ruchu. Zprávy pfiipravila a pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu Vûra Michnová spolu s pfiedsedou komise kulturní
a cestovního ruchu Antonínem Kramoli‰em. Pfiehled akcí zahrnuje jednak ty, které pofiádá mûsto samostatnû, dále akce
pofiádané spoleãnû a akce pofiádané jin˘mi subjekty. Nasbíralo se jich opravdu
hodnû a kaÏd˘ mûsíc se mÛÏeme na nûco
tû‰it.
Na turistickou sezonu se pfiipravují
v‰echny subjekty, které mají nûco spoleãného s cestovním ruchem, aÈ uÏ hotely,
penziony, obãerstvení, obchody, ale také
mûsto se musí pfiipravit na invazi turistÛ.
Samozfiejmû, Ïe velk˘ nápor oãekáváme
v dobû ‰kolních v˘letÛ, tj. v kvûtnu, ãervnu, v dobû prázdnin a i mûsíc záfií b˘vá
turisticky zajímav˘, pokud vydrÏí poãasí.
Na sezonu jsme pfiipraveni a zásobeni do-

stateãn˘m mnoÏstvím propagaãních materiálÛ a suven˘rÛ, knih a jin˘ch lákadel,
která máme na MIC. V Muzeu ZdeÀka Buriana probíhá zajímavá putovní v˘stava
z díla ZdeÀka Buriana, která procestovala
svût. Dílo tohoto malífie je velk˘m koeficientem náv‰tûvnosti na‰eho mûsta. Kromû
toho k nám smûfiují náv‰tûvníci za poznáním památek, zajímav˘ch míst, krásnou
pfiírodou a také za akcemi. Velmi ãasto
nás nav‰tûvují delegace ze zahraniãí, které k nám pfiiváÏejí pracovníci Destinaãního managementu Moravskoslezského
kraje z Ostravy. Jsou to opût zástupci rÛzn˘ch institucí a firem, které se zab˘vají
cestovním ruchem. Pracovníci na‰eho
oddûlení jim pak dûlají prÛvodce po mûstû a informují je o zajímavostech, aktivitách, moÏnostech ubytování, stravování
apod.
V souãasné dobû vytváfiíme nové propagaãní materiály, které budou v prÛbûhu
roku postupnû vydávány, jako napfi. v˘lety
na kole cestou necestou, turistické v˘‰lapy po ·tramberku a okolí, mapu nauãn˘ch stezek, broÏuru o ZdeÀku Burianovi, mapu celé La‰ské nauãné stezky
(·tramberk a Kopfiivnice) aj. Tiskoviny,
které mûsto vydává, jsou mûsíãník ·tramberské novinky a ãtvrtletník Zpravodaj
mûsta ·tramberka. Internetové stránky
doznaly nûkter˘ch zmûn jak obsahov˘ch,
tak grafick˘ch, vznikly nové rubriky. Webové stránky jsou Ïiv˘ materiál, se kter˘m se neustále pracuje. Také názory na
nû se rÛzní, od pochval, pfies jedovaté
a pichlavé poznámky, pfies konstruktivní
doporuãení, aÏ k uráÏkám od anonymÛ,
ktefií se skr˘vají pod rÛzn˘mi jmény a ta-

to anonymita jim dodává kuráÏ. Je to
ubohé a hloupé, ale bohuÏel ne kaÏd˘ se
dokáÏe vefiejnû postavit za svÛj názor
a jednat pod sv˘m jménem a vÛbec nûco
pro ostatní vykonat. Kritika je dobrá, pokud nûco fie‰í, ale ne v pfiípadû, Ïe bezdÛvodnû uráÏí, pak se stává pomluvou a nebezpeãnou zbraní uboÏákÛ.
Na‰e webové stránky reprezentují mûsto ·tramberk v dostateãné mífie a kvalitû,
aÈ uÏ po vizuální, tak obsahové stránce.
Slavnost DnÛ mûsta ·tramberka plánujeme na poslední víkend v ãervnu, opût
na tfii dny. Na programu jsou rÛzné akce,
koncerty, divadlo, setkání BurianovcÛ, taneãní vystoupení, soutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho, bûh do schodÛ, vystoupení
dechového orchestru z Polska, ukázka bûhu do schodÛ profesionálních hasiãÛ ze
Záchranného sboru hasiãÛ Moravskosleszkého kraje, kabaretní vystoupení,
kouzelník aj. Podrobnûj‰í pfiehled aÏ ve
·trambersk˘ch novinkách v ãervnu.
Veletrhy cestovního ruchu jsou nepochybnû zajímavou aktivitou v oblasti rozvoje cestovního ruchu jako takové.
UmoÏÀují bliÏ‰í setkání s informacemi,
s lidmi, znamenají rozhodn˘ krok v oblasti prodeje pobytÛ v tuzemsku i zahraniãí a dnes hrají jednu z pfiedních rolí
v tomto v˘nosném byznysu. Na‰e mûsto
se zúãastÀuje pravidelnû rÛzn˘ch veletrhÛ, z nichÏ nejznámûj‰í jsou tfii, a to veletrh cestovního ruchu Regiontour a Go
v Brnû, veletrh World Holiday v Praze
a Dovolená v Ostravû. Na v‰ech jsme prezentováni prostfiednictvím agentury cestovního ruchu Beskydy Vala‰sko. Leto‰ní
sporné a nedostateãné místo v expozici
Moravskoslezského kraje v Brnû vyvolalo
nevoli u v‰ech zúãastnûn˘ch mûst a obcí
a probûhne jednání na nápravu vûcí pro
dal‰í období.
Rada se seznámila s pfiedloÏen˘mi
zprávami a schválila pfiehled kulturních
a spoleãensk˘ch akcí na rok 2006 a ostatní zprávy vzala na vûdomí.
Rada schválila vítûze v˘bûrového poptávkového fiízení na zavedení vysokorychlostního ‰irokopásmového internetu

firmu Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o.
Kopfiivnice.
V organizaãních záleÏitostech v majetkoprávní oblasti rada schválila nájemní
smlouvu se ZO âSOP Apollo ·tramberk
na pronájem pozemku a povûfiila starostu
mûsta ing. Jana Sochu podpisem této
smlouvy. Bylo schváleno ukonãení nájemního vztahu v domû ãp. 265 s obchodní
firmou Marz Corporation, s. r. o. a schválen zámûr odkupu nemovitosti ãp. 304
zpût do majetku mûsta od spoleãnosti Kotouã ·tramberk, s. r. o.
V ostatních záleÏitostech rada schválila
provozní fiád na venkovní prostory penzionu Stará ‰kola s pfiipomínkami a povûfiila starostu mûsta podpisem jiÏ schválené
nájemní smlouvy.
Dále rada schválila finanãní odmûnu
pro pana Michala Dostála v souladu se zákonem o obcích a schválila datum, místo
a ãas konání 22. mimofiádného zastupitelstva, které se uskuteãní 10. 4. 2006
v Kulturním domû na Námûstí v 16.00
hod. Samozfiejmû, Ïe jste v‰ichni zváni.
Rada dále vzala na vûdomí Ïádost oddílu volejbalu o finanãní pfiíspûvek na ãinnost na rok 2006 a Ïádost o pronájem nebytového prostoru paní Lucie Kolíbalové.
Jedinou filosofií, na kterou v‰ichni ãekáme, je ta jarní s jasn˘m nebem a rozzáfien˘m sluncem a jak fiíká ukrajinské pfiísloví: „Sluníãko z nebe pfieje v‰em; bílou
step hfieje, i ãernozem“, máme se na co
tû‰it. Krásnû slunné a sluneãnû ãarovné
jarní rozjímání pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Na 21. zasedání zastupitelstva se poslanci se‰li dne 20. 3. 2006. V úvodu vystoupila s pravidelnou informací o ãinnosti rady mûsta za období od 19. února
do 20. bfiezna místostarostka Jindfii‰ka
Kundlová. Zastupitelé tuto zprávu vzali
na vûdomí.
V hlavních bodech seznámil ing. Pfiemysl Hajník, pfiedseda finanãního v˘boru,
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pfiítomné s rozpoãtov˘m opatfiením ã.
1/2006, které zpracoval ing. Josef Babulík, vedoucí oddûlení finanãní úãtárny
a pfiítomní toto opatfiení schválili, zastupitelé vzali na vûdomí hospodafiení mûsta
za rok 2006, kontrolu plnûní rozpoãtu
mûsta v roce 2006 s pfiipomínkami, rozbor
bezpeãnostní situace ve mûstû a stavební
akce na rok 2006 také s pfiipomínkami.
Dále byly schváleny hlavní body programÛ
zastupitelstev na rok 2006.
V organizaãních záleÏitostech majetkoprávních zastupitelé schválili prodeje
pozemkÛ zájemcÛm a v ostatních záleÏitostech schválili jako delegáta na fiádnou
Valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO,
a. s. Îivotice u Nového Jiãína starostu mûsta ing. Jana Sochu a zároveÀ ho zmocnili
k úkonÛm vypl˘vajícím z této funkce.
V. M.

Z kalendáfie starosty
22. 2. Úãast na oslavách pûtiletí pfiestûhování DDM Kopfiivnice
24. 2. Podání odvolání na Krajsk˘ úfiad
Moravskoslezského kraje proti integrovanému povolení „Vápenn˘
program Kotouã ·tramberk“
24. 2. Jednání s hasiãsk˘m záchrann˘m
sborem Moravskoslezského kraje
o dotacích pro SDH JPO II ·tram
berk
24. 2. Jednání s vítûzem v˘bûrového fiízení Aukãní a realitní kanceláfií GAVLAS Ostrava o podmínkách zprostfiedkování prodeje Oãního
27. 2. Projednávání podmínek programÛ
pro nezamûstnané okresu Nov˘ Jiãín jako ãlen poradního sboru fieditele Úfiadu práce v Novém Jiãínû
27. 2. Úãast na setkání pfiedstavitelÛ âeského rybáfiského svazu v Pfiíbofie
s pfiedstaviteli mûst a obcí
28. 2. Jednání s fieditelem spoleãnosti
VVUÚ, a. s. Radvanice ing. ·trochem
o spolupráci mezi touto firmou
a mûstem ·tramberkem

V˘bûr stavební firmy na akci PrÛtah mûstem podpofiené z EU Phare
2003
28. 3. Jednání o moÏnostech záchrany
‰tramberské lékárny
29. 3. Jednání s pofiadateli 10. setkání
My‰lenky TGM a souãasnost z Kopfiivnice o programu vzácn˘ch hostÛ
ve ·tramberku 27. 3. 2006
14. 3. 1. kolo v˘bûrového fiízení firem na
dodávku vysokorychlostního internetu pro domácnosti a firmy ve
·tramberku
15. 3. Jednání s firmou GHC invest s. r. o.
a projektanty z BP Val. Mezifiíãí
o zaji‰tûní rekonstrukce bazénu na
Libotínû do 1. 7. 2006
16. 3. Jednání s vodoprávním orgánem
MÚ Kopfiivnice o problematice nedofie‰ené kanalizace ve ·tramberku
20. 3. ¤ízení 21. zasedání Zastupitelstva
mûsta ·tramberka (viz na jiném
místû)
21. 3. Aktivní úãast na Komunální arénû
Moravskoslezského kraje v Ostravû
— setkání politikÛ s pfiedstaviteli
samospráv
23. 3. ¤ízení jednání 55. Rady mûsta (viz
na jiném místû)
23. 3. Úãast na slavnosti Dne vody v Ostravû
25. 3. Úãast na V˘roãní ãlenské schÛzi
Mysliveckého sdruÏení Závi‰ice na
Libotínû

Na slovíãko…
pane starosto…
Slíbila jsem vám v minulém ãísle aktuality t˘kající se stavebních akcí, ale zatím
zastupitelstvo návrh stavebních akcí na
rok 2006 neschválilo, a tak si to necháme
do kvûtnov˘ch novinek. Dnes jsem za‰la
za panem starostou a poloÏila mu pár otázek ve vûci dÛvodÛ odvolání mûsta proti
rozhodnutí o integrovaném povolení pro
Kotouã ·tramberk v tzv. „Vápenném programu“
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1. V minulém vydání ·trambersk˘ch
novinek se ãtenáfii dozvûdûli, Ïe radou
mûsta bylo schváleno odvolání proti rozhodnutí o integrovaném povolení pro Kotouã ·tramberk, spol. s r. o. ve vûci investice „Vápenn˘ program Kotouãe ·tramberk, spol. s r. o.“ a já se ptám proã?
Jak asi víte, stavební povolení pro investora Lasselsberger CZ spol. s r. o. na „Závod
na v˘robu cementu“ nabylo právní moci
26. 11. 2004. Mûsto zde mûlo o‰etfieno
mnoh˘mi podmínkami zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí a zmírnûní enormní dopravní zátûÏe zejména pro obãany Koziny a Bafiin.
Mûlo zde vzniknout minimálnû 130 nov˘ch
pracovních míst. Lasselsberger v‰ak v˘stavbu cementárny nezahájil a v roce 2006
ani nezahájí. Mezitím pfiehodnotil své zámûry a prostfiednictvím spoleãnosti Kotouã s. r. o. (ve kterém má od 11/2005 majoritu) poÏádal o vydání integrovaného povolení na „Vápenn˘ program Kotouã
·tramberk“ resp. modernizaci pecí vápenky. Zde není vázán Ïádnou podmínkou ze
strany mûsta a jeho obyvatel. Proto se mûsto na poslední chvíli odvolalo, neboÈ neodvoláním by posvûtilo souãasn˘ stav.
2. Co by to konkrétnû znamenalo?
Investor „Vápenného programu“, tj.
Kotouã s. r. o. nemusí fie‰it omezení silniãní a Ïelezniãní dopravy, nemusí dûlat
opatfiení ke sníÏení hluku (napfi. stavût jiÏ
dfiíve pfiislíbené hlukové stûny), jezdit
pouze v pracovní dny a ve dne, nepotfiebuje jezdit trasou C, tzn. od kozinského
pfiejezdu vnitfikem závodu atd., nemusí
respektovat prakticky Ïádnou ze 102 dfiíve pracnû zakomponovan˘ch pfiipomínek
a podle na‰ich informací je nyní plnit ani
nehodlá. Námi namátkovû mûfiená hladina hluku u Ïelezniãní vleãky na Kozinû
v˘raznû pfiekraãuje hodnoty platné ãeské
normy. Proto se rada mûsta po neúspû‰ném jednání s pfiedstaviteli Kotouãe rozhodla chránit své obãany a zajistit plnûní
programu rozvoje mûsta.
3. Zamûstnanci Kotouãe v‰ak tvrdí, Ïe
spoleãnosti mûsto brání v rozvoji a modernizaci...

Není to pravda. Je moÏná vefiejn˘m tajemstvím, Ïe se v Kotouãi v posledních 3
letech propustilo cca 70 zamûstnancÛ
a dal‰í propou‰tûní se chystá. KaÏdá modernizace má za cíl zv˘‰it produktivitu
práce, tj. mimo jiné opût sníÏit stav zamûstnancÛ. Pokud by Lasselsberger dostál sv˘m závazkÛm, mohl vloÏit kapitál
do budování cementárny a dal‰ích aktivit
a pfiipravit skuteãn˘ rozvoj spoleãnosti, tj.
zv˘‰it trÏby, zamûstnanost a zároveÀ
zlep‰it Ïivotní podmínky obãanÛm i zamûstnancÛm. Podle na‰ich informací se
má modernizace vápenky financovat z v˘nosÛ spoleãnosti Kotouã a nikoliv ze zahraniãních zdrojÛ investora.
4. âeho chcete odvoláním dosáhnout?
Chceme, aby si jistû bonitní zahraniãní
investor uvûdomil, jaká oãekávání v tomto regionu vyvolal. Nelze jít proti sv˘m
zamûstnancÛm a obãanÛm mûsta. Bez
kapitálu se nároãné investice nebudují.
Cestu vidím v tom, Ïe Kotouã zakomponuje do investice vápenky i nezbytnû nutné ekologické stavby (jiÏ s vyfiízen˘m stavebním povolením). Mûsto bylo prozatím
vÏdy spolehliv˘m partnerem. Ale v této
fázi nemÛÏeme jít proti zájmÛm vlastních obãanÛ. Byl bych rád, kdybychom co
nejdfiíve zasedli k jednacímu stolu a dojednali oboustrannû v˘hodné podmínky
investice.
Za ãas i informace dûkuje V. M.

Mûstsk˘ úfiad informuje
Daruj krev — zachrání‰ Ïivot!
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ v rámci sv˘ch hlavních aktivit zaji‰Èuje nábor a oceÀování
dárcÛ krve. Následnû jsou tito dobrovolní
dárci kaÏdoroãnû symbolicky oceÀování
prostfiednictvím oblastních spolkÛ ââK
za bezpfiíspûvkové odbûry krve.
Pravideln˘m dárcÛm jsou pfiedávány
plakety MUDr. Janského a zlaté kfiíÏe podle poãtu absolvovan˘ch odbûrÛ, a to
v tûchto kategoriích:
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Bronzová plaketa
MUDr. Janského
Stfiíbrná plaketa
MUDr. Janského
Zlatá plaketa
MUDr. Janského
Zlat˘ kfiíÏ 3. tfiídy
Zlat˘ kfiíÏ 2. tfiídy
Zlat˘ kfiíÏ 1. tfiídy

10 odbûrÛ
20 odbûrÛ
40 odbûrÛ
80 odbûrÛ
120 odbûrÛ
160 odbûrÛ

Kontaky:
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, oblastní spolek Ostrava, tel. 596 918 448
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ Nov˘ Jiãín,
tel. 556 707 842

Podûkování
Jedním z nositelÛ Zlatého kfiíÏe 3. tfiídy
se dne 18. 10. 2005 stal také obãan mûsta
·tramberka, pan Michal Dostál za 80 bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ krve v Krevním
centru v Ostravû–Porubû. Tímto mu Mûsto ·tramberk vyslovuje podûkování za jeho pfiíkladn˘ a obûtav˘ postoj ke zdraví
druh˘ch a k záchranû lidsk˘ch ÏivotÛ.

Pozvánka
Speciální pedagogické centrum pfii Z·
speciální a M· speciální v Novém Jiãínû
ve spolupráci s Mûstem Nov˘ Jiãín pofiádá

V¯STAVU A PRODEJ
KOMPENZAâNÍCH
POMÒCEK A HRAâEK
12. 4. 2006 v 9.00—16.00 hod.
v sále Krajské hygienické stanice (b˘val˘ DÛm ‰kolství) na ·tefánikovû ulici ã. 9
v Novém Jiãínû.
Vystavující firmy vám poradí a pomohou s v˘bûrem konkrétních kompenzaãních pomÛcek (invalidní vozíky, speciální
koãáry, polohovací pomÛcky, plo‰iny,
zdravotní materiál,…) a hraãek (dfievûné,
zvukové, didaktické,…). Dále je moÏno
vyzkou‰et a zakoupit ‰kolní kanceláfisk˘
nábytek, speciální poãítaãové programy,
vybrat si odbornou i dûtskou literaturu,
v˘tvarn˘ materiál.

Poradensk˘ servis vám poskytnou pracovníci sdruÏení pro zdravotnû postiÏené;
v sociální oblasti zástupci MûÚ Nov˘ Jiãín.
Informace naleznete také na webov˘ch
stránkách mûsta Nov˘ Jiãín, www.novy-jicin.cz

VáÏení obãané mûsta ·tramberka,
váÏení pacienti
Dovolte mi prosím, abych se vám
v krátkosti pfiedstavil. Jmenuji se Pavel
Schleis a jsem nov˘m majitelem lékarny
·tramberk. PÛvodní majitelka Mgr. Magdalena Rosová ukonãila svou podnikatelskou aktivitu k 1. 11. 2005. Od tohoto data jsme se zároveÀ spojili s lékarnou
Pharmacia Vera Kopfiivnice. Nov˘ název
je lékárna Centrum. Paní Mgr. Rosová je
odborn˘m garantem pro obû lékárny
a je‰tû dlouhou dobu ji uvidíte pfii expedici.
V‰ichni jistû sledujeme s napûtím jak˘m smûrem se ubírá dne‰ní zdravotnictví. NázorÛ na poãínání na‰ich politikÛ je
tolik, Ïe by psaní o nich zabralo tuny novinového papíru. Vzhledem k pfiede‰l˘m
vyhrocen˘m politick˘m situacím nab˘vám dojmu, Ïe k provozování lékáren není zrovna vhodná doba…
Ale co se dá dûlat. Doba je taková a nezb˘vá nic jiného, neÏ se pfiizpÛsobit a jít
dál. Pfiijali jsme patfiiãná ekonomická
opatfiení, abychom tuto tûÏkou situaci
zvládli. Upravili jsme otevírací dobu lékárny tzn. 7.30—16.00 hod. dennû a museli zru‰it sobotní prodej. V nutn˘ch pfiípadech je v sobotu otevfiena zmiÀovaná
lékárna Centrum Kopfiivnice (naproti informaãího centra pod nábytkem).
Dále jsme pro vás pfiipravili novou v˘stavku ve‰kerého na‰eho sortimentu. V‰e
jsme se snaÏili uspofiádat tak, aby si kter˘koliv pacient mohl sám pfiehlednû vybrat z na‰eho ‰irokého v˘bûru ãajÛ, kosmetiky, volnû prodejn˘ch léãiv, zdravotnick˘ch pomÛcek, zdravotnické obuvi,
dûtské v˘Ïivy, vitamínÛ, potravinov˘ch
doplÀkÛ, diet…
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Dovolte mi, abych vás v‰echny pozval
do prostor lékárny, kde vám rádi poradíme pfii va‰ich zdravotních potíÏích i nákupech. V‰echny vás chci ujistit, Ïe i pfies
pfiekáÏky vedení této republiky udûlám
maximum pro to, aÈ je lékárna zachována
a slouÏí v‰em lidem, ktefií chtûjí b˘t zdraví.
Na závûr bych rád ubezpeãil obyvatele
mûsta ·tramberka, Ïe ve va‰í lékárnû lze
vyzvedávat jakékoliv recepty, poukázky
zdravotnického materiálu a volnû prodejná parafarmaka.

ny, Ïe není moÏné aby uÏ pfied pfiíjezdem
vozidel TS shromaÏìovali na jednotlivá
svozová místa svÛj velkoobjemov˘ odpad. Na‰i pracovníci, ktefií svoz provádûjí, musí mít pfiehled o tom, co se na
skládku mÛÏe odvézt a co je odpad nebezpeãn˘. V pfiípadû, Ïe i pfies toto upozornûní budou obãané mûsta vytváfiet na sbûrn˘ch místech hromady odpadu, bude to
ze strany mûsta posuzováno jako zakládání ãerné skládky, se v‰emi následky pro ty,
ktefií nerespektují tento reÏim svozu.

Pavel Schleis

Technická správa
informuje

Josef Va‰ek, vedoucí odd. TS

Informace
ze Ïivotního prostfiedí

Technická správa oznamuje obãanÛm,
Ïe v níÏe uveden˘ch dnech bude provádûn
svoz velkoobjemového odpadu. Jedná se
o tyto dny:
Pondûlí 13. 4. Bafiiny — za prodejnou Zeleniny
Úter˘ 14. 4. Kozina — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Stfieda 15. 4. Paneláky — za benzinkou
âtvrtek 16. 4. DráÏné — u obchodu
Pondûlí 10. 4. NádraÏní ulice — malé kor˘tko
Úter˘ 11. 4. Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Stfieda 12. 4. Zauliãí — u staré po‰ty
âtvrtek 13. 4. Námûstí — pod starou ‰kolou
Úter˘ 18. 4. Dolní ulice — u Klime‰Û
Stfieda 19. 4. Hornychovice — ve dvofie
âtvrtek 20. 4. Závi‰ická ul. — u nádob na
tfiídûn˘ odpad
Pondûlí 24. 4. Libotín 12.00—14.00 finské domky, 14.00—16.00
u b˘valé prodejny
Svoz budou provádût pracovníci technické správy vozidlem AVIA vÏdy od 12.00
do 16.00 hodin. Na vozidlo je zakázáno
ukládat odpad z domácností a nebezpeãn˘
odpad — pneumatiky patfií do nebezpeãného odpadu! Dále upozorÀujeme obãa-

Akce Mûsta ke Dni Zemû 2006
Den Zemû se slaví jiÏ od roku 1970. Na‰e republika se poprvé pfiipojila k tomuto
svûtovému svátku v roce 1990.
Posláním Dne Zemû je kaÏdému pfiipomenout jeho odpovûdnost za stav a budoucnost Ïivotního prostfiedí na planetû
Zemi a upozornit na dÛleÏitost ochrany
Ïivotního prostfiedí.
Mûsto ·tramberk bude v leto‰ním roce
spoleãnû se ZO âSOP ·tramberk, DDM ·tramberk, Klubem hravá rodina pfii DDM
·tramberk a o. s. Hájenka Kopfiivnice pofiádat Den Zemû v pfiírodní památce Kamenárka. Akce se koná pfiímo na Den Zemû
22. dubna 2006 a zaãátek je ve 14 hodin.
Bude to odpoledne, ve kterém si mÛÏete
zasoutûÏit v pfiírodovûdn˘ch i sportovních
disciplínách a nûco se dozvíte o pfiírodû.
Tû‰íme se na va‰i úãast.
Dal‰í akcí je jiÏ 2. roãník akce Ukliìme
·tramberk.
Máte své oblíbené místo ve mûstû? Zákoutí v lese, chodník v Národním sadu,
kousek pfiírody, kde rádi odpoãíváte a nezdá se vám dost ãist˘? Chcete to zmûnit?
MÛÏete!
Mûsto ·tramberk pofiádá u pfiíleÏitosti
oslav Dne Zemû 22. dubna 2006 2. roãník
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vefiejné akce nazvané „Ukliìme ·tramberk“.
Jarního sbûru odpadkÛ, kter˘ probûhne
v t˘dnu od 24. do 28. dubna 2006 se mohou zúãastnit v‰ichni, dospûlí i dûti, ktefií
chtûjí mít ve svém mûstû ãisto.
Na sbûr budou k dispozici zdarma speciální pytle, které si mÛÏete vyzvednout
na Mûstském úfiadû ve ·tramberku nebo
jeho poboãkách viz níÏe.
Naplnûné pytle mÛÏete umístit u nejbliÏ‰ích popelnic. Technické sluÏby se postarají o jejich odvoz.
Nejsme jediní, kdo pofiádá podobnou
akci: Ukliìme svût (Clean up the world),
âisté Jeseníky…
…pojìte do toho taky…
Dny, kdy si mÛÏete vyzvednout sbûrné
pytle:
Bytová správa Bafiiny:
pondûlí 24. dubna 2006,
8—12 a 13—16 hod.
stfieda 26. dubna 2006,
8—12 a 13—15 hod.
Technická správa:
pondûlí 24. dubna 2006,
8—12 a 13—16 hod.
stfieda 26. dubna 2006,
8—11 a 13—16 hod.
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk,
oddûlení Ïivotní prostfiedí:
pondûlí 24. dubna 2006,
8—12 a 13—17 hod.
stfieda 26. dubna 2006,
8—11 a 13—17 hod.
Mgr. Radka Krysová

Oznámení provádûní plo‰né
ochranné deratizace ve mûstû
·tramberku a v˘zva k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pfiipravuje v souladu
s ustanovením § 57 zákona ã. 258/2000
Sb., o ochranû vefiejného zdraví, provedení deratizace na území mûsta. Ochranná
deratizace na území mûsta bude provedena od 3. do 12. dubna 2006.

Mûstsk˘ úfiad ·tramberk vyz˘vá kaÏdého vlastníka nebo správce objektu (tj. rodinn˘ dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty, restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod., aby umoÏnil provést deratizaci na svém nebo svûfieném majetku.
Tato celoplo‰ná ochranná deratizace bude tento rok financována z rozpoãtu mûsta. U bytov˘ch domÛ se pfiedpokládá o‰etfiení suterénu domu a kanalizaãní pfiípojky aÏ po první ‰achtu pfied domem.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti bude provedena deratizace i v okolních obcích.
Deratizaci zaji‰Èuje na základû v˘bûrového fiízení pan Alois Kresta, kterého mÛÏete kontaktovat a dovûdût se bliÏ‰í informace, napfi. pfiesn˘ datum provádûní
práce ve va‰em okolí, tel. 556 772 681
nebo 603 509 742.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce
doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm
a správcÛm provést následující opatfiení:
• Otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním).
• Opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo
zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch objektÛ.
• Utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé
a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.
• Vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod.
zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit a spodní ãást dvefií pfiípadnû
oplechovat.
• Odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky,
které mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt
• Zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m
pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby
po‰kozené a netûsnící, udrÏovat ãistotu
v jejich okolí
• Zajistit poloÏení nástrah v jednotném
termínu urãeném Mûstsk˘m úfiadem
·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny v souladu se zákonem ã. 258/2000
Sb. a dle metodického pokynu hlavního
hygienika âR. Dûkujeme za spolupráci.

·tramberské novinky 7

Mgr. Radka Krysová, ÎP

Stfiípky ze ‰koly
POZOR!
Od 1. 3. 2006 zmûna konzultaãních hodin ‰kolního metodika prevence p. Lenky
·karkové! Nové konzultaãní hodiny ve
ãtvrtek od 13.30 do 14.15 hodin a dále
dle dohody na tel. 556 812 057.
Na‰e ‰kola vãera a dnes, aneb pfiijìte se
podívat, kde se va‰e dûti uãí!
Základní ‰kola ve ·tramberku zve
v‰echny rodiãe, Ïáky i vefiejnost
na Den otevfien˘ch dvefií.
Prohlídka ‰koly se uskuteãní 12. 4. 2006
v dobû od 10.00 do 16.30 hodin.
V dopoledních hodinách moÏnost
nahlédnout do v˘uky.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í Ïáci, uãitelé
i ostatní pracovníci Z· ·tramberk.

Kam s ním!?
Na tuto otázku jiÏ v‰ichni leto‰ní deváÈáci znají odpovûì. Provedli peãliv˘ v˘bûr,
odevzdali pfiihlá‰ku a nyní se intenzivnû
pfiipravují na pfiijímací fiízení. Jak se rozhodli? Na gymnázia se hlásí 1 Ïák 5. roãníku, 5 ÏákÛ 7. roãníku a 4 Ïáci 9. roãníku. Na SO· s maturitou podalo pfiihlá‰ku
29 ÏákÛ. Nejvût‰í zájem je o studium obchodní akademie, strojírenství a obor mechanik strojÛ a zafiízení. Na SOU se z devát˘ch tfiíd hlásí 12 ÏákÛ. Dívky mají nejvût‰í zájem o obor kuchafi, ãí‰ník pro pohostinství, servírka, chlapci o obor lak˘rník. Celkem se ze 45 ÏákÛ 9. tfiíd hlásí 33
na maturitní obory, coÏ je témûfi 73 %.
Nyní je jiÏ jen na nich, jak uspûjí. My jim
pfiejeme úspû‰nost stoprocentní.
Vlasta Kalí‰ková

Úspûchy na‰ich ÏákÛ
V˘tvarníci reprezentují na‰i ‰kolu sv˘mi díly
Jako kaÏdoroãnû i letos byly zaslány
nejlep‰í v˘tvarné práce ÏákÛ 6., 8. a 9. tfiídy do krajského kola soutûÏe „Evropa ve

‰kole“. Tématem leto‰ní pfiehlídky bylo
„evropské“ mûsto — jeho styl, ráz, atmosféra. ·esÈáci se zamûfiili na malbu, vy‰‰í
roãníky se vûnovaly kresbû a grafice.
A právû kresba Pavly Sykalové z 8.A tfiídy
byla ocenûna 3. místem ve III. kategorii.
Její práce postupuje do národního kola,
které probûhne v jarních mûsících v Liberci. Blahopfiejeme.
Martina Îáãková

2. místo ‰trambersk˘ch dûvãat ve vybíjené
V pátek 10. 3. 2006 se v Kopfiivnici na
Základní ‰kole 17. listopadu uskuteãnilo
okrskové kolo ve vybíjené ÏákyÀ 3.—5.
tfiídy. V prvním zápase se na‰e dûvãata seznamovala s prostfiedím a podlehly domácím dûvãatÛm, ve druhém zápase jsme
porazili dûvãata ze Z· Al‰ova Kopfiivnice
a v posledním utkání se nám podafiilo ve
vyrovnaném zápase porazit dûvãata ze Z·
Milady Horákové Kopfiivnice. Celkovû
jsme skonãili na pûkném druhém místû.
Do okresního finále postupoval jen vítûz
soutûÏe.
Dûkuji dûvãatÛm za vzornou reprezentaci ‰koly i mûsta ·tramberk.
Jaroslav Pikulík

Matefiské ‰koly informují
Neznáte Matefiskou ‰kolu
na Zauliãí?
Rádi se s vámi setkáme v „T˘dnu otevfien˘ch dvefií“ v na‰em zafiízení, a to 10.
dubna — 14. dubna 2006 v dobû od 8.00
—10.30 hod. a odpoledne od 14.30—
16.00 hod. Pfiijìte si se sv˘mi dûtmi pohrát do na‰í ‰kolky a blíÏe poznat prostfiedí na‰eho pfied‰kolního zafiízení.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í dûti a zamûstnanci M· Zauliãí
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Zápis dûtí do matefiské ‰koly Bafiiny
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny vyhla‰uje zápis dûtí pro cel˘ ‰kolní
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rok 2006/2007, kter˘ probûhne ve ãtvrtek 27. 4. 2006 od 10.00—16.00 hod.
Pfiineste si s sebou rodn˘ list dítûte pro
vypsání pfiihlá‰ky.
Bûhem zápisu si mÛÏete také matefiskou ‰kolu prohlédnout, ukázat sv˘m dûtem známé kamarády.
Na vás i na nové kamarády se tû‰í dûti
i zamûstnanci matefiské ‰koly.

V okresním kole, které se konalo ve
dnech 1. a 2. února v Novém Jiãínû, se Jana Monsportová umístila na 1. místû, Michaela Davidová a Ludmila Macíãková na
2. místû.
Pro na‰i malou ‰kolu je to urãitû úspûch, ke kterému blahopfiejeme nejen ÏákÛm, ale i jejich uãitelÛm paní uãitelce
H. Pukovcové a panu uãiteli J. Pukovcovi.

Stanislava Juráková, fiídící uãitelka

Milena MojÏí‰ová, vedoucí poboãky

Matefiská ‰kola Zauliãí
DÛleÏité — nepfiehlédnûte!
Zápis dûtí k pfiijetí do Matefiské ‰koly
ve ·tramberku, Zauliãí 185 pro ‰kolní
rok 2006—2007 bude probíhat v matefiské ‰kole dne 28. dubna 2006 v dobû od
10.00 hod. do 16.00 hod. Zápis se t˘ká
dûtí, které budou pfiijaty nejen k docházce od 1. 9. 2006, ale i pro pozdûj‰í nástup
v prÛbûhu celého ‰kolního roku 2006—
2007. Po naplnûní zafiízení do kapacity
k 1. 9. 2006 nebude na pozdûj‰í poÏadavky brán zfietel.
Vûnujte, prosím, zápisu patfiiãnou pozornost a zapi‰te své dítû vãas.
Na nové dûti a kamarády se tû‰í dûti
a kolektiv zamûstnancÛ M· Zauliãí.
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Zprávy ze
ZU· ZdeÀka Buriana,
poboãka ·tramberk
Úspûch ÏákÛ ZU· Z. Buriana
Îáci ZU· ZdeÀka Buriana, poboãka ·tramberk, dosáhli velmi pûkn˘ch v˘sledkÛ
v soutûÏi ZU· ve hfie na dechové nástroje.
Ve ‰kolním kole získaly 1. místo s postupem do okresního kola Michaela Dvidová (zobcová flétna), Ludmila Macíãková
(pfiíãná flétna) a Jana Monsportová (pfiíãná flétna).
Jan Monsport získal 1. místo ve hfie na
klarinet a Eva Barvíková se umístila na
druhém místû ve hfie na zobcovou flétnu.

Povinné oãkování psÛ
a koãek proti vzteklinû
v roce 2006
Povinností majitelÛ psÛ je nechat si
naoãkovat psa (koãku) proti této nákaze.
Pfii této akci si mohou majitelé psÛ a koãek zakoupit pfiípravky na odãervení, odble‰ení nebo nechat naoãkovat zvífie
sdruÏen˘mi vakcínami za cenovû zv˘hodnûné podmínky
Termíny oãkování
Oãkování bude provedeno dne 20. 4.
2006 v tûchto termínech
Dopoledne
Technické sluÏby
Mûsto Z·
u Národního sadu
Kozina
(Ïelezniãní pfiejezd)
Libotín —
autobusová zastávka
u koupali‰tû
Odpoledne
Mûsto Z·
u Národního sadu
Kozina
(Ïelezniãní pfiejezd)

8.00—8.30 hod.
8.40—9.15 hod.
9.15—9.45 hod.
10.00—10.30 hod.

15.15—16.00 hod.
16.00—16.30 hod.

Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa(koãky) bude 95 Kã
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MVDr. Milan Pfiibil,
praktick˘ veterinární lékafi

Spoleãenská rubrika

Kam do spoleãnosti
a za kulturou

Jubilanti
duben 2006
70 let Ludmila Sochová, Zauliãí
75 let Antonie Stanislavová, Hraniãky
Juliana Bogárová, Libotín
80 let Oldfiich Marek, Dolní Ba‰ta
Danu‰ka Marková, NádraÏní
BoÏena Hanzelková, JaroÀková
Jifiina FornÛsková, Libotín
81 let Marie Hanzelková, Dolní
82 let Emilie Maindoková, NádraÏní
Blanka Hru‰kovská, Bafiiny
83 let Jan Hilsk˘, Kopec
Oldfiich Vefimifiovsk˘, NádraÏní
Ludmila Kvitová, Kopec
Jindfii‰ka Gáberová, Bafiiny
84 let Ludmila BartoÀová, Bafiiny
85 let Marie Strnadlová, Bafiiny
86 let AneÏka Chalupová, Závi‰ická

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

Narozené dûti:
·imon Alois Pokorn˘

Zemfielí:
Marie Fabiánová
Marie Havranová
Ludmila Slováãková
Marie Va‰ková

Technoprojekt, a.s. Ostrava ve spolupráci
s mûstem ·tramberkem
a DS Divadlem pod vûÏí
zve v‰echny milovníky poezie
na podveãerní posezení
pfii svíãkách v pofiadu ãesk˘ch
i svûtov˘ch básníkÛ

Ve jménu lásky…
dne 1. 4. 2006 v Chatû dr. Hrstky,
zaãátek v 18.00 hod.
V programu vystoupí Vûra Michnová,
ing. Dana Marková
a MUDr. Mofiic Jureãka

IX. ·tramberskou divadelní
pfiehlídku amatérsk˘ch
divadelních souborÛ 2006
17. 4. 2006 NEPOÎÁDÁ· O MANÎELKU BLIÎNÍHO SVÉHO
19.30 hod. Jan Havlásek
SDO“Divadlo u lípy“ Ostrava–Hrabová
21. 4. 2006 ZÁVùREâN¯ VEâER —
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ
Závûreãn˘ veãer zpfiíjemní
herci divadla PETRA BEZRUâE Alena Sasínová —
Polarczyk a Jan Vlas
Vstupné: 50 Kã jednotlivé pfiedstavení
60 Kã závûreãn˘ veãer
260 Kã permanentka na 6
pfiedstavení
Pfiedprodej vstupného v Mûstském informaãním centru dennû kromû pondûlí
od 9.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 16.00
hod.
Prodej vstupného v den pfiedstavení pÛl
hodiny pfied zaãátkem pfiímo v Kulturním
domû.
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Mûstsk˘ pivovar ve ·tramberku
Vás srdeãnû zve na
slavnostní otevfiení pivní sezóny

·TRAMBERSK¯ FLAMENDR
v sobotu dne 8. dubna od 11.00 hod. na
Námûstí.
Pfiijìte ochutnat ‰trambersk˘ pivní
flamendr z klobás a ‰pekáãkÛ uvafien˘
v nejvût‰í pánvi v âR ‰éfkuchafiem
pivovaru!
Pfiijìte si zazpívat pijácké, ‰pásovné a jiné písnû s cimbálovou muzikou SOLÁ≈!
Pfiijìte ochutnat ‰tramberské veleucho
upeãené pfiímo pfied va‰imi zraky!
(více informací naleznete v dubnu na
www.truba.cz nebo na plakátech)

Dal‰í Klub deskov˘ch her
v pátek 7. 4., 21. 4.,
vÏdy od 17.00 hod. (do cca 21.00 hod.),
v Anglickém klubu
(v penzionu JaroÀkova pekárna),
více informací na tel. ã. 724 944 131
nebo 604 200 395

Program kina ·tramberk
na duben 2006

Komorní koncert

Dagmar Andrtové-VoÀkové
osobité písniãkáfiky a kytaristky
v Apollo Burn Clubu
(v patfie Mûstského pivovaru ·tramberk)
v sobotu dne 22.4. od 19.00 hod.
Doporuãujeme rezervaci míst
na tel. ãísle 556 813 710 (po 16.00 hod.)
nebo na tel. 724 944 131
ãi e-mailu noviny@truba.cz.

Nedûle 2. 4. v 18.30 vst. 49 Kã
JE·Tù ÎIJU S Vù·ÁKEM,
PLÁCAâKOU A âEPICÍ
Komedie, 90 min, pfiístupn˘
Nov˘ film v hlavní roli s Jaroslavem Du‰kem je souãasná, pfiimûfienû suchá, lehce
absurdní filmová tragikomedie o Ïivotû
na nádraÏí. Navazuje na to nejlep‰í z tradice ãesk˘ch a slovensk˘ch Ïelezniãních
filmÛ.
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Nedûle 9. 4. v 18.30 vst. 49 Kã
FINTY DICKA A JANE
Komedie, titulky, 90 min, pfiístupn˘
Pfiíznivci komediálního talentu Jima Carreyho by si nemûli nechat ujít jeho novou
komedii. Tentokrát vás dûj filmu zavede
do prostfiedí krachující firmy kde Jim
Carrey rozjíÏdí svÛj komediální talent na
plno.
Nedûle 16. 4. v 18.30 vst. 49 Kã
PANIC JE NANIC
Komedie, 100 min, od 12 let
Nová ãeská komedie a návod jak si koneãnû dosyta uÏít. V hlavních rolích David
Vobofiil, Michal Hru‰ka, ·árka VaÀková,
Ida Sovová a dal‰í.
Nedûle 23. 4. v 18.30 vst. 49 Kã
HRA S NEVùROU
Thriller, 107 min, titulky, od 12 let
Napínav˘ thriller o nebezpeãné milostné
aféfie s Jenifer Aniston a Cliverem Omenem v hl. roli. V˘konn˘ pracovník v reklamní agentufie je jen dal‰ím ãlovûkem
z Chicaga, kter˘ kaÏdé ráno bûÏí na vlak.

KdyÏ to ale jednou nestihne a díky tomu
se setká s Lucindou Hartus, jeho Ïivot se
nenávratnû zmûní.
Nedûle 30. 4. v 18.30 vst. 49 Kã
HOOLIGANS
Krimi, drama, 109 min, titulky, od 15 let
Hooligans je pfiíbûhem o loajalitû, dÛvûfie
a brutálních následcích Ïivota na hranû.
Neprávem vyhozen˘ student Harvardu
pfiijíÏdí do Lond˘na a je zataÏen do temného a násilného svûta fotbalov˘ch hooligans. V hlavní roli ELIJAH WOOD.
NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
NARNIE, EXPERTI, KARCOOLKA

Kam za sportem
Volejbal muÏi
1. 4. 2006 v 8 a ve 12 h
TJ Kotouã ·tramberk – TJ Nov˘ Jiãín „B“
22. 4. 2006 v 10 a ve 14 h
TJ Kotouã ·tramberk – TJ TÎ Tfiinec

·tramberská desítka
XXVI. roãník silniãního bûhu
Závod pofiádá ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.
Sponzofii:
Datum:
Místo:
Podmínky:
Prezentace:
Kategorie:

Startovné:
Obãerstvení:

ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o., KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.
MùSTO ·TRAMBERK, MUDr. Quarda Antonín
sobota 22. dubna 2006 v 10.00 hodin
tûlocviãna TJ Kotouã ·tramberk
kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí a svou pfiipravenost potvrdí
podpisem pfii prezentaci
do 9.45 hodin v tûlocviãnû TJ Kotouã ·tramberk
„A“ muÏi do 39 let
„B“ muÏi 40—49 let
„C“ muÏi 50—59 let
„D“ muÏi nad 60 let
„E“ Ïeny
20 Kã
tepl˘ ãaj v cíli, ·tramberské u‰i
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·atny, sprchy: v tûlocviãnû TJ Kotouã ·tramberk
Ceny:
Odmûna pro první tfii bûÏce v kaÏdé kategorii, cena pro nejmlad‰ího a nejstar‰ího úãastníka, prémie za pfiekonání traÈového rekordu 500 Kã, finanãní ceny 2000
Kã., vûcné ceny v hodnotû 5000 Kã., tombola.
Vyhodnocení, vãetnû pfiedání cen a v˘sledkov˘ch listin probûhne do 20 minut
po dobûhnutí posledního bûÏce.
Délka tratû:
10 km, smí‰en˘ terén s pfievahou silnice
TraÈov˘ rekord: muÏi Vesel˘ Petr
32:32,4 (1994)
Ïeny ·ádková Irena
37:58,0 (2002)
Rok 2005:
muÏi KfiíÏak Jan
34:10,0
Ïeny ·ádková Irena
40:44,0
Upozornûní:
bûÏí se za silniãního provozu, kaÏd˘ bûÏí na vlastní nebezpeãí!
Dal‰í informace na http://www.sweb.cz/stramberska.desitka/; http://www.beh.cz

Ze sportu
·trambersk˘ oddíl kopané — zimní pfiíprava druÏstva benjamínkÛ
Na‰i nejmlad‰í ãlenové oddílu kopané se
v zimním období pfiipravovali na jarní sezonu
v mûstské hale ve ·tramberku. V podstatû od
1. 11. 2005 aÏ do konce bfiezna 2006 vyuÏívají
tuto moÏnost doplÀkového programu. ,,Samozfiejmû nic nemÛÏe nahradit pfiípravu na
hfii‰ti, ale za to se mÛÏeme soustfiedit na nácvik technick˘ch dovedností, jako je vedení
míãe, kombinace na malém prostoru a pfiesnost pfiihrávek na krátké vzdálenosti“ prohlásil jeden z trenérÛ p. Miroslav Lichnovsk˘.
V souãasné dobû máme úãast na trénincích
pomûrnû dobrou, jsou samozfiejmû jedinci,
které jsme od konce tréninkÛ na travnatém
hfii‰ti nevidûli, ale o to více budou muset na
jafie bojovat o místo v základní sestavû — podot˘ká dal‰í z trenérÛ pan Slanina Ladislav.
Trenér Luká‰ Hykl na to navazuje: ,,kádr druÏstva tvofií hráãi nûkolika roãníkÛ, z nichÏ nûktefií po skonãení sezony 2005—2006 pfiejdou
do druÏstva ÏákÛ. Místo nich v‰ak bude druÏstvo doplnûno o hráãe, ktefií se pfiipravují na
svoji kariéru ve fotbalové pfiípravce pfii DDM
·tramberk pod vedením pana Jan‰e Stanislava.
Pro jarní ãást sezony se na soupisce druÏstva objeví následující hráãi:
brankáfii — Tomá‰ Kuãera, Daniel Weber,
Jan Hofmann
obrana — Luká‰ Lichnovsk˘, Ivo Neniãka,
Filip Dostál, Pavel Schonweitz, Ondrej Va‰ek,
Jan Miller, Michal Jelen
záloÏní fiada — Dominik Najsar, Jakub Bur˘‰ek, Dominik Hykl, Jakub Kus˘, Michal Dostál, Michal Lysáãek,

útoãníci — Dominik Malík, Martin BartoÀ,
David KofroÀ, Adam KofroÀ,
o dal‰ích hráãích se rozhodne bûhem jarní
pfiípravy.
V zimních mûsících hráãi absolvovali nûkolik turnajÛ. Pro valnou vût‰inu to byla první
pfiíleÏitost zmûfiit síly se soupefii v hale. Hráãi
na‰eho t˘mu hráli trochu zakfiiknutû a ze
soupefiÛ, z nichÏ nûktefií nedosahovali jejich
v˘konnosti, mûli zbyteãn˘ respekt.
Trenéfii proto rozhodli uspofiádat turnaj ve
·tramberku, aby se chlapci pfiedstavili i pfied
domácím publikem. V sobotu 4. 3. 2006 se
mûstské hale shromáÏdilo skoro sto dûtí, ze 12
druÏstev, 5 oddílÛ kopané. DruÏstva byla rozdûlena do dvou vûkov˘ch kategorií. Turnaje se
úãastnily t˘my z Fulneku, Mofikova, Tiché,
Studénky a domácího ·tramberka. Pro zpestfiení startovala za domácí kromû chlapcÛ i dvû
druÏstva dívek.
Vítûzem turnaje se stal oddíl ze Studénky.
Pak následovaly t˘my z Mofikova, Fulneku, na
tfietím a ãtvrtém místû benjamínci ze ·tramberka a ‰tramberská dûvãata. Pofiadí uzavíral
t˘m z Tiché. Organizátofii turnaje z oddílu kopané a DDM ·tramberk zabezpeãili pro odmûnûní druÏstev a jednotliv˘ch hráãÛ velmi kvalitní ceny, na které pfiispûl Mûstsk˘ úfiad ve
·tramberku, majitel restaurace Dallas pan
Pustka Eduard, osobním darem pan Lichnovsk˘ Miroslav — obãan ·tramberka. O obãerstvení hráãÛ se zase postaral ve své reÏii pan
Jifií Hanzelka, nájemce restaurace Sauna bar.
V‰em patfií podûkování organizátorÛ. Nakonec
snad jen zamrzela nízká náv‰tûva, jak ze strany
místních obãanÛ, ale zejména rodiãÛ hráãÛ.
Po podzimním období bezvládí, kdy ode‰el
od druÏstva trenér p. Panák a t˘m musel odloÏit pro nedostatek hráãÛ první utkání, pfievzal
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vedení benjamínkÛ ãlen v˘boru oddílu kopané
p. Slanina Ladislav. Ve spolupráci s pfiedsedou
oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk panem
Eduardem Kutaãem se mu podafiilo bûhem
podzimu konsolidovat hráãsk˘ kádr, získat pro
druÏstvo dal‰í trenéry z fiad rodiãÛ p. Lichnovského Miroslava a Luká‰e Hykla a zapojit do

dûní v t˘mu i dal‰í rodiãe. Po úvodních prohrách v soutûÏi pak získali 10 bodÛ a tím
i ãtvrté místo ve skupinû okresní soutûÏe benjamínkÛ. Doufejme, Ïe jarní ãást soutûÏe bude
je‰tû úspû‰nûj‰í a t˘m postoupí do finálové
skupiny o pfieborníka okresu.
V˘bor oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk

Judo

daile byla na svûtû. Pro tohoto závodníka je po
stfiíbrné a bronzové medaili ze Ïákovského
mistrovství âR jiÏ tato bronzová medaile tfietí
medailí z takového podniku. Bude to snad
pfií‰tí rok zlato?
Jen pro zajímavost uvádíme, Ïe pro oddíl je
uÏ 19. medailí z mistrovství âR mládeÏnick˘ch kategorií od zaloÏení oddílu v roce 1983.
Nejúspû‰nûj‰í závodnicí zÛstává Jana ·imková, trojnásobná Ïákovská mistrynû âR.
Josef ·tábl, trenér oddílu Judo

Mistrovství âR dorostencÛ v Judo se konalo 11. bfiezna v Jiãínû. ·trambersk˘ oddíl zastupovali dva závodníci Mirek Ondfiejka a Petr
Bayer. Oba nastupovali vzápûtí po návratu z lyÏafiského v˘cviku, takÏe poslední fázi pfiípravy
na tento vrchol strávili na lyÏích, navíc Petr
chtûl naposledy startovat ve váze do 73 kg, coÏ
znamenalo dát dolÛ 2,5 kg. První tfii kola pfie‰el bez úhony, aÏ o vítûze skupiny, proti domácímu Knotkovi, se snad projevila únava ze
shazování neÏ tréninkové manko. V opravách
uÏ první zápas s daãick˘m Toãíkem byl pro
Petra stop a znamenal koneãnou 7. pfiíãku
z 23 úãastníkÛ.
Do 81 kg startovalo 14 borcÛ a mezi nimi
i ‰trambersk˘ Mirek Ondrejka. Pfies první dva
pro‰el jasnû vÏdy pfied limitem. O finále se utkal se „strar˘m znám˘m“ Juraãkou z Havífiova
a prohrál. Utkání o bronz s Dobiá‰em z Blanska se stalo záleÏitostí na‰eho úãastníka a me-

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Tentokrát z leti‰tû — nejkurióznûj‰í rozhovory mezi dispeãery a piloty. Jsou to skuteãné
záznamy:
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VûÏ: „Abychom zabránili hluku, uhnûte prosím o 45 stupÀÛ doprava“.
Pilot: „Co mÛÏeme dûlat za hluk ve 35000 stopách?“
VûÏ: „Takov˘ rachot, jako kdyÏ va‰e 707 narazí
do 727 pfied vámi“
VûÏ: „Jste Airbus 320, nebo 340?“
Pilot: „Samozfiejmû Airbus 340“
VûÏ: „V tom pfiípadû zapnûte pfied startem taky
ty dva dal‰í motory“.
Pilot: „Dobré ráno, Bratislavo“
VûÏ: „Dobré ráno, pro informaci, tady VídeÀ
Pilot: „Chystáme se na pfiistání, Bratislavo“
VûÏ: „Tady je opravdu VídeÀ“
Pilot: „VídeÀ?!“
VûÏ : „Ano VídeÀ“
Pilot: „Ale proã? My jsme chtûli do Bratislavy“
VûÏ: „OK, tak pfiestaÀte pfiistávat a zahnûte doleva“
Pilot: „Máme málo paliva. OkamÏitû Ïádám
dal‰í instrukce!“
VûÏ: „Udejte va‰i pozici, nemáme vás na radaru“
Pilot: „Stojíme na dráze 2 a ãekáme uÏ vûãnost
na cisternu“
VûÏ: „Va‰e v˘‰ka a pozice“
Pilot: „180 cm a sedím vepfiedu vlevo“
VûÏ: „Máte dostatek paliva, nebo ne?
Pilot: „Ano“
VûÏ: „ Ano co?“
Pilot: „Ano, pane“

Zapsan˘ problém: My‰ v pilotní kabinû
Mechanik: Byla namontována koãka
Zapsan˘ problém: letadlo se za letu chová legraãnû
Mechanik: letadlo bylo varováno, aby se polep‰ilo a létalo váÏnû
Zapsan˘ problém: hlasitost DME je na neuvûfiitelné síle
Mechanik: hlasitost DME byla nastavena na
uvûfiitelnou sílu
Zapsan˘ problém: zku‰ební let byl O.K., ale
automatické pfiistávání bylo velice drsné
Mechanik: automatické pfiistávání na tomto
letadle není nainstalováno
Zapsan˘ problém: mrtví brouci na pfiedním skle
Mechanik: uÏ byli objednáni Ïiví brouci
Ze Ïivota:
Dvefie se zavírají, tramvaj se chystá k odjezdu
ze stanice. K vozu dobíhá ufiícen˘ muÏ a zoufale volá: „Prosím vás, poãkejte na mne, jinak
nestihnu práci!“
Cestující se pfiimlouvají u fiidiãe a ten poãká
na opozdilce.
Pán nastoupí, zavfiou se dvefie, tramvaj se rozjede a pán praví:
„Dobr˘ den, kontrola jízdenek“
V. M.

Inzerce

Po kaÏdém letu vyplÀují piloti formuláfi, kam
napí‰í v‰echny problémy a závady na letadle
zpozorované bûhem letu a mechanici si to
pfieãtou a zjednají nápravu. Mají zcela zvlá‰tní
humor.

Koupím pozemek ke stavbû rodinného domku
cca 1000 m2. Zn. ·tramberk, tel. 604 874 674

Zapsan˘ problém: levá vnitfiní pneumatika
skoro potfiebuje vymûnit
Mechanik: levá vnitfiní pneumatika byla skoro
vymûnûna
Poznámka: nûco je uvolnûno v pilotní kabinû
Mechanik: nûco bylo utaÏeno v pilotní kabinû
Zapsan˘ problém: podezfiení na prasklé sklo
Mechanik: podezfiení je správné
Zapsan˘ problém: Motor ã. 3 chybí
Mechanik: po krátkém hledání byl nalezen na
pravém kfiídle
Zapsan˘ problém: Zpod pfiístrojové desky se
oz˘vají zvuky. Jsou to zvuky, jakoby trpaslík
bouchal na nûco kladívkem
Mechanik: trpaslíkovi bylo odebráno kladívko
·tramberské novinky 15

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

DÁRKOVÁ SÍŇ
Darka — Zauličí 499
Na zdraví a příjemné spaní nabízíme
polštářky
Pohankové, špaldové
Bylinkové — máta peprná
— dobromysl — meduňka — levandule

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

Realitní a dražební kancelář MONETAR
se sídlem ve Frýdku–Místku
zprostředkuje profesionální prodej vaší nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, Štramberk, Bařiny 740 (Občerstvení)
mob.: 605 713 049, www.monetar.cz, tel. 558 431 887 (F–M)
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Firma Vilém Křenek, Bartošovice – Hukovice 42

Vám nabízí
• pokládku a lepení PVC,
koberců, korků, hran na schody
• pokládku vlysů, parket,
palubek
• broušení a lakování starých
dřevěných podlah
• opravu všech druhů podlah
a

vše provádíme včetně dodání
materiálů (výběr z velkého
množství vzorů)
a vše provádíme dle dohody
v krátké dodací lhůtě
a ručíme za kvalitní provedení
práce
Kontakt: telefon 556 758 022 (po 20. hodině),
mobil 604 955 139, e-mail krenek@c-box.cz
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VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
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