INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 5 /2009

…z jednání rady
Máme po pouti. Leto‰ní poãasí pfiispûlo k tomu, Ïe jsme mûli mnohem více stánkÛ na území mûsta, náv‰tûvnost byla také velká, nepofiádek
ohromn˘, ale spokojenost vyzafiovala z náv‰tûvníkÛ i stánkafiÛ.
Radní se se‰li na schÛzích rady za uplynulé období dvakrát. Na 47. jednání dne 5. 5. byly schváleny nájemní smlouvy s provozovateli pouÈov˘ch
atrakcí na leto‰ní pouÈ a to na námûstí a u základní ‰koly. Byl schválen vítûz poptávkového fiízení na opravu komunikace a chodníku na ulici
Novojiãínské a to spoleãnost SWIETELSKY stavební s. r. o. ze ·enova u Nového Jiãína a zároveÀ byla schválena i smlouva o dílo na tuto stavbu. Dále byla schválena smlouva o dílo s firmou
JAPSTAV MORAVA s. r. o. Lubina na provedení
odvlhãení obvodového zdiva objektu Základní
‰koly ve ·tramberku a rada povûfiila starostku
podpisy tûchto smluv. Po projednání pfiedloÏen˘ch zpráv rada vyjela do terénu. Nav‰tívila Bafiiny – matefiskou ‰kolu po rekonstrukci, DÛm
s peãovatelskou sluÏbou — po v˘mûnû oken, na
NádraÏní ulici DÛm dûtí a mládeÏe — neutû‰en˘
stav nemovitosti, tûlocviãnu — novû instalovanou horolezeckou stûnu, základní ‰kolu — nové
vybavení uãeben nábytkem, poãítaãi a vybavení
‰kolní jídelny. Prohlédli si novou vstupní bránu
do Národního sadu. Potom radní v pietním aktu
poloÏili vûnec k pomníku padl˘ch k v˘roãí osvobození mûsta ·tramberka a âeské republiky. Zavítali i do areálu hradu podívat se na postupnou
promûnu interiérÛ Chaty dr. Hrstky a JaroÀkovy
útulny, nav‰tívili pozemky nad Barkov˘m kopcem a zakonãili svou vizitaci na koupali‰ti Libotín, kde se provádûly dal‰í opravy nátûrÛ vany
koupali‰tû v rámci reklamace závad – vana se uÏ
natírá potfietí.
48. rada se konala 26. 5. 2009. Na pofiadu byla
kontrola úkolÛ, kterou pfiedkládala tajemnice
Mgr. Pavla Jurková. Stav ‰kolství ve mûstû, úroveÀ pfied‰kolní v˘chovy a úroveÀ mimo‰kolní
ãinnosti byly náplní zprávy, kterou za Z· ·tram-

berk
zpracovala
a pfiedloÏila fieditelka
Mgr. Bronislava Hyklová. âinnost ‰koly je
bohatá jak ve vzdûlávacím procesu, tak
i ve volnoãasov˘ch
aktivitách. Na‰e ‰kola
si vede velmi dobfie, je
kladnû
hodnocena
práce fieditelky i ostatních pedagogÛ v rámci rÛzn˘ch projektov˘ch aktivit, soutûÏí, dal‰ího vzdûlávání pedagogÛ a zapojování do aktivit v rámci
Moravskoslezského kraje. Také matefiské ‰koly
mají bohat˘ program pro své Ïáãky, krásné prostfiedí jak ve tfiídách, tak i v zahradách kolem budov. Poãetní stav ÏáãkÛ v obou M· je naplnûn.
M· na Bafiinách pro‰la rekonstrukcí budovy, coÏ
je dobfie, jen paní fiídící uãitelku Stanislavu Jurákovou trápí rÛzné neodstranûné závady, které
se snad podafií v nejbliÏ‰ím období definitivnû
odstranit. Zprávu o ãinnosti M· na Zauliãí zpracovala a pfiedloÏila fiídící uãitelka paní Pavla Bergerová a zprávu o ãinnosti M· Bafiiny pak fiídící
uãitelka paní Stanislava Juráková. Základní umûlecká ‰kola ZdeÀka Buriana Kopfiivnice s odlouãen˘m pracovi‰tûm ve ·tramberku má své místo v dal‰ím vzdûlávání ÏákÛ a mládeÏe v oborech
v˘tvarném a hudebním. Zprávu zpracovala vedoucí odlouãeného pracovi‰tû ve ·tramberku paní Milena MojÏí‰ová. Volnoãasové aktivity pro
na‰e dûti a mládeÏ zaji‰Èuje DÛm dûtí a mládeÏe
v Kopfiivnici, poboãka ·tramberk. Zprávu zpracovala fieditelka DDM Kopfiivnice paní Eva Müllerová a projednávání se zúãastnila i vedoucí na‰í poboãky paní Regina ·mahlíková. Voln˘ ãas si
dûti krátí ve sportovních, spoleãensk˘ch, taneãních i jin˘ch krouÏcích. Velmi dobré jméno má
Baby klub pro batolata a jejich maminky na matefiské dovolené. Kromû krouÏkÛ jsou to dal‰í aktivity, jako letní tábory, vánoãní sportovní turnaje, ma‰karní plesy, Den dûtí, Den Zemû apod. Vedoucímu finanãního oddûlení Ing. Josefu Babulíkovi byl uloÏen úkol provûfiit seznam vyfiazen˘ch vûcí v ZU· na Bafiinách a vedoucímu OTS

Josefu Va‰kovi vyklizení sklepních prostorÛ ZU·
a odstranûní závad v budovû ZU· uveden˘ch ve
v˘roãní zprávû. Rada vzala pfiedloÏené zprávy na
vûdomí. V dal‰ích bodech byly projednávány
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene, prodeje
a pronájmy pozemkÛ. Byly schváleny smlouvy
o provedení pfiekládky podzemního vedení telefonní komunikaãní sítû v souvislosti s pfiipravovanou regenerací sídli‰tû Bafiiny, dodatek smlouvy ke smlouvû o nájmu a podnájmu nebytov˘ch
prostorÛ se zástupci Junáka — svazu skautÛ
a skautek âR na prostory v domû DDM z dÛvodu
zmûny identifikaãních údajÛ na stranû nájemce,
byly schváleny smlouvy o uzavfiení budoucí
smlouvy i zfiízení vûcného bfiemene pro stavbu
kanalizaãní a elektrické pfiípojky, pronájem nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 820 a v domû ãp.
620. Bylo schváleno ukonãení dvou nájmÛ v nebytov˘ch prostorech v domû ãp. 820. Byly projednány organizaãní a personální záleÏitosti úfiadu. Rada schválila smlouvu o poskytnutí pfiíspûvku ke zlep‰ování pfiírodního prostfiedí uzavfienou mezi MSK a mûstem ·tramberkem
a v souvislosti s touto smlouvou byla schválen
i dodatek ã. 1 smlouvy o pronájmu PP Kamenárka s ZO âSOP APOLLO. Rada po projednání
zru‰ila svá usnesení ze 45. schÛze ve vûci dodatkÛ ke smlouvû a nahradila je schválenou dohodou o narovnání mezi objednatelem stavby a firmou NOSTA, s. r. o. Nov˘ Jiãín. Toto narovnání
se t˘ká revitalizace a kanalizaãní pfiípojky M· Bafiiny. Rada schválila uplatnûní DPH u nájemcÛ
nebytov˘ch prostorÛ, ktefií jsou plátci DPH.
Bylo schváleno pfiijetí darÛ a darovací smlouvy s Kotouãem ·tramberk, spol. s r. o. na 50 tis.
na podporu obãanské spoleãnosti v na‰em mûstû, na 300 tis. Kã s firmou RWE Gas Storage, s.
r. o. Praha na zlep‰ení úrovnû vzdûlávacích zafiízení od ‰kolky po ‰kolu, 200 tis. Kã s firmou Holcim (âesko) a. s. Prachovice na podporu 650 let
mûsta ·tramberka na publikaci ·tramberk - pfiírodní klenot Moravy a byl udûlen souhlas k pfiijetí vûcného daru pro dûti Z· — 30 ks triãek vãetnû potisku od Relaxu v podhÛfií Beskyd. Byla
schválena smlouva o poskytnutí úãelové dotace
pro Jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku od MSK. Starostka mûsta byly povûfiena podpisem v‰ech v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatkÛ. V‰em sponzorÛm dûkujeme za podporu
‰tramberské spoleãnosti v tak v˘znamném roce,
jak˘ letos oslavujeme. Byly projednány Ïádosti
o finanãní pfiíspûvky na‰ich dal‰ích sportovních
klubÛ, které rada vzala na vûdomí a byl schválen
pfiíspûvek na oslavy 50 let volejbalového oddílu
TJ Kotouã ·tramberk.

Je‰tû bych se ráda pfii této pfiíleÏitosti zmínila
o daru, kter˘ na‰emu mûstu k 650. v˘roãí mûsta
vûnovala na‰e ‰tramberská slavná osobnost, v˘tvarnice paní Alena Schäferová, jsou to dva návrhy grafick˘ch listÛ, které se budou vkládat do
sloÏek pro náv‰tûvníky, pamûtníky a rodáky. Moc
dûkujeme za krásn˘ dar a vstfiícnost.
Léto pomalu a plynule proniká k nám. Zaãínáme se vyhfiívat, opalovat, koupat i potit. Nûktefií i zlobit na urputné horko. Ale to je neustále
se opakující kolotoã Ïivota. Jen ho zbyteãnû nenechávejme naprázdno toãit. ProtoÏe tu máme
vzkaz: „Dûlej nûco — utíkám! Îivot.“
Krásné pozdní jaro a rané léto vám v‰em pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo za toto období celkem
dvakrát. Na svém 21. jednání dne 27. 4. 2009 vzali zastupitelé na vûdomí pfiedloÏenou zprávu
o ãinnosti Rady mûsta ·tramberka za období od
11. 2. do 14. 4. 2009, kterou zpracovala a pfiedloÏila starostka mûsta Vûra Michnová. Také kontrolu úkolÛ, pfiedloÏenou tajemnicí Mgr. Pavlou
Jurkovou, vzalo zastupitelstvo na vûdomí. Starostce byl uloÏen úkol získat informace z Ministerstva kultury âR o podmínkách zafiazení MPR
·tramberk do seznamu v˘znamn˘ch památek
EU a komisi regeneraãní vypracovat návrh Ïádosti s vytipovan˘mi objekty, vãetnû projednání
s kompetentními orgány památkové péãe pro zapsání do indikativního seznamu památek MK
âR. Bylo schváleno odebrání licencí pekafiÛm,
ktefií poru‰ili podmínky licenãních smluv a bylo
schváleno udûlení licencí a uzavfiení licenãních
smluv na peãení ·trambersk˘ch u‰í nov˘m ÏadatelÛm. Byl schválen zástupce mûsta místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘ jako delegát na fiádnou
Valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového Jiãína. Byly schváleny v˘‰e mûsíãní odmûny zastupitelÛm vãetnû souhrnu odmûn za vykonávané funkce pfiedsedÛ v˘borÛ, komisí, ãlenÛ rady a zastupitelstva v souladu s nafiízením vlády. Byly schváleny prodeje pozemkÛ
a pfiíspûvky pro jednotlivé Ïadatele z Programu
regenerace MPR a MPZ pro rok 2009. Dále bylo
schváleno ãerpání rozpoãtov˘ch v˘dajÛ mûsta do
30. 6. 2009 pouze do v˘‰e 40 % roãního rozpoãtu. V˘jimku tvofií mzdové v˘daje a schválené investice.
Na 22. zasedání se zastupitelé se‰li dne 20. 5.
2009, aby projednali a schválili realizaci akce Re-
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generace sídli‰tû Bafiiny, na kterou bude podána
Ïádost o dotaci, byly schváleny celkové v˘daje,
které nepfiekroãí ãástku 48 mil. Kã, spoluúãast
mûsta ve v˘‰i 7,5 % celkov˘ch zpÛsobil˘ch v˘dajÛ ve v˘‰i 3 513 tis. Kã a 100 % nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ ve v˘‰i 820 tis. Kã. Bylo schváleno financování realizace projektu pfied ãerpáním dotaãních
prostfiedkÛ z rozpoãtu mûsta, pfiijetí úvûru ve v˘‰i 12 mil. Kã pro posílení pfiíjmové ãásti rozpoãtu v letech 2010 a 2011 a bylo schváleno zaji‰tûní financování provozu projektu. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí informaci o pfiípravû investiãních akcí Revitalizace DDM s rozvojem a roz‰ífiením volnoãasov˘ch aktivit a Revitalizace objektu hasiãské zbrojnice ·tramberk. Byl schválen návrh znûní v˘zvy k podání a prokázání kvalifikace na vefiejnou zakázku Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na
âOV — 1. etapa, odkanalizování lokality ·tramberk — Kozina a s pfiipomínkami byla schválena
zadávací dokumentace pro zjednodu‰ené podlimitní fiízení na tuto akci a návrh smlouvy o dílo.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Oznámení o dobû a místû konání voleb do
Evropského parlamentu ve ·tramberku
Podle § 32 odst. 2 zákona ã. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
Volby se uskuteãní: v pátek 5. 6. 2009
od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu 6. 6. 2009
od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb je:
okrsek ã. 1 — ·tramberk, Bafiiny
je místnost pro hlasování — Základní umûlecká ‰kola, Bafiiny ãp. 571, Koncertní sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu na ulici Bafiiny
okrsek ã. 2 — ·tramberk, NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm dûtí a mládeÏe, NádraÏní ãp. 450, Velk˘ sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou, Horeãka
okrsek ã. 3 — ·tramberk, Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní dÛm,
Námûstí ãp. 10, Zasedací místnost — 1. patro

pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní
Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — ·tramberk, Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace Dallas, Závi‰ická ãp. 42, Velk˘ sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích ·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu,
Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice
Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté, kdy
prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské republiky, popfiípadû státní obãanství státu,
jehoÏ obãané jsou oprávnûni hlasovat na území âeské republiky. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním pasem âeské republiky, jde-li o cizince, prÛkazem o povolení k pobytu.
Obãan, kter˘ se dostavil do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po prokázání totoÏnosti a státního obãanství tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi, která
jej pfiiloÏí k v˘pisu ze seznamu pro volby do
Evropského parlamentu a voliãe do tohoto v˘pisu dopí‰e.
Obãanu budou hlasovací lístky dodány po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním voleb. Stejné hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební
místnosti po celou dobu voleb.
V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích
lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen zároveÀ s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ nemÛÏe sám
upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si mÛÏe
vzít s sebou do prostoru urãeného pro úpravu
hlasovacích lístkÛ jiného oprávnûného obãana, aby za nûj hlasovací lístek upravil a vloÏil
do úfiední obálky.
Oprávnûn˘ voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ mûstsk˘
úfiad a v den voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena.
Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlasovacích lístkÛ vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ. V prostoru
urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí
voliã do úfiední obálky 1 hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním pofiadového ãísla nejv˘‰e u 2 kandidátÛ
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uveden˘ch na témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kterému kandidátovi dává pfiednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Oprávnûn˘ voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní
prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích
lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacím lístkem pfied okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliãe, kter˘ není schopen vloÏit úfiední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, mÛÏe tak uãinit jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise.
Pokud se oprávnûn˘ voliã neodebere do prostoru urãenému pro úpravu hlasovacích lístkÛ, okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ve ·tramberku 6. 5. 2009
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberk

DÛleÏité upozornûní
Dne 8. ãervna 2009 bude pokladna Mûstského úfiadu ·tramberk z technick˘ch dÛvodÛ
uzavfiena.
Katefiina Kollerová, pokladní

Platba za komunální odpad — upozornûní
UpozorÀujeme obãany, Ïe do konce ãervna
2009 musí b˘t uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí 2009.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Oznámení
Oznamujeme obãanÛm na‰eho mûsta, Ïe
v dobû od 1. 6. 2009 do 5. 6. 2009 bude úplná
uzavírka komunikace ulice K oãnímu v k. ú.
Kopfiivnice z dÛvodu pokládky nového asfaltového koberce. Objízdná trasa bude obousmûrnû vyznaãena.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Den Zemû 2009 aneb lidé v lese
Dne 25. dubna 2009 probûhla v Kamenárce
a na Bílé hofie akce Pohádkov˘ les. Do akce se
s vervou a nad‰ením zapojili zástupci mûsta
Kopfiivnice, DDM Kopfiivnice, DDM ·tramberk, âSOP ·tramberk, o. s. Hájenka a mûsta
·tramberk. Pro úãastníky byly pfiipraveny dva
okruhy — cesta pohádkov˘m lesem pfies Bílou
Horu a VáÀÛv kámen, kterou stateãnû zvládli
i nejmlad‰í úãastníci v koãárcích (krásn˘ pohled se nask˘tal na rodiãe, jeÏ si tlaãením koãárkÛ upevÀovali svou fyzickou kondici), plni-

li úkoly, které jim daly pohádkové bytosti, aby
si v cíli mohli vyzvednout pfiíjemnou odmûnu.
Mezi nejvût‰í záÏitky patfiilo dle slov dûtí pohlazení opravdového (velmi trpûlivého) hada
u ãarodûjnice. KaÏdá rodina dostala také na zaãátku stezky sáãek na odpadky, kterou mûli naplnit sv˘mi i sebran˘mi odpadky, které pak
v cíli vytfiídili. Stezku za poznáním v Kamenárce a Botanické zahradû, kterou mûla na starosti ‰tramberská ãást organizátorÛ, zvládli
v‰ichni, poznávali rostliny a Ïivoãichy, dûlali
decoupage na kamínky, vyrábûli lodiãky, koukali do lupy, skládali puzzle, vytahovali se na
lanû a testovali své fyzické schopnosti. Nakonec mohli napsat na vystfiiÏen˘ lístek pfiání pro
planetu Zemi a nalepit ho na strom pfiání. Tento strom je nyní umístûn na nástûnce mûstského úfiadu. K dispozici byly zdarma letáãky
a plakáty. Obãanské sdruÏení Hájenka mûlo
stánek, ve kterém poskytovalo informace o dotaãním programu Zelená úsporám. (Kdo má
zájem o tyto informace, je zfiízena zelená linka: tel. 800 260 500 a internetová adresa:
www.zelenausporam.cz.). Pro hladové a Ïíznivé byly k dispozici dva stánky. Poãasí nám
opravdu pfiálo, sluníãko vylákalo ven hodnû lidí, skoro to vypadalo, Ïe se okolní obce pfiesunuly do lesa — zaregistrováno bylo 853 úãastníkÛ, z toho 461 dûtí. Velk˘ dík patfií v‰em 38
organizátorÛm, ktefií se na pfiípravû leto‰ního
Dne Zemû podíleli a v neposlední fiadû také
sponzorÛm — firmû ·MÍRA-PRINT s. r. o. za
poskytnutí cen a pekafiÛm ·trambersk˘ch u‰í:
Martinu Bárovi, Miroslavu Hanzelkovi, Karle
Harrandové, Vratislavu Lo‰ákovi a Bohumile
·uterové za dobrotu, která potû‰ila kaÏdého
úãastníka v cíli ‰tramberského okruhu.
Lísteãky ze stromu pfiání pro Zemi, které
psali dospûlí i dûti:
— aby se nekoufiilo a bylo ãisté ovzdu‰í
— ãistou vodu
— aby tu byli jen dobfií lidé a vyhubili feÈáky
a aby nevyhazovali do pfiírody odpadky
a aby se mûli v‰ichni rádi
— více lidí, ktefií si váÏí pfiírody
— hodnû uvûdomûl˘ch lidí, aby Zemû byla
zdravá, potfiebuje hodnû dobr˘ch zahradníkÛ a ochráncÛ
— zodpovûdné, rozumné a ohleduplné obyvatele planety
— ãisté prostfiedí, hodnû zvífiátek a hezké
rostlinky a stromky
— aby bylo ãisto a ãist˘ vzduch
— aby byla ãistá
— hodnû stromÛ
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—
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—
—
—
—
—
—
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zelenou traviãku
aÈ se mají v‰ichni rádi
aby tady nikdo nerozhazoval odpadky
pfieji Zemi, aby ji dûti uklízely
aÈ se tu zvífiata mají dobfie
ãisté mofie, více lesÛ, porozumûní mezi lidmi
hodnû zelenû
aÈ jsi zdravá a ne nemocná
aÈ si v‰ichni na svûtû pomáhají
aby bylo pofiád hodnû kytiãek
aby lidé neodhazovali odpadky
aby záfiila pfiírodní energií
aby bylo na Zemi co nejvíc zvífiat
Mám Tû ráda, Zemû moje — Sarinka
aby se lidé chovali k pfiírodû jako ke své
matce, chránili ji, peãovali o ni a váÏili si
v‰eho, co jim sk˘tá.

Ukliìme ·tramberk
Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em,
jeÏ se v leto‰ním roce zapojili do akce „Ukliìme ·tramberk“, která je souãástí kampanû
„Ukliìme svût.“ Do akce se zapojilo cca 80
osob, bylo vydáno 75 pytlÛ, lidé uklízeli kynologické cviãi‰tû a okolí na Libotínû, Kotouã,
Kamenárku, Horní Ba‰tu, les v Libotínû, násep
u ÎST, Kocvínek, Bílou horu, Bafiiny, Národní
sad a hfii‰tû u statku. Velk˘ dík patfií v‰em zúãastnûn˘m. ·tramber‰tí skauti prokázali, Ïe
jsou organizace, pro kterou je pfiíroda dÛleÏitá a z VáÀova kamene odnesli 20 pytlÛ nejrÛznûj‰ích odpadÛ. V jednání je jejich pfievzetí
„patronátu nad Kotouãem" s tím, Ïe by tuto
oblast ãistili nejen jednou za rok. Bafiiny, Polniãka a okolí kolejí bylo díky paní VáÏné z Bafiin vyãi‰tûno od 22 pytlÛ odpadÛ! Bafiiny uklízela také paní Michalíková.
Marie a Ladislav Hyklovi a Radek a Jana Kostelníkovi se snaÏili uklidit prostor v blízkosti
retenãní nádrÏe. Jejich „nálezy“ byly natolik
otfiesné, Ïe o nich napsali dopis. S jejich svolením jsme se rozhodli jej zvefiejnit — viz níÏe. Pracovníci technické správy tuto roklinu
doãistili a mûstská policie byla upozornûna na
toto místo, aby bylo zahrnuto do plánu obchÛzek.
Je opût pouze na lidech, jak dlouho vyãi‰tûná místa vydrÏí ãistá a kdy si uvûdomíme, Ïe
odpadky do pfiírody nepatfií. Mimochodem —
nelibost nad odpadky v pfiírodû byly jedny
z nejãastûj‰ích lísteãkÛ, které se objevovaly ve
stromu pfiání pro Zemi.
Mgr. Radka Krysová

Dopis od obãanÛ
Mûst. úfiad ·tramberk k rukám starostky
VáÏená paní starostko,
v rámci 5. roãníku akce „Ukliìme ·tramberk“ resp. „Clean up the world“ jsme se snaÏili uklidit v oblasti, kterou ãasto procházíme
my i fiada jin˘ch obãanÛ mûsta a stále ãastûji
zde nacházíme novû odhozené nepotfiebné vûci, nad nimiÏ ãasto zÛstává rozum stát.
Zdá se, Ïe si zde urãitá skupina bezohledn˘ch lidí na‰la vhodné místo, kde se mÛÏe zbavit doslova v‰eho. Pfiitom zhruba 200 m dále
u níÏe zmínûné autobusové zastávky jsou trvale k dispozici kontejnery na sklo, umûlé
hmoty i papír!?
Jedná se o roklinu kolem první odboãky napravo ze silnice od autobusové zastávky Libotín u Petfikovsk˘ch smûrem na Îenklavu. Tato
slepá cesta vedoucí k plynové sondû a nûkolika
rodinn˘m domkÛm prochází zprvu roklinou
s porostem kefiÛ a stromÛ, která je z pohledu
zatím neznám˘ch vandalÛ ideální místo pro
ãernou skládku s pohodln˘m pfiístupem autem
po tamní asfaltové komunikaci.
KdyÏ jsme v rámci v˘‰e zmínûné akce obdrÏeli na Mûst. úfiadû ve ·tramberku nûkolik pytlÛ ke sbûru umûl˘ch hmot, skla a jiného odpadu nestaãili jsme se po zahájení úklidu v sobotu 25. 4. divit. Po naplnûní v‰ech pytlÛ drobn˘m odpadem nás bohuÏel to podstatné teprve ãekalo.
Z rokliny jsme postupnû vytahovali automobilní kola i disky, ãásti panelov˘ch desek
a elektrifikace osobního automobilu, baterie
osobního i nákladního vozu, ‰atstvo, obuv, koberec a podobné pfiedmûty, které vÛbec nelze
do pytlÛ uloÏit jako napfiíklad tiskárna k PC!
V‰echny tyto pfiedmûty jsme uloÏili podél
zmínûné pfiístupové komunikace, aby je mohli pracovníci technick˘ch sluÏeb mûsta naloÏit
a odvézt kam skuteãnû patfií.
Dal‰ími ‰okujícími nálezy byly ve 3 igelitov˘ch pytlích pohozené mrtvé ovce ãi jejich pozÛstatky! Tyto nálezy jsme z hygienick˘ch dÛvodÛ ponechali na místû nálezu. Myslíme si, Ïe
tato práce je spí‰e pro pracovníky hygieny s následn˘m odvozem mrtv˘ch zvífiat do kafilérie.
Byli bychom rádi, aby do‰lo k urychlenému
odvozu této ãerné skládky a na obou koncích
rokliny umístûny tabule se zákazem skládky
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pod v˘znamnou finanãní pokutou kaÏdému,
kdo by se o nûco takového znovu pokusil.
Dûkujeme pfiedem za promptní reakci
Ladislav a Marie Hyklovi
Radek a Jana Kostelníkovi
Ve ·tramberku 27. 4. 2009

Humanitární sbírka
Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve
spolupráci s mûstsk˘m úfiadem ·tramberk
VYHLA·UJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
➢ Letního a zimního obleãení (dámské, pánské, dûtské)
➢ LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek,
záclon, látek
➢ Domácí potfieby — nádobí bílé i ãerné, skleniãky — v‰e jen funkãní
➢ Pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek
VùCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE:
elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize, nábytek,
poãítaãe, jízdní kola, lyÏe, dûtské koãárky —
ty se transportem znehodnotí
Sbírka se uskuteãní ve ·tramberku
dne: 19. 6. 2009
ãas: 8.00—12.00 a 12.30—17.00
místo: DDM ·tramberk, NádraÏní 450
Vûci prosíme zabalte do igelitov˘ch pytlÛ ãi
krabic, aby se nepo‰kodily transportem
Dûkujeme za Va‰i pomoc.
BliÏ‰í informace podá MÚ ·tramberk tel.
556 812 084 nebo dispeãink Diakonie Broumov — 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potfiebn˘m obãanÛm a dává práci lidem,
ktefií jsou tûÏko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Informace pro obãany, pfiedev‰ím obyvatele sídli‰tû Bafiiny a okolí
Podáváme tímto informaci o roz‰ífiení sluÏeb pro obãany. V kanceláfii na úseku bytového hospodáfiství je moÏno provádût ovûfiování
shody opisu nebo kopie s listinou a ovûfiování
pravosti podpisu.
Kanceláfi se nachází na ã. p. 751 Bafiiny —
b˘valá ubytovna.

Úfiední hodiny: pondûlí: 8.00—12.00 hod.
13.00—16.00 hod.
stfieda:
8.00—12.00 hod.
13.00—15.00 hod.
Ostatní dny po telefonické dohodû: ã. t.
736 645 875.
Karla Procházková,
referent úseku bytového hospodáfiství

Obãanské sdruÏení sociálních
a finanãních poraden âR, spolu se
Svazem dÛchodcÛ âR informuje
Sociální a finanãní poradna OS SaFP âR
roz‰ifiuje své sluÏby a informace o pomoc pfii
vyfiizování Ïádostí na státní dotace „ZELENÁ
ÚSPORÁM“ — zateplování domÛ, ekologického topení a dal‰ích ekologick˘ch zafiízení.
Info na www.socfinporadnycr.cz
Kontaktní místa pro Moravskoslezsk˘ kraj:
— SPRÁVNÍ OBVOD — KONTAKTNÍ ADRESA
— Odstrãilova 4 Ostrava
Odpovûdná osoba: Vladimír Galbav˘ 1. místopfiedseda, telefon: 518 321 861
mobil: 605 082 265,
email: financniporadna.MorSL@seznam.cz
— Úfiední den: ãt 9.00—14.00 hod.
— Call centrum po—pa 9.00—14.00 hod.,
mob. 605 082 265
— Nov˘ Jiãín, Kopfiivnice — mob. 737 266 776
Kdo mÛÏe poradnu pfiedev‰ím vyuÏívat:
• drÏitelé prÛkazÛ ZTP, ZTP/P, TP
• seniofii, sociálnû slab‰í rodiny,
• rodiny s dûtmi.
KlientÛm SaFPoradny poskytujeme pomoc
a informace o slevách:
• pohonné hmoty v síti vybran˘ch ãerpacích
stanic, sleva
• poji‰tûní domácnosti a nemovitosti, sleva
10—20 %
• zákonné a havarijní poji‰tûní osobních automobilÛ, sleva 10—15 %
• dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva aÏ 7 %
• sluÏby vybraného mobilního operátora
a pevné linky, sleva 10—20%
• prevenci pfied nebankovními úvûry, pfiedluÏení a exekucí
• zaji‰tûní financí na pohfiebné — PROGRAM
PIETA
Nabízíme i nabídku pracovní pfiíleÏitosti —
spolupráce v poradnách OSS a FP âR
NEPLAËTE VÍC, NEÎ JE T¤EBA
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Prázdniny — bezpeãnû a ve zdraví
Prázdniny… a s nimi spousta zaslouÏeného
volného ãasu pro dûti. A aby dûti tento svÛj voln˘ ãas vyuÏily bezpeãnû a ve zdraví, je hlavnû
na rodiãích, aby sv˘m ratolestem pfiipomnûli
pravidla, jak se mají chovat nejen v pfiírodû, ale
i doma a to hlavnû v pfiípadû, Ïe se pohybují bez
pfiítomnosti dospûl˘ch osob.
DÛleÏité jsou napfi. zásady pro rozdûlávání
ohnû nejen na vyhrazeném tábofii‰ti:
— oheÀ rozdûlávat nejlépe vÏdy za pfiítomnosti dospûlé osoby,
— nikdy nezapalovat oheÀ v blízkosti lesa
(50 m),
— nikdy nerozdûlávat oheÀ za extrémního
poãasí, napfi. za silného vûtru nebo extrémního sucha,
— nikdy neponechávat oheÀ bez dozoru,
— mít k dispozici dostateãné mnoÏství vlastní vody k uha‰ení ohnû pro pfiípad, Ïe je
oheÀ rozdûlán v místû, kde není Ïádn˘ vodní zdroj,
— nenechávat mlad‰í sourozence a kamarády,
aby si hráli nebo sedûli v blízkosti ohnû
(nebezpeãí vznícení ‰atstva),
— do ohnû nikdy neházet jakékoliv v˘bu‰né
pfiedmûty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejÛ apod.),
— oheÀ nerozná‰et po okolí (napfi. na zapálené vûtvi),
— oheÀ vÏdy peãlivû uhasit dostateãn˘m
mnoÏstvím vody a ujistit se, Ïe nehrozí jeho samovolné rozhofiení.
Ale nejen oheÀ je pfiíãinou zásahu hasiãÛ.
Dûti se rovnûÏ na sv˘ch prázdninov˘ch toulkách pfiírodou ãasto dostanou do blízkosti
okrajÛ skal nebo rÛzn˘ch jeskyní a opu‰tûn˘ch
‰tol, ve mûstech pak na nû ãekají lákadla ve formû le‰ení, komínÛ, kanalizace apod., kde hrozí nebezpeãí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínûní v úzk˘ch prostorách. V nejhor‰ích
pfiípadech mÛÏe dojít i neãekanému zaplavení
prostor nebo pfiítomnosti nebezpeãn˘ch plynÛ.
RovnûÏ pfied hrátkami v takov˘chto místech by
mûli rodiãe své dûti dÛraznû varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na fiekách a rÛzn˘ch pfiírodních koupali‰tích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a pfieceÀování plaveck˘ch schopností je pravidelnou pfiíãinou prázdninov˘ch tragédií.
Rodiãe nezapomínejte, Ïe nejenom v pfiírodû ãekají na va‰e dûti rÛzné nástrahy. Neponechávejte zbyteãnû v dosahu dûtí zápalky, zapalovaãe, zábavnou pyrotechniku, svíãky nebo
rÛzné chemické pfiípravky. Upozornûte dûti na

bezpeãné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotfiebiãe nejsou urãeny ke hraní a k pokusÛm a experimentÛm! PfiipomeÀte dûtem, Ïe pfii odchodu
z domu nesmí zapomenout klíãe a dále pfiekontrolovat v‰echny spotfiebiãe (sporák, svûtla, Ïehliãka, varná konvice apod.), ovûfiit si, zda
jsou zavfiená okna a Ïe jsou uzavfieny v‰echny
vodovodní kohoutky.
Tento v˘ãet moÏn˘ch nebezpeãí, která ãíhají na na‰e dûti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného ãasu, není zdaleka úpln˘ a mnohdy nastanou i tûÏko pfiedvídatelné situace. Ale
pokud se jako rodiãe pokusíme alespoÀ trochu
dûti na v˘‰e uvedená nebezpeãí pfiipravit a varovat je pfied nimi, mÛÏeme oãekávat, Ïe leto‰ní léto probûhne bez úrazÛ, poÏárÛ a jin˘ch
mimofiádn˘ch událostí.
Nprap. Dagmar Bene‰ová,
vrchní inspektorka — v˘chova obyvatelstva

Nabídka práce
DDM ·tramberk nabízí práci externího pracovníka — vedoucí krouÏku. Jedná se o práci
v odpoledních hodinách. Pfiivítáme jakékoliv
aktivity, které jste schopni zrealizovat, zejména vedení krouÏku aerobiku, taneãního, bfii‰ní
tance, florbal… Vhodné i pro studenty.
PoÏadavky: vûk nad 18 let, odborné znalosti, zájem o práci s dûtmi.
Kontakt p. Regina ·mahlíková
tel. 556 813 019, e-mail: regi07@seznam.cz.

Omluva
V ·N 4/09 bylo chybnû uvedeno jméno pfiedsedkynû âeského ãerveného kfiíÏe ve ·tramberku. Správnû má b˘t PhDr. Mgr. BoÏena ·ustalová. Pfiijmûte na‰i omluvu.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Nakladatelství Erika vydalo knihu Ireny
Fuchsové — KdyÏ Ïeny mají své dny. Najdete
v ní povídky, které vám pfiipomenou, co jste sami proÏili — rozvody, pomluvy, lÏi, které vám
zmûnily Ïivot, pfiátelství, která vám pomohla.
Víte, kter˘ den je pro vás ‰Èastn˘? DokáÏete si
zvolit nejvhodnûj‰í zamûstnání, nejlep‰ího
partnera? Právû numerologie mÛÏe zájemcÛm
poskytnout pfiímé odpovûdi.
Vychází z pfiedpokladu, Ïe kaÏd˘ máme své
zvlá‰tní ãíslo, a to vydává signály, jimiÏ jsou
ovlivÀovány individuální osudy. Kniha má ná-
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zev Numerologie pro kaÏd˘ den a napsala ji Lia
Robin.
Víte — Ïe mocn˘ panovník Sámo mûl 37 dûtí? — Ïe postfiiÏiny byly pÛvodnû pohansk˘
svátek zkrácení vlasÛ? — Ïe kníÏe Jaromír
strávil 20 let ve vûzení? To v‰echno najdete
v knize Stanislavy Jarolímkové — Co v uãebnicích neb˘vá aneb âe‰tí panovníci jak je
moÏná neznáte.
Román KdyÏ se máma s tátou berou od
Vlasty Svobodové je urãen dûvãatÛm od 12 do
15 let. Hlavní postavy Terka a Veronika si nejsou nijak sympatické, ale na karnevalu se rozvedená maminka Terky seznámí s rozveden˘m
tatínkem Veroniky a zamilují se do sebe. Dûvãata nechtûjí o svatbû ani sly‰et, ale stejnû se
nakonec koná.
Pravdivé pfiíbûhy z historie o svádûní, moci
a ctiÏádosti zachytil anglick˘ spisovatel Leigh
Eduardo v knize Královské milenky. Pfiijìte si
vypÛjãit nûkterou ze jmenovan˘ch knih a pfieãíst si nûco nového, aÈ zapomenete na realitu
v‰edních dnÛ.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

ci. Po osobní domluvû mÛÏeme zajistit nepravidelné kontroly bytÛ a domÛ, pfiípadû jin˘ch
objektÛ.
S vyúãtováním sluÏeb za dodávku plynu
a elektrické energie se objevují i fale‰ní zástupci spoleãností, které tyto energie dodávají. UpozorÀuji hlavnû star‰í spoluobãany na to,
Ïe v Ïádném pfiípadû se tyto sluÏby neplatí
v hotovosti fyzick˘m osobám. V pfiípadû, Ïe se
s takov˘mi osobami setkáte, ihned se obraÈte
na mûstskou policii, popfiípadû státní policii.
Dále upozorÀuji náv‰tûvníky kostela sv. Jana Nepomuckého na Námûstí, hlavnû v nedûli
a o svátcích, aby dodrÏovali dopravní pfiedpisy
t˘kající se parkování, protoÏe dochází k zablokování v˘jezdÛ vozidel z Koutu. Je nutné dodrÏovat Obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta.

Upozornûní
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude od
27. 7. do 7. 8. 2009 uzavfiena z dÛvodu fiádné
dovolené. PÛjãovat se znovu zaãne aÏ v pondûlí 10. 8. 2009.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

UpozorÀujeme obãany, Ïe si mohou zakoupit v na‰em Mûstském informaãním centru
(budova Muzea Zd. Buriana) mimofiádné ãíslo
Zpravodaje mûsta ·tramberka, pfiiná‰ející
Struãn˘ biografick˘ pfiehled 233 rodákÛ, osobností mûsta a tvÛrcÛ inspirovan˘ch ·tramberkem, cena 40 Kã.
K dispozici jsou rovnûÏ pamûtní Ïetony do
nákupního vozíku za 18 Kã, v˘roãní medaile
(materiál staromosaz) — samostatnû 80 Kã,
krabiãka 40 Kã, otisk peãeti z 16. stol. (materiál staromûì) — samostatnû 80 Kã, krabiãka
40 Kã, pfiívû‰ek na klíãe s motivem peãeti,
stejn˘ materiál, cena 40 Kã, a speciální v˘roãní turistická známka za 25 Kã.
UpozorÀuji rovnûÏ obãany, Ïe v ãervnu od
19. do 21. bude na námûstí zfiízená pfiíleÏitostná po‰tovní pfiepáÏka, kromû unikátního speciálnû vydaného filatelistického zboÏí, bude
k dispozici pro nás speciálnû vyrobené pfiíleÏitostné razítko, které po ukonãení akce bude
uloÏeno v Po‰tovním muzeu v Praze. VyuÏijte
této pfiíleÏitosti, 650 let je jednou za 650 let.
Anna Ra‰ková

SportovcÛm
O letních prázdninách je moÏné vyuÏívat tûlocviãnu v‰emi spolky a zájemci o pohyb
a sport. Prosíme jen, abyste své poÏadavky
smûfiovali do jednoho dnu v t˘dnu, a to na
ãtvrtek. Dále oznamujeme, Ïe je v provozu nová horolezecká stûna. ZájemcÛm doporuãujeme objednat si cviãení na ní pfiedem telefonicky. Nebo se správcem tûlocviãny.
UpozorÀujeme, Ïe v‰echny aktivity v tûlocviãnû jsou zpoplatnûny dle platného ceníku
pro aktivity v tûlocviãnû.
Anna Ra‰ková, tel. 556 812 085

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
nastává období dovolen˘ch, proto chci upozornit na zv˘‰en˘ poãet krádeÏí v bytech a rodinn˘ch domcích v tomto období. Nûkdy staãí
nevybraná po‰tovní schránka nebo pootevfiené
okénko ve sklepû a zlodûji mají ulehãenou prá-

Podnûty i Ïádosti mÛÏete volat na tel.: mobily 736 670 513, 606 909 624, pevná linka:
556 812 252 nebo na e-mail: mp_stramberk@sendme.cz.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Nabídka zboÏí vydaného k v˘roãí 650 let
mûsta ·tramberka

Prosba — upozornûní
Ve dnech 19.—21. 6. 2009 bude z dÛvodÛ
konání oslav 650. v˘roãí pov˘‰ení ·tramberka na mûsto ãásteãnû omezen nebo zakázán
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vjezd motorov˘ch vozidel na námûstí. Prosíme v‰echny obyvatele námûstí i ulic nad námûstím o shovívavost a souãinnost s mûstskou policií a organizátory akce. Dále upozorÀujeme, Ïe sobotní akce 20. 6. bude ukonãena pfied 22 hodinou ohÀovou show.
Dûkujeme za pochopení. Svou tolerancí
umoÏníte dÛstojnû oslavit 650. v˘roãí mûsta.
Anna Ra‰ková

Pozvánka
V DDM ve ·tramberku se koná od 15. do
19. 6. 2009 tradiãní ble‰í trh. Dennû od 8.00
hod. do 17.00 hod. Nákup a prodej — sportovní potfieby, obuv, obleãení, hraãky, knihy, vûci
do domácnosti. Vûci pfiijímáme prÛbûÏnû mimo poslední den.
Regina ·mahlíková

Ohla‰ovací povinnost
UpozorÀujeme v‰echny podnikatele, organizace, spolky a sdruÏení — pofiadatele zábav,
kulturních akcí, Ïe je jejich povinností ohlásit
pofiádání akce na Ochrann˘ svaz autorsk˘ 15
dnÛ pfiedem na formuláfii, kter˘ je k dispozici
na webov˘ch stránkách OSA. Souãástí hlá‰ení
je soupis skladeb. Zpoplatnûna je také reprodukovaná hudba, která se uÏívá ve vefiejn˘ch
prostorech. Informace podá A. Ra‰ková, oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu, Mûstsk˘ úfiad ·tramberk.

Minulost nûkdy bolí. KdyÏ jsme zjistili, jaké
to tehdy bylo, zvedl se nám Ïaludek. Nápis na
bránû „Arbeit macht frei“ nás uvedl do dob minul˘ch. Pfiipadali jsme si tam jako vûzni, ktefií
znova proÏívají utrpení bez jídla a svobody. Ani
se nám nechtûlo vûfiit, Ïe jsou lidé schopni takov˘ch vûcí. Nejvíce nás ohromily sbírky pfiedmûtÛ, které zbyly po b˘val˘ch vûzních (kufry,
vlasy, hrnce, br˘le,…). Po prohlídce Osvûtimi
jsme se pfiesunuli do sousední Bfiezinky, kde
expozice navazovala.
UÏ jsme mûli koncentraãních táborÛ dost,
tak jsme odjeli do Krakowa — královského
mûsta nad Vislou, kde jsme se pro‰li historick˘m centrem, nakoupili suven˘ry a alou domÛ.
Exkurze se nám líbila, fiidiã byl velice trpûliv˘, zaujatû jsme sledovali cestu tam i zpût.
Také jsme zjistili, Ïe pol‰tí fiidiãi jsou velice
slu‰ní, neboÈ kdyÏ jsme jim mávali, tak nám
zamávali zpût.
Podûkovat bychom chtûli paní Adamcové,
panu Pe‰ovi, cestovní kanceláfii Vesna tours
a paním prÛvodkyním. V˘let se velice vydafiil
a v‰ichni jsme byli spokojeni.
Mamlas, Greenhorn, Zub, Václavka, Vítek,
Îáãa, Rylek a Mirka

Pozvánka
Z· a M· ·tramberk pofiádá u pfiíleÏitosti
650. v˘roãí zaloÏení mûsta ·tramberka
Den otevfien˘ch dvefií v Z· ·tramberk.
·kolu mÛÏete nav‰tívit 19. 6. 2009
od 10.00 do 13.00 a od 16.00 do 19.00,
dále 20. 6. 2009 od 10.00 do 18.00 hodin.

Ze školy
Exkurze Osvûtim, Krakow
Je 5. 5. 2009 — 6.00. Ïáci 7., 8. a 9. tfiídy Z·
·tramberk vyjíÏdûjí ze ·tramberka podívat se
do koncentraãního tábora Osvûtim a Bfiezinka.

Srdeãnû zveme v‰echny b˘valé uãitele
a uãitelky, stejnû tak b˘valé Ïáky zdej‰í
‰koly, kolegy a kolegynû z ostatních ‰kol
i ‰irokou vefiejnost.
Îáci a uãitelé Z· ·tramberk

Ze sportu
·TRAMBERSKÁ DESÍTKA
29. roãník silniãního bûhu na 10 km — sobota 25. dubna 2009
Závod probûhl za pfiíznivého poãasí; http://stramberska.desitka.sweb.cz/
Pofiadí
1.
2.

Jméno
Macíãek Milo‰
Michna Pavel

Kategorie „A“ — muÏi do 39 let
Oddíl
RaM ·enov u Nového Jiãína
TJ Slezan F–M
·tramberské novinky 9

Roãník
1974
1975

âas
36:28,0
36:48,0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pofiadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pofiadí
1.
2.
3.
Pofiadí
1.
2.
3.
Pofiadí
1.
2.
3.

Macíãek Radek
Axmann Karel
Keller Michal
Pop Tomá‰
Jurák Tomá‰
Dvorník Tomá‰
Keller Martin
Îidlík Pavel
·rajer Jan
Hanke David
Fojt Robert
Tonãík Petr
Stanûk Petr
Byrtus Marian
Tyleãek Petr

RaM ·enov u Nového Jiãína
SKI-OP ·tenberk
MK Kopfiivnice
MK Kopfiivnice
MK Kopfiivnice
Velké Karlovice
MK Kopfiivnice
SANITA CAR Hole‰ov
SSK Vítkovice
Kopfiivnice
Los Rapidos
Multip Nov˘ Jiãín

Kategorie „B“ — muÏi 40—49 let
Jméno
Oddíl
Trávníãek Rostislav
TJ Slezan FM
Petrá‰ Rostislav
Novojick˘ kotuã
Zátopek Jifií
·tramberk
Vrobel Miroslav
MK Kopfiivnice
Link René
RoÏnov pod Radho‰tem
·karka Miroslav
Kategorie „C“ — muÏi 50—59 let
Jméno
Oddíl
Walek Bronislav
Hrádek
Jelínek Petr
MK Kopfiivnice
Najdek Bohumír
Racing Ole‰ná
Kategorie „D“ — muÏi nad 60 let
Jméno
Oddíl
Bednafiík Jifií
Mni‰í
Piskofi Karel
PJR
Navara Petr
MK Kopfiivnice
Kategorie „E“ — Ïeny
Jméno
Oddíl
Vanûãková Lada
SK ·típa – Zlín
Krstevová Andrea
Opava
Bfiusková Kamila
Olomouc

1975
1983
1975
1971
1975
1991
1978
1977
1991
1971
1976
1971
1974
1984
1975

37:50,0
38:18,0
38:19,0
38:30,0
38:37,0
39:04,0
39:47,0
40:14,0
42:49,0
43:10,0
43:14,0
46:24,0
47:48,0
52:34,0
56:15,0

Roãník
1968
1965
1960
1961
1962
1968

âas
38:48,0
39:38,0
39:51,0
41:03,0
45:02,0
45:37,0

Roãník
1957
1952
1955

âas
40:19,0
46:36,0
48:29,0

Roãník
1945
1938
1945

âas
47:55,0
51:45,0
52:18,0

Roãník
1962
1985
1977

âas
46:57,0
51:38,0
52:39,0

Pofiadatel:

ZO OS KOVO KOTOUâ ·TRAMBERK ve spolupráci se spoleãnosti KOTOUâ
·TRAMBERK, spol. s r. o.
Sponzofii:
ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.; KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.;
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, MUDr. Quarda Antonín, p. Hara‰ta; BPS-Prastav s. r. o.;
·MIRA-PRINT, s. r. o.
TraÈov˘ rekord: muÏi Vesel˘ Petr 32:32,4 (1994); Ïeny ·ádková Irena 37:58,0 (2002)“

Z ãinnosti oddílu judo
Mezinárodní turnaj v judo ÏákÛ má uÏ tradiãnû své místo v diáfii mnoha oddílÛ âR a získat zde medaili je stále tûÏ‰í. O to radostnûj‰í
je, Ïe nûjakou tu placku z turnaje odvezou kaÏ-

doroãnû i zástupci ‰tramberského oddílu. Turnaj se konal v KromûfiíÏi 9. 5. 2009. Leto‰ní
úãast byla mimofiádná. Pfii poãtu okolo 260 dûtí se rozrostla i zahraniãní konkurence. Tentokrát to byly kluby nejen z âR a Slovenska,
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ale téÏ Polska, Slovinska, Moldávie a ·v˘carska.
Oddíl zpod Trúby zastupovali pouze 2 závodníci. Do 28 kg bojoval Jan Zátopek, kterému se
letos zaãíná opût dafiit. Vyhrál skupinu. V postupu se poradil pfied limitem se ·talmachem
z Bystfiice n. Pern‰tejnem. A bylo tu finále a star˘ znám˘ ze Zlína, Jani‰, kter˘ provází na‰eho
borce jako zl˘ sen uÏ od poãátku kariéry. Pfiekvapení se nekonalo, a tak se ve ‰tramberské
miniv˘pravû slavila stfiíbrná medaile. Mezi nejpoãetnûji zastoupené patfií hmotnost do 38 kg.
Ondra Vesel˘ v 1. kole vysoko pfiedãil domácího Kucíka, ale na Bana ze Slovinska uÏ nestaãil. Ve‰kerá snaha byla marná, tak ve 3. kole uÏ
Ondra ãekal jak dopadne zápas jeho pfiemoÏitele s Gabutem z Moldávie. Z tohoto zajímavého zápasu dvou rÛzn˘ch pojetí vy‰el lépe moldavsk˘ závodník a Ondra skonãil.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo
Na tenk˘ led zkusili vstoupit 16. kvûtna judisté ze ‰tramberského oddílu pfii pofiádání vÛbec první soutûÏe v boji na zemi o „Krále ZemafiÛ“. ProtoÏe se jednalo vÛbec o první oficiální soutûÏ tohoto druhu, která dává pfiíleÏitost mûfiení sil mládí a star‰ích, zÛstala v poãtu úãastníku dost za oãekáváním. Pfiesto ti,
ktefií se zúãastnili, ne‰etfiili chválou nad nápadem a organizací, coÏ bylo pofiadatelÛm z domácího oddílu velkou satisfakcí. KdyÏ v závûru pak pfiidal i Miroslav Bajer (100 kg) suverénní vítûzství a Jan Luãan (83 kg) byl tfietí, byla radost hned nûkolikanásobná. Mezi nû se
vklínil Roman Dvofiák (70 kg) z Bushi Kodokan Judo, Tfie‰È. Dal‰í ‰trambersk˘ závodník
David Fi‰era skonãil na 6. místû.
V‰ichni zúãastnûní pfiedvedli pûkn˘, technick˘ a obûtav˘ v˘kon. Váhové rozdíly byly témûfi vymazány. Prostû judo, jak má b˘t. CoÏ
ocenili v‰ichni pfiítomní. Závûreãné podûkování patfií v‰em, ktefií se na této akci nûjak podíleli. A samozfiejmû tímto zveme na dal‰í akce
pofiádané ‰trambersk˘m oddílem judo
Josef ·tábl, trenér oddílu judo

Pozvánka
Oddíl volejbalu TJ Kotouã ·tramberk zve na
setkání volejbalistek, volejbalistÛ a pfiíznivcÛ
u pfiíleÏitosti 50 let volejbalu a 650 let mûsta
·tramberka do areálu b˘valé sokolovny v sobotu 27. ãervna 2009. Celodenní sraz zaãínáme od 9 hod. exhibiãním zápasem druÏstva ‰trambersk˘ch Ïen v hale. Pokraãujeme turnajem b˘val˘ch volejbalistÛ. Zajímavá bude pfií-

leÏitostná v˘stava fotografií a trofejí. Máte-li
nûco doma, pfiineste nebo kontaktujte ing. Jana Sochu tel. 606 712 881. Hudba a obãerstvení jsou zaji‰tûny.

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ ãerven 2009
88 let Josef Sopuch
Emilie Hoìáková
87 let BlaÏena Bárová
86 let Jifiina Voglová
84 let Marie MacháÀová
Bohumila Hyklová
Zdenka Janíková
83 let Oldfiich Hanzelka
Jana Pekníková
82 let Ludmila Nováková
Hedvika Prosková
81 let Anna Sopuchová
80 let Jaroslav Novobilsk˘
75 let Vladimír Pítr
70 let Robert Schenk
Vlastimil BlaÏek
BoÏena ·ustalová
Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.

Dûti:
Patrik ·irok˘

Zemfieli:
Bohuslav Dostál
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Kulturní léto ve ·tramberku
aneb Tóny v˘roãního roku
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 28. 6. 2009 do Národního sadu
Vystoupí skvûl˘ Îákovsk˘ orchestr ZU· z Nového Jiãína
pod taktovkou BoÏeny Varajové
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 5. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Dechov˘ orchestr Javofiinka z Lichnova
pod vedením Radka Kahánka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 12. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba Z Hustopeãí n. B.
pod taktovkou Petra Kopeckého
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 19. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí hudební skupina Stanley’s Dixie Street Band z Kopfiivnice
pod vedením Stanislava Dûtského.
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 26. 7. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba Záhofiané
pod taktovkou Bohumila RÛãky
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 9. 8. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Hudební skupina Back Side Big Band z Prahy
pod vedením Jana Flandery
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 16. 8. 2009 do Národního sadu
Vystoupí Tambura‰sk˘ orchestr Braã ze Studénky
pod vedením Miloslava Grohmanna
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 23. 8. 2009 do Národního sadu
Vystoupí SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncerty ru‰í.
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Kam do společnosti a za kulturou
Îáci a uãitelé ZU· Zd. Buriana,
poboãka ·tramberk,
zvou v‰echny pfiíznivce na

Benefiãní vystoupení
chrámového sboru ·tramberk:

Ïákovsk˘ koncert

— v˘bûr z básnické skladby
Václava Renãe (náboÏenská poezie),
hudba Vít PetrÛ

do Kulturního domu ve ·tramberku
dne 4. 6. 2009, zaãátek v 16.30 hodin

Popelka nazaretská

Nedûle 14. 6. 2009 v 15.00 hod.
·tramberk,
kostel
sv. Jana Nepomuckého —
Námûstí.

Relax v podhÛfií Beskyd
vás zve na tradiãní

6. roãník akce
·trambersk˘ flamendr

Vstupné dobrovolné —
v˘tûÏek je urãen na opravy
kostela sv. Katefiiny ve ·tramberku.

Námûstí 13. 6.
od 11.00 do 18.00 hod.

Akce se koná v rámci oslav
650 let mûsta ·tramberka.

Úãinkují: Swingov˘ orchestr
Bedfiicha Pukovce, blues&soul band
Mothers Follow Chairs
a Swingov˘ orchestr Bedfiicha Pukovce
Dechov˘ orchestr mûsta ·tramberka.

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 14. ãervna 2009 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ (Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana Borise Urbánka (piano) pfiijal
Rudolf Bfiezina (saxofon) a Vít ·vec (kontrabas)
Písafii milují Jazz — a vy?
Vstupné 120 Kã. V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)
www.relaxvpodhuri.cz
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Relax v podhÛfií Beskyd
a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou
na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Mûsto ·tramberk Vás zve na v˘stavu
z díla malífie a ilustrátora ZdeÀka Buriana

S PALETOU A ·TùTCEM III.,
která bude zahájena
v Muzeu Zd. Buriana
v sobotu 27. 6. 2009 v 15.00 hodin.

Wabi Danûk
&
Milo‰ Dvofiáãek
ve ãtvrtek dne 25. 6. 2009
v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej lístkÛ:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk,
Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Souãástí v˘stavy ze sbírek Památníku
národního písemnictví v Praze
a soukrom˘ch sbûratelÛ, která bude
ukonãena v nedûli 25. 10. 2009,
je rovnûÏ pfiipomínka v˘znamného
Ïivotního jubilea blízkého pfiítele
Zd. Buriana, akad. malífie Gustava Kruma.
V˘stava je hlavním bodem programu
tradiãního setkání ctitelÛ díla
Zd. Buriana SIDDIE BURKA (2009),
které se v leto‰ním roce uskuteãní
ve ·tramberku ve dnech 26.—28. 6. 2009.
Kontaktní adresa: Muzeum Zd. Buriana,
Zauliãí 456, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 852 240,
e-mail mzb@stramberk.cz.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Akce se koná v rámci oslav
650 let mûsta ·tramberka.

Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny devatenáctky,
devûtadvacátníky i devadesátníky na

90. léta v Apollo Clubu
v sobotu 27. ãervna 2009
od 20.00 do 3.00 hod.
v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ve ·tramberku)
Hudba, pití a zábava s 90. léty
Pfiijìte v kost˘mu (post) sametov˘ch 90. let — v ãemkoli SAMETOVÉM —
a získejte panáka zdarma!
Vstupné — pouze muÏi — 20 Kã
(vstupenka slosovatelná)
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Nedûle 21. 6. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

MILIONÁ¤ Z CHATRâE

Program kina Štramberk
NA âERVEN 2009
Nedûle 7. 6. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

UNDERWORLD: Vzpoura LycanÛ
Akãní thriller, 92 min., titulky, od 15 let.
Tfietí díl série Underworld se zab˘vá podstatou
boje mezi aristokratick˘mi upíry a barbarsk˘mi Lycany (vlkodlaky), kter˘ se táhne uÏ po
staletí. Mlad˘ Lycan Lucian se ujme role mocného vÛdce a sjednotí vlkodlaky proti démonickému králi upíru.
Nedûle 14. 6. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

Drama, 120 min., titulky, od 12 let.
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik, sedí v televizním studiu naproti moderátorovi indické
verze soutûÏe „Chcete b˘t milionáfiem“ a ãeká
na poslední otázku, která jej dûlí od pohádkové v˘hry 20 milionÛ rupií. Je‰tû pfied malou
chvílí byl chlapcem z Bombajského slumu,
chlapcem, kter˘ se narodil do svûta bez budoucnosti.
Nedûle 28. 6. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

SEDM ÎIVOTÒ
Drama, 123 min., titulky, od 12 let.
WILL SMITH v hlavní roli dramatu, kde je na
poãátku jen sedm jmen. Jediné, co mají spoleãného je to, Ïe se kaÏd˘ z nich ocitl v kritické situaci a zoufale potfiebují pomoc, aÈ uÏ finanãní, duchovní, ãi lékafiskou.

NA MùSÍC âERVENEC P¤IPRAVUJEME

P¤ÍBùH O ZOUFÁLKOVI
Animovaná komedie, 94 min., dabing, pfiístupn˘.
Filmová verze Pfiíbûhu o Zoufálkovi je pastvou
pro oãi i pro du‰i.
Ocitáme se v kouzelném království, které se
chystá na kaÏdoroãní polévkovou slavnost.
Dlouhá fiada velmi ne‰Èastn˘ch náhod ale zpÛsobí tragédii, která králi zlomí srdce.

POHÁDKY NA DOBROU NOC
BABIâKA
EL – PASO
PODIVUHODN¯ P¤ÍPAD BENJAMINA
BUTTONA
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Řádková inzerce

VODA – TOPENÍ – PLYN

• Ošetřování podvozku automobilu, broušení
řetězů motor. pil, opravy přední nápravy, výměna brzdových desek, kotoučů, čepů atd.
Tel.: 603 585 765. Volejte!

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

Ka‰párek Jaroslav
mob. 775 305 382

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

• Připravujete svatbu, oslavu životního jubilea? Nabízíme ve výborné kvalitě natočení
akce na video + speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu vaší
akce za dostupnou cenu. Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, Mořkov,
tel.: 728 362 757. Včasná rezervace je nutná!

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

………Vaše dobrá volba………
Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy pozemky)
Právní poradenství * Řešení exekucí-pomoc při oddlužení nemovitostí
Bezplatné vyřízení úvěru na koupi nemovitosti — nejvýhodnější úroková sazba

Volejte zdarma 800 19 00 20
Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, budova Radnice, 9. patro
www.bonaelecta.cz • e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

Víte o někom, kdo chce prodat nemovitost?
Zajímavá odměna za tip!
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