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Úvodník
V bﬁeznovém ãísle ·N jsem uvedl: “pﬁíroda
se obelstít nedá“. Aã jsme letos prakticky nepoznali zimu a vodohospodáﬁi postrádali
sráÏky, v kvûtnu se objevilo tolik sráÏek, Ïe
hladiny tokÛ se mûly chuÈ nûkde podívat, jak
je na bﬁehu. Mûsto ·tramberk díky spoleãnému projektu se SdruÏením obcí Povodí Sedlnice má svÛj digitální povodÀov˘ plán a v˘straÏn˘ systém se sráÏkomûry a hladinomûry
napojen˘ na bezdrátov˘ rozhlas, kde mÛÏe
vãas obyvatelstvo varovat pﬁed záplavami.
MÛÏete si vyzkou‰et na www.stramberk.cz,
v sekci Mûsto, dále PovodÀov˘ plán mûsta,
sráÏkomûry a hladinomûry, kde si sami odeãtete hodnotu v˘‰ky hladiny Sedlniãky v Îenklavû, ·tramberku a Závi‰icích a hodnotu sráÏek v Îenklavû a Rybí.
Je tady mûsíc ãerven a 21. 6. bude tzv. letní
slunovrat, tj. den, kdy bude nejdel‰í den a nejkrat‰í noc v roce. Sluníãko vysvitne kolem 5. hodiny ranní a zapadne po deváté veãerní. Bude
zde nejvíce denního svûtla v roce, coÏ jednak
burcuje poﬁadatele spoleãensk˘ch akcí k poﬁádání zajímav˘ch setkání a také lidsk˘ organismus, aby byl co nejvíce aktivní, protoÏe by
v sobû mûl mít nejvíce energie. Zvlá‰È pro nás
·tramberáky, neboÈ podle http://www.energiemista.cz/mapa-energie/ je Jeskynû ·ipka
a okolí jako jedno z mála míst na severní Moravû nabito neskuteãnou energií. ZáleÏí na
nás, jak s touto energií naloÏíme. Zda ji vypl˘tváme v sousedsk˘ch sporech, v prosazování
své pravdy ãi v Ïákovsk˘ch bitkách.
Mnoho energie majitel areálu hradu (Mûsto ·tramberk) i provozovatel (Vala‰ské království) vydali kvÛli Obnovû JaroÀkovy útulny. Mûsto vydalo kvantum sil, aby získalo dotaci a jako správn˘ hospodáﬁ útulnu opravilo
letos, VK za pomoci nûkter˘ch místních podnikatelÛ, petice s Blanick˘mi rytíﬁi a tlaku
médií vyvolalo dojem, Ïe kvÛli opravû útulny
se na pÛl roku zavﬁe Trúba a bude pohﬁben
cestovní ruch ve ·tramberku. Z ãásti je tato
aktivita oprávnûná, neboÈ Ïádn˘ podnikatel
nechce pﬁijít o trÏby, více energie se v‰ak mûlo
vûnovat spoleãné pﬁípravû harmonogramu
prací se stavební firmou tak, aby omezení
provozu bylo co nejmen‰í a v‰ichni byli spo-

kojeni. ProtoÏe Vala‰ské království nedodalo
Mûstu potﬁebné podklady (zejména vyãíslení
tzv. kompenzace „u‰lého zisku“), o kterou
bylo poÏádáno dopisem z 11. 4. 2014, uloÏila
Rada mûsta 29. 4. 2014 starostovi mûsta pﬁipravit návrh pﬁesunu alokovan˘ch finanãních prostﬁedkÛ (z programu regenerace
MPR a MPZ na rok 2014) schválené investiãní
akce „Gotická vûÏ hradu Trúba, r.ã.:13244/83465/2 — Obnova JaroÀkovy útulny“ na jiné
investiãní akce z Anketního dotazníku Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014.
To znamená, Ïe letos se opravovat JaroÀkova
útulna nebude, VùÎ TRÚBA i JARO≈KOVA
ÚTULNA BUDOU PO CEL¯ ROK 2014 V PROVOZU. Práce budou zahájeny co nejdﬁíve
zpoãátku roku 2015, jak to umoÏní poãasí
tak, aby provoz vûÏe byl omezen minimálnû.
Dotaci Mûsto vyãerpá na jiné památkové
objekty ve ·tramberku, takÏe o ni nepﬁijde
a podnikne kroky, aby dotaci získalo i v roce
2015. Zdálo by se, Ïe problém je vyﬁe‰en. Navíc: leto‰ní náv‰tûvnost mûsta se vyvíjí nejlépe za posledních 5 let. Pan Harabi‰, kter˘ na
setkání vedení mûsta s podnikateli 28. 4.
2014 prohlásil, Ïe dá k 30. 9. 2014 mûstu v˘povûì z provozování areálu hradu, tj. ukonãí
ãinnost k 31. 3. 2014, v‰ak vyvíjí energii
a podniká dal‰í kroky, které se nedají nazvat
pozitivními.
O stavu na‰eho mûsta, areálu hradu i památky roku 2013 (kostelíka sv. Kateﬁiny) se
osobnû pﬁesvûdãil pan ministr kultury âR
Mgr. Daniel Herman 22. 5. 2014, kdy krátce
nav‰tívil ·tramberk v rámci náv‰tûvy Mskraje u pﬁíleÏitosti zahájení festivalu Janáãkova
Máje v Dolních Vítkovicích.
Mnoho energie vydávají tûÏaﬁské spoleãnosti a.s. Holcim (âesko) a s.r.o. Kotouã, aby
získaly od mûsta souhlas se zmûnou dokumentace Plán otvírky, pﬁípravy a dob˘vání
ã. 2 v dob˘vacím prostoru ·tramberk I na
loÏiscích ·tramberk a ·tramberk — Na Peklách. K tomuto bodu probûhlo veﬁejné projednání 21. 5. 2014. O pﬁipomínkách k dokumentaci opûtovnû jednají odborné komise
Rady mûsta, své stanovisko vydá Rada mûsta,
koneãné slovo bude mít zastupitelstvo na
svém veﬁejném zasedání 25. 6. 2014.

Z jednání orgánÛ mûsta
68. jednání Rady mûsta 29. 4. 2014 se v hlavních bodech vûnovalo zprávû o ãinnosti Oddûlení technické správy a bytového hospodáfiství
a problematice správních poplatkÛ. Dále pak
Radní projednali 30 bodÛ. Celé usnesení RM
naleznete na mûstsk˘ch webov˘ch stránkách.
Jen pfiipomenu, Ïe Rada podpofiila finanãním
pfiíspûvkem Cviãení záchranného t˘mu ââK
Ostrava ve ·tramberku a konání Sportovních
her zdravotnû handicapovan˘ch dûtí a dospûl˘ch „Memoriál Petra Douska“ v Kopfiivnici.
Naopak radní nesouhlasili s vyvû‰ením moravské
vlajky 5. 7. 2014 na radnici mûsta.
69. jednání RM 20. 5. 2014 se vûnovalo
‰kolství, pfied‰kolní v˘chovû a mimo‰kolní
ãinnosti. Vzniká nám ve mûstû nikdy nevídan˘
problém. Zatímco u zápisu do M· bylo mnohem více pfiihlá‰en˘ch neÏ je kapacita v‰ech
3 zafiízení, do 1. tfiíd Z· nenastoupí 11 dûtí,
které mají tzv. odklad ‰kolní docházky. Zatímco v Z· klesá poãet ÏákÛ, je ménû tfiíd
a men‰í potfieba pedagogick˘ch úvazkÛ, v M·
je obrovsk˘ pfietlak, kter˘ nejsme schopni
kapacitnû pokr˘t. Paradoxnû tak vlivem odkladÛ prvÀáãkÛ se nûkteré dûti neumístí do
M· a kvÛli nenaplnûnosti poãtu na 2 první
tfiídy mÛÏe dojít k v˘uce vût‰ího poãtu dûtí
v 1 první tfiídû. Apelujeme proto na rodiãe dûtí
s odkladem, aby pfiehodnotili své rozhodnutí
a své dítû pfiece jen do 1. tfiídy zapsali. Urãitû
jim pfii rozhodování pomohou zku‰ení kantofii v Z· a M· ·tramberk.
Jsme rádi, Ïe pozitivní energií v renovovan˘ch prostorách Domu dûtí a mládeÏe h˘fií
a bohatou aktivitu vyvíjí kolektiv DDM, kde se
schází ve 14ti krouÏcích 198 na‰ich dûtí.
Jsme také rádi, Ïe neutichá zájem o ãinnost
ZU· ZdeÀka Buriana v odlouãeném pracovi‰ti na Bafiinách, kde 40 dûtí nav‰tûvuje hudební obory a 14 dûtí v˘tvarn˘ obor a zájem o tyto obory se zv˘‰il. Chceme podûkovat panu
fiediteli ZU· ZB Mgr. ZdeÀku Babincovi za
vstfiícnost pfii uvolnûní ãásti prostor ZU· ve
prospûch 13 dûtí umístûn˘ch v odlouãeném
pracovi‰ti M· Bafiiny I.

Rada vzala na vûdomí informace o pfiípravách DnÛ mûsta ·tramberka. Rada dále
schválila smlouvy o poskytnutí úãelov˘ch dotací na‰í jednotce dobrovoln˘ch hasiãÛ (celkem 170 tis. Kã) od MsKraje. Radní téÏ rozhodli o uskuteãnûní Rekonstrukce elektroinstalace v hasiãárnû firmou Zdenûk Robenek
Kopfiivnice. Dále na návrh komise pro regeneraci MPR ·tramberk doporuãila RM pfierozdûlit dotaci na Obnovu JaroÀkovy útulny
na restaurování dvefií a litinového kfiíÏe farního kostela sv. Jana Nepomuckého a zbytek
pak na opravu opevnûní hradeb Trúby. Radní
schválili smlouvu o dílo mezi Mûstem a firmou Samiec, s.r.o. Fr˘dek–Místek na Obnovu
oken Z· ·tramberk. RM schválila pronájem
3 bytÛ potfiebn˘m a rozhodla o opravû havárie kanalizaãní pfiípojky od DDM. RM schválila smlouvu o pronájmu v˘poãetní techniky
k volbám do EP a nájemní smlouvu o uÏívání
pozemku TJ Sokol. Symbolicky jsme podpofiili také aktivitu p. Pustky z restaurace Dallas
na pofiádání Dûtského dne a kácení Máje na
farní zahradû 7. 6. 2014. Ne proto, Ïe chceme
podpofiit konkurenci v dobû konání na‰eho
spolkového dne, ale Ïe chceme podpofiit vefiejnou akci, kterou pofiadatel organizuje nad
rámec sv˘ch provozních starostí.
Mûjme na pamûti, Ïe t˘den po leto‰ní tradiãní ‰tramberské pouti 1. 6. je neménû tradiãní ‰kvafienice, kterou mûsto letos oslaví
Dnem spolkÛ v sobotu 7. 6. 2014 na bafiinském fotbalovém hfii‰ti. Také nezapomeÀte
s námi oslavit Dny mûsta ·tramberka v pátek
27. a v sobotu 28. 6. 2014 spojenou s fiemesln˘m a farmáfisk˘m trhem a také se soutûÏí
dechovek o ·trambersk˘ krpál.
To uÏ budou mít dûti prázdniny a my dospûláci se budeme tû‰it na dovolenou. NezapomeÀte si je pofiádnû uÏít, odpoãinout a relaxovat. Stejnû po prázdninách i dovolené pochopíte, proã je ·tramberk místem nabit˘m
energií. Chci Vám jen popfiát, aby pfievaÏovala ta pozitivní.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Informace pro občany
Den Zemû 2014
Dne 26. dubna 2014 se u Kamenárky konala
oslava Dne Zemû. Zaregistrováno bylo 215 dûtí,
které pfii‰ly v doprovodu rodiãÛ a prarodiãÛ.
Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice a ·tramberk,
DDM Kopfiivnice a ·tramberk, o. s. Hájenka
a âSOP ·tramberk spoleãnû pfiipravili 2 trasy.

Pohádkov˘ les — trasa dlouhá 2,5 km vedla pfies Bílou Horu a VáÀÛv kámen a dûti na
ni plnily rÛzné úkoly, které jim daly pohádkové bytosti.
Cesta za poznáním — stezka v blízkosti Kamenárky, byla krat‰í a dûti zde plnily úkoly
t˘kající se znalostí pfiírody.
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Dûkujeme v‰em spoluorganizátorÛm a pekafiÛm ‰trambersk˘ch u‰í — Martinu Bárovi,
Miroslavu a Daniele Hanzelkov˘m, Ladislavu
Hezkému, Václavu Sochovi a Ludmile ·uterové za dodání sladké cílové odmûny, která
v‰echny potû‰ila.

Likvidace autovrakÛ — jaro 2014
Dne 19. dubna 2014 mûli obãané moÏnost
se zdarma zbavit autovraku. Tuto moÏnost
vyuÏili 4 majitelé aut ze ·tramberka. Dal‰í
akce bude vyhlá‰ena na podzim.

Akce „Ukliìme ·tramberk“
V leto‰ním roce se do akce zapojilo 224
osob — z toho 180 dûtí, 67 pytlÛ bylo naplnûno odpadem z Kotouãe, Bafiin, âerného
lesa, Kocvínku, Horeãky, okolí nádraÏí âD, ‰koly, kostela sv. Katefiiny, cviãáku na Libotínû.
Dûkujeme v‰em, ktefií se aktivnû zapojili
a pomohli uãinit mûsto krásnûj‰í.
Mgr. Radka Krysová, ÎP

Sbûr víãek pro Nikolku Bartlovou

operací, dûlá velké pokroky díky své bojovné povaze a péãi rodiãÛ a rehabilitaãních pracovníkÛ.
Rehabilitaãní péãi a speciální pomÛcky si mÛÏe
dovolit díky lidem, ktefií ji poslali víãka z PET
lahví nebo finanãní pfiíspûvek.
Nikolka v souãasné dobû podstupuje program Sanatoria Klimkovice. V tomto roce
udûlala své první krÛãky v chodítku. Aby byla
léãba efektivní, je nutno terapii podstoupit
kaÏdé 3 mûsíce.
Zdravotní poji‰Èovna ov‰em pfiispívá pouze
na jeden pobyt roãnû a to ãástkou 50 000 Kã,
coÏ je polovina ceny jednoho ze ãtyfi doporuãen˘ch. Cena ãtvrtletního programu ãiní
91 000 Kã.
Víãka jsou vyrobena z kvalitního plastu,
pokud je vytfiídíme samostatnû, lze je prodat
firmám, které z nich vyrobí napfiíklad kompostéry, laviãky nebo ãerné kalí‰ky na hfibitovní svíãky.
Za jeden kg víãek dostane Nikolka 6 Kã.
Zatím probûhly ãtyfii svozy, bylo sesbíráno
4 919 kg a Nikolka dostala = 29 534 Kã.

Ve vstupním prostoru Mûstského úfiadu ve
·tramberku, v Z· ·tramberk, M· Bafiiny
a M· Zauliãí a ve vstupním prostoru DPS na
Bafiinách, je umístûna nádoba pro sbûr víãek
z PET lahví (od mléka, dÏusÛ, ãistících prostfiedkÛ, deodorantÛ, ‰lehaãky ve spreji, kávy,.…..).

Nikolãina maminka Ïila nûkolik let ve
·tramberku na Bafiinách, nyní bydlí celá rodina v sousední obci Rybí. Nikolka se narodila
13. 8. 2011 ve 32. t˘dnu tûhotenství, kdy její
maminka pfiestala cítit pohyby. Pfii‰la na svût
císafisk˘m fiezem a ihned po narození se jí zastavilo srdíãko. DÛsledkem toho jí druh˘ den diagnostikovali hydrocefalus. Nikolka pro‰la fiadou

Více informací na: http://bartlovanikolkacz.webnode.cz/
Tfiídûním víãek tak pomÛÏete jak Nikolce,
aby se mohla lépe zaãlenit do Ïivota, tak
sv˘m jednáním promûníte odpad v cennou
surovinu.
Mgr. Radka Krysová, úsek ÎP MÚ ·tramberk
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Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
S˘rie, rok 1450 pfied Kristem. Lei, nejstar‰í
dcefii bohatého vinafie, bylo právû osmnáct
let, a tak má nejvy‰‰í ãas se vdát. Nabídku
k sÀatku bohatého, ale krutého stavitele lodí
Jótama v‰ak její otec odmítne, kdyÏ zjistí, Ïe
v Jótamovû rodinû se dûdí epilepsie. Rozzufien˘
takovou vefiejnou potupou zaãne Jótam vydírat Leina otce — buì se za nûj provdá, nebo
Jótam celou její rodinu zniãí.
Historick˘ román Had a hÛl napsala Barbara Woodová. Amélie objeví inzerát na práci
dobrovolnice v uprchlickém tábofie v Keni.
Uhradí poplatek, ale po pfiíletu zjistí, Ïe naletûla podvodníkÛm. Zaãne pomáhat ve slumech, kde panují otfiesné podmínky. Navíc
zde nûkdo uná‰í dûti. Amélie zkusí pátrat,
netu‰í v‰ak, jaké nebezpeãí jí hrozí. Jednoho
dne procitne v ch˘‰i v zakrváceném obleãení
a vÛbec nic si nepamatuje. Román Dobrovolnice napsala Hana Hindráková.
Ve Scarboroughu, poklidném mûsteãku na
severním pobfieÏí Anglie, byla nalezena brutálnû zavraÏdûna studentka. Policisté nûkolik
mûsícÛ pátrají beze stopy, aÏ pak na nedaleké

farmû dojde k dal‰ímu podobnému zloãinu.
Autorkou detektivního thrilleru Zapomenuté
dítû je Charlotte Linková.
Sestrám Kate a Hannah pfied osmadvaceti
lety zahynula pfii lodním ne‰tûstí matka.
Otci jsou od té doby dcery zcela lhostejné, jen
pije a rozhazuje peníze. Potom dojde k v˘buchu, po nûmÏ váÏnû zranûná Kate upadne do
kómatu a právû v tomto stavu si vybaví, co
jako dítû vytûsnila z mysli. A nûkdo za Ïádnou
cenu nechce, aby vzpomínka vy‰la najevo…
i kdyby mûl zabít. Detektivní román KaÏd˘
nûco skr˘vá, napsala Mary Higgins Clarková.
Na Mariku, gynekoloÏku a porodní lékafiku,
se valí jedna pohroma za druhou. ManÏel jí
umírá na rakovinu a krátce nato ztratí i svého jediného, tfiiadvacetiletého syna, u nûhoÏ
náhle propukla dûdiãná choroba jater. Mariãin
Ïivot pozbyl smysl, pfii‰la o poslání manÏelky
a matky. Utápí se v Ïalu, obklopuje ji samota
a naprostá beznadûj. Ale Ïivot má pro kaÏdého
z nás v záloze nová a nová pfiekvapení…. Román
oblíbené slovenské spisovatelky Táni Keleové —
Vasilkové má název Lék na smutek.
Libu‰e Bûlunková — MûK ·tramberk

Ze školy
Minivíceboj M· aneb Kopfiivnick˘ ‰ikula

V M· Bafiiny se slavilo

V úter˘ 6. kvûtna jsme se vydali na velk˘ závod do Kopfiivnice. Po rychlém slalomu pfii‰el
na fiadu hod míãkem, poté následoval skok
z místa a na závûr bûh. V‰echny dûti si závod
náramnû uÏívaly a podávaly skvûlé v˘kony.
Hodnû jsme si od loÀského roãníku polep‰ili!!! Vybojovali jsme 3 medaile, a kdyÏ jsme
celkovû obsadili 3. místo, pfii‰la velká radost!!!
Vynikající úspûch v‰ech dûtí, co fiíkáte???
A ten jsme náleÏitû oslavili se v‰emi kamarády v matefiské ‰kole následující den, kde nechybûly sladkosti a ‰ampaÀské, jako na kaÏdé
správné oslavû.
Moc dûtem gratulujeme a tû‰íme se na pfií‰tí rok.

V sobotu 10. kvûtna, za pûkného sluneãného dne, byla na‰e M· otevfiena vefiejnosti.
Oslavovala totiÏ 55. v˘roãí svého otevfiení, ale
i svátek maminek na‰ich dûtí.
První hosté zaãali pfiicházet jiÏ pfied 13 hodinou a bylo tomu tak po celou dobu na‰eho
Dne otevfien˘ch dvefií.
Hosté, b˘vali zamûstnanci, b˘valí Ïáci
a ostatní zájemci, rodiãe se sv˘mi dûtmi pfiicházeli a prohlíÏeli si vkusnû vyzdobenou
matefiskou ‰kolu. Mûli moÏnost nahlédnou
na dobové fotografie, do pamûtních knih
i kroniky ‰koly. Ti, ktefií se chtûli podívat
a potû‰it se vystoupením dûtí, poãkali do 14
hod. Dûti zvládly svÛj program opravdu bravurnû a sklidily zaslouÏen˘ obdiv. Velká tfiída,
kde vystoupení probíhalo, byla tak pfieplnûna,
Ïe na nûkteré hosty ani místo nezbylo. Prezentace fotografií a videonahrávek z minul˘ch let probíhala v obou tfiídách a po celou
dobu bylo ve ‰kolní jídelnû pfiipraveno poho‰tûní pro v‰echny náv‰tûvníky.

Na‰e ‰ikulky:
— dûvãata: Deniska, Verunka K., Verunka
P. — 2. místo v hodu míãkem, Valinka,
Vaneska,
— chlapci: Derik — 3. místo ve slalomu,
Vítek — 2. místo ve skoku z místa, Kuba
K., Va‰ek G. a Va‰ek K.
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Podûkování patfií celému kolektivu matefiské
‰koly a v‰em ostatním, ktefií se podíleli na
pfiípravû této oslavy.
Juráková Stanislava, vedoucí uãitelka

Co je eTwinning?
VáÏení rodiãe, váÏení kolegové,
na‰e ‰kola se na jafie seznámila a následnû
zapojila do evropského projektu eTwinning.
Jedná se o zpÛsob v˘uky, která je motivována
hledáním zahraniãních partnersk˘ch ‰kol,
které spolupracují na uzavfieném projektu.
Tyto aktivity pokr˘vají vûkové skupiny dûtí od
matefisk˘ch ‰kol po stfiední ‰koly. Uãitelé si
mezi sebou volí jednací jazyk, mohou spolupracovat na úrovni mezipfiedmûtov˘ch vztahÛ
a vybírají si partnerské ‰koly z desítky evropsk˘ch zemí zapojen˘ch do této spolupráce.
Po schválení projektu následuje spolupráce
na úrovni chatování, mailování, natáãení videí, pfiedstavování se apod.
Na‰i Ïáci si letos v rámci eTwinningu
vyzkou‰eli s paní uãitelkou R. N‘ jai v anglickém jazyce v˘robu a v˘mûnu pohlednic k VelikonocÛm. Já jsem se Ïáky 7. A pustila do
projektu Typical food for teenagers s partnersk˘mi ‰kolami z Itálie, Polska a Slovenska. Îáci jiÏ stihli vytvofiit svoji postaviãku
„voki“, chatovat a vytvofiit svÛj oblíben˘ recept. V˘stupem by mûla b˘t mezinárodní kuchafika v elektronické podobû s vybran˘mi recepty v‰ech t˘mÛ.
Projekt by mûl dûtem zv˘‰it motivaci k v˘uce cizího jazyka a radost z dorozumûní se
s vrstevníky. Snad se tak opravdu stane a vy
nám drÏte palce pfii závûreãné etapû projektu.
MÛÏete se podívat, jak nám to jde: http://newtwinspace.etwinning.net/web/p103876
Miroslava Adamcová

Exkurze do Darkoviãek a Hrabynû
Dva dny pfied státním svátkem, kter˘ v kalendáfii známe jako Den vítûzství — konec
druhé svûtové války v Evropû, jsme se vydali
na v˘let do Darkoviãek a Hrabynû. Zaãalo to
pfied ‰kolou, odkud se autobus obsazen Ïáky
9., 8., 7. a 6. roãníku vydal smûr Opavsko.
První zastávkou bylo vojenské opevnûní
v Darkoviãkách. Zde jsme mûli moÏnost se
podívat do tzv. „bunkru“ a spoleãnû s prÛvodci se projít od pokojÛ s lÛÏky pro vojáky, tak
do míst, odkud bránili území na hranicích
s Polskem — tehdy s Nûmeckem. Kolem 11.
hodiny jsme pfiejeli na nejvût‰í památník
2. svûtové války u nás — do Hrabynû. Zde
jsme si mohli prohlédnout expozici vûnovanou 2. sv. válce a kompletnû se seznámit s jejím prÛbûhem. Byly zde pouÏity moderní

technologie v podobû vizuálních i zvukov˘ch
efektÛ, dokonce i obrazovky s krátk˘mi filmy.
Samozfiejmû nechybûly rekvizity i dobové
pfiedmûty a uniformy. Celá exkurze pro nás
byla velmi zajímavá, byli jsme ohromeni mohutností opevnûní i majestátností památníku.
Za uskuteãnûní dûkujeme paní uãitelce
M. Adamcové a za klidn˘ prÛbûh paní uãitelce
J. Milichové a panu uãiteli S. Pe‰ovi.
6. 5. 2014, Adam ·imela, 9. B

KPV 3. A — Velké Karlovice
5. — 9. kvûtna 2014 Ïáci 3. A strávili hezk˘
t˘den v pfiírodû. Kurz praktické v˘uky byl zamûfien na osobnostní rozvoj, pohybové aktivity a tvofiivost v lese. Vrátili jsme se unavení, ale zdraví a plní záÏitkÛ.
Lenka Dobiá‰ová

Den Zemû v na‰í ‰kole aneb Malá
‰kolní ZOO
Ve ãtvrtek 24. 4. 2014 jsme byli svûdky neb˘valého úkazu — ve spojovací chodbû se objevila rÛzná zvífiátka. Samozfiejmû, nebyla
tam sama, ale se sv˘mi chovateli — vypukla
totiÏ akce Domácí mazlíãci aneb Malá ‰kolní
ZOO. Náv‰tûvníci /Ïáci na‰í ‰koly a dûti ze
‰kolek/ vidûli pejsky, koãku, osmáky, agamy,
morãátka, kfieãky, andulky, papou‰ky, rybiãky, stra‰ilky, kfiepelky a dal‰í druhy a dokonce i poníka. V‰ichni chovatelé ale nejen vystavovali, museli své zvífiátko i pfiedstavit
a umût odpovídat na dotazy dûtí i uãitelÛ.
Zhostili se toho v˘bornû.
V‰em vystavovatelÛm je tfieba pfiedat podûkování. Za spolupráci pak dûkujeme provozním pracovníkÛm a v‰em dûtem za ukáznûné
chování.
V rámci celého projektového pak dne
jednotlivé tfiídy zpracovávaly témata o domácích mazlíãcích /1. stupeÀ/ a ohroÏen˘ch druzích zvífiat /2. stupeÀ/.
Mgr. Jitka JalÛvková
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HelpíkÛv pohár 2014

Jarní jarmark

V pátek 16. 5. 2014 pofiádala Z· a M·
·tramberk a Z· Emila Zátopka v Kopfiivnici
ve spolupráci se Stfiední zdravotní ‰kolou
Mendelova v Novém Jiãínû krajské kolo soutûÏe „HelpíkÛv pohár“. Zdravotnû — v˘chovná soutûÏ „HelpíkÛv pohár“ je tematicky urãena ÏákÛm pát˘ch tfiíd základních ‰kol (10
— 11 let). V tomto vûku se dûti uãí mnoha potfiebn˘m dovednostem a zaãínají b˘t schopny
rozumovû uvaÏovat. Rozvoj jejich my‰lení
a úroveÀ dosud získan˘ch dovedností jim
umoÏÀuje jednoduch˘mi postupy pfiispût
k záchranû toho nejcennûj‰ího — lidského
Ïivota. Na‰i ‰kolu reprezentovala tato dûvãata: Adéla ·lehoferová — Gabriela Rohelová
(10. místo), Vendula Libi‰ová — Patricie Novosadová (9. místo) a Eli‰ka Húdková — Veronika Polá‰ková (8. místo).
Dûkuji v‰em za vzornou reprezentaci ‰koly.
Jaroslav Pikulík

Máte rádi jaro a Velikonoce? Tak to jste
urãitû nemohli chybût na na‰em „Jarním jarmarku“. Mûli jste moÏnost zakoupit si velikonoãní dekorace z rÛzn˘ch materiálÛ, inspirovat
se v˘robky na‰ich ÏákÛ nebo si tfieba jen navodit pfiíjemnou atmosféru jara.
Rodiãe mohli v této dobû nav‰tívit jednotlivé
uãitele, u kter˘ch probíhaly konzultace o prospûchu a chování ÏákÛ. Akce byla podle ohlasu
rodiãÛ, ÏákÛ i uãitelÛ velmi úspû‰ná. Dík patfií
v‰em, ktefií se podíleli na pfiípravû a organizaci jarmarku.

Mc Donalds Cup 2014
Ve stfiedu 23. 4. 2014 se odehrála základní
skupina turnaje v kopané ve Fren‰tátû p/R,
kategorie 1. aÏ 3. tfiíd. Hrálo se na travnatém
hfii‰ti 2 x 8 minut, pût hráãÛ plus brankáfi.
Úãastníky turnaje byly tyto ‰koly: Z· a M·
Tyr‰ova Fren‰tát, Z· Záhuní Fren‰tát, Z·
Mofikov a Z· a M· ·tramberk. Na‰i ho‰i prohráli v prvním utkání se Záhuní Fren‰tát 2:3
(Tomá‰ Halamík 2), ve druhém utkání prohráli se Z· Tyr‰ova Fren‰tát 0:5 a v posledním
utkání podlehli vítûzi z Mofikova 1:10 (Tomá‰
Halamík 1), celkovû na‰i ho‰i skonãili na 4.
místû.
V‰em hráãÛm dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly.

E.ON City Cup — 6. místo
Hrálo se v netradiãních kruhov˘ch arénách. Turnaj byl urãen pro Ïáky 1. aÏ 5. tfiíd
základních ‰kol a v arénû se utkaly vÏdy dva
dvouãlenné t˘my. KaÏd˘ roãník reprezentovaly dvû dvojice chlapcÛ a jedna dvojice dívek.
Za roãník tak hrálo ‰est hráãÛ a ‰kolu reprezentovalo 30 dûtí.
Do turnaje se pfiihlásilo osm ‰kol. Na‰e ‰kola
byla nalosovaná do skupiny „B“ spoleãnû se Z·
a M· Závi‰ice, Z· Al‰ova a Z· sv. Zdislavy.
V základní skupinû jsme porazili Z· sv. Zdislavy
a prohráli se Z· Al‰ova a Z· a M· Závi‰ice.
V zápase o celkové 5. místo jsme prohráli se Z·
Lubina a skonãili na celkovém 6. místû.
V‰em hráãÛm dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly.
Jaroslav Pikulík

Tfiída V. A ve hvûzdárnû
V pondûlí 14. dubna 2014 jsme v dopoledních hodinách nav‰tívili hvûzdárnu ve Vala‰ském Mezifiíãí.
Pfiekvapily nás malé, ale útulné prostory
s obrázky a zajímav˘mi informacemi o vesmíru.
V prÛbûhu pfiedná‰ky na téma Sluneãní
soustava jsme získali nové poznatky o Slunci
a planetách Sluneãní soustavy. Mnoho z nás
mûlo rÛzné dotazy. Beseda trvala asi dvû hodiny a pak následovala prohlídka prostoru
s astronomick˘m dalekohledem. Tû‰ili jsme
se, Ïe budeme pozorovat SLUNCE, ale nebylo
vidût, protoÏe na obloze bylo hodnû oblaãnosti. Exkurze se nám líbila. Pfií‰tû nám snad
bude pfiát lep‰í poãasí.

Podûkování
Tfiída 9. B by ráda podûkovala paní Sonû
Komárkové ze ‰tramberského ateliéru, která
vyfotila Ïáky na tablo. OceÀujeme zejména
její profesionalitu, ochotu a laskavost, které
pfiispûly ke zdárnému v˘sledku spoleãné práce.
Tû‰íme se na dal‰í spolupráci s paní fotografkou pfii zhotovování absolventsk˘ch roãenek.
RovnûÏ ná‰ dík patfií paní Turské z místního fieznictví, která nám zde umoÏnila tablo
vystavit.
Tfiída 9. B

T˘den barev
Úspû‰ná akce z loÀského roku — t˘den barev letos znovu projasnila tfiídy. Barvy Ïlutá,
zelená, modrá a ãervená pfiipomínaly dûtem
barevnost pfiírody. Nûkdo vidûl jen rÛzné barvy, ale vût‰ina urãitû také jarní kvûtiny, sluníãka, fieky a rybníky nebo jarní trávu. Fotografie fieknou více.
Mgr. Jitka JalÛvková

·tramberské novinky 6

·tramberské novinky 7

Ze sportu
Judo
Dvojice ‰trambersk˘ch judistÛ se zúãastnila
v sobotu 26. dubna Velké ceny ÏákÛ v Prostûjovû. Oba startovali v kategorii benjamínkÛ.
Systém kaÏd˘ s kaÏd˘m sliboval, Ïe se kluci
poperou a posbírají cenné zku‰enosti do dal‰ích turnajÛ. SvÛj velk˘ den mûl Jan Machaã
do 30 kg (7—8 let). Postupnû porazil KlvaÀu
z Olomouce (10:0), Fankela z Brna (1:0), Bachafiíka z KromûfiíÏe (10:0) a domácího Chytila (10:0). Právem ho nakonec ozdobila zlatá
medaile.
Petr ·tichauer startoval do 31 kg (9 —10
let). Podal prÛmûrn˘ v˘kon a dvû v˘hry s Ja‰kem z Brna (10:0), Müllerem ze Îìáru (10:0)
a 3 prohry s Doupovcem z Brna (0:10), Va‰inou z Hranic (0:10) a Krãálem z Brna (0:10)
mu staãily pouze na 4. místo.

O prvním májovém víkendu se mladí
‰tramber‰tí judisté zúãastnili dvou soutûÏí.
V âeském Tû‰ínû se konal Krajsk˘ pfiebor Ïactva,
za úãasti asi 120 nadûjí kraje. Duo
·tramberákÛ se nepfiedstavilo v nejlep‰ím
svûtle. Mezi mlad‰ími skonãil Václav Mrva na
5. místû do 46 kg. Trochu více se ãekalo od
Adama Bajera (46 kg st. Ïáci). Pfies velkou snahu to staãilo na bronzovou medaili. Úspû‰nûj‰í byla dvojka benjamínkÛ na Velké cenû Hulína, Slu‰ná úãast 180 dûtí, pfieváÏnû ze stfiední a jiÏní Moravy slibovala pûknou podívanou.
Vynikající byl Petr ·tichauer do 30 kg
a v konkurenci soupefiÛ Zlína, Brna a Baníku
svojí hmotnost zvítûzil, vût‰inou pfied limitem.
Jeho kolega, Vojta David 38 kg, uÏ tak suverénní nebyl. Pasivní pojetí staãilo na zisk
bronzové medaile.
Josef ·tábl, trenér

·tramberské volejbalistky postupují do Krajského pfieboru I. tfiídy
Poslední dubnov˘ víkend se pro ‰tramberské
volejbalistky nesl ve znamení bojÛ o postup
do Krajského pfieboru I. tfiídy. V pátek 25. 4.
na domácí palubovce pfiivítaly své soupefiky
z Tfiince, taktéÏ vítûze své skupiny Krajského
pfieboru II. tfiídy. V sérii hrané na 4
utkání se vedení 2:0 ujaly hráãky
·tramberka, kdyÏ za skvûlého povzbuzování asi 50 divákÛ vyuÏily
domácího prostfiedí stoprocentnû
a nedaly soupefikám ‰anci ani v jednom setu. Tfiinecké volejbalistky
nebyly vÛbec snadn˘mi soupefikami, ale domácí potvrdily svou sílu,
kterou prokazovaly po celou sezónu, kdyÏ z 28 utkání prohrály jen 3,
a to je‰tû dvakrát 2:3. Páteãní v˘sledek znamenal, Ïe pfii nedûlní odvetû
v Tfiinci staãilo uhrát pouze jeden
set, aby byl postup dokonán. Této
„mety“ dosáhly ·tramberaãky hned
v úvodním setu, ale ten nebyl poslední, kter˘
vyhrály. V duchu jednoznaãného ‰tramberského vítûzství 3:0 se nesli první nedûlní zápas. âtvrté utkání tak jednoznaãné nebylo,
a i kdyÏ uÏ byla postupová tajenka rozlu‰tûna, tfiinecké volejbalistky se praly aÏ do konce. Utkání tak dospûlo aÏ do pátého setu.
V nûm se podafiilo v prostfiední ãásti odskoãit
‰trambersk˘m hráãkám do nûkolikabodového
vedení, které si udrÏely aÏ do konce utkání

a potvrdily tak jednoznaãn˘m vítûzstvím 4:0
na zápasy, Ïe moÏnost zahrát si opût po pûti
letech vy‰‰í soutûÏ jim opravdu náleÏí.
Za TJ Kotouã ·tramberk Petra Milichová

V sezónû 2013/2014 ‰trambersk˘ volejbal
reprezentovaly:
Bezdûková Petra, Bla‰ková Lucie, Bukovská Romana, Dûcká Pavla, Gilarová Iva, Jurková Dagmar, Kopfiivová Gabriela, Kováfiová
Gabriela, Li‰aníková Zuzana, Mare‰ová Pavlína, Marková Iva, Milichová Petra, Moudrá
Eva, Palacká Lucie, Pli‰ová Eva, Ra‰ková Katefiina, Schäferová Zuzana, ·tichauerová
ZdeÀka, TÛmová Eva.
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ ãerven 2014

Narozené dûti

92
91
89
87
84

Karolina Okrajková
Liliana Miksová
Otakar Polá‰ek
Vojtûch Smejkal

let
let
let
let
let

81 let
80 let
75 let

70 let

Bárová BlaÏena
Voglová Jifiina
Hyklová Bohumila
Prosková Hedvika
·karková Anna
Bortlová Vûra
Stefanov Stefan
Pítr Vladimír
Schenk Robert
BlaÏek Vlastimil
·ustalová BoÏena
Jifiíãek Bohuslav
Jahnová Eva

Zemfieli
Jan Geryk
Jozef Vaja˘
Josefa Kratochvílová
Jaroslav Heljenek
Miloslav Kalvoda
Jarmila Horáková

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

Kam do společnosti a za kulturou

•
Studentsk˘ soubor
DS Divadlo Pod VûÏí ·tramberk

Czech Fiat veteran club X1/9 Bertone
vás zve na sobotu 21. 6. 2014
na námûstí do ·tramberka.
Pfiijede asi 22 veteránÛ zn. Fiat.
Orientaãní doba pfiíjezdu 14.00 hod.
PfiibliÏná doba zastávky 1,5 hod.

uvede 20. ãervna v 19:30 hodin
v amfiteátru Pod Starou vûÏí

Loutkové divadlo Perníkovka
uvádí:
pohádky starého divadla

W. Shakespeare:

ROMEO A JULIE
Vstupné 50 Kã,
za de‰tivého poãasí
hrajeme v Kulturním domû.

•

âerven 2014
01. 6. 10:00
08. 6. 10:00
15. 6. 10:00
22. 6. 10:00
29. 6. 10:00

—
—
—
—
—

O
O
O
O
O

Zlatovlásce
Zlatovlásce
Zlatovlásce
Zlatovlásce
Zlatovlásce

O Zlatovlásce
Známá pohádka o kuchafii Jifiíkovi, kter˘ neuposlechl krále a pfii pfiípravû hostiny ochutnal
maso bílého hada. Náhle porozumûl fieãi zvífiat
a pochopil, Ïe nejen ãlovûk má své starosti
a strasti. A jak to bylo dál uvidíte v na‰í pohádce.
·tramberské novinky 11
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Město Štramberk
vás srdečně zve na 12. ročník

Dnů města Štramberka
Sobota 28. června 2014 od 10.00 — 17.00 hod.
náměstí ve Štramberku

Řemeslný a farmářský trh
ve Štramberku
Štramberský krpál
Bude zajištěn prodej všelikého možného zboží od rukodělků
až po farmářské výrobky či výpěstky

Bohatý doprovodný program:
Průvod dechových orchestrů v 10.00 od Malého korýtka na náměstí.
Společný koncert hudeb před kostelem — 11.30
Soutěž o putovní štramberský Krpál — vyhodnocení 12.45

Na odpoledních koncertech účinkují:
• Dechový orchestr FHS Frýdlant n. O.
• Dechový orchestr Akorďanka Stonava
• Dechový orchestr Štramberk
• Městský dechový orchestr Kopřivnice
• Dechový orchestr mladých ZUŠ Příbor
• Pro děti sehraje na náměstí Loutkové divadlo Povidlo
Jak dostat Pučmelouta do školy
Začátek — 15.30 hod.
(v případě nepříznivého počasí se pohádka odehraje v Kulturním domě)

Vstupné na akce je dobrovolné
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Vyjížďky na koních
Další doprovodné akce:
Městská galerie — Městské informační centrum, Zauličí 456

Gustav Krum — Malíř historie a dobrodružství
Výstava k 90. výročí narození
28. 6. — 7. 9. 2014
Vernisáž 28. 6. v 14.00 hod.

Muzeum Zdeňka Buriana, Náměstí 31

Výstava z cyklu Zdeněk Burian a jeho svět
PÍSEŇ ÚPLŇKU
28. 6. — 28. 9. 2014
Vernisáž 27. 6. v 18.00 hod.

Zasedací místnost KD 28. 6. v 15.30 hod.

Přednáška: Karel — Jordán — Deniš
PO STOPÁCH KARA BEN NEMSÍHO
Tuniská solná jezera, horské oázy,
písečné pouště a posvátná města
s K. Mayem, Z. Burianem a G. Krumem

Siddie Burka 2014 — setkání přátel Zd. Buriana
27. a 28. 6. 2014
Zasedací místnost KD, 28. 6. 2014, 10.00 hod.
Sběratelská burza Siddie Burka

Sponzoři
Relax v podhůří Beskyd,
VOP Šenov u N. Jičína,
REKUMAT WÄRMEPROZESSTECHNIK ČR, spol. s r.o.
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NA âERVEN 2014
Nedûle 8. 6. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
SAMETOVÍ TERORISTÉ
Dokumentární pfiíbûh, Slovensko, 88 min.,
pfiístupn˘ od 15 let
Film vypráví pfiíbûhy tfií romantick˘ch hrdinÛ,
ktefií fyzicky Ïijí v pfiítomnosti, ve vzpomínkách
v‰ak stále bojují s komunistick˘m reÏimem.
Standu, Franti‰ka a Vladimíra spojuje gesto nesouhlasu s realitou 80. let. Napínav˘ pfiíbûh
v podání slovensk˘ch hercÛ Petera Kerekese,
Ivana Ostrochovského a Pavola Pekarãíka.
Nedûle 15. 6. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
NEJVY··Í NABÍDKA
Romantické drama, Itálie, 121 min., titulky,
pfiístupn˘ od 12 let
Virgil Oldman je svûtovû uznávan˘ znalec
v oblasti v˘tvarného umûní a staroÏitností. Ve
svém osobním Ïivotû je v‰ak uzavfien˘m samotáfiem pronásledovan˘m mnoh˘mi obsesemi. Nikdy se nedokázal sblíÏit s jin˘m ãlovûkem, není schopn˘ s nûk˘m spolupracovat
a v Ïivotû se nezamiloval do Ïádné Ïeny. Jeho
okolí jej tedy povaÏuje za v˘stfiedního génia.
AÏ v den jeho ‰edesát˘ch tfietích narozenin se
objevuje záhadná Ïena. Virgil se ocitá ve víru
vá‰nû a uprostfied hry, která navÏdy zmûní jeho ‰ediv˘ Ïivot. V hlavních rolích: Geoffrey
Rush a Sylvia Hoeks.

Nedûle 22. 6. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
T¤I DNY NA ZABITÍ
Krimi thriller, USA, Francie, ¤ecko, Rusko,
titulky, 115 min., pfiístupn˘ od 12 let
Ethan Renner cel˘ Ïivot pracoval jako agent
tajné sluÏby. Byl jeden z nejlep‰ích. Nyní se
rozhodl skonãit a vûnovat se tomu, co kvÛli
práci musel odsouvat na vedlej‰í kolej — své
rodinû. VÏdy se totiÏ dokázal efektivnûji postarat o nebezpeãné zloãince neÏ o svou dceru. Jeho manÏelka Christine odjíÏdí pracovnû
do Lond˘na a Ethan má poprvé sám na starost svou dospívající dceru Zoey. Netu‰í, Ïe
b˘val˘ zamûstnavatel s ním má jiné plány...
Tajná sluÏba se na nûj obrací s poslední zakázkou. V hlavních rolích: Kevin Costner,
Connie Nielsen a dal‰í.
Nedûle 29. 6. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
V·E JE ZTRACENO
DobrodruÏné akãní drama, USA, titulky,
106 min., pfiístupn˘ od 12 let
Thriller z Ïivota osamûlého mofiského vlka.
Filmov˘ koktejl sloÏen˘ ze siln˘ch boufiek,
houfujících se ÏralokÛ a nefungující techniky
vystaví jeho schopnosti zkou‰kám, které není v lidsk˘ch silách zvládnout. A to pofiád je‰tû není v‰echno. V hlavní roli: Robert Redford
NA âERVENEC P¤IPRAVUJEME:
LETNÍ PROMÍTÁNÍ V AMFITEÁTRU
„POD STAROU VùÎÍ“ • 11. 7. 2014
OKRESNÍ P¤EBOR • 18. 7. 2014 BABOV¤ESKY
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Inzerce

CYKLOSERVIS
Petr David
— opravy a seřízení jízdních kol
— domluva telefonicky
na tel.: 608 920 085
— osobně Štramberk č.p. 331
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
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