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Úvodem

Z jednání rady mûsta

Tak a máme po pouti. Tu leto‰ní hodnotilo
mnoho ·tramberákÛ rozporuplnû. Krásné poãasí, v˘borné podmínky, tak proã bylo tak málo
stánkÛ a kolotoãÛ. Není to ústup ze slávy? Mohlo to mûsto ovlivnit?
Pfiiznávám, Ïe organizování kaÏdoroãní pouti je zãásti Ïivelné. Rada mûsta sice nasmlouvá
2 rodiny PflégrÛ na obsazení míst u Z· a na námûstí atrakcemi, Technická správa vyt˘ãí místa, kde mohou stát stánky. Zajistíme zákaz vjezdu, regulujeme dopravu, zajistíme úklid… Ale
máme pramal˘ vliv na to, kolik pfiijede stánkafiÛ. Toto je od nepamûti vûc Ïivelná a spoléháme na to, Ïe ‰tramberská pouÈ je natolik tradiãní, pfiitaÏlivá, prestiÏní, Ïe jí netfieba dûlat reklamu a kolotoãáfie i stánkafie pfiiláká nejen
kvÛli obrovské náv‰tûvnosti.
Není tajemstvím, Ïe termín poutí se fiídí kfiesÈansk˘mi svátky. Zatímco ve ·tramberku je
pouÈ na Nanebevstoupení Pánû, kter˘ je vÏdy 40
dní po Velikonocích, a tím pádem je termín promûnliv˘, ostatní poutû v okolí mají vût‰inou
termín pevn˘. Tak se letos stalo, Ïe bylo najednou 6 velk˘ch poutí najednou (napfi. âeladná,
Zubfií, Stará Bûlá aj.) a poãty stánkafiÛ i kolotoãáfiÛ nejsou nafukovací. Tímto zásadnû odmítáme, Ïe dÛvodem niÏ‰ího zájmu jsou vysoké poplatky za zábor místa stánkem nebo atrakcí. Tyto poplatky stanovené vyhlá‰kou se jiÏ mnoho
let nemûnily a nejsou pfiemr‰tûné. Navíc jsme
na poslední chvíli fie‰ili, aby alespoÀ nûjaké kolotoãe na námûstí byly, neboÈ nasmlouvan˘ provozovatel nám úãast ve stfiedu pfied poutí odfiekl.
Starousedlík a lokálpatriot, popfi. pesimista to
vidí ãernû jako ústup z dávné slávy. Racionálnû
uvaÏující a optimista na leto‰ní pouti najdou
klady, neboÈ kaÏdé zlo je k nûãemu dobré:
— nebylo tu tolik zahraniãních stánkafiÛ
— místní podnikatelé v kamenn˘ch provozovnách byli spokojeni
— pfiítomní stánkafii i kolotoãáfii byli spokojeni
— pfiálo poãasí, takÏe pouÈ se v sobotu i nedûli
protáhla
V pfií‰tím roce k soubûhu poutí nedojde, takÏe vûfime, Ïe ‰tramberská pouÈ bude zase prestiÏní a unikátní s hojnou náv‰tûvou tak, aby byli spokojeni pesimisté i optimisté.
Tû‰me se proto na dal‰í akce, zejména na Dny
mûsta s farmáfisk˘mi trhy a jiné akce, které naleznete ve spoleãenské nabídce dne‰ních ·N.

Rada mûsta se za poslední období se‰la 2×.
V úter˘ 15. 5. 2012 jsme probírali stav ‰kolství
v Z·, úroveÀ pfied‰kolní v˘chovy v obou M·,
rozvoj umûleck˘ch aktivit v ZU· Zd. Buriana
a nabídku mimo‰kolní ãinnosti v DDM Kopfiivnice s poboãkou ve ·tramberku. Kromû v˘chovného procesu v tûchto zafiízeních jsme se
zajímali o stavebnû technick˘ stav v‰ech ‰kolsk˘ch a mimo‰kolsk˘ch nemovitostí. Rada se
zab˘vala zaji‰tûním poutû i pfiípravou DnÛ mûsta ·tramberka. Schválila nájemní smlouvu s TJ
Sokol na vyuÏívání sportovi‰tû u sokolovny.
Radní rovnûÏ schválili vydání rezidentních
a abonentních parkovacích karet v‰em ÏadatelÛm, ktefií doloÏili potfiebné náleÏitosti pro parkování v obou zónách v centrální ãásti mûsta.
RM také schválila smlouvu o dílo s firmou Nosta, s.r.o. Nov˘ Jiãín na realizaci projektu „Revitalizace DDM s rozvojem a roz‰ífiením volnoãasov˘ch aktivit“. Radní byli seznámeni s doporuãením konkursní komise na obsazení pracovního místa fieditele Z· a M· ·tramberk, ale na
první pokus novou fieditelku nevybrali. RM se
zab˘vala téÏ dal‰ími organizaãními a majetkov˘mi záleÏitostmi.
Rada mûsta se se‰la t˘den po konání fiádného
jednání RM v mimofiádném termínu 22. 5.
2012. Hlavním bodem bylo vybrat a jmenovat
novou fieditelku Z· a M· ·tramberk. Je vefiejn˘m tajemstvím, Ïe se rozhodovalo mezi místní uãitelkou na I. stupni Z· ·tramberk, zároveÀ
radní Mgr. ZdeÀkou Svobodovou a Mgr. ZdeÀkou Havlíkovou, zástupkyní vedoucího pracovi‰tû Z· Jubilejní, pracovi‰tû Dlouhá, Nov˘ Jiãín. Ve prospûch té první hrálo doporuãení
·kolské rady Z· ·tramberk a Odborové organizace ZO âMOS Z· a M· ·tramberk. Pro tu druhou doporuãení 7ãlenné nezávislé komise odborníkÛ z konkursního fiízení, ktefií ji stanovili
ze 4 finalistek na 1. místo. Obû uãitelky dostaly
pfied radními prostor k vlastnímu vyjádfiení.
Musím uvést, Ïe radní nadvakrát velmi dlouze,
velmi konstruktivnû a odpovûdnû váÏili mezi
obûma kandidátkami, z nichÏ ta první je zároveÀ radní, takÏe stfiet zájmÛ jí neumoÏÀoval pfii
hlasování uplatnit svÛj hlas. V‰ichni si byli vûdomi, jak citlivé to je téma a jak je vefiejnost
bedlivû sleduje, aÈ uÏ se jejich informace opírají o objektivní ãi neovûfiené zdroje a znaãná ãást

vefiejnosti si pfieje, aby pfiednost dostal ãlovûk
z místa. MÛÏu prohlásit, Ïe radní to vÛbec nemûli lehké, ale v‰ichni pfii vyjádfiení své svobodné vÛle mûli na pamûti budoucnost vzdûlávacího procesu na zdej‰í základní ‰kole. Radní

po dohadovacím fiízení vybrali a jmenovali fieditelkou Z· a M· ·tramberk paní Mgr. ZdeÀku
Havlíkovou z Nového Jiãína. âas ukáÏe, zda volba byla správná. Jmenované blahopfiejeme
a doufáme, Ïe její smûlé plány budou naplnûny.

Informace pro občany
Dne 8. ãervna v dobû od 12.00 — 16.00 hod.
pfiijedou na námûstí ve ·tramberku historická vozidla.

Muzejní noc a Dny mûsta ·tramberka
Chtûli bychom touto cestou poprosit obãany Ïijící v prostoru námûstí o toleranci pfii konání
1. Stra‰idelné ‰tramberské muzejní noci, která se bude konat 8. ãervna a bude trvat do 23 hodin.
Dále pfii konání DnÛ mûsta prosíme obãany, aby zaparkovali své automobily mimo námûstí podle
Nafiízení mûsta ã. 1/2012. O stání silniãních motorov˘ch vozidel na vymezen˘ch místních komunikacích ve mûstû ·tramberku, ãlánek 6, odst. 2. Dûkujeme za pochopení
Anna Ra‰ková

Městská knihovna informuje
âtenáfiská dílna
V‰eobecnû se má za to, Ïe dne‰ní dûti neãtou.
Tím samozfiejmû klesá vzdûlanost dûtí a mládeÏe. ·tramberská základní ‰kola se v‰ak k tomuto problému postavila ãelem. V leto‰ním ‰kolním roce 2011/2012 nav‰tûvovali Ïáci 2. tfiíd Z·
1× mûsíãnû mûstskou knihovnu. Zde se seznamovali s kniÏními novinkami, pohádkami, básniãkami, vesel˘mi pfiíbûhy a uãili se sami vybírat knihy ke ãtení. Ty, které se jim líbily, si potom pÛjãovali na kolektivní prÛkazky tfiídy a dále s nimi pracovali je‰tû ve ‰kole. Dnes jiÏ v‰ichni druháci vûdí, kdo je autor nebo ilustrátor
knihy, umí si sami knihu v knihovnû najít a sami zafiadit. Îáci si psali ke knihám ãtenáfiské listy a ty vystavíme v knihovnû. Na závûreãné kvûtnové akci v‰ichni druháãci obdrÏeli krásné pamûtní vysvûdãení s ohodnocením jejich práce
a záloÏku do knihy. Velké díky patfií p. uãitelkám JalÛvkové a Svobodové.

Z kniÏních novinek
KdyÏ musí mladiãká teprve jedenáctiletá Mary Howardová odejít z domova, aby u velkolepého dvora krále Jindfiicha VIII. peãovala o jeho
milenku Annu Boleynovou, je z honosného prostfiedí u vytrÏení. Obdivuje pÛvabnou a cílevûdomou Annu, která bez skrupulí dosahuje v‰eho, co si zamane, a Mary pevnû vûfií, Ïe Anna se
jednoho dne stane královnou.
âistá a naivní Mary v‰ak brzy poznává i rub
pozlátka u dvora, královu nestálou povahu a jeho schopnost zbavit se snadno kohokoliv, koho
dfiíve vyznamenával svou pfiízní...

Román Tajemství tudorovského dvora napsala D. L. Bogdanová.
Mají páni rad‰i blond˘nky? Po odpovûdích
autorka Jena Pincottová pátrala ve studiích nejrÛznûj‰ích vûdních disciplín, jako jsou biologie,
psychologie, antropologie, neurologie nebo endokrinologie.
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Dva mladí dobrodruzi, bratranci Michal
a Martin, se bez jakékoliv znalosti automechaniky vydali na cestu kolem svûta v letitém autû
·koda 1000 MB, které pfiekfitili na Julii. Michal
Viãar — autor knihy Embéãkem kolem svûta
vypráví s nadhledem a pokornou sebeironií pfiíbûh jejich sedmimûsíãní v˘pravy napfiíã ãtyfimi
kontinenty a dvaadvaceti zemûmi. Dozvíte se,
zda s embéãkem dokázali pfiekonat Transsibifiskou magistrálu a uniknout kolumbijsk˘m drogov˘m kartelÛm nebo jestli jsou krásnûj‰í stopafiky v Hondurasu ãi v Litvû. Prozradí vám, kolik defektÛ mÛÏe ãeskoslovensk˘ vÛz s rokem
v˘roby 1969 na cestû kolem svûta utrpût a ktefií celníci jsou nejpfiísnûj‰í. Vedle zemûpisn˘ch
a historick˘ch zvlá‰tností dalek˘ch i blízk˘ch
krajÛ poznáte také povahy lidí, bez jejichÏ pomoci nebo jen podpory a obdivu by se blázniv˘

sen objet svût veteránem Julií tûÏko podafiil.
Kniha Embéãkem kolem svûta je inspirativním
cestopisem, zachycujícím s humorem patálie
cesty kolem zemûkoule, kter˘ vás bude bavit od
zaãátku do konce. Souãasnû je i pfiíruãkou pfieÏití pro ty, kter˘m v garáÏi nedoãkavû dfiímá auto po dûdeãkovi.
Stalo se, co se stát muselo. Leon Hubfard byl
krysa, brutální a nekontrolovatelná. KdyÏ byl
zavraÏdûn pfied zraky kolegÛ ze zamûstnání, nikdo se tím pfiíli‰ netrápil. V‰ichni se shodli, Ïe
Leon je lep‰í mrtv˘ neÏ Ïiv˘, Ïe to vlastnû byl
jak˘si druh pracovního úrazu. Jediní, kdo se
s tímto vysvûtlením nechtûjí smífiit, jsou Leonova matka a reportér, kter˘ je sv˘mi novinami
vyslán pátrat po okolnostech smrti. Detektivní
román God´s Pocket napsal Pete Dexter.
Libu‰e Bûlunková — MûK ·tramberk

Ze školy
ãení pfiedstavení, které se dûtem líbilo, jsme vyuÏili pûkného poãasí a na zahradû pro dûti pfiipravili stanovi‰tû plná her, úkolÛ a soutûÏí.
V‰echny dûti dostaly soutûÏní kartiãku, se kterou chodily po stanovi‰tích, a aÏ je pro‰ly, dostaly sladkou odmûnu, nálepky a omalovánky.
Dûti byly spokojeny a na‰e hry se jim líbily. Spoleãn˘ den se velmi vydafiil.
Zdenûk Urbanovsk˘, 8. A

Tû‰íme se do ‰koly
KdyÏ se tahá za ‰ÀÛrku,
‰a‰ek skáãe nahoru,
rozhazuje rukama,
vykopává nohama,
takhle jede na koni,
nakonec se ukloní.
Tak touhle básniãkou jsme odstartovali 13. 3.
zaãátek programu Tû‰íme se do ‰koly. Celkem
se pfiihlásilo 29 dûtí. Rodiãe budoucích ‰kolákÛ
poslouchali pfiedná‰ky od tûchto psychologÛ:
Mgr. H. P˘chová, Mgr. R. Miková, Mgr. S. PodÏorná, a Mgr. M. Kh˘r. Lekce probûhly celkem
4 a vÏdy je provázel jeden odborník s paní uãitelkou Mgr. Z. Svobodovou. Budoucím prvÀákÛm se vûnovala p. uã. Mgr. M. Stanislavová
a p. uã. Mgr. L. Surovcová. Já jsem paním uãitelkám asistoval. KaÏd˘ t˘den jsme vytvofiili jin˘ program, kter˘ pfiipravoval dûti na ‰kolu.
Jednou jsme se pfievlékli za klauny, pak za piráty. Nakonec jsme s dûtmi hledali ukryt˘ poklad.
Budoucí prvÀáci na mû zapÛsobili svou hravostí. Rád jsem odpovídal na jejich zajímavé dotazy a tû‰ím se, aÏ je budu potkávat ve ‰kole.
Tadeá‰ Pe‰at, 5. B.

Osmáci na Den Zemû ve ‰kolce
V pátek 27. 4. 2012 v rámci Dne Zemû jsme
si my, Ïáci 8. A, byli zavzpomínat na dûtství
v matefiské ‰kole Zauliãí. Pro dûti jsme si pfiipravili scénky o Francii, ve kter˘ch se objevovaly známé a hojnû nav‰tûvované památky, typické pokrmy, hry a slavné osobnosti. Po ukon-

Zajímavé besedy ve 2. A
V mûsíci dubnu na‰i tfiídu nav‰tívil pan Josef
Adamec. Vyprávûl nám hodnû zajímavostí o historii ·tramberka. Tfieba o tom, jak sem pfiijeli
Tatafii a Ïe v âertovû dífie byla penûzokazecká
dílna. Dále v mûsíci kvûtnu na‰i ‰kolu nav‰tívil
pan Martin ·ulgan. Zajímavû nám vyprávûl
o ‰elmách v Beskydech. Dozvûdûli jsme se
o medvûdech, rysech a vlcích. Nejãastûji se
v Beskydech vyskytují rysi, pokud bychom chtûli spatfiit vlka, museli bychom mít velké ‰tûstí.
Obû tyto besedy byly moc zajímavé. Povídali
jsme o nich ve vyuãování i v následujících
dnech.
Michaela Koláfiová

Náv‰tûva ‰tol
KdyÏ ‰kola oslavovala Den Zemû, Ïáci 9. roãníku se ‰li podívat do ‰trambersk˘ch ‰tol. Ty
jsou souãástí Zku‰ební laboratofie VVUÚ,
a. s. Ostrava Radvanice. Zkou‰ejí se zde proti v˘buchové ochrany. To v‰e nám sdûlil vedoucí
Ing. Robert Pilafi ve spolupráci s panem Markem. Nejdfiíve v‰ichni s udivením poslouchali,
co v‰echno se dá ve ‰tolách zkou‰et. Následnû
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jsme si ‰li jednu ze tfií ‰tol prohlédnout. Je‰tû
pfied vchodem nám bylo sdûleno, Ïe ve ‰tole
jsou netop˘fii, ktefií se rádi zamotávají ve vlasech — v‰echny holky znejistûly. Hned po vchodu jsme zjistili, Ïe to asi nebude ,,procházka rÛÏov˘m sadem“ — ve ‰tolách byla obrovská tma
a my jsme mûli asi jenom pût baterek. KdyÏ
jsme vylezli ven, v‰ichni se na sebe s hrÛzou podívali, ti ktefií nemûli promoãené boty, ti se zase otfieli o zeì a byli pofiádnû ãerní.
Na závûr nám ukázali to nejzajímavûj‰í —
jak vybuchuje mouka, piliny a hliník. V‰ichni se
zaãali trochu obávat, vÏdyÈ to jsou vûci, se kter˘mi se dennodennû setkáváme. Na‰e obavy
v‰ak pominuly, kdyÏ nám bylo vysvûtleno, Ïe se
do vûcí musí pfiidat v˘bu‰nina. Byli jsme tedy
v klidu a mohli si uÏít zbytek dne.
Dûkujeme za informace i zprostfiedkování
nev‰edních záÏitkÛ.
Jan Krysa IX. A

Den Evropy
Dne 10. kvûtna probûhl v na‰í ‰kole Den Evropy. Tfiída 8. A si pfiipravila scénky na téma
Francie, tfiída 8. B pfiiblíÏila ostatním ÏákÛm
‰koly Itálii.
Francii 8. A pfiiblíÏila ÏákÛm scénkami, v nichÏ se objevil petang, módní pfiehlídka, herec
Gepardieu, filmov˘ festival v Cannes nebo slavné muzeum Louvre s obrazem Mony Lisy. V Itálii jsme spoleãnû s 8. B nav‰tívili známé lyÏafiské stfiedisko Val di Fassa, ‰ikmou vûÏ v Pise, koloseum v ¤ímû a gondolou jsme se projeli po
Benátkách.
V‰echny tyto scénky se nám povedly a v‰em
divákÛm se líbily. Îáci 5. tfiíd, pro které jsme
jako první svá pfiedstavení hráli, vÏdy poznali,
kter˘ stát jsme jim pfiedvádûli.
Za 8. A Zdenûk Urbanovsk˘,
Mgr. Hana Alexandruková

Den Zemû v na‰í ‰kole
Leto‰ní ‰kolní rok je v EVVO / environmentální vzdûlávání, v˘chova a osvûta/ ve znamení
celo‰kolského projektu, kter˘ se t˘ká regionu –
poznávání pfiírody, tradic, kulturních a historick˘ch památek. Samotné poznávání by mûlo
u ÏákÛ posílit vztah k místu, kde Ïijeme, a do
budoucna vytváfiet kompetence k ochranû pfiírody a regionálních kulturních a historick˘ch
skvostÛ.
Den Zemû byl proto zamûfien na rÛzné oblasti, jejichÏ souãástí bylo setkání ÏákÛ rÛzn˘ch
tfiíd s osobnostmi mûsta, odborníky ve svém
oboru.
Îáci prvního stupnû nav‰tívili arboretum,
kde je pfiivítal pan Pavlík a kde pozorovali Ïivoãichy a poznávali rostliny. Názvy jako jasoÀ ãer-

venook˘, je‰tûrka zední, koza ka‰mírská, labyrint, PouÈová jeskynû a dal‰í si urãitû dobfie zapamatovali. PáÈáci zaãínali v jeskyni ·ipka, kde
je ãekal pan Durãák, aby v pfiírodní scenérii pÛsobivû vyprávûl o vzniku a historii jeskynû
a o malífii ZdeÀku Burianovi.
V Muzeu ZdeÀka Buriana si pak Ïáci 1. stupnû prohlédli ilustrace tohoto známého malífie
a podívali se, v jaké tfiídû se uãili jejich pradûdeãci a prababiãky. Poznávací okruh zakonãili
v Muzeu hraãek, kde si s nad‰ením prohlíÏeli
staré i novûj‰í hraãky a srovnávali s tûmi, které
mají doma.
Îáci ‰est˘ch tfiíd pfiivítali pana Adamce, kter˘ jim poutavû pfiedstavil historii ·tramberka,
sedmáci se seznámili s orchidejemi, o kter˘ch
hovofiil pan Syrek z âSOP a deváÈáci se byli podívat ve ‰tolách s panem Markem. Ve zb˘vajícím
ãase i druh˘ stupeÀ nav‰tívil arboretum.
Osmáci jiÏ tradiãnû zavítali do matefisk˘ch
‰kol ve mûstû a opût se setkání mal˘m ‰koláãkÛm z matefiinek i velk˘m ‰kolákÛm ze základky líbilo.
Den Zemû jsme letos slavili aÏ 27. dubna
a protoÏe bylo vpravdû pohádkové poãasí, odnesli jsme si v‰ichni nejen bohaté záÏitky a nové
vûdomosti, ale i kouzeln˘ obraz ·tramberka jako mûsta s velmi zajímavou historií, pfiírodními krásami a tajupln˘mi pfiíbûhy a povûstmi.
Den Zemû 2012 tedy pfiinesl ÏákÛm i pedagogÛm nové záÏitky a potvrdil slova Ernesta
Thompsona Setona, Ïe „ Moudr˘ je ten, kdo se
dovede uãit od druh˘ch“.
Prosím, váÏení prÛvodci historií, pfiírodou
i souãasností ·tramberka, pfiijmûte na‰e podûkování.
Dûkujeme také paní ing. Skotákové a paní Ra‰kové z MûÚ ·tramberk za organizaãní pomoc.
Za kolektiv pedagogÛ Z· ·tramberk
Mgr. Jitka JalÛvková

Ohlédnutí za druh˘m pololetí
v Matefiské ‰kole Zauliãí
Lednov˘ mûsíc byl v oddûlení Sluníãek ve
znamení velk˘ch pfiíprav a tû‰ení se na zápis do
Z·. Dûti byly u zápisu úspû‰né a náleÏitû hrdé
na svÛj v˘kon. Snûhová nadílka v únoru byla
zdrojem radosti a veselí na zahradû M·. Bobování, lyÏování i koulovaãka nemohly chybût.
Zimní radovánky podpofiilo také Zimní sportovní odpoledne pro rodiãe a dûti v reÏii p. u. Hejlové, které jsme si v‰ichni uÏili. Tradiãní ma‰karní ples v M· v˘bornû zorganizoval Klub rodiãÛ. Dûti s p. uãitelkami vyzdobily celou M·
a Klub rodiãÛ zajistil v˘borné poho‰tûní a spolu s fiídící uãitelkou i program (Ïongléfii, orientální tanec dívek). Záfiivé pohledy dûtí byly nej-
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vût‰ím podûkováním v‰em, ktefií
se na této úspû‰né akci podíleli.
V bfieznu odstartoval v M· kurz
Grafomotoriky pod vedením
p. u. ·imkové. Pro dûti i jejich
rodiãe je tento kurz nároãn˘
a dûkujeme v‰em, ktefií vydrÏeli
aÏ do konce. Dne 28. 3. jsme pro
rodiãe a dûti pfiipravili v obou
oddûleních Velikonoãní dílny.
17. 4. probûhla v M· Bafiiny pûvecká soutûÏ „Zpívání pod Trúbou“, kde nás úspû‰nû reprezentovala dûvãátka ze tfiídy Mot˘lkÛ
– L. Buzková, V. Kvitová a K. Mareãková. 27. 4. nás v rámci Dne
Zemû nav‰tívili s vydafien˘m
programem Ïáci 8. tfiíd s p. uãitelkou Li‰kovou. V kvûtnu jsme
s rodiãi, hlavnû maminkami
oslavili Svátek matek pûknou besídkou, drátkováním a vystoupením Zumby. Pfied‰kolní dûti byly potû‰it pfiipraven˘m programem
a dáreãky babiãky a dûdeãky v Klubu seniorÛ. Právû nyní se pfiipravujeme na pouÈ. Peãeme ·tramberské u‰i, prodáváme ve stáncích a trénujeme na pouÈovou stfielnici.
Dlouhodobû spolupracujeme s knihovnou ·tramberk, Heidi Steckerovou, která pfiedcviãuje v M·
Zumbu a také s 1. roãníkem Z·. Pravidelnû do M· pfiijíÏdí malá divadélka.
První ãervnov˘ den nás ãeká slavnostní vyfiazení pfied‰kolákÛ, nejvût‰ím lákadlem bude úãast Hasiãského sboru ze ·tramberka, program sdruÏení Jifiinka, opékání a vození dûtí na koních. Po nároãném ‰kolním roce se jiÏ v‰ichni tû‰íme na zaslouÏené prázdniny.
Za M· Zauliãí Markéta Kvitová

Pozvánka
DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádá Ble‰í trh ve dnech od 4. — 8. 6. 2012
v prostorách domÛ dûtí. Dennû od 8.00 —12.00 hodin a 13.00 —17.00 hodin nákup a prodej
spotfiebního zboÏí. Vûci se pfiijímají prÛbûÏnû.

Mc Donald’s Cup 2012
Kat. „B“ (4. —5. tfi.)
Rozdûlení do skupin:
Sk.A :

Bílovec Komenského
Studénka Butovická
Studénka Sjednocení
Studénka 2.kv"tna
Bravantice

Sk.B :

Odry Komenského
Odry Poho!ská
Fulnek Masarykova
Fulnek J.A.Komenského
Spálov

Sk.C : Barto#ovice
Pet!vald
NJ Dlouhá
Suchdol
Kunín

Sk.D :

Fren#tát Tyr#ova
Hodslavice
&tramberk
Tichá
Ve!ovice

Sk.E :

Kop!ivnice M.Horákové Sk.F :
Kop!ivnice E.Zátopka
Kop!ivnice 17.listopadu
Kop!ivnice Al#ova
P!íbor Ji%ínská

Nov$ Ji%ín Komen.66
Mo!kov
NJ Jubilejní
Star$ Ji%ín
NJ Komenského 68

Ve ãtvrtek 19. 4. 2012 se uskuteãnilo základní kolo Mc Donald´s cupu, kategorie 4. — 5. tfiíd záFinále
- Bílovec
kladních ‰kol. Na‰i Ïáci hráli ve skupinû
D, která
se odehrála na fotbalovém hfii‰ti ve Fren‰tátû
p. R. Hrálo se 2× 10 minut, kaÏd˘ s kaÏd˘m. Do semifinále turnaje postupovaly první dvû ‰koly.
Mc
Donald´s
cupu
kategorie
– 5. t!
V prvním utkání na‰i Ïáci prohráli se Z· Tyr‰ova Fren‰tát
0:2,
ve druhém
utkání
zvítûzili4.nad
Z· Záhuní Fren‰tát 1:0, branku vstfielil z penalty Pfiemysl Hajník. Vepostoupilo
tfietím utkání
# si na‰i zastfií·tramberské novinky 5

leli a porazili Z· Tichá 4:0, branky vstfielili Pfiemysl Hajník, Jan Buzek, Jakub Geryk a Jifií Hru‰ovsk˘. Celkovû
jsme skonãili na druhém místû a spoleãnû se Z· Tyr‰ova
Fren‰tát postoupili do semifinále soutûÏe.
Gratulujeme.
V˘sledky:
·tramberk
·tramberk
·tramberk

:
:
:

Fren‰tát Tyr‰ova
Fren‰tát Záhuní
Tichá

0:2
1:0
4:0

Sestava:
IV. A — Jan Materna, Luká‰ Geryk, Jifií Hru‰ovsk˘
V.A — Adam Bajer, Jan Buzek, Pfiemysl Hajník, David Jelen, David Urbánek, Tomá‰ Zeman
V. B — Jan Macek, Jakub Geryk, Filip Najvar, Ale‰ Heimerle

Mc Donald’s Cup 2012
Kat. „B“ (4.—5. tfi.)
Rozdûlení do skupin:
Sk.A :

Bílovec Komenského
Studénka Butovická
Studénka Sjednocení
Studénka 2.kv"tna
Bravantice

Sk.B :

Odry Komenského
Odry Poho!ská
Fulnek Masarykova
Fulnek J.A.Komenského
Spálov

Sk.C : Barto#ovice
Pet!vald
NJ Dlouhá
Suchdol
Kunín

Sk.D :

Fren#tát Tyr#ova
Hodslavice
&tramberk
Tichá
Ve!ovice

Sk.E :

Kop!ivnice M.Horákové Sk.F :
Kop!ivnice E.Zátopka
Kop!ivnice 17.listopadu
Kop!ivnice Al#ova
P!íbor Ji%ínská

Nov$ Ji%ín Komen.66
Mo!kov
NJ Jubilejní
Star$ Ji%ín
NJ Komenského 68

Finále — Bílovec
Finále
Bílovec
Ve úter˘ 15. 5. 2012 se uskuteãnilo
finále Mc -Donald´s
cupu kategorie 4. — 5. tfiíd základních
‰kol. Do finále, které se odehrálo v Bílovci postoupilo ‰est nejlep‰ích ‰kol ze skupin A, B, C, D, E,
Mc Donald´s cupu kategorie 4. – 5. t!
F. Hrálo se 2× 12 minut.
Do krajského finále postupoval vítûz turnaje.
postoupilo #
V prvním utkání na‰i Ïáci prohráli s Petfivaldem 1 : 0, ve druhém utkání podlehli Suchdolu 2 : 0 a ve skupinû obsadili tfietí
místo. V boji o 5. a 6. místo podlehli Kopfiivnici 1 : 4. Celkovû na
turnaji obsadili ‰esté místo. Do krajského finále postoupili Ïáci
z Bílovce.
Gratulujeme.

6. Místo podlehli

V˘sledky:
K
·tramberk
:
'
·tramberk
:
o 5. — 6. místo
·tramberk
:

Petfivald
Suchdol

0:1
0:2

MH Kopfiivnice

1:4

Sestava:
IV. A — Jan Materna, Luká‰ Geryk, Jifií Hru‰ovsk˘
0:1 Urbánek,
V.A — Adam Bajer, Jan Buzek, Pfiemysl Hajník, David
V. &B — Jan Macek, Jakub Geryk, Filip Najvar, Marek
0:2 Juraãák,
Ale‰ Heimerle
o 5. – 6. místo
&

1:4
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Do krajského finále postoupili

Ze sportu
Judo
V sobotu 29. dubna se konala v Tfiinci soutûÏ
ÏákÛ v judo. Také ‰tramberské judo zde mûlo zastoupení a opût potvrdilo, Ïe pod Trúbou se tomuto sportu dafií. Vzestupnou v˘konnost potvrdil Petr ·tichauer do 25 kg benjamínkÛ. Porazil
Hutyru ze Stafiíãe (10:0), Burketa z Tû‰ína (7:0)
a ve finále nedal ‰anci Mrazkovi ze Stonavy
(10:0). ProtoÏe jsou to jeho páté absolvované závody, uÏ má na kontû 2. místo z Karviné, 3.
místo z Opavy a teì i první místo. Gratulujeme.
Pûkn˘ v˘kon podal i mlad‰í Ïák Adam Bajer do
38 kg. Ukázal, Ïe si pomalu zvyká na vy‰‰í hmotnost. Vyhrál 4ãlennou skupinu. V „pavouku“
dlouho vedl na 5 bodÛ s Hrenem s âeského Tû‰ína. Asi 10 sekund pfied koncem nezvládl soupefiÛv útok a prohrál za 10 bodÛ. Nakonec z toho byla bronzová medaile. Posledním zástupcem
byl Radek Kostelník do 28 kg. BohuÏel zÛstal ve
své hmotnosti bez v˘hry na konci tabulky.
Z nabídky soutûÏí judo ÏákÛ dali pfiednost
benjamínci ze ‰tramberského oddílu tradiãnímu turnaji v Hulínû. SoutûÏ byla kvalitnû obsazena 136 závodníky z oddílÛ pfieváÏnû Moravy
a Slovenska. Zpod Trúby odjeli pouze dva chlapci. Zatímco Radkovi Kostelníkovi se pfiíli‰ nedafiilo, Dalibor Pra‰ivka podal v˘born˘ v˘kon.
Startoval do 32 kg a mezi 12 soupefii nejprve
zvítûzil nad ·imkem ze Zlína a Vaculíkem z Ho-

le‰ovic. Prohrál s pozdûj‰ím vítûzem Moravcem
z Brna. O 3. místo pak porazil Kadleãíka z KromûfiíÏe a stanul na bronzovém stupínku. Gratulujeme.
V sobotu 19. kvûtna se konal v âeském Tû‰ínû 3. roãník Májové ceny ÏákÛ v judo. Opût
vzornû pfiipravená soutûÏ pfiivítala 169 závodníkÛ Moravy, Slovenska a Polska. Mezi nimi nastoupili také 3 závodníci ze ·tramberka. V‰ichni nastoupili v kategorii benjamínci.
Po nemoci nastoupil Dalibor Pra‰ivka do
34 kg. Je‰tû se necítil na 100%, a tak se s vût‰ím úspûchem pfiíli‰ nepoãítalo. Dûlal chyby
a s jedinou v˘hrou v 5ãlenné skupinû do dal‰ích
bojÛ nezasáhl. Podobnû si vedl i Václav Mrva do
32 kg. Jediná v˘hra mu na postup nestaãila. Vozit medaile si ale zvyká Petr ·tichauer do 25 kg.
Také zde zaãal ve velkém stylu. Zvítûzil s pfiehledem skupinu, ve které pfied limitem zdolal
i svého nûkolikanásobného pfiemoÏitele FráÀu
z Mitalu. V „pavouku“ pak nemohl dlouho najít
recept na styl Poláka Baruse a ten zaãal sbírat
body. Pak si PéÈa vzpomnûl, Ïe dojel pro 1. místo a zaãal pfiebírat iniciativu. PfiestoÏe soupefie
pfievy‰oval a skóre dorovnal, tak ãas byl proti
nûmu. Nakonec z toho bylo 3. místo a ke v‰í
smÛle tuto hmotnost zvítûzil jiÏ jmenovan˘
FráÀa.
Josef ·tábl, trenér

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ ãerven 2012

Narozené dûti

90 let
89 let
87 let
85 let

Tereza Bene‰ová
Veronika VáÀová
Hakob Gevorg Zadoyan

84 let
82 let
81 let
75 let
70 let

Bárová BlaÏena
Voglová Jifiina
Janíková Zdenka
Nováková Ludmila
Prosková Hedvika
Sopuchová Anna
·karková Anna
Bortlová Vûra
Ja‰ková Ludmila
Klauzár Josef
Ra‰ková Bohuslava
Galia Vladislav

Zemfieli

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

Augustin Hanzelka
BoÏena Hyklová
Marta Nytrová
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Kam do společnosti a za kulturou
Noc kostelÛ 1. ãervna 2012

Relax v podhÛfií Beskyd Vás zve na

Program
Modlitebna âeskobratrské církve evangelické,
·tramberk

7. NAROZENINY
MùSTSKÉHO PIVOVARU ·TRAMBERK

16.00 — 17.30 — Letní párty — otevfiená zahrada pro dûti i dospûlé — program pro dûti,
fotbal, pfiehazovaná, jiné hry, houpaãky, kolotoã
18.00 — 18.20 — Souborná hra na flétnu pod
vedením paní uãitelky Lenky ·tirbové — ZU·
Mis music
18.30 — 19.00 — Program dûtí ze sboru Bratrské jednoty baptistÛ z Pfiíbora
19.20 — 19.40 — VernisáÏ — Martin Gabãan
— povídání o obrazech s kfiesÈanskou tematikou
20.00 — 21.00 — Nahlédnutí do ‰tramberské
minulosti — s historií mûsta i jeho náboÏenskou minulostí vás slovem i obrazem seznámí
Josef Adamec
21.15 — 21.45 — Hrají a zpívají Ogafii
22.00 — 22.30 — Kniha Ester — ãtení z Bible
(zapojit se mÛÏe kaÏd˘, kdo pfiijde)
22.40 — 23.00 — sólov˘ zpûv — Svatava Goldová
Po celou dobu moÏnost prohlédnout si v˘stavu star˘ch knih a vybran˘ch archiválií ze Ïivota evangelické církve ve ·tramberku
Pfiipraveno bude drobné poho‰tûní.
Franti‰ek Hru‰ka

2. ãervna 2012 od 11.00 hod.
na ‰tramberském námûstí
Souãástí programu kromû tradiãního krájení
narozeninového dortu bude vystoupení
cimbálové skupiny Ir‰ava, rÛzn˘ch soutûÏí
pro dûti i dospûlé a v neposlední fiadû
i vystoupení kapely Marian 333.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jazz U PÍSA¤Ò
v nedûli 10. ãervna 2012 v 17.00 hod.
hostem Borise Urbánka
bude Michal Îáãek
Vstupné 130 Kã
V cenû zákusek s kávou
Rezervace míst:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna,
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
Po— Pá 10.00 —21.00,
So— Ne 8.00 — 21.00 Tel.: 556 808 843
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk Vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
ve ãtvrtek 28. ãervna 2012 v 19.00 hodin
v kulturním domû ve ·tramberku

JAROSLAV WYKRENT
s doprovodnou kapelou IN BLUE

Základní umûlecká ‰kola Kopfiivnice,
poboãka ·tramberk,
vás zve dne 7. 6. 2012

Vstupné 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna,
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
Po — Pá 10.00 — 21.00,
So — Ne 8.00 — 21.00, Tel.: 556 808 843
a MIC Kopfiivnice, ·tramberk,
Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Závûreãn˘ jarní koncert

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na

do Kulturního domu na námûstí
Zaãátek v 16.30 hodin

9. ‰trambersk˘ FLAMENDR
16. ãervna 2012 od 13:00 hod.
na ‰tramberském námûstí

Zvou Ïáci a uãitelé

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na 10. roãník

DnÛ mûsta ·tramberka
Sobota 23. ãervna 2012 od 10.00 — 18.00 hod.
námûstí ve ·tramberku

Farmáfisk˘ trh ve ·tramberku
Budou k dostání kvalitní, autentické, místní (tuzemské) potraviny pûstované
a zpracovávané s láskou a respektem k zákazníkÛm, kter˘m jsou urãeny.
Pûstitelé, chovatelé, zpracovatelé pracují i s ohledem k Ïivotnímu prostfiedí,
krajinû, hospodáfisk˘m zvífiatÛm i místu pÛsobnosti.
MÛÏete se tû‰it na prodej sezónní zeleniny a ovoce, mléãn˘ch i masn˘ch v˘robkÛ,
v˘teãného peãiva, rukodûln˘ch v˘robkÛ místního pÛvodu a mnoho dal‰ího.
Bohat˘ doprovodn˘ program:
Oslava 100. v˘roãí zaloÏení dechovky ve ·tramberku.

PrÛvod dechov˘ch orchestrÛ v 10.00 od Malého kor˘tka na námûstí
Spoleãn˘ koncert hudeb pfied kostelem — 11.45
SoutûÏ o ‰trambersk˘ ·krpál — vyhodnocení 12.45
Úãinkují:
• Mûstsk˘ dechov˘ orchestr Kopfiivnice — 13.00
• Dechov˘ orchestr Fr˘dlant n. O. — 13.45
• Dechov˘ orchestr Ostrava — HrabÛvka — 14.30
• Dechov˘ orchestr mlad˘ch z Pfiíbora — 15.15
• Dechov˘ orchestr ·tramberk — 16.00
Pro dûti sehraje na námûstí Loutkové divadlo TILIA
• O princeznách a drakovi — 15.00 hod.
• O králi, kterému byla zima — 16.00
(v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v Kulturním domû)
VyjíÏìky na koních
Vstupné dobrovolné
Dal‰í doprovodné akce:
Mûstská galerie — Mûstské informaãní centrum,
Zauliãí 456, ·tramberk, 15.00 hodin
AMATÉRSKÉ DIVADLO VE ·TRAMBERKU
VernisáÏ v˘stavy v˘znamnému v˘roãí divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch souborÛ
PrÛvodní slovo pfiednese
Mgr. Pavla Jurková a Josef Marek
(potrvá do 31. 8. 2011)

Muzeum ZdeÀka Buriana, Námûstí 31, ·tramberk
V˘stava
ZDENùK BURIAN A JEHO SVùT / PRAVùK A DOBRODRUÎSTVÍ
Projekt farmáfisk˘ch trhÛ je podporován dotací, Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âR, a je poskytnuta z Revolvingového fondu MÎP.
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Mûsto ·tramberk a Divadelní spolek Kotouã vás srdeãnû zve v rámci
DnÛ mûsta na divadelní pfiedstavení
Amfiteátr pod Starou vûÏí ve ·tramberku,
pátek 22. ãervna 20.00 hod.
komedie Carla Goldoniho

Treperendy
V hlavních úlohách: Lenka ·afáfiová, Dagmar Bene‰ová, Jarmila Vondrá‰ková
Vstupné 50 Kã
(V pfiípadû nepfiíznivého poãas v Kulturním domû)

NA MùSÍC âERVEN 2012
Nedûle 3. 6. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã

ANONYM
Drama — thriller, 130 min., titulky, od 12 let
Pfiíbûh filmu Anonym, kter˘ se odehrává v Anglii
za období vlády královny AlÏbûty, spekuluje
o otázce, která uÏ po staletí vrtá hlavami akademikÛ a géniÛ jako Mark Twain, Charles Dickens a Sigmund Freud: kdo je doopravdy autorem
díla, pfiipisovaného Williamu Shakespearovi?
Odborníci o tom vytrvale diskutují, byla o tom
napsána fiada knih a uãenci zasvûtili celé Ïivoty
obranû ãi popírání teorií o osobû autora nejuznávanûj‰ího díla anglické literatury. Anonym
nabízí jednu z moÏn˘ch verzí jejich v˘kladu.
Nedûle 10. 6. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã

TOHLE JE VÁLKA
Akãní komedie, titulky, 97 min., pfiístupn˘ od
12 let
Dva ‰piãkoví agenti CIA jsou kamarádi na Ïivot
a na smrt. To ov‰em pouze do doby, neÏ se oba
zblázní do jedné a téÏe sleãny — Lauren Scottová. Kariéristka Lauren Scottová je sice ve
svém pracovním Ïivotû úspû‰ná, ale její milostn˘ Ïivot je jedna velká katastrofa. Poté, co ji nechá pfiítel, kvÛli kterému se pfiestûhovala z milované Atlanty, nemá na randûní a hledání nového vztahu ani pomy‰lení. V hlavních rolích:
Reese Witherspoon.

Nedûle 17. 6. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
KONTRABAND
Akãní thriller, titulky, 110 min., pfiístupn˘
V Hollywoodu zavál drsn˘ seversk˘ vítr. Jeden
z nejtalentovanûj‰ích evropsk˘ch reÏisérÛ souãasnosti, Islanìan Baltasar Kormákur, kter˘ se
rozhodl ukázat svûtu, jak v jeho pojetí vypadá
nekompromisní thriller. Do hlavní role si vybral
Marka Wahlberga, kter˘ má s tímhle Ïánrem letité zku‰enosti (Odstfielovaã, âtyfii bratfii). „Profesionální mstitel“ zde hraje Chrise Farradaye,
spofiádaného otce od rodiny, kter˘ se kdysi, taky pohyboval za hranou zákona. KdyÏ pa‰oval
rÛzné zboÏí ze Stfiední Ameriky do USA. Dokázal ale vãas odejít, na rozdíl od jeho bratra.
Nedûle 24. 6. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã

SIGNÁL
âeská komedie, 115 min., pfiístupn˘
Poklidnou idylu rázovité vesniãky, která je tak
trochu odfiíznutá od svûta, neãekanû rozãefií
sympatiãtí mladíci Kája (Kry‰tof Hádek) a Filos
(Vojta Dyk). Pfiijeli pr˘ proto, aby vyhledali nejlep‰í místo pro instalaci nového mobilního vysílaãe. Vidina zisku vzbudí v místních pochopitelné oãekávání, zvlá‰tû kdyÏ se dozvûdí o zajímavé finanãní odmûnû pro majitele pozemku,
na kterém bude vysílaã stát. Vesnice se rychle
stává bitevním polem a to s vyuÏitím v‰ech povolen˘ch i nepovolen˘ch zbraní. Je ov‰em otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit
oãekávání, do nich vkládaná. MoÏná totiÏ nejsou tím, za co se vydávají.
NA âERVENEC P¤IPRAVUJEME
NEP¤ÍTEL POD OCHRANOU
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ÎELEZNÁ LADY
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VODO — TOPO — PLYN
Zpracování cenových nabídek
a poradenství zdarma.

Více na www.chemij.cz
nebo tel. 606 276 745
Chemij Viliam
Drážné 868, Štramberk

České oblečení
ze Štramberka
Forestík
Výroba a prodej
českého oblečení pro děti
Více na www.forestik.cz
nebo na tel. 607 208 750
Těšíme se na Vás
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GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE, OKRASNÉ DŘEVINY

Vrata od 9 999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
PLOTY: široký sortiment: pletiva,
svařované sitě, průmyslové panely atd.
THUJE a další okrasné dřeviny.

Stínící tkanina různé druhy.

www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ČR.

Získejte analýzu stavby těla
a začněte hubnout do plavek!

www.hubnete.cz/chm
tel. 736 772 346

ZDARMA doprava při nákupu nad 7 000 Kč.
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