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…z jednání rady
Babí léto si usmyslelo, Ïe zfiejmû zÛstane. Leto‰ní teplé podzimní poãasí nás pfiíjemnû oblaÏuje. „Den V‰ech svat˘ch je
poslední, kter˘ léto zahání. Nepfiijde-li
sníh na V‰e svaté v noci, pfiijde o svatém
Martinû se v‰í mocí“. Vût‰inou se uÏ v tuto dobu balíme do kabátÛ a po ruce máme
de‰tníky. Zatím mile pfiekvapiv˘ prÛbûh
podzimu urãitû v‰em vyhovuje.
Rada mûsta se se‰la na svém 65. jednání 12. fiíjna a na programu v hlavních bodech byla zpráva o kontrole plnûní programu rozvoje mûsta v letech 2002—
2006, hodnocení roku 2006 a volebního
období 2002—2006 (viz samostatn˘ ãlánek dále v ·N) a tyto dvû zprávy doporuãila rada zastupitelstvu mûsta ke schválení.
Trvají úkoly investora mûsta Jana Kozlovského s termínem do konce fiíjna: dokonãení pfiípravy dokumentace a podkladÛ k pfiedání kanalizace a pfiedloÏení komisi rozvoje a dopravy vyjádfiení o odkupu urãen˘ch parcel vãetnû studie pro zástavbu rodinn˘mi domy.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání kupní smlouvu na prodej nemovitostí v areálu b˘valé Oãní léãebny s pfiipomínkami, dále byly doporuãeny prodeje
pozemkÛ soukromníkÛm a odkup pozemku do vlastnictví mûsta. Rada schválila
pronájem pozemku firmû THERM, spol.
s r. o. a pronájem nebytového prostoru
v domû ãp. 820 paní Evû Hoìákové za úãelem zfiízení ‰icí dílny v I. poschodí a roz‰ífiení úãelu pronájmu v pfiízemí o pÛjãovnu svatebních a spoleãensk˘ch odûvÛ.

V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila podání v˘povûdi z nájmu u ãtyfi nájemníkÛ na Bafiinách v souladu s obãansk˘m zákoníkem a bylo
schváleno zfiízení dopravního hfii‰tû na
plo‰e asfaltového hfii‰tû u Základní ‰koly
na Zauliãí. Nebylo schváleno 50% sníÏení
nájmu za nebytové prostory Penzionu
Stará ‰kola nájemci panu ing. Jifiímu Tuzovi. Rada doporuãila zastupitelstvu
k projednání smlouvu o spolupráci s o.s.
Hájenka Kopfiivnice pfii realizaci projektu
revitalizace vybran˘ch ekosystémÛ ·tramberského krasu s pfiipomínkami, návrh odmûn za v˘kon funkce ãlenÛm komisí a v˘borÛ, ktefií nejsou ãleny zastupitelstva mûsta a neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích za rok 2006, dále dar starostovi
a místostarostce za plnûní mimofiádn˘ch
úkolÛ v prÛbûhu roku 2006 a pfiijetí investiãní úãelové dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 pro jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku.
KaÏdé roãní období má své klady i zápory, nese s sebou zmûny v pfiírodû, v náladách, ve zdravotním stavu a leto‰ní
podzimní ãas i zmûnu v komunální politice, budeme mít nové zastupitelstvo, radu, starostu i místostarostu. Voliãi si vybrali. Koneãné a definitivní fie‰ení se
v‰ichni dozvíme na ustavujícím zastupitelstvu, které se koná v pondûlí 6. listopadu 2006 v 16.00 hod. v sále Kulturního
domu na Námûstí, kde bude pfiedstaveno
nové zastupitelstvo, zvolena rada mûsta,
starosta i místostarosta. A aby v‰e ve mûstû klapalo jak má, je tfieba spolupráce, jak

praví japonské pfiísloví: „Jednou rukou
nezatleská‰, na jednom kfiídle nevzlétne‰“.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li 16. 10. na mimofiádném 25. zasedání. Na pofiadu byla kontrola plnûní programu rozvoje mûsta za
léta 2002—2006 a hodnocení roku 2006.
Tyto pfiedloÏené zprávy zastupitelé vzali
na vûdomí.
V majetkoprávních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu na prodej nemovitostí b˘valého areálu Oãní léãebny se spoleãnostmi THERM. s. r. o. Ostrava-Zábfieh a DEC PLAST, s. r. o. Pfiíbor
a povûfiilo starostu ing. Jana Sochu podpisem této smlouvy. Dále byly schváleny
prodeje pozemkÛ zájemcÛm.

V ostatních záleÏitostech zastupitelé
schválili smlouvu o spolupráci pfii realizaci projektu „Revitalizace vybran˘ch ekosystémÛ ·tramberského krasu“ mezi
mûstem ·tramberkem a obãansk˘m
sdruÏením Hájenka z Kopfiivnice, pfiijetí
dotace z MSK pro jednotku SDH, odmûny
za v˘kon funkce ãlenÛm komisí a v˘borÛ,
ktefií nebyly ãleny zastupitelstva a neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva v souladu
se zákonem o obcích. Byl schválen v˘bûr
firmy Ikis, s. r. o. z Brna na komplexní zaji‰tûní zadávacího fiízení vefiejné zakázky
„Rekonstrukce místních komunikací
s vyznaãením cyklotras ve ·tramberku
a napojení na pátefiní cyklotrasu Krakow
— VídeÀ“ a také byla schválena finanãní
spoluúãast ve v˘‰i 30 % ceny díla. Zastupitelé schválili Adrianu Rymlovi, závodníku ploché dráhy, finanãní pfiíspûvek za
vzornou reprezentaci mûsta ·tramberka
ve svûtû.
V. M.

V˘sledky voleb
Pofi. ã. Pfiíjmení, jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Socha Jan
Michnová Vûra
Va‰ek Josef
Kundlová Jindfii‰ka
·mahlíková Regina
Hanzlíková Vûra
·imíãek Václav
Kramoli‰ Antonín
Milichová Jana
·varc Robert
Hrãek Josef
Svoboda Jifií
·krabal Oldfiich
Svobodová ZdeÀka
Podolsk˘ Pavel
Huvar Petr
Kvasniãková Pavlína

strana
SNK-ED
SNK
ODS
SNK
SNK
SNK
ODS
SNK
ODS
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
ODS
ODS
ODS

Poã. hlasÛ Pofi. ã. Pfiíjmení, jméno
638
591
528
528
519
513
504
484
482
474
472
456
445
444
439
437
436

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

VáÀa Karel
Sopuch Lubomír
Monsport Vojtûch
Marek Josef
Jeliã Pavel
Hykel Augustin
Jelen Zdenûk
Kocurková Nina
Guznarová Marie
Gold Zdenûk
Morãinko Jifií
Schonweitz Eduard
Marková Vûra
Urbanãík Jifií
Geryk Miroslav
Kahánková Petra
Vefimifiovská Lenka
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strana
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
âSSD
KDU-âSL
KSâM
KSâM
KSâM
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
KSâM
KSâM
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL

Poã. hlasÛ
217
209
207
202
202
200
200
197
196
194
192
181
178
175
172
171
168

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Kramoli‰ Mojmír SNK
Hajník Pfiemysl
SNK
Krestová Ludmila SNK
·varcová Darja
SNK
Juráková Stanislava SNK
·ebek Jifií
SNK
Schenk Jifií
SNK
Tursk˘ Robert
ODS
Plachta Václav
SNK
·imíãek Ondfiej
ODS
Marková Dana
KDU-âSL
Pourová Dagmar
SNK
Kratochvíl Josef
SNK
Vensk˘ Petr
ODS
Povalová Jana
ODS
Lichnovsk˘ Miroslav ODS
Wisnar Miroslav
ODS
TÛma Jifií
âSSD
Socha Antonín
ODS
Hejtmanãík Stanislav KSâM
Hanzelka Jifií
ODS
Hanzelka Jaroslav ODS
Jurková Pavla
KDU-âSL
Harrandová Karla ODS
Malíková Valérie
ODS
DÛjková Katefiina ODS
Novobilsk˘ Josef
ODS
David Jan
KDU-âSL
Holubek Zdenûk
ODS
âern˘ Pavel
ODS
Dostál Michal
KDU-âSL
Sopuchová Marie KDU-âSL
Cigán Alois
KDU-âSL

435
426
423
417
415
408
408
406
389
388
374
368
360
357
350
349
346
337
329
329
327
321
304
296
289
278
273
271
263
247
244
232
221

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Kvitová NadûÏda
Poláãek Franti‰ek
Bárta Karel
Kelnar Pavel
Zátopková Jana
Matonoha Stanislav
·ebková Jarmila
Jifiíãek Jaromír
Geryková Anna
Matera Josef
Petrá‰ová Ludmila
Ja‰ek Franti‰ek
·rámková Anna
Bellová Anna
BartoÀová Jana
BartoÀ Kvûtoslav
Skyba Radek
Jifiíãek Ferdinand
Svoboda Jan
Horáková Jarmila
Lacka Antonín
Ja‰ek Karel
Tomá‰ Jifií
Najvar Jaroslav
Rojíãková Jana
Vanûk Stanislav
Kalvoda Miroslav

KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KDU-âSL
âSSD
KDU-âSL
KSâM
KDU-âSL
âSSD
KDU-âSL
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
âSSD
KSâM
KSâM
âSSD
âSSD
KSâM
âSSD
KSâM
âSSD
KSâM

166
165
164
163
161
155
151
146
145
145
143
143
141
141
140
138
136
135
133
131
128
128
124
123
120
113
113

Pozvánka
Starosta mûsta, ing. Jan Socha, srdeãnû zve obãany na ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka, které se koná v pondûlí 6. 11. 2006 v 16.00 hod. v Kulturním domû na Námûstí.
Na programu je volba ãlenÛ zastupitelstva mûsta, rady mûsta, místostarosty a starosty pro volební období 2006—2010.
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Poslední projev
odstupujícího starosty
Ing. Jana Sochy
VáÏení spoluobãané,
po 16 letech konãím ve funkci starosty
na‰eho mûsta a pomyslnû pfiedávám veslo
svému nástupci (nástupkyni), kter˘ vzejde z v˘sledku komunálních voleb. Za tu
dobu se zmûnilo na‰e mûsteãko, zmûnili
jsme se i my. Pfiebíral jsem mûsto ‰edivé,
smutné, vybydlené, pfiedávám mûsto barevné, upravené, rostoucí a perspektivní.
To dûdictví nebylo valné a zaostalost infrastruktury ve srovnání s jin˘mi obcemi
veliká. Asi nevíte, Ïe jsem do funkce starosty nastupoval za tfietinov˘ plat oproti
pÛvodnímu povolání a drÏel se hesla svého otce: „Ka‰lu na peníze, hlavnû kdyÏ se
nadfiu“. Nastupoval jsem jako jeden z nejmlad‰ích starostÛ v okrese pln˘ elánu, sil,
odhodlání a zdraví. Konãím unaven˘, vyãerpan˘, nervózní a s nalomen˘m zdravím jako jeden z nejzku‰enûj‰ích. Odcházím vymaãkan˘ jak citrón, av‰ak s dobr˘m
pocitem, Ïe jsem vydal ze sebe v‰echny síly, co ve mnû byly pro (mû) nejkrásnûj‰í
mûsto na svûtû a lidi v nûm Ïijící. A jsem
potû‰en, Ïe jste to v koneãném dÛsledku
dokázali ocenit (viz v˘sledky pater˘ch voleb, vãetnû tûch posledních). Velice si váÏím Va‰í dÛvûry a vûfite, Ïe bych ji rád nezklamal i do budoucna. Ale stejnû jako
cyklista nevydrÏí odtáhnout na ‰pici cel˘
závod, i já si potfiebuji odpoãinout v „peletonu“ a pfiedat vedení nûkomu ménû
opotfiebovanému. A vûfite, Ïe máme „závod“ rozjet˘ dobfie. Zejména ti, co ve
·tramberku pfies 15 let nebyli a lidé
z okolí nás obdivují a oceÀují, ãasto mnohem víc neÏ dokáÏeme uznat my sami.
Nebyla to jednoduchá doba a vyÏadovala odváÏné a rozhodné ãiny. Budovali
jsme vodovody, kanalizace, ãistiãku odpadních vod, rozvody elektfiiny, opravovali památky, dominanty, námûstí, kulturní
dÛm, opravovali cesty i mosty (silniãní
i Ïelezniãní). Podafiilo se nám 5násobnû

nav˘‰it a zhodnotit majetek mûsta, pfievést do majetku mj. také hrad s areálem
i pfiivrácenou stranu Kotouãe (25 ha),
která nikdy v majetku mûsta nebyla. Podafiilo se nám odepsat zásoby vápence
z prostoru mimo souãasn˘ lom (t.j. kamenárky a skalky). NezatíÏili jsme mûsto
nadmûrn˘m dluhem (zadluÏenost je 5,4 %,
kdyÏ pfiípustná je do 30 %). Vybudovali
jsme parkovi‰tû, odstavná stání, opravili
koupali‰tû, ‰kolu vãetnû pfiístavby, spravovali bytov˘ fond a na ploch˘ch stfiechách bytov˘ch domÛ zbudovali bytové
nástavby a provedli zateplení objektÛ.
Spoustu penûz jsme vynaloÏili na komplexní plynofikaci, budování plynov˘ch
kotelen a odstraÀování ãern˘ch skládek.
Jako jediní v okrese jsme získali „kotlíkovou dotaci“ na pfiemûnu topeni‰È na ekologická. Stali jsme se ãist˘m nezamofien˘m mûstem. Jako jedni z prvních v okrese jsme zavedli podmínky pro separovan˘
sbûr a témûfi vyfie‰ili problémy s komunálním odpadem. Funguje nám oddûlení
technické správy, které k celkové ãistotû
a upravenosti v˘raznû pfiispívá. ZaslouÏili
jsme se o vybudování nového areálu fotbalov˘ch hfii‰È, zajistili jeho dal‰í rozvoj,
pfiispûli k vybudování arboreta, botanické
zahrady a lesoparku. Zmodernizovali
jsme tûlocviãnu, dostavujeme „malou“ tûlocviãnu a postupnû doplÀujeme prvky
dûtsk˘ch hfii‰È. Jako první v okrese byly
u nás zprivatizovány provozovny obchodu a sluÏeb, které se stále zdokonalují
a rozvíjejí. Staãí se podívat kolik hotelÛ (1
= ·ipka) a penzionÛ jsme evidovali pfied
16 lety a kolik dnes (nová ·ipka, Gong,
Roubenka, Stará ‰kola, Penzion u HolubÛ). Rozvíjí se ubytování v soukromí.
Rozvinula se obãanská spoleãnost (60
spolkÛ a sdruÏení), rozvinula se kulturní
nabídka. Ta mûstská a spolková je doplÀována spoleãensk˘mi a kulturními akcemi
privátních subjektÛ.
Rosteme. Zabydlely se chátrající dfievûnice, opu‰tûné domy i mûstské byty. Ve
mûstû pfiibylo cca 300 obãanÛ a máme
slu‰nou porodnost. Jsou naplnûny ‰kolky
a neklesá poãet ÏákÛ. Funguje základní
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zdravotní péãe, byla zachránûna lékárna,
vytvofien prostor pro soukromou rehabilitaci. Pfies pokles nabídky pracovních
míst (Tatra, likvidace cementárny) je aktuální nezamûstnanost 8,2 % tj. o 3 %
niÏ‰í neÏ pfied 4mi lety. Podporujeme
znovuobnovení cementárny, aktivity v cestovním ruchu, kopfiivnickou prÛmyslovou zónu a dal‰í vyuÏití areálu b˘valé oãní léãebny nov˘mi majiteli. Získali jsme
ãeské i evropské ochranné známky pro
v˘robu a distribuci ‰trambersk˘ch u‰í.
Staráme se o mladé i staré. Bezvadnû funguje DÛm dûtí a mládeÏe a pestrá nabídka
krouÏkÛ a vyÏití ve sportovních a zájmov˘ch sdruÏeních. Opravenou a vybavenou
‰kolu nám závidí ‰iroko daleko. Zajistili
jsme aÏ 3 lÛÏka v LDN na Poliklinice
v Kopfiivnici a péãi Charity o nemocné
a staré spoluobãany.
Mûsto nav‰tûvují v˘znamné osobnosti
(prezident v r. 1999), velvyslanci, ministfii, poslanci, senátofii, hejtman, biskupové, zahraniãní delegace a desítky tisíc turistÛ roãnû. Je o nás zájem i v zahraniãí
a na veletrzích CR. Mûsto patfií pfiitom díky Policii âR a dvouãlenné Mûstské policii mezi nejbezpeãnûj‰í v okolí. Nikdy by
se tyto vûci nepodafiily, kdyby radnice nefungovala jako t˘m. Jsem pfiesvûdãen, Ïe
nyní jsou v‰ichni zamûstnanci MÚ odborníci na svém místû a tvofií sehran˘ kolektiv. Obrovsk˘ kus práce odvedla paní tajemnice Vefimifiovská a bez pilné a spolehlivé místostarostky Kundlové bych si
fungující a akceschopné vedení mûsta
v posledních letech nedovedl pfiedstavit.
Moje role spoãívala v managerském
a koncepãním vedení rozvoje mûsta.
Chcete-li to zkonkretizovat, tak sv˘m úsilím, obratností a kontakty jsem tomuto
mûstu s bûÏn˘m roãním rozpoãtem 6—
30 mil. Kã pomohl získat za 16 let více
neÏ 350 mil. Kã dotací z okresu, kraje,
ministerstev, fondÛ, poslancÛ, nadací, firem i EU. Uspûjeme-li v tûchto dnech
i s Ïádostí na opravu místních komunikací, bude to o 6 mil. Kã více. Podrobné
údaje mám k dispozici. Nástupci zane-

cháváme v˘tûÏek z právû prodaného areálu b˘valé oãní léãebny (7 mil. Kã).
Já vím, samochvála smrdí. Ale dobré
zboÏí pr˘ se chválí samo. A ·tramberk
dobré zboÏí je, tomu vûfite.
Jisté je, Ïe ne v‰e se povedlo. Kdo nic
nedûlá, nic nezkazí. S odstupem ãasu
bych mnohé vûci provedl jinak. Stále nemáme pfiipravenu lokalitu pro v˘stavbu
nov˘ch rodinn˘ch domkÛ, jsou problémy
s ãi‰tûním odpadních vod v Libotínû, na
Kozinû i jinde. Jsou rozmlácené místní
komunikace na Bafiinách, Libotínû, DráÏném i jinde. Brzo bude chybût dal‰í parkovi‰tû atd.
Louãím se s tûÏk˘m srdcem, ale se
‰Èastn˘m pocitem, Ïe jsem velkou ãást
svého Ïivota mohl pracovat pro toto jedineãné mûsto.
A co vzkazuji svému nástupci (nástupkyni)?
SluÏ lidem. Nepolitikafi. Své osobní zájmy podfiiì vefiejn˘m. Nechoì tu pro
chválu, slávu a peníze. Tvrdû a poctivû
pracuj. NeÏ rozhodne‰, naslouchej v‰em
stranám sporu. Buì neústupn˘ v prosazování zájmÛ mûsta a jeho obãanÛ. Neboj
se a nekraì. Smifi se s tím, Ïe tu nejsi na
8, ale 24 hodin dennû, i o svátcích a víkendech. Musí‰ se obûtovat i na úkor rodiny. Volno nemá‰ nikdy. Ty jsi tu pro obãany, ne oni pro Tebe. Nezoufej a nenech
se otrávit. VaÏ si obãanÛ a miluj své mûsto ·tramberk alespoÀ tak, jak si je váÏím
a miluju já. Dûkuji v‰em, kdo mi drÏeli
palce a omlouvám se v‰em, kter˘m jsem
z lidské slabosti ublíÏil nebo nedokázal
pomoci. Pfieji nám v‰em, abychom lépe
a radostnûji dokázali vyuÏít neopakovatelného daru: Ïít právû v této dobû v tomto
‰Èastném a kouzelném místû. Howgh.
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Ing. Jan Socha

Kontrola plnûní
programu rozvoje mûsta
pro léta 2002—2006
1. Obecní rozvoj
— oprava budov v majetku mûsta (v roce
2003, viz. napfi. 8 objektÛ, v roce 2004 11
objektÛ, v roce 2005 12 objektÛ, v roce
2006 opraveno 14 objektÛ mûsta)
— údrÏba bytového fondu mûsta (viz napfi. 3 objekty v roce 2003, 3 v roce 2004,
v roce 2005 na 4 obytn˘ch domech kompletnû opraveny fiímsy a Ïlaby, na 3 obytn˘ch domech kompletní rekonstrukce
balkónu a na 1 objektu opravena stfiecha,
v roce 2006 opraveno 6 bytov˘ch domÛ
nákladem 1133 tis. Kã).
— podpora bydlení, v˘stavba nájemních
bytÛ a pfiíprava lokalit pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ (6 objektÛ ve stfie‰ní nástavbû 814—815, pfiipravena lokalita Pískovna pro RD, o dal‰ích lokalitách jednání v 1. zmûnû Územního plánu, realizace
24 bytov˘ch jednotek v objektu 751 —
Bafiiny, ukonãeno v roce 2005)
— modernizace zastaral˘ch inÏen˘rsk˘ch
sítí, dobudování scházejících (kanalizace
DráÏné, VO Libotín, Horeãka, v roce 2003
kanalizaãní fiád na ·nÛrkové a posílení
vodovodního fiádu tamtéÏ, VO pod Kotouãem v Národním sadu a u hfibitova, u PanelákÛ, na Bafiinách, na Kozinû,)
— zaji‰tûní pasportu inÏen˘rsk˘ch sítí
v majetku mûsta (pasport kanalizace
a komunikací)
— odstranûní nedodûlkÛ a kolaudaãních
závad po pfiedchozím budování (splnûno)
— minimalizace obecního dluhu (zadluÏenost je 5,4 % k 31. 7. 2006)
— vyuÏití areálu Oãní léãebny k dal‰ímu
podnikání na úseku sociální nebo zdravotní péãe — prodáno firmû Therm s. r. o.
a DEC-Plast s. r. o. 16. 10. 2006
2. Sociální oblast
— podpora aktivit k zaji‰tûní nov˘ch
pracovních míst (napfi. podpora zámûru

a stavebního povolení na v˘stavbu cementárny, podpora v˘roby ·trambersk˘ch u‰í, nové provozovny podnikatelÛ
a provozoven ·MÍRA-PRINT, nezamûstnanost k 1. 7. 2003 11,9 %, k 1. 9. 2006
8,2 %)
— podpora drobného podnikání (napfi.
JaroÀkova pekárna v ã. p. 7, obãerstvení
v ã. p. 102, Pizzerie v obj. ã. p. 10, areál
Libotín, bankomat âs a. s. apod.)
— péãe o star‰í a nemocné spoluobãany
(bezproblémová spolupráce s Charitou
a jin˘mi organizacemi v oblasti sociální
pomoci, vyuÏívání domu DPS na Bafiinách, zaji‰tûní míst v LDN na Poliklinice
v Kopfiivnici, spolupráce se Salus Kopfiivnice)
— udrÏení úrovnû zdravotní péãe (je
standardní, ke spokojenosti funguje rehabilitace pí Mik‰íkové v DDM, podíl na
zachování lékárny)
— zamûstnání pfiechodnû nezamûstnan˘ch na vefiejnû prospû‰né práce (v roce
2003 7 VPP, v roce 2004 5 VPP, v roce
2005 11 VPP, z toho 5 VPP v programu
„regenerace lesa“, v roce 2006 5 VPP)

3. Dopravní rozvoj
— oprava místních komunikací se zamûfiením na okrajové ãásti mûsta (Pod Palárnou, Libotín, zeì Kozina, odvodnûní
místní komunikace Novojiãínská, oprava
místní komunikace na Kozinû, nûmecké
cesty, u pfiehrady, âOV Kanada, zeì pod
penzionem Stará ‰kola, oprava Dolní ulice, aj.)
— dofie‰ení parkování a vybudování alespoÀ jednoho odstavného parkovi‰tû (realizace parkovi‰tû pod Hfibitovem a objektu pro v˘bûrãího) sníÏení dopravní zátûÏe
zejména v lokalitû Kozina (do zahájení
v˘stavby závodu na v˘robu cementu
a zprovoznûní „Vápenného programu“
realizace protihlukov˘ch stûn, rekonstrukce Ïel. pfiejezdu, obchvatu pro kamiony trasou C, omezení Ïelezniãní a silniãní tûÏké nákladní dopravy)
— oprava a doplnûní dopravního znaãení
na celém katastru mûsta (postupnû doplÀováno)
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— zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti ve mûstû (zaji‰tûno na úrovni pfiedchozích let)
— dokonãení prÛtahu mûstem, vã. chodníku (v roce 2003 pfiíprava podkladÛ,
2004 Ïádost Phare, 2005 vyhovûno Ïádosti Phare, realizace do 31. 8. 2006)

4. Îivotní prostfiedí
— dÛsledná kontrola a monitoring hlavních zdrojÛ zneãi‰tûní hluku, prachu,
emisí a otfiesu (v souvislosti s v˘stavbou
závodu na v˘robu cementu, pasport
ohroÏen˘ch objektÛ, zakoupení hlukomûru, zahájení realizace protihlukového
valu, opatfiení viz téÏ v bodû 3. Kozina)
— dohled nad ochranou vod, lesu a krajiny (prÛbûÏnû)
— dÛsledná separace odpadu s vylep‰ením souãasného systému odpadového
hospodáfiství vãetnû odstranûní ãern˘ch
skládek (prÛbûÏnû)
— údrÏba, úklid a kosení vefiejn˘ch
ploch v majetku mûsta (v˘raznû se díky
TS od roku 2005 zlep‰ilo)
— pfievod majetku a péãe o NPP ·ipka
na Kotouãi (smlouva podepsána dne
26. 11. 2004, pfievod uskuteãnûn)
— pfiíprava a vybudování ‰tramberské
ãásti la‰ské nauãné stezky (nauãná stezka otevfiena 30. 6. 2003)

5. ·kolství, kultura, sport
a volnoãasové aktivity dûtí
— vytváfiet podmínky pro udrÏení úrovnû pfied‰kolní a ‰kolní v˘chovy (prÛbûÏnû plnûny)
— udrÏení úrovnû kultury ve mûstû,
podpora nov˘m aktivitám pro v‰echny
vûkové skupiny (mûstem zaji‰tûno na
úrovni, od 31. 7. 2004 doplÀováno aktivitami firmy ·MÍRA-PRINT, s. r. o. a Technoprojekt a. s. Ostrava.)
— aktivní spolupráce s místními spolky
a obãansk˘mi sdruÏeními (zaji‰tûno)
— podpora plnohodnotného vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, mj. dokonãením areálu na Bafiinách, Libotínû, v Národním sadu aj. (postupnû doplÀování
NS, realizace nov˘ch tûlocviãen u Z·, no-

vé hfii‰tû tenisu a úprava hfii‰tû na volejbal na Libotínû, postupné doplÀování
prvkÛ dûtsk˘ch hfii‰È)
— prevence negativních jevÛ — drogová
a hráãská závislost, alkohol, zá‰koláctví
aj. (prÛbûÏnû ve spolupráci se Z·, MP
a soc. pracovnice.)

6. Památky a turistick˘ ruch
— oprava a údrÏba kulturních památek
(prÛbûÏnû plnûno)
— pokraãování v programu regenerace
MPR (10 akcí v programu roku 2003, 7
akcí v roce 2004, 4 akce v roce 2005 —
rovnûÏ zafiazena vûÏ Trúba, v roce 2006 4
akce).
— oprava a údrÏba dominant mûsta
(prÛbûÏnû plnûno)
— podpora rozvoje cestovního ruchu mj.
propagací na v˘stavách REGION TOUR,
Holiday World Praha, DráÏìany aj. ve
spolupráci s Regionem Beskydy (prÛbûÏnû, na REGOIN TOUR 2005 a GO v Brnû
- spoleãná exposice s firmou ·MÍRAPRINT, s. r. o., na TOURISM EXPO 2005
v˘stav. Flora Olomouc a na veletrhu fiemesel v Krakovû v 08/2006, prezentace
prostfiednictvím Beskydy Vala‰sko, HOLIDAY WORLD v Praze, prezentace v polské Sandomierzi v 09/2006)
— dokonãení turistického znaãení ve
mûstû (splnûno vãetnû osazení vítacích
tabulí)
— zkvalitnûní práce MIC (práce MIC se
v˘raznû zlep‰ila, viz. napfi. www stránky,
propagaãní materiály v rámvi grantu
Jednotn˘ komunikaãní styl „·tramberk
— moravsk˘ Betlém)

7. Bezpeãnost
— zamezení chuligánství, neukáznûnosti, ru‰ení noãního klidu (fie‰eno zv˘‰en˘m poãtem noãních a denních smûn
pfiedev‰ím o víkendech MP, ve spolupráci
s PâR)
— prevence kriminality negativních jevÛ
(díky MP a PâR omezen v˘skyt)
— dÛsledné dodrÏování mûstsk˘ch vyhlá‰ek (zde jsou rezervy)
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— spolupráce s MP Kopfiivnice a PâR
(na v˘borné úrovni)

8. Informovanost
— pokraãování ve vydání ·trambersk˘ch
novinek s distribucí do kaÏdé domácnosti zdarma (úroveÀ ·N se zv˘‰ila)
— vydávání Zpravodaje mûsta ·tramberka (zdárnû pokraãuje)
— roz‰ifiování zpÛsobu ‰ífiení informaãního signálu na celém území mûsta napfi. Kabelová televize, pfiíp. i vzduchem
‰ífien˘m signálem. Zahájení pfienosu wifi
soukrom˘mi firmami.
— zkvalitnûní pfienosu informací mûstsk˘m rozhlasem do doby vybudování jiného zpÛsobu pfienosu (prÛbûÏnû, ale
pomalu pokraãuje)

K nejv˘znamnûj‰ím kladÛm patfií:
— oprava prÛtahu mûstem a vybudování
odstavného parkovi‰tû na Horeãce v nákladu cca 20,9 mil. Kã
— oprava tûlocviãny a krãku Z·, vytvofiení 2 nov˘ch uãeben, dílny a roz‰ífiení ‰aten pfiestavbou nevyhovující tûlocviãny
Z·, provedení nástavby tûlocviãny a v ní
vybudování „malé“ tûlocviãny v nákladu
cca 31,9 mil. Kã
rekonstrukce bytÛ v ã. p. 751 s doãasn˘m pfiestûhováním nájemníkÛ v nákladu
13,2 mil. Kã
stanovení koneãné podoby projektu rekonstrukce koupali‰tû Libotín – ·tramberk a zaji‰tûní koneãné realizace v nákladu cca 13,2 mil.Kã
mnoha akcemi stavebního charakteru
vyfie‰it letité problémy:
v roce 2003 36 akcí v hodnotû 20 868
tis. Kã
v roce 2004 39 akcí v hodnotû 21 680
tis. Kã
v roce 2005 60 akcí v hodnotû 19 557
tis. Kã
v roce 2006 55 akcí v hodnotû 48 843
tis. Kã
Celkem 200 akcí za 110 948 tis. Kã
podrobnû viz seznam akcí za léta 2003
aÏ 2006 na www.stramberk.cz

Z tohoto pohledu je tfieba funkãní období 2002—2006 hodnotit jako velice úspû‰né.
Za vykonanou konkrétní prací jsou
konkrétní lidé. Proto dovolte, abych za ni
podûkoval v‰em aktivním zastupitelÛm,
radním, pfiedsedÛm a ãlenÛm v˘boru
a komisí a také mnoh˘m aktivním spoluobãanÛm, ktefií pro mûsto dûlají dobrovolnû, obûtavû a nezi‰tnû. Dûkuji rovnûÏ
místostarostce mûsta a paní tajemnici za
zvládnutí nezávidûníhodného náporu
svûfien˘ch ãinností. V neposlední fiadû vyslovuji podûkování v‰em zamûstnancÛm
mûstského úfiadu, aÈ jiÏ vykonávají funkce státní správy ãi ãinnosti samosprávné.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe sv˘mi konkrétními ãiny jsme hlavní cíle Programu rozvoje mûsta ·tramberka v létech 2002—2006
splnili.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

VáÏení spoluobãané
Potû‰il nás fakt, Ïe pfiib˘vá obãanÛ,
ktefií vûfií, Ïe ná‰ t˘m lidí je schopen
a ochoten se podílet na správû na‰eho
mûsta a pfievzít svou ãást zodpovûdnosti.
Dûkujeme Vám za Va‰i podporu ve volbách do mûstského zastupitelstva a slibujeme, Ïe udûláme v‰e pro to, abychom Va‰i dÛvûru nezklamali a fiízení a správu
mûsta provádûli s nejlep‰ím vûdomím
a svûdomím.
Vûfiíme také, Ïe komunální politika není ve svém v˘znamu o politice, ale spí‰e
o kaÏdodenní práci pro na‰e mûsto.
Na druhé stranû je v‰ak pro nás urãit˘m zklamáním pfiístup tûch témûfi 50 %
spoluobãanÛ, kter˘m je osud mûsta podle
na‰eho názoru víceménû lhostejn˘, coÏ
vyjádfiili svou neúãastí na hlasování.
Je to v‰ak Va‰e právo se takto rozhodnout a my doufáme, Ïe i Vás jednou pfiesvûdãíme o tom, Ïe chodit k volbám má
smysl.
Za Místní sdruÏení ODS ve ·tramberku
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Ing. Pavel Podolsk˘

Stfiípky ze ‰koly
Pomalu se rozjíÏdíme
Máme za sebou první ‰kolní mûsíc
a docela jsme si ho v‰ichni uÏili. Tfiídy zaãaly mnoha netradiãními aktivitami.
âtrvrÈáci se rozhodli zahájit ‰kolní rok
t˘denním pobytem na Kletné. Nazvali si
to pracovnû: ·kola v pfiírodû.
S celou tfiídou jsme odjíÏdûli na ‰kolu
v pfiírodû z vlakového nádraÏí v 8.45. Cíl
jsme mûli na Kletné.
Pfiijeli jsme na místo, nastalo ubytování a seznámení.
Museli jsme pfiekonávat stezku odvahy, rÛzné hry a plnit úkoly vedoucích.
Dny hraní a uãení v pfiírodû utíkaly jako voda v potoce. Nastal poslední den,
kter˘ jsme ukonãili diskotékou a bavili
jsme se skoro do rána (bylo 22.00 hodin).
V pátek jsme odjíÏdûli vlakem domÛ za
svojí rodinou. Byl to moc krásn˘ t˘den
a hlavnû zaãátek ‰kolního roku.
Takto krásnû popsala záÏitky se tfiídou
na Kletné pfiímá úãastnice Veronika Foltová ze 4. A.
Z pohledu tfiídní uãitelky :
V prvém t˘dnu záfií odjela IV. A na kurz
praktické v˘uky na Kletnou. Nároãn˘
program pro Ïáky jsem pfiipravila spolu
s pracovníky DDM Kopfiivnice, ktefií se jej
také úãastnili a pracovali s dûtmi. Obsahem t˘denního kurzu bylo poznávání pfiírody, v˘roba masek, komunikativní v˘chova, osobnostní a sociální v˘chova,
spolupráce v t˘mech, v‰e formou her. Cel˘ projekt byl zakonãen setkáním v lanovém centru v Kopfiivnici.
Cíl na‰eho pobytu byl beze zbytku splnûn. Tfiída je plná pohody, pfiátelství
a zpûvu.

druÏnou cestu vûtvemi stromÛ lanového
centra Tarzánie v Trojanovicích. I kdyÏ
ji‰tûní lany bylo O. K. a pfiilba lebku také
dobfie ochrání, o dramatické situace nebyla nouze. Na‰i tarzáni ov‰em obstáli na
v˘bornou. V‰em, kdo má rád adrenalin,
tuto atrakci vfiele doporuãujeme.
Svatava DaÀová, tfiídní uãitelka 6. A
Dal‰í tfiídy se vypravily do lanového
centra Karabina v DDM Kopfiivnice, aby si
zkusili, co dokáÏou, i utuÏili kolektivy
tfiíd.
Osmáci pojali své zápolení na lanech
jako prostfiedek k osobnostní a sociální
v˘chovû. Nazvali své poãínání: „Poznej
sám sebe“. Toto jsou postfiehy ÏákÛ 8. A.
Co oãekávali?
Legraci a zábavu, ‰krábance, ‰pinavé
obleãení, otlaky, úraz, nové záÏitky, poznání sv˘ch moÏností i sv˘ch spoluÏákÛ
trochu jinak.
Co se splnilo?
Oãekávala jsem zábavu, a to, Ïe poznám lépe své spoluÏáky a i to, Ïe urãitû
spadnu z nûjaké pfiekáÏky, a v‰e se to stalo. Spadla jsem, ale byla to sranda.
Poznali jsme sebe?
Sama sebe jsem poznala lépe, zjistila
jsem, Ïe kdyÏ nûco chci, tak toho docílím.
A mé spoluÏáky jsem taky lépe prokoukla,
mám k nim teì vût‰í dÛvûru.
Poznal jsem, Ïe mí spoluÏáci se dokáÏou k sobû chovat lépe, neÏ obvykle, Ïe si
dokáÏou pomáhat.

Zdenka Svobodová, tfiídní uãitelka 4.A

·esÈáci se se sv˘mi tfiídními uãiteli vypravili za dobrodruÏstvím.
Dne 25. 9. se tfiídy 6. A a 6. B pokusily
promûnit na tarzány. Vydaly se na dobro-

Jistíme se navzájem (8. A)
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Sama sebe jsem moc nepoznala, ale naopak na‰i tfiídu. Zjistila jsem, na koho se
mÛÏu spolehnout (pfii ji‰tûní) a kdo mi
poradí, kdyÏ nevím, na kter˘ provaz kterou nohu dát. V‰ichni byli velmi tolerantní vÛãi tûm, ktefií nûkteré pfiekáÏky hÛfie
zvládali.
Na‰e tfiída si hodnû vûfií.
I takto mÛÏe v praxi vypadat v˘uka
podle nového ‰kolního vzdûlávacího programu. Jedno z prÛfiezov˘ch témat je
osobnostní a sociální v˘chova, kde jsou
Ïáci sami pfiedmûtem uãení, uãivem pak
jsou nejrÛznûj‰í Ïivotní situace, do nichÏ
se mÛÏe Ïák nebo Ïákovská skupina dostat. Smyslem je hledat se Ïákem vlastní
cestu k Ïivotní spokojenosti zaloÏené na
dobr˘ch vztazích k sobû samému i k dal‰ím lidem a svûtu.
Nebyly to hodiny bez v˘uky, jak si nûktefií Ïáci libovali, naopak, nauãili se v nich
mnohem víc — o sobû, své tfiídû, o zodpovûdnosti za sebe i spoluÏáky, a to byl cíl
nejdÛleÏitûj‰í.

Zaãátek ‰kolního roku se nám nadmíru
líbil, pak ov‰em pfii‰ly dny prozaiãtûj‰í.
Uãitelé zaãali dávat úkoly, musíme se dokonce i uãit, psaly se opakovací písemky,
prostû jako ve ‰kole. Ale takhle se nám to
líbí víc.

S pfiispûním ÏákÛ, Vlasta Kalí‰ková

Sedmáci nazvali svou aktivitu v lanovém centru Karabina v Kopfiivnici
EXPEDICE MARS 2006
Dne 20. 9. 2006 v 7.40 hodin jsme se
se‰li u ‰koly a vyrazili jsme na v˘let do
Kopfiivnice, do lanového centra Karabina.
Zúãastnili jsme se expedice Mars 2006.
V˘cvik kosmonautÛ zaãal. Uãili jsme se
t˘mové práci a ji‰tûní mezi sebou, obratnosti a síle. Pak jsme si vyzkou‰eli, jak se
jí a pije ve stavu beztíÏe (to jest hlavou
dolÛ). V˘cvik byl tak nároãn˘, Ïe se rodiãe aÏ divili, jak jsme doma klidní. (Byli
jsme totiÏ pûknû utahaní.)
Na na‰em v˘cviku se podíleli Bohu‰
a Kuba z DDM a na‰e paní uãitelka tfiídní.
Iveta Rajnochová a Noemi Holubová, 7. A

Expedice Mars 2006 (7. A)
·tramberské novinky 10

·kola není jen uãení
·kola není jen uãení, to vûdí v‰ichni,
kdo do ní chodí nebo chodili. Neménû dÛleÏité jsou aktivity zahrnující ochranu
pfiírody i spoleãnosti (environmentální
v˘chova). Tady se na‰i Ïáci zapojují mimo
jiné i do sbûrov˘ch akcí.
Na ‰kolním hfii‰ti je umístûn pytel,
kam mohou Ïáci i dal‰í odkládat se‰lapané plastové láhve.
Dal‰í akcí byl sbûr papíru. Probûhl 5.—
6. 10. a Ïáci i jejich rodiãe donesli celkem

Spoleãenská rubrika
Jubilanti v mûsíci listopadu 2006
70 let Franti‰ek Ja‰ek, PlaÀava 630
Ludmila R˘dlová, NádraÏní 622
Marie Bravencová, Bafiiny 784
75 let Vladimír Bajer, Hornychovice 796
Josef Svoboda, Libotín 920
Julie Kyselá, Bafiiny 783
Karla Tyleãková, Námûstí 35
Rudolf Minìák, Bafiiny 768
80 let Marie Hru‰kovská, Bafiiny 749
81 let Eva Hanzelková, Závi‰ická 770
82 let Ján Pekník, Bafiiny 894
Anna Davidová, Dolní Ba‰ta 401
84 let Drahoslava Jefiábková, Námûstí 3
Ludmila Bajerová, Dolní 231
85 let BoÏena Petrová, Kopec 95
Jaroslav Jefiábek, DráÏné 610
90 let Leopold Tomá‰, Bafiiny 895

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

662 kg starého papíru. Nejlep‰í sbûraãi
byli odmûnûni. Tradiãnû se nejaktivnûji
zapojili Ïáci a rodiãe ÏákÛ niÏ‰ích tfiíd. To
mnoÏství papíru by dûti ani neunesly, posuìte sami. Nejvíce papíru dopravil Ïák
3. A — 109,5 kg, jen o fous ménû —109
kg — donesl Ïák 4. A, 105 kg prvÀáãek, 50
kg dal‰í tfieÈák a 46 kg opût ãtvrÈák. Jsou
prostû schopní.
V‰em, ktefií se do na‰ich sbûrov˘ch dnÛ
zapojili, dûkujeme!
Vlasta Kalí‰ková

Narozené dûti:
Nikolas Pippal
Jaroslav Sosík

Zemfielí:
Marie Melãáková

Program kina ·tramberk
na listopad 2006
Nedûle 5. 11. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
AUTA
Rodinn˘, animovan˘, ãesk˘ dabing, pfiístupn˘
Láska prochází pedálem a jak to vidí autíãka. Kreslen˘ pfiíbûh o tom, Ïe i autíãka
mají svou du‰i.
Nedûle 12. 11. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUÎE
DobrodruÏn˘, 151 min, titulky, pfiístupn˘
Kapitán Jack Sparrow se vrací. Johnny
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Depp a Orlando Bloom v hlavních rolích
nového pokraãování pirátÛ.
Nedûle 19. 11. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
RYCHLE A ZBùSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
Akãní thriller, titulky, 104 min, od 12 let
Dal‰í pokraãování, dal‰í nelegální závody
a vÛnû spáleného benzínu. Ty nej tuningové káry v asi nejrychlej‰ím filmu v‰ech
dob.

Nedûle 26. 11. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
PÉâKO PRO ZAâÁTEâNÍKY
Komedie, 95 min, titulky, od 15 let
Nová teenagerská komedie. Po natoãení
filmu Prci, prci, prciãky má scénarista
stále starost o nedostatek sexu adolescentÛ.
NA PROSINEC P¤IPRAVUJEME
LET âÍSLO 93, VùJÍ¤ LADY WIND,
ROZCHOD

Kam do spoleãnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve na XIII. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 3. 11. 2006
v sále Kulturního domu na Námûstí ve ·tramberku od 18.00 hod. do 23.00 hod.

Hraje cimbálová muzika Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
Vstupné místenkové 80 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru
od pátku 27. 10. 2006 dennû mimo pondûlí v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit, potû‰it, zazpívat si a ochutnat leto‰ní
úrodu vín z jiÏní Moravy, které vám nabídnou manÏelé Stfiechovi
z Galerie vín pod radnicí

Dûtsk˘ divadelní soubor ·tramberk
Zve v‰echny malé i velké diváky
na pohádku:

Mûsto ·tramberk zve v‰echny pfiíznivce
dobré hudby, populárních salónov˘ch
skladeb minulého století na

„âarovn˘ bál“

KONCERT

dne 4. 11. 2006 v 16.00 hod.

v I. ãásti vystoupí hudebníci
z blízkého i bliÏ‰ího okolí
a ve II. ãásti pak ãlenové SHDOM·
s Baladou o du‰i muzikantovû.
Koncert se uskuteãní
v sobotu dne 11. 11. 2006
v 17.00 hod.
v Kulturním domû na Námûstí
ve ·tramberku
Vstupné 30 Kã

v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné 20 Kã
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SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka
srdeãnû zve v‰echny své pfiíznivce na

Podzimní koncert
autorsk˘ veãer dirigentÛ a skladatelÛ EvÏena Zámeãníka a Jifiího Volfa
v sobotu 11. 11. 2006 v 17.00 hod.
v sále Kulturního domu ve ·tramberku

Gotick˘ sklep ·tramberk a Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

III. roãník Slavnosti mlad˘ch vín
v sobotu dne 11. 11. 2006
Na svatého Martina — jiskra do vína!
Peãená svatomartinská husiãka a mladé víno vás zahfieje
v restauraci Mûstského pivovaru i v Gotickém sklepû.
Vystoupení country skupiny CIZINCI
na ‰tramberském námûstí od cca 11.00 hod. do cca 17.00 hod.
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
pod vedením primá‰e Milana Mlãáka
v Gotickém sklepû od cca 17.00 do cca 21.00 hod.

Restaurace na koupali‰ti Libotín ve ·tramberku
vás zve na

II. roãník karetního turnaje „·trambersk˘ vÛl“
Turnaj se koná v pátek 17. 11. 2006 od 10.00 hod.,
Pfiihlá‰ky pfiijímá Vûra Marková, tel. 732 733 565,
do 16. 11. 2006 do 18.00 hod.
Startovné 100 Kã na osobu
Obãerstvení zaji‰tûno, kapacita omezena

1. cena peãené sele
Srdeãnû zvou Helena a Robert ·varcovi

V˘stava obrazÛ studentÛ
Stfiední umûlecké ‰koly Ostrava
v Anglickém klubu v penzionu JaroÀkova pekárna na námûstí

„·tramberk Tajemn˘“
(28. 10.—17. 11.)
Vstup zdarma.
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Mûsto ·tramberk vás v‰echny zve na 12. roãník v˘stavy betlémÛ

·tramberské Vánoce,
která bude zahájena slavnostní vernisáÏí
v nedûli 19. 11. 2006 v 15.00 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V programu vystoupí ‰tramberská hudební skupina Ogafii
spolu se zpûvaãkami a zpûváky s koledami ze ·tramberka a blízkého okolí
v˘stava potrvá do nedûle 18. 12. 2006
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte, u nás se vám bude líbit!

Mûsto ·tramberk
zve v‰echny pfiíznivce
folku, country a bluegrass

na koncert
hudební skupiny
Poutníci
do Kulturního domu
ve ·tramberku
ve ãtvrtek 23. 11. 2006
v 19.00 hod.
kde se uskuteãní kfiest
jejich nového CD
Poutníci 2006
Vstupné 60 Kã,
pfiedprodej vstupenek
od 16. 11. 2006
v MIC ·tramberk
dennû mimo pondûlí
v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 do 16.00 hod.

Divadelní soubor Divadlo pod vûÏí
zve v‰echny dûti i rodiãe na Mikulá‰skou pohádku s nadílkou

Vysnûná princezna
v sobotu 2. 12. 2006 v 15.30 hod. do sálu Kulturního domu na Námûstí
Vstupné 25 Kã.
Dárky se pfiijímají od 14.30 hod.
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Zprávy z hradu
2. prosince — jiÏ tradiãní MIKULÁ·
Svat˘ Mikulá‰ se sv˘m doprovodem jiÏ
neodmyslitelnû patfií k areálu hradu
·tramberka a dává kaÏdoroãnû
na vûdomí, Ïe Vánoce jsou opût
za dvefimi.
Mikulá‰, andûlé a ãerti na kaÏdém kroku,
plnûní ãertovsk˘ch úkolÛ, pekelné ohnû
na hradním nádvofií,
vÛnû opékan˘ch klobásek a dal‰ích
dobrot, lahodn˘ pekeln˘ a nebesk˘ nápoj.
To v‰e znamená i letos jediné:
od 10.00 hod do 15.00 hod.
Mikulá‰ na hradû ·tramberku
V‰em dûtem bude po splnûní
ãertovsk˘ch úkolÛ
otevfiena v nebi truhla plná sladkostí.

Branky za domácí: Stupavská Lucie
3×, Machaãová Petra 2×, VáÀová Kamila,
Rycová Dominika, Kociánová Klára
Sestava ·tramberka: Petra Holubová,
Romana Kubíãková, Petra Machaãová,
Klára Kociánová, Dominika Rycová, Monika Hanzelková, Lucie Stupavská, Monika Michálková, Katefiina Milichová, Kamila VáÀová, Simona Jurková, Iveta Rajnochová, Markéta Îárská, Edita Schlingerová, Veronika Geryková.

první pfiíleÏitost v mistrovském utkání.
Pochvalu zaslouÏí zejména nejmen‰í
útoãná dvojice na hfii‰ti, teprve desetileté
VáÀová a Stupavská, které nastfiílely polovinu branek. Zku‰ené hráãky Machaãová,
Kubíãková, Kociánová se musely drÏet
vzadu, neboÈ nové hráãky na hfii‰ti myslely pfiedev‰ím na útoãení a nestaãily se
vracet. Ve velmi dobrém svûtle se pfiedstavila nejnovûj‰í posila ze ·tramberka Monika Hanzelková, jeÏ zvládala jak defenzivní úkoly tak se zapojovala do útoãn˘ch
akcí.
·trambek se po tomto kole vyhoupnul
do ãela tabulky soutûÏe, neboÈ vedoucí
t˘m Hluãína podlehl na domácí pÛdû Slovanu Ostrava. Do konce podzimní ãásti
soutûÏe zb˘vají tfii kola a ‰tramberaãky
hrají proti silnému celku FC Vítkovice,
Slovanu Ostrava a TJ Krnov.

Proti t˘mu z dolní ãásti tabulky nasadil
trenér domácích Petr Jurek i ménû zku‰ená dûvãata z laviãky náhradníkÛ. Hráãky se mu odvdûãily velmi dobr˘m v˘konem, pfiestoÏe pro mnohé z nich to byla

Îákynû ·tramberka upevnily vedoucí pozici
TJ KOTOUâ ·TRAMBERK — FC VÍTKOVICE 6:3 (2:1)
(Regionální soutûÏ kopané dívek 8. kolo)

Ze sportu
·tramber na ãele regionální
soutûÏe kopane ÏákyÀ
TJ KOTOUâ ·TRAMBERK — VELKÉ
ALBRECHTICE 8:2 (4:0)
(Regionální soutûÏ kopané dívek 7. kolo)
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Branky za domácí: Rychtarová Eva 5×,
Machaãová Petra
Sestava ·tramberka: Petra Holubová,
Daniela Plachtová, Eva Rychtarová, Romana Kubíãková, Petra Machaãová, Klára Kociánová, Dominika Rycová, Monika Hanzelková, Stupavská Lucie, Katrin Glogarová
DruÏstvo ÏákyÀ hostilo v nedûli 15. 10.
2006 na domácím hfii‰ti ve dvojutkání
ambiciozní FC Vítkovice a t˘m z konce
tabulky Velké Albrechtice. ·tramberaãky
nastoupily bez dvou klíãov˘ch hráãek
Staffové a Rusínkové, ale síla t˘mu se
projevila v kolektivním pojetí hry spolu se
stfieleckou chutí Evy Rychtárové, jeÏ nastfiílela soupefii pût branek a dosáhla svého pátého hatriku v fiadû. Utkání se vyvíjelo v prvním poloãase od poãátku pfiíznivû — soupefi si dal uÏ ve 3. min. vlastní
branku, coÏ jim domácí ,,oplatily“ a hned
v 5. min. si vlastní branku vstfielily samy.
DÛslednû bránûná Eva Rychtarová se do

pfiestávky prosadila pouze jednou golovou stfielou, kdyÏ ve 25. min zv˘‰ila na
2:1. Po pfiestávce soupefi pokraãoval v likvidaãních zákrocích na Rychtarovou,
a neÏ domácí na‰li protizbraÀ, tak soupefi
staãil dvûma brankami otoãit v˘voj utkání na 2:3. Trenér Jurek pfieskupil síly, do
ohnû pfied branku poslal Kláru Kociánovou, která spolu s nejrychlej‰í hráãkou
domácích Petrou Machaãovou otevfiely
prostor a pfiipravily ‰ance pro stfielkyni
Rychtárovou, jeÏ do sítû hostí nastfiílela
dal‰í ãtyfii branky. Jednu z trestného kopu
a dal‰í po pfiihrávkách bûhavé Romany
Kubíãkové a Daniely Plachtové. Petra Machaãová se prosadila samostatnou akcí,
kterou zakonãila nechytatelnou ranou
k tyãi. Disciplina a zodpovûdnost ‰tramberského t˘mu zasluhuje pochvalu, neboÈ
aã je‰tû 8 minut pfied koncem zápasu prohrával 2:3, dokázal vyhrát vysok˘m brankov˘m rozdílem.

Na druhém snímku 5344 jsou zachycená druÏstva ·tramberka a Vítkovic pfied zahájením utkání. Hlavním rozhodãím je pan Václav Hru‰kovsk˘ ze ·tramberka. Zleva ãást
‰tramberského t˘mu: Kociánová Klára, Plachtová Daniela, Kubíãková Romana, Machaãová Petra, Holubová Petra, Rychtárová Eva.
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âást hráãek ‰tramberského t˘mu ÏákyÀ zleva: kapitánka a nejlep‰í stfielkynû ·tramberka Eva Rychtárová — na hostování ze Studénky (pût hatrikÛ po sobû nasázela do sítí soupefiÛ), za ní brankáfika Petra Holubová, Petra Machaãová — útoãnice a nejrychlej‰í hráãka t˘mu, Romana Kubíãková vynikající fotbalistka — pokraãovatelka fotbalové tradice rodiny KubíãkÛ z Kanady (samozfiejmû ‰tramberské Kanady), Katrin Glogarová — odchovankynû universální hráãka, Kociánová Klára záloÏník — na hostování z
Fren‰tátu p. Radho‰tûm.
Regionální soutûÏ kopané ÏákyÀ
(po neúplném 8. kole)
DFC Hluãín — Slovan Ostrava 1:3
·tramberk — V. Albrechtice 8:2
·tramberk — Vítkovice 6:3 (pfiedehrávka
8. kola)
Krnov — Vítkovice odloÏeno
Tabulka po 7. kole
1. TJ ·tramberk 8
2. DFC Hluãín
7
3. Slovan Ostrava 7
4. FC Vítkovice
7
5. Krnov
5
6. V. Albrechtice 6

6
4
4
3
1
0

1
2
0
0
0
1

1
1
3
4
4
5

38:19 19
18:15 14
29:23 12
20:15 9
18:16 3
6:38 1

Zpracoval: Slanina Ladislav
âlen v˘boru oddílu kopané
TJ Kotouã ·tramberk

Judo
Asi necelá dvoustovka závodníkÛ se sjela v sobotu 14. 10. do Karviné na Mezinárodní Velkou cenu ÏákÛ v Judo. Ze ‰tramberského oddílu Judo sem odjela osmiãka
nadûjí. Nevedli si ‰patnû, kdyÏ v koneãném hodnocení dovezli 4 medaile. Tu nejcennûj‰í dovezl David Zátopek do 38 kg
star‰ích ÏákÛ. Za cel˘ leto‰ní rok je‰tû neokusil hofikost poráÏky ve své váze, coÏ je
pfiíslibem pfied MâR, které bude uÏ za
mûsíc. Pak uÏ bodovali jen ti nejmlad‰í.
Ty ãeká v listopadu Mistrovství kraje. Jan
Zátopek byl druh˘ do 21 kg. Druh˘ byl také Jirka Vensk˘ do 45 kg. Bronz pfiidal
Martin Hru‰ka do 52 kg.
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Josef ·tábl, trenér oddílu Judo

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
• Policie pofiádá akci: „10 000 Kã za vzornou
jízdu.“ Sledují nûjakou dobu vytipované auto,
jehoÏ fiidiã dodrÏuje do dÛsledku pravidla silniãního provozu, pfiedjedou ho a zastaví. Blahopfiejí fiidiãi, Ïe ve zkou‰ce obstál a Ïe dostane
10 tis. Kã. ¤idiã je dojat˘ a povídá: „No to je paráda, uÏ deset let plánuji, Ïe si udûlám fiidiãák“.
ManÏelka ho okfiikne a policajtÛm povídá: „Neposlouchejte ho, kdyÏ vypije, neví co fiíká“. Nedosl˘chavá babiãka do toho nahlas za‰eptá: „Já
jsem vám fiíkala, Ïe to auto nemáme krást“
a z kufru auta se ozve: „UÏ jsme za hranicemi?“
• Babiãka na ulici uklouzne a pfiispûchá jí na
pomoc poslanec. „Jak se vám odvdûãím?“ zeptá se babiãka. „No, staãí, kdyÏ mi dáte ve volbách hlas“. Babiãka se zamraãí a fiekne: „Ale já
spadla na zadek a ne na hlavu“.
• Za star˘ch ãasÛ si král oblékl hadry a ‰el mezi lid. Dnes si politik vybere vázanku a uspofiádá brífink.
• Africk˘ student se vrací v roce 1987 ze studií v âSSR do své vlasti. Pfied odletem ho zastaví novináfii a ptají se ho, jak se mu u nás líbilo a co ho nejvíce zaujalo. Lámanou ãe‰tinou povídá: „Moc obdivuji va‰ich sedm divÛ:
V‰ichni mít práci. PfiestoÏe v‰ichni mít práci,
nikdo nepracovat. PfiestoÏe nikdo nepracovat,
plnit plán na 100 %. PfiestoÏe plán plnit na
100 %, nikde nic neb˘t. PfiestoÏe nikde nic neb˘t, v‰ichni v‰echno mít. PfiestoÏe v‰ichni
v‰echno mít, kaÏd˘ krást. PfiestoÏe kaÏd˘
krást, nikde nic nechybût“.
• Víte, jak˘ je rozdíl mezi na‰ím politikem
a telefonním automatem? Do automatu vhodíte minci a mÛÏete mluvit. Do politika vrazíte ãást sv˘ch daní a mÛÏete akorát mlãet.
• Nejlep‰í politick˘ vtip je ten, na kter˘ si je‰tû po deseti letech vzpomenete a tak se mu
smûjete, aÏ se za mfiíÏe popadáte.
Pár perliãek ze Ïákovské…
• Bez dovolení padá ze Ïidle.
• BezdÛvodnû kuká pfii hodinû matematiky.
• Bûhá po schodech nedovolenou rychlostí.
• Bûhá po tfiídû a zvrací Ïidliãky.
• Bûhá po zdi.
• Filip dvakrát po sobû vypou‰tûl plyny z tûla.
• Jezdí v˘tahem sem a tam.

• KdyÏ jsem odstartoval pfiespolní bûh, utekl
domÛ.
• Krist˘na míchá jogurt plnicím perem.
• Leze do pûtimetrové v˘‰ky na dvoumetrov˘
strom.
• LÏe a schválnû uvádí jiné letopoãty.
• Má pod lavicí Ïirafu a ta koufií.
• Moãí nepovolen˘m zpÛsobem.
• Na poloÏenou otázku neodpovûdûl a dostal
záchvat smíchu.
• Nedávejte Honzovi peníze do ‰koly! Rozdává
je dûtem.
• Napovídá nedovolen˘m zpÛsobem.
V. M.

Cukrárna u kvûtinek
Cukrárna nabízí
• alko a nealko nápoje
• kávu, čaj, horké džusy
• zákusky
• cukrovinky
• Štramberské uši
• výběr bonboniér z Belgie
Květinářství
• uvážeme vám kytici ke každé
příležitosti: narozeninám, svátku,
svatební, narození dítěte, křtiny,
smuteční
• svíčky, keramika
• stříbro, šperky z chirurgické oceli
Zveme vás k návštěvě naší prodejny
na ul. Nádražní č. 820
(pod Palárnou) v Domě služeb.
Darja a Alexandr Švarcovi

·tramberk, Zauliãí 499
Nabízíme v˘robky: Ml˘n ·majstrla
v˘robky z pohanky
• kroupa
ko‰e
• lámanka
klíãky
• krupice
kfiupky
• mouka
slupky na ãaj
tûstoviny
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V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

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

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Ka‰párek Jaroslav
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