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..z jednání rady
Podzim se pfiestrojil do své du‰iãkové
podoby uÏ v pondûlí 22. 9. 2008 v 17.45
hod., Ïádná dáma v barevném hávu, ale
o‰klivec v de‰Èovém plá‰ti. Ale není v‰em
dnÛm konec.
Rada mûsta se i pfies nepfiíznivé poãasí
radila nûkolik hodin na své 34. schÛzi
23.9. Na programu bylo rozpoãtové opatfiení ã. 3/2008, které pfiipravil a pfiedloÏil
vedoucí finanãního oddûlení Ing. Josef
Babulík a rada vzala toto opatfiení na vûdomí. Rada mûsta vzala na vûdomí i provedenou kontrolu úkolÛ ke dni 22. 9.
2008 a byly uloÏeny dal‰í úkoly. Investorovi, aby zajistil v˘‰kopisné a polohopisné
zamûfiení lokality Námûstí a vedoucímu
oddûlení TS Josefu Va‰kovi provést úpravu vodorovného dopravního znaãení
v souladu s platn˘m pasportem. V hlavních zprávách pak pfiedloÏila zprávu
o ãinnosti komise sociální, zdravotní
a bytové její pfiedsedkynû Jindfii‰ka Kundlová spolu s metodiãkami této komise
Karlou Procházkovou a Katefiinou Sochovou, DiS. Dále byla pfiedloÏena zpráva
t˘kající se sociální oblasti. Obû zprávy rada vzala na vûdomí. Informaci o nezamûstnanosti v regionu a ve mûstû ·tramberku v porovnání s nezamûstnaností
v Moravskoslezském kraji a âR za rok
2007 a I. pololetí roku 2008 zpracovala
a pfiedloÏila radû starostka Vûra Michnová. Také tak i dal‰í zprávu o spolupráci
mûsta s podnikateli a podniky na území
mûsta. Obû zprávy vzali radní na vûdomí.
Vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu Annû Ra‰kové byl uloÏen
úkol, aby pfii pfiedkládání pfiehledu kul-

turních akcí na rok 2009 byl pfiedloÏen
pfiehled stíÏností, jejich poãet a charakter
za rok 2008 na pofiádání vefiejn˘ch produkcí na území mûsta spolu s návrhem
na stanovení opatfiení. Dal‰í oblastí, kterou se rada zab˘vala na svém jednání, byla oblast volnoãasov˘ch aktivit. Zprávu
o ãinnosti komise ‰kolské, mládeÏe
a sportu zpracoval a pfiedloÏil pfiedseda
Ing. Oldfiich ·krabal a informaci o sportu
ve mûstû vedoucí oddûlení sportu, mládeÏe a cestovního ruchu Anna Ra‰ková. Rada vzala zprávy na vûdomí a taktéÏ rezignaci ãlena komise ‰kolské, mládeÏe
a sportu Ondfieje ·imíãka. V organizaãních záleÏitostech rada schválila smlouvy
s obãany na poskytování sluÏeb v Domû
s peãovatelskou sluÏbou na Bafiinách. Rada mûsta nedoporuãila zastupitelstvu
mûsta ke schválení nav˘‰ení poãtu stráÏníkÛ Mûstské policie. Bylo schváleno rozdûlení finanãních pfiíspûvkÛ na ãinnost
spolkÛ a sdruÏení pÛsobících na území
na‰eho mûsta a byl uloÏen úkol vedoucí
OKSCR Annû Ra‰kové, aby zpracovala
pravidla pro pfiidûlování dotací na ãinnost
kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch
sdruÏení a spolkÛ pro rok 2009. Rada
mûsta neschválila prezentaci mûsta ·tramberka v publikaci Moravskoslezsk˘
kraj v kostce z dÛvodu finanãní nároãnosti a starostce mûsta Vûfie Michnové byl
uloÏen úkol zjistit bliÏ‰í informace o nabízeném partnerství s francouzsk˘m
mûsteãkem v Bretani Carentoir a podmínky moÏné spolupráce. V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku, doporuãila zastupitelstvu mûsta koupi pozemku,
vzala na vûdomí ukonãení nájmu na ãást
pozemku a neschválila zvefiejnûní zámû-

ru prodeje ãásti pozemku. Rada uloÏila
komisi stavební zpracovat návrh fie‰ení
lokality parcely ã. 831/1 na v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ. Ve tfiech pfiípadech byly
schváleny smlouvy o uzavfiení smlouvy
budoucí o zfiízení vûcného bfiemene
v souvislosti s v˘stavbou rodinn˘ch domkÛ a víceúãelové sportovní haly pro dûtsk˘ tábor. Bylo zru‰eno usnesení z 32.
schÛze rady ve vûci schválení nájemníka
na pronájem bytu, ve ãtyfiech pfiípadech
byl schválen nov˘ nájemník na pronájem
uvolnûn˘ch bytÛ a v jednom pfiípadû rada
vzala na vûdomí ukonãení nájemního
vztahu s nájemníkem. Rada mûsta schválila dodatek ã. 1 s firmou NOSTA, s. r.o.
Nov˘ Jiãín na prodlouÏení termínu dokonãení zateplovacích prací na objektu
M· na Bafiinách. Bylo schváleno provedení havarijní opravy místní kanalizace v lokalitû Bílé studny, kde hrozí zneãi‰tûní
pramene prosakem netûsného potrubí této kanalizace. Nebyla schválena oprava
opûrné zdi na Horní Ba‰tû za navrhovanou cenu. Rada doporuãila zastupitelstvu
mûsta zafiadit v˘mûnu oken v budovû DPS
ãp. 750 na Bafiinách do plánu investic je‰tû na rok 2008. Byl schválen vítûz poptávkového fiízení na zpracování a podání Ïádosti na projekt Regenerace sídli‰tû Bafiiny a to firma HRAT, s.r.o. Tfiinec a zároveÀ
smlouva o dílo s touto firmou. Starostka
Vûra Michnová byla povûfiena podpisy v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatkÛ. Rada uloÏila místostarostovi Ing. Pavlu Podolskému jednat ve vûci dofie‰ení podmínek
pronájmu pfiípadnû koupû pozemkÛ
z vlastnictví soukromé osoby a nacházející se pod budovami a komunikací na Bafiinách. Dále rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení organizování vefiejné
sbírky na opravu kapliãky v Národním sadu, nedoporuãila zastupitelstvu ke schválení nov˘ název ulice, vzala na vûdomí
kritéria pro pfiijímání dûtí do matefisk˘ch
‰kol platná od 1. 9. 2008 a také oznámení
fieditelky Z· a M· ·tramberk Mgr. Bronislavy Hyklové o neuplatnûní radou schválené v˘jimky pro Ïáky 4. roãníku Z·. Radní vzali na vûdomí dopis se Ïádostí paní

fieditelky Z· a M· Mgr. Bronislavy Hyklové o nav˘‰ení rozpoãtu M· Bafiiny v souvislosti s revitalizací objektu budovy M·
Bafiiny.
Svût se toãí asi ãím dál rychleji. Nûkdy
mám pocit, Ïe se den zkrátil na polovinu.
Z nedávno zasazen˘ch rajãat máme keãup
a stromy, co pfied chvíli kvetly, uÏ vydaly
své ovoce. Ale není se proã znepokojovat.
Pûstujme si dobrou náladu a pohodu. „Tajemství, jak si udrÏet dobrou mysl, spoãívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umûní váÏit si i mal˘ch radostí“
(Smiles). a Rusové si pohodu pfiedstavují:
„Tabáãek a kofialinka, pefiinka a pûkná
Ïínka — tak si hovût od malinka“. KaÏd˘
si vyberme ten svÛj správn˘ úhel pohledu
a uÏívejme si pûkn˘ch dnÛ podzimních,
které urãitû je‰tû pfiijdou.
Vûra Michnová

Informace pro obãany
Volby do Zastupitelstev krajÛ
OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Zastupitelstev krajÛ ve ·TRAMBERKU
Podle § 27 odst. 1 zákona ã. 130/2000
Sb., o volbách do Zastupitelstev krajÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
1. Volby se uskuteãní
v pátek dne 17. 10. 2008
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 18. 10. 2008
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
okrsek ã. 1 — Bafiiny
je místnost pro hlasování — Základní
umûlecká ‰kola, Bafiiny ã. p. 571 pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu — na ul. Bafiiny
okrsek ã. 2 — NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm dûtí
a mládeÏe, NádraÏní ã. p. 450 pro obãany
podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalé-
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mu pobytu — na ulicích Kozina, DráÏné,
NádraÏní, Pod Palárnou, Horeãka

sková komise vy‰le k obãanu své 2 ãleny
s pfienosnou schránkou.

okrsek ã. 3 — Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní
dÛm, Námûstí ã. p. 10
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu — na ulicích
Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní
Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava

7. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného
prÛbûhu hlasování v místnosti pro hlasování je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové volební komise.

okrsek ã. 4 — Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace „Dallas“, Závi‰ická, ã. p. 42
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu — na ulicích
·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu, Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice
3. Obãanu bude umoÏnûno hlasování
poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní
obãanství âeské republiky, popfiípadû
státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou
oprávnûni hlasovat na území âeské republiky. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem âeské republiky, jde-li
o cizince, prÛkazem o povolení k pobytu.
4. Obãanu budou hlasovací lístky dodány po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním
voleb. Stejné hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební místnosti po celou dobu
voleb.
5. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen
zároveÀ s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ v‰ak nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si mÛÏe vzít s sebou
do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ jiného oprávnûného obãana,
aby za nûj hlasovací lístek upravil a vloÏil
do úfiední obálky.
6. Oprávnûn˘ obãan mÛÏe poÏádat ze
závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ
mûstsk˘ úfiad a v den voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze v územním
obvodu okrsku. V takovém pfiípadû okr-

Ve ·tramberku 19. 9. 2008
Vûra Michnová,
starostka mûsta ·tramberka

V ¯ Z V A — Program regenerace
mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací
(MPR) a mûstsk˘ch památkov˘ch
zón (MPZ) âR dle usnesení vlády
ã. 209/92 na rok 2009
Mûsto ·tramberk vyz˘vá v‰echny zájemce (vlastníky kulturních památek ve
·tramberku, které jsou zapsány v Ústfiedním seznamu kulturních památek) o pfiidûlení státní finanãní podpory z Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch
rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón
na rok 2009, aby si vyzvedli u investora
mûsta ·tramberka k vyplnûní formuláfi
k plánované akci obnovy kulturní památky (kontakt: Jan Kozlovsk˘, tel. a fax: 556
812 094, mobil. 736 671 399, e–mail: investor@stramberk.cz). Vyplnûn˘ formuláfi akce obnovy, doloÏen˘ poÏadovan˘mi
doklady, musí b˘t doruãen investorovi
mûsta ·tramberka, Námûstí 9, 742 66
·tramberk, nejpozdûji do 7.11.2008. UpozorÀujeme zájemce, Ïe budou akceptovány pouze úplnû vyplnûné formuláfie. Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou modernizací, nebudou v Ïádném pfiípadû akceptovány.
Prostfiedky z Programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón nejsou zejména
urãeny: na v˘mûny oken a dvefií, pokud se
nenacházejí v havarijním stavu, kter˘ vyluãuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zfiizování nov˘ch bytov˘ch jednotek, na technické zafiízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie
sochafisk˘ch dûl. Dotace je pfiedev‰ím ur-
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ãena na zv˘‰ené náklady spojené se zachováním a obnovou autentick˘ch prvkÛ
a konstrukcí kulturní památky. Îádáme
zájemce o dodrÏení v˘‰e uvedeného termínu doruãení formuláfiÛ akce obnovy
z dÛvodu nutnosti na‰eho vãasného zpracování Ïádostí s doloÏením poÏadovan˘ch
vyjádfiení a postoupení celkové Ïádosti
mûsta ·tramberka Ministerstvu kultury
âR v termínu do 15. 11. 2008.
Jan Kozlovsk˘
investor mûsta ·tramberka

Pronájem nebytov˘ch prostor
Mûsto ·tramberk oznamuje zámûr
pronajmout nebytov˘ prostor v domû ã. p.
820. Îádosti lze podat na podatelnû nebo
na oddûlení majetku a investic k rukám
paní Petry Filipové na Mûstském úfiadû ve
·tramberku.

Prosba o pomoc pfii vyhledávání
rostliny kfiídlatky
VáÏení obãané, Správa CHKO Poodfií,
âSOP Studénka a âSOP Salamandr mapují v˘skyt invazního druhu — rostliny
kfiídlatky a budou se snaÏit získat finanãní prostfiedky z Operaãního programu Îivotní prostfiedí na její likvidaci.
Mûsto ·tramberk se s likvidací tohoto
druhu na Mûstsk˘ch pozemcích pot˘ká
jiÏ 4 roky. Máme nûkolik lokalit jejího v˘skytu. Tato rostlina je nûkdy naz˘vána
„ãesk˘ bambus“, je nepÛvodním druhem,
mÛÏe b˘t velká 2—4 metry a roste vût‰inou pfii bfiezích vod, na skládkách, ale
mnohdy byla i vysazena jako okrasná ãi
medonosná rostlina. Majitelé byli v‰ak
posléze pfiekvapeni, Ïe jim zaplnila celou
zahrádku. MnoÏí se velmi rychle kofienov˘mi oddenky a její poseãení nestaãí k tomu, aby byla zlikvidována. V místû svého
v˘skytu v krátké dobû vytlaãí ostatní druhy rostlin. Jedinou úãinnou metodou,
která je v této chvíli pouÏívána, je postfiik
herbicidy. Ten je v‰ak úãinn˘ pouze pokud je proveden v optimální koncentraci
a ve správném vegetaãním období. Mûsto

·tramberk si je vûdomo toho, Ïe by se
mohla kfiídlatka na mûstské pozemky dostat i ze sousedních zaplevelen˘ch parcel,
ale likvidace na parcelách, které nejsou ve
vlastnictví obce není moÏná. Proto je tento projekt, kter˘ má zahrnovat velké území a má se dotknout co nejvût‰ího mnoÏství lokalit s v˘skytem kfiídlatky, tak v˘znamn˘.
Prvním krokem je zmapování v˘skytu
tohoto druhu. Prosíme vás tímto o spolupráci a pfii podezfiení na v˘skyt kfiídlatky
prosím kontaktujte Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, úsek Ïivotního prostfiedí.
Mgr. Radka Krysová

Logo ·tramberka k 650 letÛm
mûsta ·tramberka
Pfií‰tí rok oslaví ·tramberk 650. v˘roãí
pov˘‰ení na mûsto. Za tímto úãelem
uspofiádalo mûsto soutûÏ o logo, které bude provázet a bude pouÏito v pfií‰tím roce
pro v‰echny aktivity mûsta, bude na v‰ech
tiskovinách, kalendáfiích, hlaviãkovém
papíru, plakátech, pozvánkách, upomínkov˘ch pfiedmûtech a dal‰ích.
Do soutûÏe se pfiihlásilo ‰est subjektÛ
se 120 návrhy. K vyhodnocení soutûÏe byla ustavena pûtiãlenná komise. Pfii hodnocení návrhÛ preferovala jednoduch˘,
moderní a v˘stiÏn˘ námût. Na vítûzi se
komise shodla jednohlasnû a rozhodování
nebylo moc sloÏité. Pûkn˘ch návrhÛ se
se‰lo spoustu, ale byly hodnû zdobené
a sloÏité. Pfii zmen‰ení obrázku se detaily
ztrácely.
Vítûzem soutûÏe se stal tfiicetilet˘ Libor Novák,
vlastník
firmy
GRAFIO z Îivotic u Nového Jiãína. Zab˘vá se tiskafisk˘mi a grafick˘mi pracemi.
SoutûÏ byla ohodnocena ãástkou
5000 Kã.
Anna Ra‰ková

·tramberské novinky 5

Oprava soch na území mûsta
·tramberka
V‰ichni, ktefií se rádi procházíte na‰im
mûstem a jeho malebn˘m okolím, jste si
jistû v‰imli, Ïe se opravuje socha Panny
Marie, a jiné, které jiÏ byly v kritickém
stavu. Opravy organizuje místní Katolická jednota a Orel, jako reakci na dopis
z oddûlení kultury, sportu a cestovního
ruchu Mûstského úfiadu ve ·tramberku
k zapojení ‰trambersk˘ch spolkÛ do oslav
650. v˘roãí pov˘‰ení ·tramberka na mûsto v pfií‰tím roce. Vedení akce se ujal br.
Václav David a práce provádí pan Jan Kozel z Bystfiice p. Host˘nem.
Renovace sochy Panny Marie v parku
pod Kotouãem (postavena v roce 1946) je
jiÏ hotová a zaplacená. Opravu sponzoroval místní obãan pan Bohumil Kresta. Socha na Bílé hofie (postavena v r. 1861) je
demontována a opravuje se. Pak je nutné
opravit i sochu u Oãního oddûlení (postavena v r. 1863). V˘hledovû se poãítá s renovací sochy Panny Marie na kopci v zahrádce pana Petrá‰e naproti Perníkovce
(postavena v r. 1855).

Na uvedené opravy bude tfieba nemálo
finanãních prostfiedkÛ. Proto probíhá
sbírka na jejich úhradu. Kdo by chtûl pfiispût, mÛÏe tak uãinit u tûchto na‰ich spoluobãanÛ:
Václav David — Dolní ulice ã. 480
Eva Davidová — Zauliãí ã. 331 — vedle cukrárny
Bohuslava Îerdíková — Námûstí, naproti Staré ‰koly
Darovací listiny jsou k dispozici. S vyúãtováním bude vefiejnost seznámena.
Vûfiíme, Ïe v‰ichni, kter˘m není lhostejn˘ osud tûchto památek, pomohou
s jejich záchranou pro dal‰í generace.
Katolická jednota a Orel ·tramberk

Mûstská knihovna informuje
T˘den knihoven
7—10. 10. 2008
Akce Mûstské knihovny ve ·tramberku
První kroky s internetem:
úter˘ 7.10.—10.00 hod.
Mûstská knihovna
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Básniãky a fiíkadla:
stfieda 8.10.—10.00 hod.
Mûstská knihovna (pro maminky na matefiské dovolené a jejich dûti
âtení pfied spaním:
stfieda 8.10.—12.00 hod. — M· Zauliãí
Povûsti z na‰eho kraje:
pátek 10.10. — Peãovatelsk˘ dÛm Bafiiny
U pfiíleÏitosti t˘dne knihoven nabízíme
v‰em ãtenáfiÛm, ktefií jiÏ mají dlouho zapÛjãené knihy z na‰í mûstské knihovny,
moÏnost vrácení knih bez poplatkÛ za
upomínku. ZároveÀ se do knihovny mohou pfiihlásit noví ãtenáfii. âtenáfisk˘ poplatek zaplatí aÏ v roce 2009. VyuÏijte této mimofiádné nabídky.

První kroky s internetem
VÏdy v úter˘ od 10.00 hodin do 11.00
hodin nabízíme individuální metodickou
pomoc na‰im ãtenáfiÛm i vefiejnosti (nezamûstnan˘m, seniorÛm, maminkám na
matefiské dovolené), ktefií jsou v práci
s internetem úplní zaãáteãníci. Bûhem 1
hodiny pomÛÏeme zájemcÛm zaloÏit
vlastní e–mailovou adresu, ukáÏeme rÛzné vyhledávaãe, seznámíme je s webov˘mi stránkami na‰eho mûsta, ukáÏeme,
jak si vyhledat poÏadovanou informaci.
Kdo by mûl o ‰kolení zájem, neváhejte
a hlaste se v knihovnû nebo na telefon
556 852 216. (Cena = 20 Kã.)
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Novinka
UpozorÀuje v‰echny zájemce o historii,
Ïe vy‰la nová kniha od Pavla Vanãaty
RCAF bylo jejich osudem. Kromû jin˘ch
dvou Ïivotopisn˘ch pfiíbûhÛ zachycujících osudy letcÛ ãeského pÛvodu slouÏících v kanadském královském letectvu
RCAF je v knize pfiíbûh ‰tramberského rodáka V. J. Sopucha. Knihu si mÛÏete zakoupit v Mûstském informaãním centru
nebo pÛjãit prezenãnû v na‰í Mûstské knihovnû.
Anna Ra‰ková

Ze ‰koly
Na cestû … k sobû a druh˘m
je motto ‰kolního vzdûlávacího programu, podle nûhoÏ jiÏ druh˘ rok pracuje celá na‰e ‰kola. Vzdûlávání ÏákÛ podle tohoto programu v leto‰ním ‰kolním roce pobûÏí pro Ïáky 1., 2., 6. a 7. roãníku.
I s ostatními Ïáky ‰koly se pracuje moderními vyuãovacími a v˘chovn˘mi metodami, neboÈ na‰ím prvotním cílem je,
abychom dûti nejen vzdûlávali, ale hlavnû
pfiipravovali pro jejich budoucí samostatn˘ Ïivot ve spoleãnosti.
V tomto ‰kolním roce na‰i ‰kolu nav‰tûvuje celkem 313 ÏákÛ, z toho 178 na
prvním stupni a 135 na druhém stupni.
Do 1. roãníku nastoupilo 29 prvÀáãkÛ,
ktefií jsou rozdûleni do dvou tfiíd. Naopak
letos naposled nav‰tûvuje na‰i ‰kolu 22
deváÈákÛ, ktefií fini‰ují ve sv˘ch pfiípravách na stfiední ‰koly.
Pfiibyly i posily uãitelského sboru, nastoupily 3 nové kolegynû — 2 uãitelky
1. stupnû a pedagogická asistentka.
Na‰e ‰kola klade ve svém programu dÛraz na environmentální v˘chovu ÏákÛ.
V prvním pololetí nového ‰kolního roku
se zamûfiíme na tfiídûní odpadu v jednotliv˘ch tfiídách, ve druhém pololetí budeme pracovat na tfiídních projektech vûnovan˘ch 650. v˘roãí na‰eho mûsta.
Je jiÏ samozfiejmostí, Ïe ve ‰kole pracuje Rada ‰koly. Byli do ní zvoleni noví zástupci z fiad pedagogick˘ch pracovníkÛ
i zástupci rodiãÛ.
Rada se na svém jednání mimo jiné seznámí s v˘roãní zprávou ‰koly za uplynul˘ ‰kolní rok. ·iroká vefiejnost najde v˘roãní zprávu za ‰kolní rok 2007—2008 na
internetov˘ch stránkách ‰koly
www.zsstramberk.cz stejnû jako sloÏení Rady ‰koly, ·kolní vzdûlávací program
i aktuality ze ‰kolních lavic.
I v leto‰ním ‰kolním roce mohou uãitelé, Ïáci i rodiãe konzultovat své problémy s etopedem, v˘chovn˘mi poradci, metodikem prevence. Jejich konzultaãní ho-
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diny jsou rovnûÏ zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách ‰koly.
V‰echny tiskoviny jsou rovnûÏ k nahlédnutí na sekretariátu ‰koly.
První mûsíc nového ‰kolního roku jiÏ
máme za sebou, v‰echny novinky jsme uÏ
vstfiebali, zvykli jsme si na denní reÏim,
byly uÏ i nûjaké písemky, ale i pfiíjemnûj‰í vûci, tfieba náv‰tûva loutkového divadla
v Ostravû.
Pfiejme si navzájem mnoho tolerance,
porozumûní, vstfiícnosti a pevn˘ch nervÛ
aÈ uÏ stojíme za katedrou, sedíme v lavici
nebo doma kontrolujeme ‰kolní práci na‰ich dûtí.
Vlasta Kalí‰ková

Ze sportu
Volejbalová sezona zaãíná
V mûsíci fiíjnu, pfiesnû v sobotu 4. 10.
2008, zaãíná nová sezona pro ‰trambersk˘ volejbal. V této sezonû bude ·tramberk reprezentovat pouze druÏstvo Ïen,
které úspû‰nû postoupilo do Krajského
pfieboru I. tfiídy, kde doplní desítku druÏstev a utká se s t˘my jako je Fren‰tát p.
R., Kyle‰ovice, Orlová aj.
V pfiípravû na novou sezonu sehrály volejbalistky dvû pfiípravná utkání. V prvním pfiivítaly juniorky z Fr˘dlantu n. O.,
které v leto‰ní sezonû budou hrát první ligu juniorek, a na domácí palubovce zvítûzily 3:0. K druhému utkání zajíÏdûly Ïeny
do Fren‰tátu p. R. a po velmi vyrovnan˘ch setech podlehly svému soupefii 1:3.
K prvnímu soutûÏnímu utkání odjíÏdí
‰tramberské volejbalistky v sobotu 4. 10.
2008 do Vratimova a o t˘den pozdûji, v sobotu 11. 10. 2008 od 10 hodin, pfiivítají na
domácí palubovce t˘m z Oder.
Doufejme, Ïe se jim v nadcházející sezonû bude dafiit a tímto zveme v‰echny
fanou‰ky volejbalu, aby pfii‰li povzbudit
‰tramberské volejbalistky do místní haly.
Zaãátky utkání vÏdy v 10 a 14 hod.
Za TJ Kotouã ·tramberk Petra Milichová

Rozpis domácích utkání
pro sezonu 2008/2009:
So 11. 10.
So 1. 11.
Ne 23. 11.
So 6. 12.
So 24. 1.
So 7. 2.
So 21. 2.
So 7. 3.
So 21. 3.

·tramberk—Odry;
·tramberk—Orlová;
·tramberk—Fulnek;
·tramberk—Svinov;
·tramberk—Vratimov;
·tramberk—Bílovec;
·tramberk—Fr˘dlant n. O.;
·tramberk—Kyle‰ovice;
·tramberk—Fren‰tát p. R.

Pozvánka
DDM ·tramberk pofiádá 25. 10. 2008
noãní volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch ‰estek (3+3) pro mládeÏ star‰í 15 let. Registrace od 18.00 do 18.30 hod. Turnaj se koná v sokolovnû ve ·tramberku. Startovné
300 Kã. Informace podá Regina ·mahlíková, tel. 556 812 887, mobil 774 941 733.

Spoleãenská rubrika
Seznam jubilantÛ fiíjen 2008
89
87
86
85
83
82
81

let
let
let
let
let
let
let

Turská Marie
Ocieczková Anna
Hoffmanová Ludmila
JalÛvková AneÏka
Îák Vilém
Sopuchová Vlasta
Petrá‰ová Hedvika
Sopuch Milo‰
80 let Melãáková Vûra
Petrá‰ová Ludmila
Mandová Jindfii‰ka
70 let Heãková Alena
Kyanka Bohumír
Pourová Helena
Jifiíãková Marie
Korityáková ·tûpánka

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ
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Narozené dûti

Mûsto ·tramberk a h divadlo Praha
pro vás pfiipravilo pohádku pro dûti

Jan Jan‰a ❀ Petr Socha

Jak Krakono‰ pekafiku Jífiu
napravil,

Zemfieli:
Jaroslav HubeÀák

Kam do společnosti
a za kulturou

která se koná v pondûlí 6. 10. 2008
v sále Kulturního domu
na Námûstí ve ·tramberku v 16.00 hod.
Vstupné dospûlí 40 Kã, dûti 30 Kã
Srdeãnû zveme v‰echny dûti i jejich rodiãe

Pozvánka
Obãanské sdruÏení Svatováclavsk˘ hudební festival, ·míra–Print s. r. o. a mûsto ·tramberk vás zve v sobotu 4. 10. 2008
v 15.00 hod. do kostela svatého Jana Nepomuckého ve ·tramberku na

La‰i, na ·tramberku uÏ zase stra‰í!
A proãeÏ vás Relax v podhÛfií Beskyd
zve jiÏ na 5. roãník akce

·TRAMBERSKÁ
STRA·IDLA

koncert L’Ange et le Diable
Vystupují Petr Wagner, viola da gamba,
Jacques Ogg (Holandsko), cembalo. Vstupenky mÛÏete zakoupit v pfiedprodeji na
Mûstském informaãním centru ve ·tramberku. Cena 80 Kã.

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

Jazz U písafiÛv
Zámeckém sále, v domû U písafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
v nedûli 5. 10. 2008 od 17.00 hod.
Tentokrát pozvání jazzmana
Borise Urbánka
pfiijal Michal Îáãek (saxofon, flétna)
Písafii milují jazz, a vy?
Vstupné: 90 Kã
V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40,
·tramberk)

18. fiíjna 2008
na ‰tramberském
Námûstí
Tfii ãarodûjky — dobrodûjky vás v podzimní tajemné náladû
opût provedou dnem pln˘m kouzel
a zázraãn˘ch událostí.
V celodenním programu se mÛÏete zúãastnit roztodivn˘ch zkou‰ek (napfi.
rozpoznání ‰trambersk˘ch stra‰idel,
vafiení zázraãné polévky, nauky kouzeln˘ch formulí atd.) a po zásluze získat
Certifikát pokroãilého kouzelníka. Nebude chybût malování na obliãej a v˘roba kouzelnick˘ch pomÛcek (kloboukÛ,
lampionÛ a hÛlek za asistence kouzelnick˘ch uãÀÛ).
Od 11.00 hod. ·tramberské bytosti v‰ech
sfér se probouzejí z dlouhého spánku
od 12.30 hod. Loutkovû divadelní pohádka
O âarodûjné víle,
od 13.30 hod. Náv‰tûva Harryho Pottera,
Hermiony a Rona,
od 14.00 hod. Kouzelnická profi show
„ó nejvy‰‰ího mága“
od 15.00 hod. Tradiãní vyfiezávání d˘ní
Slavnostní pasování kouzelníkÛ
s mini ohÀostrojem
Pofiádáno ve spolupráci s DDM Kopfiivnice.
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Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny
stra‰idelné a stra‰livû Ïíznivé bytosti na

HALLOWEEN PÁRTY
v sobotu 18. fiíjna 2008
od 20.00 do 03.00 hod.
v Apollo Clubu (horní patro Mûstského
pivovaru ·tramberk)
Street dance „Horor v propasti pekla“.
Scénická módní vamp pfiehlídka.
Tajemná upífii taneãnice.
PÛlnoãní ohÀová show. Polibky vílí
(nebo upífii?!). Malování na tûlo
Panák VAMPU za stra‰livû nízkou cenu
nebo zdarma pro kaÏdého pfiíchozího
v kost˘mu!
Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto
·tramberk vás srdeãnû zve na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Robert KfiesÈan & Druhá tráva
ve ãtvrtek 30. 10. 2008 od 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
Jako hlavní host koncertu vystoupí
Pavel Bobek
Vstupenky na koncert získáte
i v pfiedprodeji (cena 150 Kã) —
v infocentru Relax v podhÛfií Beskyd
ve ·tramberku (tel. 556 801 935,
infocentrum@relaxvpodhuri.cz),
dále v MIC Kopfiivnice, ·tramberk,
Pfiíbor a Nov˘ Jiãín.

PROGRAM KINA ·TRAMBERK
NA ¤ÍJEN 2008
Nedûle 5. 10 se z dÛvodÛ ãerpání dovolené kino nehraje.
Nedûle 12. 10. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
NEUVù¤ITELN¯ HULK
Sci-fi, akãní pohádka, 113 min, titulky.

Nenechte ho vzteky zezelenat. Hulk — znám˘ z komiksu — se vrací po pûti letech na filmové plátno.
Zniãit ìábla v sobû samém — to je hlavní vûdeck˘
úkol Bruce Bannera.

Nedûle 19. 10. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
TEMN¯ RYTÍ¤ • Mysteriózní thriller,
drama, 152min, titulky, od 12let
BatmanÛv boj se zloãinem je ãím dál tím riskantnûj‰í. Temn˘ hrdina se proto spojí s poruãíkem
Jamesem Gordonem, aby s jeho pomocí zbavil mûsto Gotham City nûkolika nebezpeãn˘ch zloãineck˘ch band.

Nedûle 26. 10. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
JAK UKRÁST NEVùSTU • Romantická
komedie, 101min, titulky, pfiístupn˘
Hlavní hrdina filmu je sexy, úspû‰n˘ a ví, Ïe se
mÛÏe kdykoli spolehnout na svoji nejlep‰í kamarádku Hannah. V‰echno dokonale funguje aÏ do chvíle,
kdy musí Hannah odcestovat do Skotska a Tom si
s úÏasem uvûdomuje, jak je jeho Ïivot prázdn˘. Proto se rozhodne odcestovat za ní.

V hlavních rolích Patrick Dempsey
a Michelle Monaghan.

NA LISTOPAD P¤IPRAVUJEME
WALL—I TOBRUK MAMA–MIA
MUMIE — HROB DRAâÍHO CÍSA¤E
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

Pfiipravujeme:
Mûsto ·tramberk vás zve na XV. roãník
Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 7. 11. 2008 v sále
Kulturního domu na Námûstí ve ·tramberku od 18.00 hod. do 23.00 hod.
Hraje cimbálová muzika Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic a ná‰ host Jan Rokyta
z cimbálové muziky Technik
Vstupné místenkové 110 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru od pátku 31. 10. 2008 dennû
mimo pondûlí v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod. Pfiedprodej bude ukonãen 7. 11. 2008 v 12.00 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.
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VáÏnû a neváÏnû
Pár postfiehÛ z dopisÛ do knihkupectví,
pfiíspûvek k t˘dnu knihoven.
***
I kdyÏ jsem ·Èastn˘, nejsem ‰Èastn˘ z toho,
co jste mnû poslali. Ilustrace jsou ne‰Èastné
a není ani ‰Èastnû volen˘ typ písma…
***
VáÏené Al‰ovo knihkupectví, chtûla bych
kníÏku, nevím, kdo ji napsal a jak se jmenuje,
ale je to pr˘ moc ãtiv˘ a je tam od pÛlky o zklamané lásce, ale sousedka, co mi to fiíkala, neví, jak to dopadne, protoÏe si ji neãekanû vzal
‰vagr…
Poslali jste mnû knihu Jakou barvu má
mládí. Asi jde o vtip, protoÏe je mnû 74 let,
mám ‰ed˘ zákal a k zab˘vání se barvou mládí
mám daleko…
***
JeÏí‰ek mi loni dal pod stromeãek kníÏku
EgypÈan Sinuhet. Nadûlil mi Sinuheta tak zfiízeného, jako kdyby ten lékafi prodûlal ‰estidenní válku. Kus ho chybûlo, samá bílá místa… Mne ale JeÏí‰kova nesvûdomitost pofiádnû
namíchla, protoÏe jsem se na MUDr. Sinuheta
moc tû‰il. Zfiejmû uÏ ani ten JeÏí‰ek není, co
b˘val. A kdyÏ uÏ i on to „odflakává“, co se pak
mÛÏe ãekat od lidí. KníÏku k opravû jsem zaslal jiÏ pfied rokem. Tak mi tedy napi‰te, budeli kníÏka nebo zdali to v˘roãí pÛjdeme nûkam
oslavit. Jen je‰tû dodávám, Ïe penízky nechci.
Jako náhradu nepfiijmu ani Paní komisárku ãi
Pantátu Bezou‰ku. Srdeãnû zdraví…

• Objednávky a prodej brambor na zimní uskladnûní. Michal Dostál, Dolní 217,
·tramberk. Tel. 737 473 300, 603 562 087,
552 309 254.

• Nabízím zdarma koÀsk˘ hnÛj. Dobr˘
pfiístup vozem. ·tramberk, Libotín, Zuzana Sumarová, tel. 731 464 761.

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

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

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 • mob. 775 305 382

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

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

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