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…z jednání rady
Jaro uÏ vafií a míchá vÛnû a barvy ze
v‰ech moÏn˘ch flakónÛ a kelímkÛ a dosahuje úÏasn˘ch barevn˘ch kombinací a obãas nás ob‰ÈastÀuje i blahodárn˘m sluneãním záfiením.
Máj je povaÏován za nejkrásnûj‰í mûsíc
v roce. Naz˘vají ho také kvûtnem a trnopukem. Staré pranostiky mají na v‰echno pfiipravenou odpovûì. „Májová vlaÏiãka — naroste traviãka, májov˘ de‰tíãek — poroste
chlebíãek. KdyÏ v máji bl˘ská, sedlák si v˘ská. Studen˘ máj — v stodole ráj“.
Rada mûsta na své 39. schÛzi mûla na
programu zprávu o ãinnosti Technické
správy mûsta ·tramberka, zprávu o odpadovém hospodáfiství, zprávu o stavu lesÛ v majetku mûsta, které zpracoval a pfiedloÏil vedoucí TS Josef Va‰ek a zprávu o bytové problematice Karla Procházková.
NáplÀ ãinnosti pracovníkÛ TS je opravdu
tak rÛznorodá a dost ãasto závislá na poãasí. Leto‰ní zima, táhnoucí se od poloviny
ledna aÏ do bfiezna, byla neskuteãnû bohatá
na mnoÏství snûhu a nûkdy uÏ nebylo kam
sníh odhrnout, také rampouchy dosahovaly
obfiích rozmûrÛ a na mnoh˘ch místech
ohroÏovaly obyvatele a bylo nutné je sundat. Na leto‰ní zimní údrÏbu bylo vydáno
skoro 180 tis. Kã. Co se t˘ká odpadÛ a pfiipravenosti na nadcházející sezonu, je podrobnûji uvedena v rozhovoru s panem Va‰kem
o problematice t˘kající se ãinností i oblastí,
o které se starají pracovníci Technické správy.
Zhor‰ila se i platební kázeÀ obãanÛ, pfiestoÏe
to vypl˘vá ze zákona a je povinností kaÏdého
z nás si zaplatit poplatek za komunální odpad. A fieãi typu, já nemám Ïádn˘ odpad, nelze brát váÏnû, protoÏe pak bych asi musel b˘t
mrtv˘ a nemít vÛbec Ïádné potfieby.

V lesním hospodáfiství jsme vlastníky pozemkÛ v lokalitû Bílé hory, Koziny a ãásti
Kotouãe. Lesním hospodáfiem jsou Lesy âR
a o údrÏbu nûkter˘ch lokalit se má starat
Agentura ochrany pfiírody Ostrava. Nedá se
fiíci, Ïe by její starostlivost byla pfiíkladná.
S blíÏící se turistickou sezonou, s velk˘mi a ãetn˘mi akcemi na Námûstí, v areálu
hradu, v Národním sadu, s blíÏícím se kulturním létem ãeká na pracovníky perná pracovní sezona (úklid, odvoz odpadkÛ, seãení
aj.) — opravdu není co závidût. A co fiíci závûrem? Podûkovat za práci, peãlivost a dÛkladnost pfii o‰etfiování ploch vefiejn˘ch
prostranství, domÛ v majetku mûsta, úklidu
a dal‰ích tisících drobn˘ch ãinnostech, ze
kter˘ch je tvofiena pracovní mozaika pracovníkÛ TS.
Rada vzala pfiedloÏené zprávy na vûdomí.
Dal‰í zprávu, t˘kající se bytové problematiky, pfiednesla pracovnice úseku bytového hospodáfiství Karla Procházková. Rada
byla seznámena s ãinností tohoto úseku,
s problémy s neplatiãi a s návrhem na prodej bytov˘ch domÛ v majetku mûsta v souladu s „pravidly na prodej domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor“. Také zprávu o bytové
problematice vzali radní na vûdomí.
Byla schválena v˘povûì smlouvy s firmou Slumeko, s. r. o. Kopfiivnice na odvoz
a odstranûní komunálního odpadu a schválen dodatek smlouvy s firmou Remondis,
spol. s r. o., Praha, poboãka Studénka na odvoz komunálního odpadu. Rada doporuãila
zastupitelstvu ke schválení nákup nového
nákladního vozidla pro oddûlení Technické
správy — Multicar M 26 Profiline.
Pfii kontrole úkolÛ byly vyfiazeny splnûné
a uloÏeny dal‰í. Mgr. Radce Krysové a komisi Ïivotního prostfiedí v ãele s pfiedsedou
ing. Pavlem Podolsk˘m vypracovat návrh
obecnû závazné vyhlá‰ky o místním poplat-

ku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ ve mûstû. Spoleãn˘ úkol obdrÏeli Jan Kozlovsk˘, investor
mûsta a vedoucí TS Josef Va‰ek provést inventarizaci a zpracovat komplexní fie‰ení
autobusov˘ch zastávek na území mûsta
vãetnû finanãního krytí. Místostarostka
Jindfii‰ka Kundlová obdrÏela úkol zvefiejnit
nabídku na uvolnûn˘ nebytov˘ prostor v b˘valém Domû sluÏeb v ãp. 820.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila nájemní smlouvu na pozemky
s Kotouãem ·tramberk, spol. s r. o. a doporuãila zastupitelstvu ke schválení smûnu
pozemku, darovací smlouvu s Kotouãem
·tramberk, spol. s r. o. na chodník na NádraÏní ulici u pfiejezdu a prominutí
90 % poplatku z prodlení dluÏníkÛm v nájemních bytech, pokud dluÏnou ãástku zaplatí nejpozdûji do 30. 5. 2005.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
radní vzali na vûdomí v˘povûì z nájmu nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 820 paní Jany
Hladíkové a Ïádosti nûkter˘ch místních i cizích organizací a ÏadatelÛ o finanãní pfiíspûvek.
Jako nového ãlena komise regeneraãní
schválila rada ing. Petra Kaãmafiíka, zamûstnance Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Byly schváleny pfiíspûvky ve v˘‰i 2 tis. Kã na 3. roãník bûÏeckého závodu Bûh rodn˘m krajem Emila Zátopka, kter˘ se uskuteãní 17. záfií 2005 a finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 3 tis. Kã na vydání
Almanachu pfiíslu‰níkÛ âeskoslovenského
zahraniãního vojska 1939—1945 z území
b˘valého okresu Nov˘ Jiãín, kter˘ vydává
âesk˘ svaz bojovníkÛ za svobodu z Nového
Jiãína.
Jako poslední bod jednání se stalo v˘bûrové fiízení na provozovatele areálu koupali‰tû na Libotínû. Vítûzem se stal pan Robert
·varc ze ·tramberka.
Nedávno se mi stalo, Ïe mi nemoc zaklepala na dvefie a najednou jsem byla pfiinucena pfiehodnotit nûkteré vûci ve svém Ïivotû
a uvûdomit si, jak nûkdy nepodstatné vûci
vyplouvají na hladinu a potápí ty dÛleÏitûj‰í. Îe kvÛli nákladu starostí zapomene ãlovûk na vlastní já, na péãi o zdraví. A Ïe na
„nemocniãní postel padá svût“ (jak pí‰e Jifií

Wolker) uÏ taky mnoh˘ z vás proÏil. A tak si
fiíkám spolu s Janem Nerudou: „Îivota bído,
pfiece tû mám rád“.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé mûsta se se‰li na 16. fiádném
jednání 18. dubna 2005. Jejich rokování bylo mimofiádnû dlouhé (pfies 5 hodin) a rozhodli o záleÏitostech, které se budou t˘kat
nás v‰ech. Posuìte sami.
Zastupitelé vzali na vûdomí hospodafiení
mûsta ·tramberka v roce 2004. Konstatovali, Ïe pÛvodnû schválen˘ rozpoãet ve v˘‰i
32 258,2 mil. Kã se podafiilo do konce roku
2004 zdvojnásobit na 65 202,4 mil. Kã, a to
díky zejména získání dotací na stavební akce (tûlocviãna 10 mil. Kã, obj. 751 7,9 mil.
Kã, oprava památek 730 tis. Kã…) a téÏ pfiím˘mi náklady do ‰kolství 11,7 mil. Kã, dotací na vefiejnû prospû‰né práce nezamûstnan˘ch 320 tis. Kã, dotací pro hasiãe 168 tis
aj. Pracovníci Krajského úfiadu z Ostravy
provedli 2´ kontrolu hospodafiení mûsta
a vypracovali audit, kter˘ potvrzuje, Ïe hospodafiíme bez závad. Dluhová sluÏba mûsta
ke konci roku 2004 ãinila 6,05 %, kdyÏ za
hranici únosnosti se povaÏuje 30 %.
V dal‰ím bloku jednání zastupitelé provedli kontrolu plnûní rozpoãtu od poãátku
roku 2005 a schválili I. úpravu rozpoãtu. Ta
znamená, Ïe díky posílení pfiíjmÛ z daní
(o 1 730 tis. Kã) a zapojení kladného zÛstatku na úãtu mûsta k 1. 1. 2005 (634 tis. Kã)
a provedení dal‰ích dílãích úprav na stranû
v˘dajové i pfiíjmové mÛÏeme posílit rezervu
pro uskuteãnûní fiady stavebních a investiãních akcí o 2 185 tis. Kã.
V dal‰ím z hlavních bodÛ ZM schválilo
provedení 32 stavebních a investiãních akcí
v celkové hodnotû 23 384 tis. Kã (viz jmenovit˘ seznam na jiném místû ·N) v roce 2005.
ZM vzalo na vûdomí rozbor bezpeãnostní
situace ve mûstû, kter˘ zahrnoval zprávu
o trestné ãinnosti Policie âR OO Kopfiivnice, zprávu o ãinnosti stráÏníkÛ MP ·tramberk, zprávu o ãinnosti Zásahové jednotky
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta ·tramberka a informace z Komise k projednávání
pfiestupkÛ.
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Nejdel‰ím a zároveÀ nejproblematiãtûj‰ím bodem jednání ZM se stalo schválení
pravidel pro prodej domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostor. Mûsto ·tramberk vlastní
v souãasné dobû 209 bytÛ, z toho 82 nabízí
do tzv. II. vlny privatizace, kdyÏ první probûhla v letech 1993—1996. NavrÏené byty
k prodeji jsou zejména v obytn˘ch domech
na Bafiinách (723—728,767—769,779—
784), ale téÏ na Kozinû 444 a DráÏném 569.
Mûsto upfiednostÀuje prodej cel˘ch vchodÛ
a domÛ stávajícím nájemcÛm, a to buì do
osobního vlastnictví v‰em nájemcÛm v domû nebo právnické osobû vytvofiené z nadpoloviãní vût‰iny nájemcÛ. Prodejní cena je
urãena vzorcem, kter˘ zohledÀuje velikost
podlahové plochy bytu, kategorii bytu, stáfií
domu a zpÛsob úhrady kupní ceny. Nabídkové ceny, které na jednání zastupitelé poníÏili o 15 % se pohybují v rozmezí od 33 do
118 tis. Kã. Podle údajÛ mûsta jsou tyto ceny o 66 % niÏ‰í neÏ souãasné ceny trÏní.
V tûchto dnech obdrÏí nájemci v˘‰e uveden˘ch bytÛ nabídku mûsta na odprodej bytÛ,
na kterou by mûli reagovat do konce kvûtna
t.r. Podrobná pravidla prodeje bytÛ jsou
k dispozici na Bytové správû u paní Procházkové a na MûÚ. V pfiípadû dostateãného
zájmu o koupi bytu svûfií mûsto organizaãní
a technické zaji‰tûní prodeje odbornû zdatné firmû. Pfiípadn˘ v˘tûÏek z prodeje bytÛ
by mûl slouÏit k zlep‰ení podmínek bydlení
na Bafiinách
ZdÛrazÀujeme, Ïe nabídka mûsta je urãena pouze stávajícím nájemcÛm. Nikoliv tfietím osobám nebo naprosto cizím zájemcÛm. Mûsto nehodlá nájemce k prodeji nutit. Kdo se svobodnû rozhodne, Ïe nabídku
odmítne, zÛstane nadále nájemcem mûsta.
V majetkov˘ch záleÏitostech byl mj.
schválen odkup komunikace pfied panelov˘mi domy od Bytového druÏstva Kotouã
·tramberk, pfiijat byl dar chodníkového tûlesa v blízkosti pfiejezdu Ïelezniãní vleãky
Kozina od Kotouãe ·tramberk s. r. o. v hodnotû 198 tis. Kã do majetku mûsta. Naopak
odsouhlasen byl prodej domeãku na Dolní
Ba‰tû tzv. Jericho za symbolickou 1 Kã synovi pÛvodních vlastníkÛ, panu Lubomíru
Hyklovi z Kanady.
Zastupitelstvo mûsta schválilo finanãní
pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta pro 4 Ïadatele

z dotaãního Programu regenerace památek,
dále smlouvu o zpracování koncepce odpadového hospodáfiství, nákup nového vozidla
Multicar M26 4´4 pro potfieby Technick˘ch
sluÏeb mûsta a smlouvu o prodeji zbyl˘ch
kanalizaãních fiádÛ z majetku mûsta do majetku SmVaK a. s. To ve svém dÛsledku znamená, Ïe po zaplacení kupní ceny, tj. pravdûpodobnû od 1. 7. 2005 budou v‰ichni obãané na území mûsta platit stoãné jiÏ jen jedinému majiteli a provozovateli kanalizace,
a to SmVaK a. s. Ostrava.
Na doporuãení Rady mûsta a Komise sociální a bytové zastupitelé souhlasili s prominutím 90 % poplatkÛ z prodlení v‰em
dluÏníkÛm v nájemních bytech, pokud nájemci uhradí dluÏnou ãástku nájemného
nejpozdûji do 30. 5. 2005.
Zastupitelé byli seznámeni, Ïe zájemce
o areál b˘valé Oãní léãebny nezisková o. p. s.
Reditus Ostrava do konce bfiezna nesplnila
Ïádnou ze tfií podmínek uzavfiení kupní
smlouvy. Po osobním zdÛvodnûní fieditelky
paní Kroãilové a její Ïádosti o prodlouÏení
termínu do 30. 6. 2005 zastupitelé s tímto
návrhem vyslovili souhlas.
Ing. Jan Socha

Na slovíãko…
pane Va‰ku…
Dnes jsem za‰la na slovíãko za vedoucím Technické správy ·tramberk Josefem
Va‰kem, abych mu poloÏila nûkolik otázek z oblasti jejich pÛsobnosti.
1. Jaká byla uplynulá zimní sezóna, co
vás nejvíce potrápilo?
Leto‰ní zima zaãala prakticky aÏ ve
druhé polovinû ledna, ale nebyla na zimní údrÏbu jednoduchá. Napadalo nejvíce
snûhu v posledních letech a jelikoÏ zima
byla koncentrována do dvou mûsícÛ, vytvofiily se na komunikacích extrémní podmínky. Pfii souãasném poãtu a stavu na‰í
techniky která nemá rezervu a jede na doraz, se projevily nûkteré závady na vozidlech. V˘padky byly vykryty traktorem
z Lesní ‰kolky a sypaãem firmy Slumeko
Kopfiivnice. Ve spolupráci s firmami Jap-
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stav a Bamed byl prÛbûÏnû odstraÀován
nahrnut˘ sníh na krajnicích z nejkritiãtûj‰ích míst na‰ich cest. Pro pfiedstavu
uvádím poãty vyvezen˘ch aut i s tonáÏí.
56 automobilÛ TATRA (10 t), 58 AVIA
(3 t), 20 LIAZ (8 t). Pracovníci na VPP
provádûli ãi‰tûní mostu na DráÏné, pfiístupu k po‰tû okolí radnice a budovy
mûstského úfiadu. Na budovách v majetku mûsta bylo pravidelnû provádûno odstraÀování rampouchÛ ve spolupráci s firmou Zelenka. Mezi povinnosti pracovníkÛ TS patfií i údrÏba cestiãek na hfibitovû.
Letos byla situace zvlá‰È nároãná, protoÏe
jsme mûli za první tfii mûsíce 8 pohfibÛ
a bylo tfieba vÏdy mít prostory upravené.
Kromû poruch na silniãní technice vidím jako nejvût‰í problém zimní údrÏby
stále rostoucí poãet aut na krajnicích.
V nûkter˘ch místech uÏ neprojede ani na‰e technika. A pokud neprojede ta, tak
tfieba ve svozov˘ch dnech na odpad nás
ãeká druh˘ den nakládání asi 150 popelnic ruãnû. I kdyÏ na tuto skuteãnost upozorÀuji nûkolik let, situace se zhor‰uje.
2. Zaãala turistická sezóna, jak jste
pfiipraveni, co vás ãeká?
V souãasnosti máme uklizen cel˘ katastr mûsta po zimní údrÏbû. Jsou pfiipravena parkovi‰tû pro motorizované turisty.
Zv˘‰enou pozornost jsme vûnovali Národnímu sadu a atrakcím pro dûti v nûm
umístûn˘m. BohuÏel se stává pravidlem,
Ïe se v tomto prostoru schází mládeÏ,
která zafiízení niãí, protoÏe tato jsou stavûna skuteãnû jen pro dûti. Urãitû dobfie
je mínûna akce Ukliìme ·tramberk, která
nyní probíhá formou sbûru odpadkÛ do
plastov˘ch pytlÛ. âasto v‰ak slouÏí ne k vyãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství, ale k odvozu
odpadu z vlastních domácností a pozemkÛ.
3. A co odpady?
V zavedeném systému sbûru, tfiídûní
a v˘vozu odpadu v na‰em mûstû do‰lo
k nûkolika zmûnám. Jedná se zejména
o zmûnu v˘vozové firmy u nebezpeãn˘ch
odpadÛ a v˘vozu kontejnerÛ o objemu
1 100 l. Pro svoz komunálního odpadu
v sudé t˘dny je vyuÏíváno vozidlo IVECO
s nosností 5 tun. V minulém t˘dnu byl
dokonãen svoz velkoobjemového odpadu,

kter˘ probíhal po dobu 12 pracovních
dnÛ a celkem bylo svezeno 22,67 tun.
Tento svoz mûl zaãátek kaÏd˘ den ve
12.00 hod. pfiistavením vozidla a trval do
16.00 hod. na rÛzn˘ch stanovi‰tích postupnû v celém mûstû. BohuÏel uÏ dávno
pfied zaãátkem svozu se tvofiily hromady
odpadu vÏdy na daném místû. Byly mezi
nimi i odpady nebezpeãné, pneumatiky,
barvy, baterie atd. Pracovníci TS musí následnû v‰e znovu tfiídit, protoÏe na skládce není moÏno tyto vûci uloÏit. V pfií‰tím
roce se budu snaÏit, aby se tato situace
neopakovala a byl dodrÏen ãasov˘ termín
nakládání velkoobjemového odpadu. Nûktefií obãané by si mûli dále uvûdomit, Ïe
prostor u nádob na separovan˘ odpad je
urãen v˘hradnû pro tento druh odpadu.
NemÛÏe tedy slouÏit jako skladi‰tû ve‰kerého druhu odpadu.
5. Je nûjaká dobrá zpráva na vylep‰ení technického vybavení technické správy?
Mám skuteãnû dobrou zprávu. Mûstské
zastupitelstvo schválilo nákup nového vozidla Multicar M26 pro na‰i organizaci.
Vozidlo budeme mít k dispozici v mûsíci
záfií a chceme ho vyuÏít uÏ pfii zimní
údrÏbû v závûru leto‰ního roku. Jedná se
o vozidlo univerzální, na které se dají
v budoucnu dokoupit pfiídavná zafiízení
pro rÛzné oblasti na‰í ãinnosti.
Závûrem chci tímto podûkovat v‰em
pracovníkÛm TS za odpovûdnou a kvalitní práci pro na‰e mûsto.
I já se pfiipojuji a dûkuji za ãas i rozhovor.
V. M.

V˘zva!
Mûsto ·tramberk pfiipravuje u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí osvobození publikaci ·TRAMBERK A NùMECKÁ OKUPACE. Prosíme obãany, ktefií vlastní jakékoli fotografie, dokumenty, rodinné kroniky apod., vztahující se
k tomuto tématu, o jejich laskavé zapÛjãení
na adresu Muzeum Zd. Buriana, Zauliãí
456, tel. 556 852 240. Dûkujeme.
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Stavební a investiãní akce v roce 2005
âíslo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

název akce
Oprava stfiech Bafiiny 767—769
V˘mûna bojleru Bafiiny
Oprava opûrné zdi DraÏné 539
Odvodnûní stavby DraÏné
Oprava oken — nádstavba Bafiiny 818—819
Cesta mezi nov˘mi RD (ing. Bortel)
Oprava schodi‰tû z námûstí na Trúbu
V˘mûna a doplnûní dopravního znaãení
VO Závi‰ická po ul. K Oãnímu
VO Bafiiny — garáÏe
VO oprava svítidel v MPR
Oprav stfiechy Z·
V˘mûna klempífisk˘ch prvkÛ Nám. ã. 11
ZU· — rekonstrukce, teplá voda
ZU· — rekonstrukce WC, regulace topení
Sanace „Pískovna“ — oplocení
Elektroinstalace M· Zauliãí
Vrt Libotín – dokonãení
Oprava opûrné zdi u Staré ‰koly, chodník, kanal.
Ohfiívaã TUV Bafiiny ã. p.750
Úpravy v MIC
Oprava WC — nám. ã. 310
Úpravy v KD — zvuk, osvûtlení, Ïidle, malba
Investice dopravní technika pro TS
Oprava schodi‰tû v Trúbû, údrÏba
Nadchod u nádraÏí — v˘mûna ãástí fo‰en
Oprava komunikace na PZP
Oprava komunikace „Hraniãky“
Z·, Stará ‰kola — fie‰ení zamrzání r˘n a svodÛ
PrÛtah mûstem II. etapa
Rekonstrukce Z· ·tarmberk (krãek, ‰atny)
Dokonãení rekonstrukce ã. p. 751
Celkem

cena v tis. Kã
400
10
80
110
25
30
10
200
250
140
50
70
30
50
120
100
500
45
265
100
10
100
150
500
400
12
50
20
125
10 000
4 150
5 282
23 384

Informace ze Ïivotního prostfiedí
^ Tajemná zákoutí ·tramberka ^
Nejsou moc vidût. Najdete je náhodou.
Pfii nedûlní vycházce. Tam, kde byste je vÛbec nehledali. A najednou… rozkládá se
pfiímo pfied vámi. Je moÏná nenápadná, ale
vy ji vidíte. âerná skládka.
Nevytvofiila se sama. Vznikla zdarma
a zdarma také hyzdí. Vznikla dovedností lidsk˘ch rukou za pomoci omezenosti a neo-

choty najít pro uloÏení nebo likvidaci odpadu jiné fie‰ení. Bez uvaÏování, které by ãlovûku nemûlo b˘t vzdáleno, se nepotfiebn˘
materiál, aÈ je to co je to, prostû hodí kamkoli, kde na nûj dotyãn˘ hyzditel neuvidí.
Nûjaké trápení s tím, Ïe jiní lidé odpad vidí
ho ani nesvûdí, natoÏ aby ho bolelo pomy‰lení, Ïe zneãi‰Èuje Ïivotní prostfiedí. To uÏ
vÛbec nehrozí. O tom svûdãí poãet 19 ãern˘ch skládek na území ·tramberka.
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Jediné, co mÛÏeme dûlat, je kontrolovat
své okolí. Neb˘t k nûmu lhostejní. Chránit
si to své kolem sebe. Dfiív nebo pozdûji se to
vyplatí. Nespoléhat na to, Ïe se to nûjak vyfie‰í. Mûstsk˘ úfiad mÛÏe zabezpeãit jejich
likvidaci, aãkoliv na odstranûní v‰ech 19
skládek finance mûsta zdaleka nestaãí, kdo
se ale postará o to, aby se neroz‰ifiovaly
a nevznikaly znova?! Tady nehrají roli peníze, ale úplnû nûco jiného…
Je to v lidech, není-liÏ pravda?
Fakta:
Poãet ãern˘ch skládek zmapovan˘ch ãleny
komise ÎP na území mûsta ·tramberka: 20
V˘daje na likvidaci 4 skládek v roce 2004:
27 000 Kã
V˘daje na likvidaci 1 skládky jiÏ v roce 2005:
25 000 Kã
Finance potfiebné na likvidaci zb˘vajících
skládek: nad roãní rozpoãet mûsta
Informujte se kam a jak˘ odpad je moÏno
uloÏit:
— ASOMPO a. s., Îivotice u Nového Jiãína
(„skládka Mofikov“)
• Tel.: 556 759 385, 602 532 955, kontaktní osoba: Ing. Pfiemysl Hajník
• E-mail: phajnik@quick.cz
• www.edb.cz/asompo
— SLUMEKO Kopfiivnice
• Tel.: 556 802 100, 556 879 632
• www.slumeko.cz

Informace oddûlení TS
Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 27. kvûtna a v sobotu 28. kvûtna
2005 se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude
provádût firma REMONDIS Studénka. Zastávky vozidla:
Pátek 27. 5. 2005
Bafiiny u restaurace
Bafiinka
Bafiiny
u zahrádkáfiské osady
Paneláky u Domu
mládeÏe
DráÏné u vlakového
nádraÏí

15.00—15.45 hod.
15.50—16.20 hod.
16.25—17.10 hod.
17.15—17.50 hod.

Zauliãí parkovi‰tû
u ‰koly

18.00—18.45 hod.

Sobota 28. 5. 2005
Námûstí
8.00—19.00 hod.
Závi‰ická ulice
9.10—10.10 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch 10.15—10.45 hod.
Rybské paseky
u zásobníku plynu
10.50—11.30 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Mûstské informaãní
centrum nabízí
V˘pravnou publikaci LA·SKÁ BRÁNA
BESKYD (Dobové pohlednice 1895—
1945) autorÛ PhDr. Stanislavy Kováfiové
a ing. Ale‰e Pustûjovského, pfiiná‰ející
ãasto unikátní historické zábûry Bordovic, Dolního a Horního Sklenova, Drnholce nad Lubinou, Hájova, Hukvald,
Kopfiivnice, Lichnova, Mni‰í, Prchalova,
Pfiíbora, Rybí, Rychaltic, S˘korce, ·tramberka, Tiché, Vefiovic, Vûtfikovic, Vlãovic,
Závi‰ic a Îenklavy, je opût v nabídce
Mûstského informaãního centra ve ·tramberku (Zauliãí 456). Kniha s podrobn˘m ãesk˘m, anglick˘m a nûmeck˘m
textem je vhodn˘m dárkem pro v‰echny
ctitele zdej‰ího regionu; cena 460 Kã.

Nebytové prostory
k pronajmutí
Mûsto ·tramberk nabízí k pronájmu 2
nebytové prostory v domû ã. 820 ve
·tramberku na ul. NádraÏní, I. poschodí.
(DÛm sluÏeb)
BliÏ‰í informace získáte na MûÚ ·tramberk u paní J. Hanzelkové, tel.: 556 812 084
e-mail: fin.hz@stramberk.cz
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P¤IJÍMAâKY NOVù?

Klípky a stfiípky
ze ‰koly
JARO b˘vá ve ‰kole ve znamení rÛzn˘ch
SOUTùÎÍ a OLYMPIÁD.
Ti, ktefií letos nejlépe Z· zviditelnili sv˘mi v˘kony, znalostmi a umem, byli:
LENKA TOBOLOVÁ, 8. A tfiída
Ve v˘tvarné celostátní soutûÏi s názvem
„Evropa ve ‰kole“ za kresbu Pohled z okna
mé tfiídy — získala 1. místo. Kresbu si mÛÏete prohlédnout na poslední stranû ‰kolního ãasopisu ·KLEB, rovnûÏ si zde mÛÏete
pfieãíst o dal‰ích úspû‰n˘ch Ïácích a poãinech v na‰í ‰kole.
JAKUB PETRÁ·, 9. B tfiída
Dokazuje opakovanû, viz kaÏdoroãní úspû‰ná umístûní v nároãn˘ch matematick˘ch soutûÏích, Ïe patfií mezi nejnadanûj‰í
Ïáky zdej‰í ‰koly. I letos získal ocenûní
v krajském kole matematické olympiády.
·koda, Ïe brzy na‰e fiady opustí.
GRATULUJEME a v‰em dûkujeme za reprezentaci Z· ·tramberk.
8. 4. 2005 nav‰tívila
6. B tfiída útulek pro
pejsky v Kopfiivnici
a pfiedala dobrovoln˘ pfiíspûvek od dûtí ve v˘‰i 1 710
Kã. Tam, kde je to potfieba,
je kaÏdá pomoc dobrá a t˘ká se to i nûm˘ch
tváfií.
Rozmístûní na:
·kola
Gymnázia a SO·
Gymnázium
SP·E a SOU Fren‰tát p. R.
SO· a SOU Nov˘ Jiãín
VO·, SO· a SOU Kopfiivnice
SEP· Studénka
IS·–COP Fren‰tát p. R.
SP· stavební V. Mezifiíãí
SL· Hranice
SP· MV Hole‰ov

poãet ÏákÛ
6
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1

Jak dopadne nov˘ systém pfiijímacího fiízení, kter˘ zavedl nov˘ ‰kolsk˘ zákon, ukáÏe ãas.
I kdyÏ, upfiímnû fieãeno, vût‰inu rodiãÛ
a ÏákÛ 9. tfiíd zajímá hlavnû jedno slovo:
„Pfiijat(a)—nepfiijat(a)“, a to v dobû, kdy se
zaãtete do tûchto fiádkÛ, bude jiÏ zfiejmé.
PfiipomeÀme, Ïe z faktického hlediska se
nové pfiijímací fiízení pfiíli‰ neli‰í od toho
pÛvodního. Drtivá vût‰ina uchazeãÛ vÏdy
uspûla uÏ v prvním kole, komu to nevy‰lo,
zkusil to napodruhé, pfiípadnû si stejnû hledal ‰kolu s voln˘mi místy sám. TakÏe místo
dvou pouze jedna pfiihlá‰ka k povinnû vypsanému 1. kolu pfiijímacího fiízení, po
nûmÏ mohou následovat kola dal‰í, a to tak
dlouho, dokud jednotlivé S· nenaplní své
tfiídy. Daleko podstatnûj‰í zmûnou neÏ
v systému pfiijímacího fiízení zfiejmû bude
jeho náplÀ, obsah. Stfiední ‰koly vybírají své
budoucí studenty podle nov˘ch kritérií, napfi. s jinou strukturou testÛ (viz SCIO), kdy
vûdomosti nejsou zdaleka v‰e, co je ke
zvládnutí pfiijímacích zkou‰ek tfieba.
Na‰i Ïáci byli systematicky pfiipravováni
v jednotliv˘ch pfiedmûtech, semináfiích, vypracovávali rÛzné verze pfiijímacích testÛ,
pokou‰eli se o „zkou‰ky naneãisto“, seznamovali se s osvûdãenou strategií a v‰ím, co
je vhodné znát k úspû‰nému sloÏení pfiijímacího fiízení.
Z celkového poãtu ÏákÛ 9. tfiíd na‰í Z·
(38) se hlásilo 27 ÏákÛ na SO· s maturitou
vãetnû gymnázií (tj. cca 70 %), zb˘vajících
(cca 30 %) na SOU.
obor
elektrotechnika
zdravotnick˘ asistent
obchodní akademie
mechanik sefiizovaã
obchodní akademie
mechanik el. zafiízení
OA — cestovní ruch
hotelnictví—turismus
tech. zafiízení budov
lesnictví
bezp. správní ãinnost
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SO· OOM Ostrava–Hrab.
SO· a SOU Fr˘dek–Místek
Sze· Nov˘ Jiãín
SO· Vsetín

1
1
1
1

ochrana osob a majetku
odûvnictví
ochr. Ïivotního prostfiedí
podnikatel—cestovní ruch

SOU
IS·–COP Fren‰tát p. R.
VO·, SO· a SOU Kopfiivnice
SOU, OuaU Nov˘ Jiãín
Sze· a SOU N. Jiãín
SOU Bílá

5
1
3
1
1

kuchafi, ãí‰ník, cukráfika, servírka
elektrikáfi
tesafi, zedník
opraváfi zem. strojÛ
mechanizátor lesní v˘roby

Vzhledem k tomu, Ïe nejsem prognostik ani vûdma, nemohu nyní napsat, kolik ÏákÛ si
po 18. dubnu oddychne a konstatuje: „Mám to!“. Pfiesto jim nejen já, ale v‰ichni ve ‰kole,
budeme drÏet palce a vûfiit, Ïe v‰echno dopadne tak, jak má.
Jana Bri‰ová

Informace z hradu
Zástupci firmy Technoprojekt, a. s. Ostrava srdeãnû dûkují ãlenÛm divadelních spolkÛ Divadla Pod vûÏí, Kotouã, dûtem z dûtského divadelního souboru a skautÛm z oddílu âesk˘ Junák ze ·tramberka za pomoc
pfii kulturní akci Otevírání hradu.
Zvlá‰tní podûkování pak patfií reÏisérovi
Divadla Pod vûÏí Josefu Markovi za ãas, trpûlivost, invenci a reÏijní ztvárnûní celé akce

Mûsto ·tramberk ãeká letos spousta akcí
a zv˘‰en˘ zájem turistÛ. Urãitû nastanou
rÛzné problémy, zejména v dopravû. Prosím
proto v‰echny obãany o ohleduplnost
a vstfiícnost.
VáÏení rodiãové — fiidiãi, Ïádám vás,
abyste pfii pfiíjezdu ke ‰kole nenechali dûti
vystupovat do vozovky, ale na chodník, tedy
na pravou stranu. Nezapomínejte, Ïe jde
o va‰e dûti. Dûkuji.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Nov˘ hudební
a taneãní obor

Policejní koutek
VáÏení spoluobãané,
asi je v‰em známo, Ïe Policie âR ãastûji
kontroluje úãastníky dopravy. Pfiiná‰í to
dobré v˘sledky, ub˘vá v tûchto dnech dopravních nehod.
Mûstská policie se také pfiipojí k tûmto
akcím tím, Ïe zamûfií svou pozornost na
chodce a cyklisty. Budeme kontrolovat nejen dodrÏování pravidel silniãního provozu,
ale i stav jízdních kol.
Znovu se objevily stíÏnosti na nûkteré
spoluobãany ohlednû spalování odpadÛ,
hlavnû plastÛ a hmot obsahujících nebezpeãné látky. Jedná se pfiedev‰ím o ulice Zauliãí, Dolní a Námûstí. Na‰e kontroly budou
zamûfieny i na tyto pfiípady.

ZU· ZdeÀka Buriana Kopfiivnice, poboãka ·tramberk, pfiijímá nové Ïáky do hudebního a taneãního oboru.
Informace na ã. 556 852 820 (odpoledne mimo úter˘)
Na nové Ïáãky se tû‰í kolektiv uãitelÛ ZU·
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Spoleãenská rubrika

Program kina ·tramberk

Jubilanti

na kvûten 2005

na mûsíc kvûten 2005
70 let Ludmila Bajerová, Horní Ba‰ta
75 let Emílie ·udáková, Bafiiny
Václav Jurák, Libotín
Robert Prosek, Záuliãí
80 let Marie Riedlová, Libotín
Vladimír Ja‰ek, Kozina
Anna ·mahlíková, Záuliãí
81 let Stanislav Jan‰a, Námûstí
Zdenka Staryszáková, D. Ba‰ta

Nedûle 1. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
SAMETOVÍ VRAZI
Kriminálnû-psychologick˘, 130 min, od 15 let
Siln˘ pfiíbûh, skvûlé obsazení, na reÏijní stoliãce klasik ãeské detektivky Jifií Svoboda.
To v‰e nabízí film o orlick˘ch vraÏdách, jakási ãeská porevoluãní mafiánská sága.
V hlavních rolích Michal Dlouh˘, Jan Dolansk˘, Alice Veselá a dal‰í.
Nedûle 8. 5. 2005
·TRAMBERSKÁ POUË
Nedûle 15. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
SNOWBOARëÁCI
Komedie, 100 min, pfiístupn˘
DobrodruÏství o první lásce, prvním svádûní a moÏná i prvním sexu. To v‰e v ãeské komedii, která k vám po letech opût pfiichází
ze zasnûÏen˘ch hor.

82 let Jan Luká‰ek, DráÏné
83 let Anna Hajdová, Kozina
ZdeÀka Holubová, Kozina
84 let Anna Juráková, Kopec
86 let Matilda VaÀková, Bafiiny
Ludmila Chovancová, Kopec
87 let Ludmila Petrá‰ová, JaroÀkova
96 let Marie Davidová, Závi‰ická

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

Nedûle 22. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
LETEC
Drama, titulky, 170 min, od 15 let
Leonardo Di Caprio v roli slavného letce, reÏiséra a dobrodruha Howarda Hughse.
Nedûle 29. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
P¤ÍBùHY OBYâEJNÉHO ·ÍLENSTVÍ
Komedie, 100 min, pfiístupn˘
KdyÏ zastfielíme v‰echny, tak to dobfie dopadne! Komediální love story o rÛzn˘ch podobách lásky. Trojnásobn˘ drÏitel âeského
lva Ivan Trojan v nové komedii kultovního
scenáristy a reÏiséra Petra Zelenky.
NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
PÁD T¤ETÍ ¤Í·E, FOTR JE LOTR,
SMÍM PROSIT?

Zemfielí
za bfiezen 2005
Marie Fojtíková
Tomá‰ Petrá‰
Ludmila Vaccová

Upfiímnou soustrast
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Kam do spoleãnosti, za pouãením a za kulturou
1. ·tramberské Bicibici
Datum:
âas:
Umístûní:
Kontakt:

1. 5. 2005
10.00—16.00
Námûstí ·tramberk
Vladimír Gajda — ·míra–print,
s. r. o. — 602 240 721
Popis:
1. máj LP 2005
Setkání lidí ve znamení B˘ka
Narodili jste se v jiném znamení neÏ B˘k?
Pokud nejste trpûliví jako B˘k, neãtûte! Jo,
my B˘ci máme mnohem více kladn˘ch vlastností, Ïe? Ale také máme rádi „svÛj klid“, umûní, vynikající jídlo a nejradûji jsme zalezlí doma. Na prvního máje se to poslední b˘ãí pravidlo pokusme zmûnit. Na námûstí ve ·tramberku jsme tentokrát pfiipravili setkání lidí ve
znamení B˘ka doprovázené pfiehlídkou bubeníkÛ a gurmánsk˘mi hody. Pro kaÏdého úãastníka „B˘ka“ máme pfiipraven dárek. Vstup na
‰tramberské námûstí je voln˘. Stánky s obãerstvením a nápoji od 10.00 hod., program zaãíná v pravé poledne.
Bubeníci a skupiny: Tubabu, Mro‰ & The
Voices, Pavel Fajth, Drum trek
Gurmánské hody: Peãená selátka, steaky,
miska Chilli con carne (keramickou misku si
mÛÏete odnést domÛ)
Dal‰í atrakce: elektrick˘ b˘k, stále probíhá
v˘stava „Kuriozity ze sirek“
Na velkou úãast B˘kÛ a dal‰ích znamení se
tû‰í
Tfii B˘ci

Klub seniorÛ zve v‰echny spoluobãany
a hosty slavné ‰tramberské pouti
na v˘stavku fotografií a ruãních prací
s názvem „Dfiíve a dnes“.
Tuto akci pofiádáme v Klubu seniorÛ
(vchod z Horní Ba‰ty) v sobotu 7. 5. 2005
od 9.00 do 18.00 hod.
a v nedûli od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í pofiadatelé

NezapomeÀte, Ïe 8. 5. 2005 se koná
ve ·tramberku pouÈ
·tramberské novinky 10

Mûsto ·tramberk zve v‰echny své obãany
na slavnostní a dÛstojnou
vzpomínku k 60. v˘roãí ukonãení války
a osvobození mûsta ·tramberka
ve stfiedu 4. 5. 2005
V 18.30 hod. je sraz na Námûstí.
Lampiónov˘ prÛvod vyjde v 18.45 hod.
do Národního sadu k památníku padl˘ch.
Slavnostní slovo pronesou starosta mûsta
ing. Jan Socha a Josef Adamec.
Jmenovitû budou vzpomenuti v‰ichni,
ktefií poloÏili své Ïivoty
pfii obranû mûsta a vlasti.
Hudební doprovod SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka.

Slavnostní otevfiení
·tramberského pivovaru
Datum:
âas:
Umístûní:
Kontakt:
Popis:

21. a 22. 5. 2005
10.00—16.00
Námûstí ·tramberk
Vladimír Gajda — ·míra–print,
s. r. o. — 602 240 721
Bohat˘ doprovodn˘ program
Vystoupení skupiny Buty
Parní vlak z Ostravy

Na závûr slavnosti je pfiipraveno
pfiekvapení pro v‰echny dûti.

ZU· ZdeÀka Buriana Kopfiivnice, poboãka
·tramberk zve na Ïákovsk˘ koncert,
kter˘ se koná dne 26. 5. 2005 v 16.30 hod.
v Kulturním domû na Námûstí
Vstupné dobrovolné

Restaurace Na hfii‰ti pofiádá
v sobotu 21. 5. 2005
LETNÍ VEâER
Hraje skupina KONDOR BAND.
Zaãátek ve 20.00 hod., vstupné 30 Kã.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.

V˘stava Kuriozity ze sirek
16. 4.—6. 5. 2005
Anglick˘ klub, ·tramberk
(v JaroÀkovû pekárnû na Námûstí)
Otevfieno dennû 10—18
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Konec kvûtna – bez tabáku
Témûfi kaÏd˘ ví, Ïe koufiení ‰kodí zdraví.
Není pfiekvapením, Ïe kufiáci mají dvojnásobné riziko úmrtí. U kufiaãek byly zji‰tûny
podobné v˘sledky (o 60 % zv˘‰ené riziko
úmrtí). U nás je koufiení velk˘m problémem.
KdyÏ byla v Americe zakázána reklama tabákov˘ch spoleãností, tyto spol. pfiesunuly miliardy dolarÛ na reklamu do v˘chodní Evropy a do Asie. Dnes vidíme billboardy s reklamou na cigarety témûfi v kaÏdé hlavní ulici
mûst. Koufiení cigaret je podle názoru mlad˘ch lidí vzhledovû velmi atraktivní a ãím
dál více jich zaãíná koufiit. I mládeÏ se totiÏ
domnívá, Ïe ti ktefií koufií, mají více pfiátel!
Navzdory tomu bylo statisticky zji‰tûno,
Ïe ve v˘chodní Evropû by více neÏ 50 % dûtí a mládeÏe rádi zanechalo koufiení! MoÏná
nejen oni ãekají na ná‰ podnût, nebo nûjak˘
impuls. V‰ak nehofií, ne?…
Svûtová zdravotnická organizace kaÏdoroãnû 31. kvûtna vyhla‰uje „Den bez tabáku“. U této pfiíleÏitosti probûhne ve ·tramberku jiÏ v sobotu 28. 5. pfiedná‰ka s pozvánkou na celosvûtovû zfiejmû nejúspû‰nûj‰í protikufiáck˘ semináfi s názvem: „Za
pût dní nekufiákem“. Semináfi s registrací
bude mít zahájení 26. kvûtna a bude probíhat od pondûlí 30. 5. do pátku 3. 6. vÏdy
v 18 hod. v Anexu Mûstského úfiadu v Kopfiivnici pod vedením zku‰eného lektora Petra Pimka z Ostravy. Pro ‰tramberské úãastníky je také i s materiálním vybavením „odvykovka“ zcela zdarma.
Pro na‰i vefiejnost je dobrou zprávou
skuteãnost, Ïe ti ktefií sami chtûjí pfiedcházet nemoci, pfiedãasné smrti, nebo jen chtûjí zjistit, jak je odnauãení koufiení „jednoduché“, mají jedineãnou pfiíleÏitost se setkat s odborníky. Proã vÛbec nezáleÏí na
tom, jak silnû a zdravû se dnes mÛÏeme cítit? Proã je koufiení cigaret pfieváÏnû jistou
a rychlej‰í cestou do hrobu?
Na tyto a dal‰í otázky dostaneme fundovanou odpovûì od oblíbeného lékafie
MUDr. Pavla SIKORY, kter˘ bude tentokrát hostem Klubu zdraví v sobotu
28. kvûtna v 16 hod. Pfiedná‰ka s v˘stavkou a ochutnávkou bude opût v zasedací
místnosti Kulturního domu ve ·tramberku
na námûstí.

Ze sportu
TJ Kotouã ·tramberk
oddíl volejbalu
V sezónû 2004/2005 jsme hráli 6 mistrovsk˘ch soutûÏí. Nejvût‰ího úspûchu dosáhlo
druÏstvo kadetek — 2. místo v Krajském
pfieboru.

Umístûní druÏstev v sezónû 2004/2005
Star‰í Ïákynû — 17. místo v KP
Kadeti — 9. místo v KP 1. tfiídy
Kadetky — 2. místo v KP 1. tfiídy
Juniorky — 5. místo v KP 1. tfiídy
Îeny — 8. místo v KP 1. tfiídy
MuÏi — KP 2. tfiídy — soutûÏ se je‰tû
hraje — ukonãení 18. 6. 2005
Za oddíl volejbalu Jifií Svoboda

·ipky
Závûreãn˘ turnaj v rámci soutûÏe neregistrovan˘ch hráãÛ v ‰ipkách „O putovní
‰trambersk˘ pohár“ se konal 2. 4. 2005
v obecní hospodû ve ·tramberku.
Na turnaj se sjelo 18 hráãÛ ze ·tramberka, Îenklavy, Kopfiivnice a Pfiíbora. V˘bornû
si vedli hráãi ze Îenklavy, ktefií obsadili první dvû místa. Nejpfiesnûj‰í oko mûl Roman
Hykel, kter˘ zvítûzil pfied Richardem Parmou, oba ze Îenklavy. Tfietí místo vybojoval
Jaromír Dobiá‰ ze ·tramberka a na ãtvrtém
místû skonãil Ladislav Gzyl z Kopfiivnice.
Celkov˘m vítûzem soutûÏe roãníku
2004—2005 a drÏitelem „Putovního ‰tram-
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berského poháru“ na jeden rok se stal Roman Hykel ze Îenklavy. V tûsném závûsu za
ním skonãil Jaromír Dobiá‰ ze ·tramberka,
tfietí Richard Parma ze Îenklavy a na ãtvrtém místû Rudolf Kotonsk˘ ze ·tramberka.

Tímto bych chtûl podûkovat v‰em hráãÛm za jejich vynikající sportovní v˘kony
a hlavnû v‰em sponzorÛm turnaje, bez nichÏ by to ne‰lo.
— Fa Felis Miroslav Kvita ·tramberk
— Obecní hospoda Vratislav Lo‰ák ·tramberk
— PTN–VESTRA s. r. o. Radek VáÀa, vedoucí
servisu Mo‰nov
— Cukrárna SOPO Zdenka Lo‰áková
·tramberk
— Mojmír Vacca ·tramberk
R. K.

·tramberská desítka
XXV. roãník silniãního bûhu na 10 km — sobota 16. dubna 2005
Závod probûhl za ideálního sluneãního poãasí
MuÏi do 39 let 1966 a mlad‰í
Pofiadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Jméno
KfiiÏák Ján
âotov Ivan
Blaha Tomá‰
Bitala Václav
Belokostolsk˘ Tomá‰
Pop Tomá‰
Michna Pavel
Luhov˘ Michal
Ambros Jakub
Jurák Tomá‰
Îabíãek Václav
Krko‰ka Michal
Navafiík Martin
Wala Petr
Keller Michal
Polách Zdenûk
Melãák Tomá‰
Vrága Fílip
Sopuch Petr
Tonãík Petr
Vásk˘ Rostislav
Suchánek Luká‰
Fabián Ondfiej
Purkar Richard

Oddíl
A·K Grafobal Skalica
Chropynû
AK ASICS KromûfiíÏ
PSK Olymp Praha
A·KP Îilina
ATEX Zlín
TJ Slezan F–M
A·K Grafobal Skalica
MK Kopfiivnice
MK Kopfiivnice
SK Hranice
AC Nov˘ Jiãín
X-AIR Ostrava
MC Wallo Havífiov
MK Kopfiivnice
Fren‰tát p. R.
MK Kopfiivnice
AK ASICS KromûfiíÏ
MK Kopfiivnice
Multip Nov˘ Jiãín
MK Kopfiivnice
KHB Radegast
FABI TEAM
MK Kopfiivnice
·tramberské novinky 13

Roãník
1970
1966
1976
1977
1984
1971
1975
1984
1987
1975
1967
1987
1982
1971
1975
1968
1975
1988
1989
1971
1989
1979
1979
1976

âas
34:09,9
35:38,3
35:57,0
36:10,9
36:37,3
37:04,8
37:22,0
38:12,6
38:45,7
39:45,7
40:05,4
40:37,1
41:08,6
41:47,4
42:00,9
42:32,5
43:29,3
43:33,4
43:56,3
45:14,8
45:16,4
46:09,4
54:37,0
99:99,9

Pofiadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Pofiadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pofiadí
1
2
3
4
5

MuÏi 40 aÏ 49 let

1956—1965

Jméno
Veliãka Zdenûk
Vrága Zdenûk
Schütz Petr
Petrá‰ Rostislav
·tyndl Miroslav
Gro‰ ·tefan
Harabi‰ Zbynûk
âech Zdenûk

Oddíl
X-AIR Ostrava
RoÏnov p. R.
TJ Orlová Lutynû
KRB ZdeÀka Pokludy
Atletika Poliãka
FOTO Morava
ATEX TUFO
Ostrava

MuÏi 50 aÏ 59 let

1946—1955

Jméno
Neuwirth Alexandr
Kvita Josef
Jelínek Petr
Buãek Michal
Smola Josef
Tichavsk˘ Petr
·vrãek Jifií
Tománek Pavel
Najdek Bohumír
Kornia Pavel
Rechtenberg Karel
Vesel˘ Pavel
Matysík Vladimír
Strako‰ Josef

Oddíl
MK Kopfiivnice
MK Kopfiivnice
MK Kopfiivnice
Racing Ole‰ná
MKS Ostrava
Slov. Slávie Uh. Hradi‰tû
Poruba
LKVE Vefiovice
Racing Ole‰ná
Sakala Sport Fren‰tát
PJR Fren‰tát
Kopfiivnice
VP Ostrava
Vlãovice

MuÏi nad 60 let

do roku 1945

Jméno
Bednafiík Jifií
Seltenreich Jan
Jelínek Matûj
Navara Petr
Rossi Otto

Roãník
1962
1958
1962
1965
1957
1941
1965
1958

âas
38:23,9
40:25,8
41:35,0
42:13,4
42:55,9
44:32,3
46:31,0
49:01,2

Roãník
1955
1951
1952
1954
1951
1948
1953
1955
1955
1954
1947
1946
1948
1949

âas
39:35,9
43:07,4
43:13,4
43:37,3
45:40,7
45:49,5
47:16,4
47:51,3
49:22,2
49:47,9
50:47,9
51:44,4
53:12,7
62:35,1

Oddíl
Mni‰í
Studénka
Hradec Králové
·tramberk
MK Seitl Ostrava

Roãník
1945
1941
1942
1945
1943

âas
44:44,3
49:20,6
49:38,5
53:44,4
59:58,3

Oddíl
AC Pardubice
Olymp Brno
TJ Jablonec
MK Seitl Ostrava
·tramberk

Roãník
1969
1985
1975
1954
1986

âas
40:44,4
43:14,3
43:36,9
57:34,4
60:17,8

Îeny
Pofiadí
1
2
3
4
5

Jméno
·ádková Irena
Krstevová Andrea
Kvitová Renata
Skálová Lenka
·enková Terezie
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Závod pofiádala SK pfii ZO OS KOVO KOTOUâ ·TRAMBERK, spol. s r. o.
Sponzofii: ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o., KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, MUDr. Quarda Antonín
TraÈov˘ rekord: muÏi
Vesel˘ Petr
32:32,4 (1994)
Ïeny
·ádková Irena
37:58,0 (2002)
Dal‰í informace na http:// sweb.cz/stramberska.desitka a http:// www.beh.cz

Kam za sportem
DDM ·tramberk ve spolupráci s komisí
mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu
a ‰kolské pofiádají tradiãní sportovní
soutûÏ pro v‰echny

FIT RODINA
1. 5. 2005 v tûlocviãnû na Zauliãí
Zaãátek je v 10.00 hod.,
zápisné je dûti 5 Kã, dospûlí 10 Kã
SoutûÏit mohou celé rodiny i jednotlivci
Sportovního ducha,
sportovní odûv a obuv
a dobrou náladu si vezmûte s sebou.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Trochu ãarování o filipojakubské
noci a stavûní májÛ v lidové tradici
Nejen lásky ãas zaãíná v máji, ale hned
první kvûtnové Filipojakubské noci je v lidové tradici pfiipisována ãarodûjná moc. V noci
z 30. dubna na 1. kvûtna pr˘ mají neãisté síly vût‰í moc, neÏ jindy. Víra v neãisté síly,
stará jako lidstvo samo, se ãasem promûnila
v povûru, Ïe ãert, kam nemÛÏe strãí Ïenskou, tedy ãarodûjnici. Vût‰inou staré Ïeny
b˘valy podezfiívány ze spojení s ìáblem. Proto se provádûly rÛzné praktiky na ochranu
domu i chléva. Pfied vrata domu i chléva se
poloÏily vyryté drny, protoÏe ãarodûjnice,
neÏ mohla vstoupit, musela pfiepoãítat
v‰echna stébla a to jí trvalo aÏ do rána, kdy

její moc pominula. Stavení se kropilo svûcenou vodou, pfied vrata a na dvÛr se zapichovaly pruty a trní, aby se ãarodûjnice popíchaly, na návsi se práskalo biãem a stfiílelo
z pu‰ky, aby ãarodûjnice zahnali a vûfiilo se,
Ïe je moÏné zahlédnout v noci ãarodûjnici
na kfiiÏovatce nebo na opu‰tûném místû.
Zapalovaly se ohnû na vyv˘‰en˘ch místech na ochranu pfied ãarodûjnou mocí, pozdûji se z v˘roãních ohÀÛ stalo „pálení ãarodûjnic“, kdy mladíci zapalovali metly a ty
pak vyhazovali do v˘‰ky, aby vidûli ãarodûjnice na ko‰Èatech.
Dal‰í z lidov˘ch povûr — o pÛlnoci pfied
sv. Filipem a Jakubem bylo moÏné najít
i poklady, ale to pak musel mít takov˘ „pokladokop“ u sebe rÛzné pfiedmûty, aby ho
ochránily pfied zlou mocí, jako napfi. kvût
z kapradí, hostii, svûcenou kfiídu apod.
S pfiíchodem mûsíce kvûtna bylo spojeno
stavûní staroãesk˘ch májÛ. To po pÛlnoci
chlapci za‰li do lesa, uÈali bfiezov˘ stromek,
hladce jej oklestili, ozdobili jej vûnci, kvítím, pentlemi a ãerven˘mi hedvábn˘mi ‰átky a uprostfied návsi jej postavili. KaÏdá zachovalá panna dostala svou májku, kterou ji
postavil pod okny mil˘, která nemûla milého, tak nûkter˘ svobodn˘ mládenec. Kolik
bylo v domû dívek, tolik májek se stavûlo.
První májovou nedûli po poledni chodili
mládenci s hudbou a májkou od domu k domu a sbírali dívky i dárky a spoleãnû se na
návsi nebo v hospodû veselili.
PrestiÏní záleÏitostí bylo mít co nejvy‰‰í
máj, vy‰‰í neÏ v sousedních obcích. Nahofie
b˘val vûnec z chvojí s pentlemi. Nûkdy museli mládenci máj pfies noc hlídat, aby jim
chlapci ze sousední vesnice neukradli vûnec
z máje, protoÏe to by pfiineslo hanbu celé
vsi pro pfií‰tí rok.
(z knihy Církevní rok a lidové obyãeje)
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V. M.

• Prodám zahradu ve ·tramberku v Dolní
ulici 1 400 m2. âásteãnû ve svahu, jiÏní
strana, moÏnost i stavebního místa.
Tel. 728 679 082.

• Drogerie ·tramberk, Zauliãí ã. 602,
oznamuje, Ïe má v nabídce kompletní bazénovou chemii vãetnû potfieb pro údrÏbu
bazénÛ (síÈky, plováky, lepidla, testry…).
Pfiijìte — jste srdeãnû vítáni.

Odborn˘ servis
plynov˘ch kotlÛ
Stavění a půjčování lešení,
výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva
Josef Petráš,
Zauličí 242, Štramberk
mob. 728 869 392

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

vám nabízí
@ Revize a kontroly domovních
plynovodů
@ Renovace kotlů
@ Prohlídky, čištění, střední
i velké opravy
@ Chemické čištění kotlů a bojlerů
od vodního kamene a vápence
@ Úpravu tvrdosti vody ústředního
topení
@ Seřízení kotlů pro měření emisí
@ Měření účinnosti spalování
a seřízení spotřeby
@ Pravidelný servis
@ Opravy do 24 hodin

Jiří Kovalský, Veřovice 361
Mob.: 603 816 847, Tel.: 556 857 244

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

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
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