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…z jednání rady
Dlouho jsme ãekali a doãkali se, opravdové jaro s krásn˘m poãasím a kyticemi kvûtÛ je tady.
Rada mûsta na své 46. schÛzi dne 14. dubna
mûla na programu zprávy z oblasti Ïivotního
prostfiedí, odpadového a lesního hospodáfiství.
Zprávy o problematice Ïivotního prostfiedí,
zprávu o lesním hospodáfiství vãetnû Národní
pfiírodní památky ·ipka a zprávu o odpadovém
hospodáfiství zpracovala a radû pfiedloÏila referentka úseku Ïivotního prostfiedí Mgr. Radka
Krysová a zprávu o ãinnosti komise Ïivotního
prostfiedí za uplynulé období pak pfiedsedkynû
komise Vûra Michnová. Rada vzala na vûdomí
pfiedloÏené zprávy s pfiipomínkami. V rámci
projednávané oblasti byly schváleny dodatky ke
smlouvám o zaji‰tûní provozu sbûrného místa
biologicky rozloÏitelného odpadu a nájemní
smlouva a smlouva o prodeji sbûrné nádoby
s firmou ASOMPO a. s. Îivotice u Nového Jiãína a byl uloÏen úkol vedoucímu oddûlení technické správy Josefu Va‰kovi provést zpevnûní
ploch pro umístûní kontejnerÛ na biologicky
rozloÏiteln˘ odpad.
Zprávu o v˘konu státní správy na úseku matrik, jména a pfiíjmení, rejstfiíku trestÛ, vidimace
a legalizace, agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních pasÛ a evidence obyvatel za rok 2008
zpracovala a radû pfiedloÏila referentka Eli‰ka
Hyklová. Rada tuto zprávu vzala na vûdomí.
Radní vzali na vûdomí provedenou kontrolu
úkolÛ ke dni 14. 4. 2009. Zastupitelstvu mûsta
byly doporuãeny ke schválení pfiíspûvky pro jednotlivé Ïadatele z Programu regenerace MPR
a MPZ.
Rada schválila pfiijetí darÛ a darovací smlouvy s firmami a podnikateli na podporu oslav 650
let mûsta, a to s fimou THERM, s. r. o. Ostrava
na 10 tis. Kã, s firmou DEC-PLAST Trade, s. r. o.
Pfiíbor také na 10 tis. Kã, s paní Annou Mik‰íkovou, provozovatelkou rehabilitaãního zafiízení, ve v˘‰i 2 tis. Kã. Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta odebrání licencí tûm pekafiÛm ·trambersk˘ch u‰í, ktefií poru‰ili podmínky licenãní smlouvy a doporuãila udûlit licenci

a uzavfiít licenãní
smlouvy s nov˘mi
pekafii ·U, dále doporuãila zastupitelstvu
projednat a schválit
podání Ïádosti o zapsání ãásti MPR mûsta ·tramberka do Seznamu památek UNESCO. Bylo schváleno zv˘‰ení platu fieditelce Z· a M· ·tramberk
dle návrhu a v souladu s rozvojov˘m programem Ministerstva ‰kolství âR. Byly schváleny
smlouvy o spolupráci a propagaci na rok 2009
s Vala‰sk˘m královstvím a smlouva o spolupráci s divadelním spolkem Kotouã na pofiádání
XII. ‰tramberské divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch divadelních souborÛ. Radní vzali na vûdomí konání valné hromady Pfiedstavenstva
spoleãnosti âeské spofiitelny a.s. Praha a doporuãili zastupitelstvu ke schválení delegáta na
valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO, a. s.
s termínem konání 29. 5. 2009. Bylo schváleno
pofiízení a umístûní pamûtní desky v Z· ·tramberk „Zloãiny komunismu: politické procesy
1948—1989 v Kopfiivnici a okolí“, rada vzala na
vûdomí problematiku správních poplatkÛ a uloÏila referentce finanãního oddûlení Katefiinû
Kollerové ve spolupráci s Mûstskou policií
·tramberk pfiekontrolovat zvlá‰tní uÏívání vefiejného prostranství v souladu s ohlá‰en˘mi
poplatkov˘mi povinnostmi ÏadatelÛ.Byly schváleny smlouvy na poskytování peãovatelské sluÏby dal‰ím zájemcÛm. Byly projednány zámûry
zvefiejnûní prodeje pozemkÛ a zámûru prodeje
zemûdûlské stavby. Byla dána v˘povûì nájemci
ãásti pozemku, byl schválen dodatek k podnájemní smlouvû na prostory v b˘valém statku
a také dodatky k nájemním smlouvám na pozemky a nájem a podnájem nebytov˘ch prostorÛ se ZO âSOP APOLLO ·tramberk. Radní doporuãili zastupitelstvu mûsta vyuÏití pfiedkupního práva a tím pádem koupi bytové jednotky
na Bafiinách za cenu dle kupní smlouvy vãetnû
prokazateln˘ch investovan˘ch nákladÛ. Byla
schválena smlouva o uzavfiení smlouvy budoucí na realizaci pfieloÏky distribuãního zafiízení

k dodávce elektrické energie s âEZ Distribuce,
a. s. Praha, byli schváleni vítûzové poptávkov˘ch fiízení na odstranûní vlhkosti obvodového
zdiva v Z· ·tramberk, a to firma JAPSTAV MORAVA s. r. o. Lubina a na zpracování projektové
dokumentace na Turistické informaãní centrum
spoleãnost d21 architekti s.r.o. Ostrava a také
smlouva o dílo s touto spoleãností. Byl schválen
vítûz dal‰ího poptávkového fiízení na zpracování
projektové dokumentace pro stavební fiízení na
akci Regenerace sídli‰tû Bafiiny, a to firma LINEPLAN s. r. o. Ostrava – Mariánské Hory a také
smlouva o dílo a mandátní smlouva s touto firmou, byl schválen dodatek smlouvy s firmou Renards Brno na zpracování Ïádosti na rekonstrukci hasiãské zbrojnice. Starostka Vûra Michnová byla povûfiena podpisem v˘‰e jmenovan˘ch
smluv a dodatkÛ. Rada vzala na vûdomí vyhodnocení prokazetelné ztráty ostatní dopravní obsluÏnosti za rok 2008 a souhlasila s vyplacením
zÛstatku úãtu pro zaji‰tûní prokazatelné ztráty
jednotliv˘m obcím.
Hezké poãasí navozuje dobrou náladu a pohodu. I lidé rozkvetli, jako ta pfiíroda.
„Smích a úsmûv jsou brána a dvefie, jimiÏ se
mÛÏe do ãlovûka dostat mnoho dobrého“
(Ch. Morgenstern). Tak ãerpejte jaro v‰emi póry celého tûla, koupejte se ve sluneãní lázni,
proÏívejte radost ze znovuprobuzení pfiírody,
Ïivota, lásky a oãekávání lep‰ích ãasÛ.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Oznámení provádûní deratizace ve mûstû
·tramberku a v˘zva k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pfiipravuje i v tomto roce
v souladu s ustanovením § 57 zákona ã.
258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, provedení deratizace na nemovitostech v majetku mûsta. Deratizace na zafiízeních, objektech a podzemních sítích v majetku mûsta bude provedena od 11. do
15. kvûtna 2009. V tomto roce byla ve v˘bûrovém fiízení vybrána firma, která bude ve stejném období zaji‰Èovat hubení hlodavcÛ v kanalizaãní síti v majetku SMVak i v celém areálu závodu Kotouã ·tramberk spol. s r. o. Bylo zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci
Mûsto Kopfiivnice.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme v‰echny vlastníky nebo správce objektÛ (tj. rodinn˘
dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty, restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod. k souãinnosti

a provedení deratizace na sv˘ch nebo svûfien˘ch
objektech.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm a správcÛm
provést následující opatfiení:
— Otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím
potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním).
— Opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch
objektÛ.
— Utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.
— Vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod. zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit
a spodní ãást dvefií pfiípadnû oplechovat.
— Odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky, které
mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt.
— Zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby po‰kozené a netûsnící, udrÏovat ãistotu v jejich
okolí.
— Zajistit poloÏení nástrah v jednotném termínu urãeném Mûstsk˘m úfiadem ·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny
v souladu se zákonem ã. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika âR. Pfii
moÏném v˘skytu potkanÛ bûhem roku prosím
kontaktujte úsek Ïivotního prostfiedí, aby mohla
b˘t sjednána náprava. Dûkujeme za spolupráci.
Mgr. Radka Krysová

VáÏení pacienti
Pfied nûkolika mûsíci jsme pro vás pfiipravili
dotazník ohlednû spokojenosti s lékárnou ve ·tramberku. V‰ichni jsme mûli moÏnost se vyjádfiit k tomu, co v lékárnû zlep‰it, kter˘ sortiment
zde roz‰ífiit atp.
V‰em, ktefií si dali tu práci a zanesli vyplnûné
dotazníky do lékárny, k lékafii ãi na mûstsk˘
úfiad chci podûkovat. Odpovûdí nebylo mnoho,
ale z tûch, které jsme obdrÏeli, jsem nabyl dojmu, Ïe v rámci moÏností je v‰e v pofiádku a s lékárnou jste spokojeni.
Je zde pouze pár vûcí, které se dají zlep‰it:
Roz‰ífiíme sortiment o vût‰í v˘bûr kosmetiky
a pleÈov˘ch krémÛ, pofiídíme na sklad levnûj‰í,
ale kvalitní fiadu krémÛ na pleÈ. Sortiment
zdravotní obuvi jsme upravili tak, Ïe je zde v˘bûr pro dûti i dospûlé, ‰kolní i vycházková obuv.
Obrovsk˘ v˘bûr, jako je v lékárnû Centrum Kopfiivnice zfiejmû z prostorov˘ch dÛvodÛ asi nedocílíme, ale i tak se domnívám, Ïe si zde vyberete. V pfiípadû potfieby máme moÏnost objednat
z katalogu zdravotní obuvi a kaÏd˘ t˘den dodavatel pfiiveze dan˘ objednan˘ typ boty.
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Dal‰ím poÏadavkem bylo doplnit zdravou
i sportovní v˘Ïivu — zavedeme základní preparáty, které budou vhodné pro mnohé z vás. Dále zv˘‰íme zásobu receptov˘ch lékÛ, abyste se
nemuseli opakovanû vracet do lékárny — nav˘‰íme poãty tûch nejdÛleÏitûj‰ích pfiípravkÛ. To
v‰e jsou pro nás fie‰itelné vûci a ihned se jim pfiizpÛsobíme.
Co se t˘ãe poÏadavku ohlednû úpravy doplatkÛ a niÏ‰ích cen, mohu vás ubezpeãit, Ïe se snaÏíme mít stejné podmínky jako v Kopfiivnici.
V dne‰ní tûÏké dobû, kdy „soupefiíme“ s obrovsk˘mi fietûzci lékáren, poliklinick˘ch i nemocniãních lékáren, je pro nás rozhodující va‰e podpora. KaÏdou va‰í náv‰tûvou ve VA·Í lékárnû
pfiispíváte k tomu, Ïe tady existujeme pro vás.
Dal‰í zmûnou je úprava pracovní doby. Od
1. 4. 2009 jsme zavedli polední pauzu v dobû od
11.30 do 12.00.
Pavel Schleis, lékárna ·tramberk

Sdûlení hasiãÛ
Od 1. dubna leto‰ního roku do‰lo ke zmûnám
ve vyrozumívání obyvatel moderními elektronick˘mi sirénami a místními rozhlasy a to tak,
Ïe by mûly pfiedem upozornit na následnou
zkou‰ku sirén. „Za nûkolik minut probûhne
zkou‰ka sirén“. Avízo bude nahráno také cizojazyãnû — anglicky, nûmecky a rusky.
V horizontu jednoho roku by mûly b˘t do pamûti el. sirén nové informace nahrány na celém
území republiky. Star‰í el. sirény to neumí. U nás
máme jedinou moderní, a to na hasiãárnû. V na‰í zemi neustále pfiib˘vá lidí, ktefií nerozumí ãesky, jde o turisty a pfiistûhovalce, proto dochází
k inovaci. Taky si moÏná nûktefií v‰imli, Ïe se
upustilo od svolávání ãlenÛ v˘jezdové jednotky
k událostem pomocí sirén. Po rozsáhl˘ch v˘zkumech vefiejného mínûní, které probûhly v loÀském roce, do‰lo k tûmto opatfiením. âlenové
jednotek byli doposud vyrozumíváni k zásahu
pomocí sirény a „Pega“. Nyní se pfie‰lo na vyrozumûní ãlenÛ zásahové jednotky na vlastní mobilní telefony, kde obdrÏí jak hlasovou, tak textovou správu, o jakou událost se jedná a kde. Proto se nedivte, kdyÏ znenadání potkáte hasiãe, jak
se urychlenû dostavuje na hasiãárnu a jednotka
vyjíÏdí k zásahu i bez houkání sirén. Toliko nûkolik slov o zmûnách v fiízení ochrany obyvatel.
Jifií Hoffmann

Dárcovství krve
V roce 1948 je zfiízena Národní transfuzní
sluÏba Ministerstva zdravotnictví. Ta zfiizuje
transfuzní stanice. Dárcovství bylo placeno, ale
byli také bezpfiíspûvkoví dárci. Od roku 1964
jsou bezpfiíspûvkoví dárci odmûÀováni:

1 odbûr — kapka krve. Pfiívûsek
2 odbûry — Vzorn˘ dárce
6 odbûrÛ — ZaslouÏil˘ dárce
Plakety Dr. Janského
bronzová — 10 odbûrÛ
stfiíbrná — 20 odbûrÛ
zlatá — 40 odbûrÛ
Od roku 1993 se udûlují zlaté kfiíÏe —
3. tfiídy — 80 odbûrÛ
2. tfiídy — 120 odbûrÛ
1. tfiídy — 160 odbûrÛ
Byl zaloÏen Klub dárcÛ krve. Plakety udûluje
oblastní v˘konná rada ââK, KfiíÏe udûluje Praha.
Ochota dárcÛ, darovat krev pro zdraví a ãasto i záchranu Ïivota je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobãanÛm. Patfií jim dík nejen tûch, kter˘m pomohli navrátit zdraví, ale
celé na‰í spoleãnosti.
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ — místní skupina ·tramberk kaÏd˘ rok oceÀuje a zvefiejÀuje jejich zásluÏnou ãinnost. Spolu s Mûstsk˘m úfiadem
·tramberk jim dûkuje a odmûÀuje mal˘mi upomínkami.
ââK — místní skupina ·tramberk

Dárci krve ze ·tramberka v roce 2008
Zlat˘ odznak — 40 odbûrÛ
Milan Kuãera
Stfiíbrn˘ odznak — 20 odbûrÛ
Tomá‰ Brdíãko
Tomá‰ Jahu
Marie ·ustalová
Bronzov˘ odznak — 10 odbûrÛ
Pavel Koliba
Martin Hrouda
Pavel Kalí‰ek
Je‰tû jednou dûkujeme Marie ·ustalová

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Pfiedãítaã od Bernharda
Schlinka je pfiíbûh mladíka,
zamilovaného do mnohem
star‰í Ïeny, o jejíÏ temné nacistické minulosti se dovídá
teprve pozdûji. Kniha byla zfilmována a v leto‰ním roce nominována na pût OscarÛ. Pfiedstavitelka hlavní Ïenské role — Kate Wissletová,
získala Oscara za nejlep‰í hereãku.
Mezigeneraãní konflikty a rodinné problémy
odhalují v povídkové knize Nech mû Ïít ãe‰tí
autofii — Irena Obermannová, Eva Hauserová,
Jifií Stránsk˘, Ivan Klíma, Edgar Dutka, Jan
Balabán a Alena Zemanãíková.
Zakázaná noc od Thierryho Serfaty je thriller z lékafiského prostfiedí o zneuÏití vûdy a manipulaci s lidskou psychikou.
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Publikace vûnována jogurtu, o kterém se zvídav˘ ãtenáfi dozví témûfi v‰echno, od jeho v˘roby, úlohy ve v˘Ïivû, aÏ po jeho vyuÏití pfii zdravotních potíÏích, se jmenuje Jogurtová kuchafika a sestavila ji Hana Sedláãková. V‰ichni pozorujeme Ïivot kolem nás a je logické, Ïe nás jisté skuteãnosti a jevy zaujmou natolik, Ïe se
snaÏíme pro nû najít vysvûtlení. Odpovûdi na
kuriózní i obyãejné záhady najdete v knize Petera-Matthiase Gaedeho a Jense Rehländera —
Jak zpívá velryba.
Kluky nefie‰ím od Sandry Lanczové se odehrává jednoho horkého léta na malé chatû.
Prázdniny tu spolu tráví dvû dívky – rebelka
a rockerka Pavlína, která trpí neustálou averzí
ke v‰emu a ke v‰em, a její sestfienice, hezká
a oblíbená Adéla, kterou více neÏ kluci ze sousední chaty, pfiitahují skuteãní muÏi. A ukazuje
se, Ïe právû to je kámen úrazu.
Láska se neptá, co je jí dovoleno, ale…
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 mûstské knihovny

Divadelní pfiehlídka — zhodnocení
VáÏení divadelní pfiátelé,
17. dubna 2009 skonãila XII. ·tramberská divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních souborÛ pfiedáním ocenûní tûm soutûÏícím, ktefií
vás, diváky, nejvíce zaujali buì sv˘m ztvárnûním divadelních postav, vytvofiením poutavé
scény, reÏijním zpracováním pfiedstavení nebo
vlastní divadelní hrou. Sv˘mi hlasy jste vy sami
rozhodli o tom, kdo se v leto‰ním roce bude radovat z va‰í pfiíznû:
V kategorii:
• nejlep‰í hra: Divadelní soubor „Berani“ z Tû‰kovic „1 + 1 = 3“ 23 hlasÛ
• nejlep‰í scéna: Josef Hrãek DS Kotouã
·tramberk „Drahou‰ek Anna“ 10 hlasÛ
• nejlep‰í reÏie: Divadelní soubor „Berani“
z Tû‰kovic „1 + 1 = 3“ 16 hlasÛ
• nejlep‰í Ïenská role: Pavla Jurková DS Kotouã ·tramberk za roli „Anny“ 7 hlasÛ
• nejlep‰í muÏská role: Jifií Vavreãka DS z Tû‰kovic za roli „Johna Brauna“ 21 hlasÛ

v kategorii hodnocení kuliãkami si získal nejvût‰í obdiv Divadelní soubor „Berani“ z Tû‰kovic se hrou „1 + 1 = 3“, kdy zvítûzil s koeficientem hodnocení 2,89.
âlenové v‰ech souborÛ napjali své síly k tomu, aby vás, diváky, upoutali a abyste si z pfiedstavení odnesli ty nejhezãí záÏitky. Vyhovût
vkusu kaÏdého diváka je ov‰em velmi tûÏké, ale
doufáme, Ïe si kaÏd˘ z náv‰tûvníkÛ leto‰ní pfiehlídky na‰el v programu nûco, co ho zaujalo.
Chtûli bychom tímto jménem v‰ech úãinkujících a pofiadatelÛ co nejsrdeãnûji podûkovat
Vám, divákÛm, za to, Ïe zÛstáváte na‰í pfiehlídce vûrni a v‰em sponzorÛm za podporu, bez níÏ
by se tato na‰e pfiehlídka nemohla uskuteãnit.
Dovolujeme si vûfiit, Ïe se s vámi setkáme
i v pfií‰tím roce, kdy otevfieme oponu XIII. ·tramberské divadelní pfiehlídce amatérsk˘ch divadelních souborÛ a slibujeme, Ïe se budeme
snaÏit program pfiehlídky sestavit tak, abychom
vám pfiinesli co nejpfiíjemnûj‰í záÏitky.
Dagmar Bene‰ová,
za ãleny DS Kotouã ·tramberk

Podûkování sponzorÛm ☺
Dovolujeme si touto cestou srdeãnû podûkovat sponzorÛm, ktefií nám poskytli sponzorské
dary na akce: Konference Magistrátu z Ostravy,
Den Zemû a Dny klasické kytary. Jedná se firmy:
·míra-print s. r. o. a pekafie u‰í K. Harrandovou,
M. Hanzelku, M. Bára, B. ·uterovou, M. Lo‰áka.
Anna Ra‰ková

Informace pro v‰echny
Tento v˘znamn˘ rok pro ·tramberk i pro
·tramberáky se sv˘mi kulturními akcemi rozbûhl velkou, pfiímo raketovou rychlostí. Nebudu vyjmenovávat v‰echny akce, které uÏ probûhly, ale otfiu se jen okrajovû o ty nejdÛleÏitûj‰í. Zaãali jsme v lednu novoroãním koncertem,
plesy a hlavnû obecním bálem. Únor byl zasvûcen v˘stavû fotografií kapliãek Po stopách poutníkÛ na Horu Olivetskou. Pofiádána spoleãnû
s DS Pod vûÏí. V bfieznu uÏ tradiãnû zaãala divadelní pfiehlídka amatérsk˘ch souborÛ, letos
uÏ XII. roãník. Slavnostní ukonãení bylo 17.
dubna. Duben se pfiehoupl do sv˘ch sluneãních
dnÛ pfiipomenutím 50 let trvání M· na Bafiinách. Hned den nato se v kostele sv. Katefiiny
hrálo divadelní pfiedstavení Barabá‰. Kdo zhlédl, urãitû nelitoval. V˘kony hercÛ byly skvûlé,
ale vyzdvihnout zaslouÏí Josef Hrãek, kter˘
sv˘m skvûl˘m v˘konem dojal nejednoho diváka.
Dûti pobavila pohádka Pfiíhody vãelích medvídkÛ hned 6. dubna. Sokolsk˘ kros probûhl 24.
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dubna, v˘stava jarních kvûtin 24. dubna — 26.
dubna. Pro dûti byl pfiipraven v Kamenárce Pohádkov˘ les v rámci DnÛ Zemû t. j. 25. dubna.
Kvûten zaãne uÏ tradiãní, pro ·tramberk v˘znamnou akcí Dny klasické kytary. No a pouÈ je
pouÈ.
Teì se dostávám k tomu, proã to vlastnû pí‰i.
Chci uÏ dopfiedu v‰echny ·tramberáky, rodáky,
b˘valé i souãasné Ïáky základní ‰koly pozvat na
na‰e ãervnové akce. Mal˘ závdavek probûhne uÏ
6. a 7. ãervna. Odpolední pásmo nazvané Z dávn˘ch vûkÛ probûhne 6. ãervna. Zaãneme v 16
hodin. Usly‰íte skvûlou praÏskou skupinu Back
Side Big Band. Pfiipraveno je pásmo milostné
poezie Václava I. Lucemburského NetouÏím po
ráji, pûveck˘ sbor Ondrá‰ pfiednese Glagolskou
m‰i ‰tramberskou od pana Bohumila Kresty.
Veãer zakonãíme divadelní hrou. V‰e ve spolupráci mûsta a DS Pod vûÏí. Pokraãujeme v nedûli 7. ãervna módní pfiehlídkou s názvem Co
dokáÏou ·tramberáci. Manek˘nky z fiad obãanek doprovodí hudební skupina o 105 Davida
Plandora. Pokud bude pûkné poãasí, uch˘líme
se do amfiteátru Pod starou vûÏí. Nejvût‰í oslavy v‰ak probûhnou 19.—21. ãervna. Program
bude bohat˘, pestr˘, proto sledujte novinky, v˘lepová místa, internet apod. UÏ dnes pozvûte své
pfiíbuzné, známé a v‰echny milovníky ·tramberka. Zaãneme uÏ v pátek 19. ãervna — v Z·
od rána bude probíhat konference ke ‰kolním
projektÛm, odpoledne bude pokraãovat Dnem
otevfien˘ch dvefií. V 16 hodin slavnostnû odhalíme pamûtní desky rodákÛm a pohfibíme ostatky spisovatele ZdeÀka Bára a jeho rodiny na ‰tramberském hfibitovû. DS Kotouã ukonãí den
divadelní hrou Veronika. V sobotu zaãne nejvût‰í sláva uÏ v 10 hodin. Na námûstí vyroste
stfiedovûké mûsteãko s jarmarkem, pestr˘mi
atrakcemi a vystoupeními. Na Trúbû bude
MUDr. A. Hrstka zafiazen do sínû slávy ãeské turistiky. Pokfitíme knihu ·tramberk — Moravsk˘
Betlém, kterou nám i s pamûtními deskami vyrábí sponzorsky fa ·míra-print a. s. Ostrava. Odpoledne na Trúbû — nebo-li den spolkÛ bude
21. ãervna. Program sestavíme s místními zájmov˘mi spolky. Uvidíte vypou‰tûní po‰tovních
holubÛ, kynologické ukázky v˘cviku psÛ aj. Nemohu opomenout zfiízení pfiíleÏitostné po‰tovní pfiepáÏky s prodejem filatelistick˘ch produktÛ. SoubûÏnû s akcemi mûsta probíhají akce fa
·míra-print, které uÏ si také ve ·tramberku vybudovaly svoji tradici. Snad nám svoje aktivity
pfiedvede i nov˘ nájemce hradu — Vala‰ské království.
A tak, jak fiíká M. Donutil, — Pofiád se nûco
dûje. Já dodávám — a je‰tû se bude dít.
Anna Ra‰ková

Hlásání z Trúby
VáÏení ·tramberáci,
jak mnozí z vás jiÏ víte, od 1. dubna má areál hradu ·tramberk nového nájemce. Stali jsme
se jim my, spoleãnost VALA·SKÉ KRÁLOVSTVÍ. Rádi bychom vás na stránkách ·trambersk˘ch novinek prÛbûÏnû informovali o v‰em, co
s areálem zam˘‰líme. Také nás v‰ak zajímají va‰e názory a námûty, co by se podle vás pro zlep‰ení stavu areálu mûlo udûlat. Budeme proto
rádi, pokud nám je za‰lete na níÏe uvedenou
kontaktní adresu nebo se k nám zastavte osobnû na ãaj nebo na kávu.
Zatím jen nûkolik odpovûdí na otázky, které
jsme zaslechli ve ‰trambersk˘ch kuloárech…
Co s hradem plánujete?
Chtûli bychom celému hradnímu areálu vrátit jeho genius loci — ducha místa, lépe ho integrovat do vefiejného Ïivota obyvatel mûsta ·tramberka a obcí celé La‰ské brány. Hrad by se
mûl v budoucnu stát komunitním místem, kde
by se lidé rádi a ãasto scházeli, prostû trávili svÛj
voln˘ ãas.
Jaké máte plány s JaroÀkovou útulnou?
Postaráme se o to, aby JaroÀkova útulna byla
opût útulná. Náv‰tûvníci v ní kromû vstupenek na
Trúbu mohou zakoupit místní suven˘ry nebo se
obãerstvit a posedût. KaÏd˘ den je zde k dispozici také denní tisk. JiÏ v blízké budoucnosti by si
zde náv‰tûvníci hradu mohli zapÛjãit i stolní hry
nejen pro dûti, ale i pro dospûlé. JiÏ funguje zdarma i bezdrátov˘ internet. Plánujeme také men‰í
knihovnu, která Vám i turistÛm nabídne moÏnost
posedût si v hradním areálu s kníÏkou.
A co Chata MUDr. Adolfa Hrstky?
Rádi bychom chatu vrátili odkazu MUDr. Adolfa Hrstky a rozvíjeli a organizovali zde turistické
akce, ale chata je ve velice ‰patném stavu. ZáleÏí
také na Klubu ãesk˘ch turistÛ, jak budou k plánovan˘m vûcem pfiistupovat. A také na mûstu ·tramberku, aby investovalo do její rekonstrukce.
Napfiíklad v kuchyni chaty se nevafiilo mnoho let,
kromû starého v˘tahu není Ïádné spojení restaurace s kuchyní a celé prostorové fie‰ení chaty
je dnes nevyhovující. Chatu otevfieme v prÛbûhu
kvûtna. Nejdfiív ji v‰ak musíme je‰tû vymalovat
a dovybavit kuchyÀkou a stylov˘m nábytkem. Také se jiÏ pfiipravuje posezení na hradbách, které
bude hotovo taktéÏ v prÛbûhu kvûtna.
Jaké akce chystáte?
Program akcí na leto‰ní rok budeme mít hotov do konce dubna. První z nich bude Slet ãarodûjnic na hradû 30. dubna.
Co je nyní nejdÛleÏitûj‰í?
Zprovoznit základní ãinnosti tak, aby se vefiejnost cítila na hradû dobfie. Dále uvést areál
do pofiádku po stavební, ale také duchovní
stránce. Vala‰ské království mÛÏe vrátit Trúbû
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ducha, ale o opravy národních kulturních památek se musí postarat mûsto.
Co dûlá Vala‰ské království ve ·tramberku?
Není ·tramberk spí‰e La‰sko?
La‰i jsou bezva a bez va Vala‰i a s mûstem
·tramberkem spolupracujeme jiÏ témûfi od zaãátku na‰eho projektu, od roku 1998 a i na Trúbû jsme v minulosti dûlali akci pro dûti „Slet
stra‰idel na ·tramberské Trúbû“, darovali jsme
vala‰ské obãanství Václavu Havlovi, svrhli jsme
samozvaného vala‰ského krále Boleslava apod.
Sv˘m pÛsobením ve ·tramberku bychom rádi
navázali na slavnou tradici „pfiivandrovalcÛ“,
ktefií uãinili ·tramberk krásnûj‰ím a kulturnûj‰ím. Templáfii byli francouz‰tí rytífii, Tatafii byli
z Mongolska, Jan Jindfiich Lucembursk˘ byl
mlad‰í bratr fiímského císafie a ãeského krále
Karla IV., Bohumír Jaronûk byl ze Zlína, MUDr.
Adolf Hrstka z Hefimanova Mûstce u Chrudimi,
Matûj Tanner z Plznû, Karel Jaroslav Ma‰ka
z Blanska, Zdenûk Burian z Kopfiivnice…
Tomá‰ Harabi‰ z âeladné
·tramberská Trúba, Kopec 77,
742 66 ·tramberk
tel.: +420 774 668 045
mail: truba@valasske-kralovstvi.cz

Závod Gracia opût ve ·tramberku
30. 4. — 3. 5. 2009 se koná 23. roãník Mezinárodního cyklistického závodu Gracia Orlová
2009. Tento cyklistick˘ etapov˘ závod je zafiazen do svûtového poháru Ïen. Dojezd do ·tramberka bude 30. 4. v dobû okolo 14.30 hod.
Zveme v‰echny pfiíznivce cyklistiky o podporu
této akce.

Ze školy

Probûhl projektov˘ den, v jehoÏ rámci se skupiny ÏákÛ postupnû setkaly s mluvãím Policie
âeské republiky, kter˘ s nimi na základû pravdiv˘ch pfiíbûhÛ dûtí diskutoval o bezpeãném
chování a pfiedcházení problémov˘m situacím
(‰ikana, nálezy nebezpeãn˘ch vûcí, znásilnûní
nezletil˘ch dívek a dal‰ích). S potû‰ením musíme konstatovat, Ïe dûti hlavní zásady bezpeãného chování znají, teì je jen dodrÏovat.
Dal‰í pouãení je ãekalo od zástupce záchranáfiÛ. S ním diskutovali a ovûfiovali si znalosti
o poskytování první pomoci, zvlá‰tû ohlá‰ení
zranûní, na vlastní oãi vidûli, co dûlat, kdyÏ se
nûkomu udûlá nevolno.
Nejpraktiãtûj‰í bylo setkání s cviãiteli aikida.
Tady si dûti na vlastní kÛÏi zkusily nûkteré
obranné chvaty, které mohou v pfiípadû nebezpeãí pouÏít a tak se bránit.
Dûkujeme v‰em instruktorÛm za pouãení
i praktické zku‰enosti, které nám pfiedali.
Vlasta Kalí‰ková

Poãasí — VI. A, B
23. bfiezna je Svûtov˘ den meteorologie.
Îáci ‰estého roãníku se právû zab˘vají atmosférou, a tak se v hodinách zemûpisu pokusili
natoãit svou vlastní pfiedpovûì poãasí. Nejprve
sledovali pfiedpovûì v televizi a rozebrali si, co
se vlastnû z pfiedpovûdí dozvûdí a v jakém pofiadí. Poté si nakreslili jednoduché synoptické mapy Evropy a mapy pro âR. V závûru si podle
tûchto map pfiipravili pfiedpovûì, kterou jsme
natoãili na videokameru.
Vût‰inû se jejich vystoupení povedlo. Nûktefií
Ïáci byli na hodinu tak dokonale pfiipraveni (také se oblékli podle poãasí, které „hlásili“), Ïe aÏ
na malou nervozitu z kamery byli témûfi dokonal˘mi profesionály_.
Lenka ·karková

Upozornûní

Náv‰tûva hotelu Gong

K Ïádosti o zápis dítûte do M· Bafiiny a M·
Zauliãí ve ·tramberku musí rodiãe pfiiloÏit i doklad o oãkování dítûte podle §50 zákona
258/2000 Sb. (Jesle nebo pfied‰kolní zafiízení
mohou pfiijmout pouze dítû, které se podrobilo
stanoven˘m pravideln˘m oãkováním, má doklad, Ïe je proti nákaze imunní nebo se nemÛÏe
oãkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)
Mgr. Bronislava Hyklová,
fieditelka Z· a M· ·tramberk

Dne 2. 4. 2009 se Ïáci 9. tfiídy spolu s doprovodem tfiídní uãitelky paní Li‰kové a s panem
uãitelem Li‰kou zúãastnili tradiãní kaÏdoroãní
akce Stolování v hotelu Gong ve ·tramberku,
která je vrcholem v˘uky praktick˘ch ãinností
a rodinné v˘chovy.
Pfiivítal nás sám pan fieditel ing. Guzdek. Posadil nás do restaurace a zaãal se svou pfiedná‰kou o stolování a slu‰ném chování ve spoleãnosti. Prozradil nám spoustu uÏiteãn˘ch vûcí,
napfi. jak pfiipravit sváteãní stÛl, jak se chová
muÏ k Ïenû v restauraci, jak se správnû pouÏívají pfiíbory, která skleniãka je na které pití. Pfii
povídání nám servírky nosily jídla. Dostali jsme
ãtyfii chody. Jídlo si zaslouÏilo jen pochvalu, bylo vynikající. Také velmi oceÀujeme, Ïe nás pan

Projektov˘ den
Stfiedu pfied velikonoãními prázdninami si
Ïáci 2. stupnû na‰í ‰koly zpfiíjemnili poznáním,
pouãením, vlastní zku‰eností.
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Sestava:
V. A — Adam Kocurek, Ondfiej Hanzelka, Marek Nûmec
V. B — Antonín Bene‰, Jan Sviderek, Martin
VáÀa, Václav ·kapa, Luká‰ Slíva, Alex Masn˘,
Vojtûch Juraãák
IV. A — David Teichman, Jakub Kus˘, David
Merenda, Radek Matu‰ka
IV. B — Martin BartoÀ, Otakar Hrbáã
Jaroslav Pikulík

Dûvãata hrají kopanou

fieditel seznámil s provozem celého hotelu.
Ukázal nám i místa, kam se normální host nedostane.
Za ochotu, vstfiícnost a ãas patfií panu Guzdkovi velk˘ dík.
Eva Hru‰kovská, 9. A

Mc Donald’s cup 4. — 5. tfiíd — okrskové kolo — Fren‰tát p. R.
Ve stfiedu 15. 4. 2009 se ve Fren‰tátû p. R.
uskuteãnilo okrskové kole McDonald’s cupu ÏákÛ ãtvrt˘ch a pát˘ch tfiíd. Turnaje se zúãastnilo
pût základních ‰kol. Z· Tyr‰ova Fren‰tát, Z· Záhuní Fren‰tát, Z· Tichá, Z· Trojanovice a Z·
a M· ·tramberk. Hrálo se kaÏd˘ s kaÏd˘m a do
semifinále postupovaly první dvû ‰koly. Na‰e
‰kola se umístila na druhém místû a vybojovala si postup do dal‰ího kola. V prvním zápase
jsme porazili Tichou 5:2, ve druhém zápase Trojanovice 4:1, ve tfietím zápase Z· Záhuní Fren‰tát 2:0 a v posledním zápase jsme prohráli s vítûzem turnaje Z· Tyr‰ova Fren‰tát 0:5.
Branky: Adam Kocurek 5, Martin BartoÀ 3,
David Merenda 2, Alex Masn˘ 1

V sobotu 28. 3. 2009 se dûvãata ze 7. a 9. tfiídy zúãastnila dívãího turnaje v halové kopané
v Branici v Polsku.
Piln˘ trénink jim dopomohl ke krásnému 6.
místu. Do základní sestavy nastoupily: do branky Eva Hru‰ovská, skvûlou obrannou dvojici vytvofiily Tereza Hanzelková a Veronika Berylová,
útoãily Nikol Hanzelková (v‰echny z IX. A)
a Vendula Marková. Stfiídaly Lucie Stoláfiová,
Michaela Turská, Veronika Hrubá a Katefiina
Schenková (v‰echny ze VII. A).
Dûvãata pfiedvedla nádhern˘ v˘kon a v‰ichni
jsme odjíÏdûli spokojeni.
Panu uãiteli Pe‰ovi a panu zástupci Pikulíkovo patfií díky za energii, kterou nám bûhem turnaje nezi‰tnû dodávali.
Eva Hru‰ovská, 9. A

âEZ Street hockey 2009
Dne 16. 4. 2009 se Ïáci 6. tfiíd zúãastnili finále turnaje âEZ Street hockey 2009 v ostravské âEZ Arénû, kde se utkalo 64 nejúspû‰nûj‰ích druÏstev z celé Moravy.
Ve vyrovnaném utkání se Z· Generála Píky
z Ostravy jsme dostali gól v prvním poloãase,
ale nezalekli jsme se a po chvíli jsme vyrovnali.
Ve druhé pÛli jsme dlouho drÏeli remízu, aÏ
v poslední minutû nám dali druh˘ gól. V‰echny
to na‰tvalo, a zkusili jsme hrát je‰tû rychleji
a lépe, jenÏe vyrovnat uÏ se nám nepodafiilo. Ut-
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kání skonãilo 2:1, a protoÏe se hrálo systémem
play–off, turnaj pro nás skonãil.
Byli jsme z toho trochu smutní, ale alespoÀ
jsme poznali atmosféru âEZ Arény. Navíc jsme
si odvezli plno dárkÛ.
Sestava: Filip Dobiá‰, Michal Jelen, Michal
Dostál, Jan Krysa (VI. A), Jifií Kvita, Patrik Martinásek (VI. B).
V‰em patfií dík za vzornou reprezentaci ‰koly.
Mgr. Stanislav Pe‰ a hráãi z 6. A

PÛlstoletí v M· Bafiiny
V sobotu 4. dubna se matefiská ‰kola otevfiela vefiejnosti. Sluneãné jarní poãasí nás provázelo cel˘m dnem. Desítky zájemcÛ z fiad b˘val˘ch ÏákÛ, zamûstnancÛ nebo jen tak nav‰tívilo
matefiskou ‰kolu. Nûktefií hledali v dobov˘ch albech sebe a své kamarády, jiní se zaãetli do ‰kolní kroniky nebo si prohlíÏeli, jakou promûnou
‰kola pro‰la. Obãerstvení ve ‰kolní jídelnû bylo
pfiíjemn˘m zpestfiením. Vyvrcholením bylo vystoupení dûtí, které v souãasnosti nav‰tûvují
matefiskou ‰kolu. Ty se ho zhostily opravdu na
v˘bornou, o ãemÏ svûdãil potlesk na otevfiené
scénû. Úãast pozvan˘ch hostÛ dodala oslavû na
váÏnosti. Po vystoupení ãekalo na v‰echny pfiítomné pfiekvapení — po‰tovní holubi, ktefií byli vypu‰tûni a nesli si s sebou pfiáníãko od dûtí.
DomÛ si dûti odná‰ely dáreãek v podobû nafu-

kovacího zvífiátka, kter˘ jim chvíli bude pfiipomínat tento pro nás v˘znamn˘ den.
Podûkování patfií v‰em. Dûtem za vystoupení,
rodiãÛm za úãast, hostÛm za náv‰tûvu a zamûstnancÛm matefiské ‰koly za vzornou pfiípravu celé oslavy.
O nûkolik dnÛ pozdûji, 16. dubna, pofiádala
‰kola jiÏ XIV. roãník pûvecké soutûÏe „Zpívání
pod Trúbou“. S písniãkou vystoupilo 21 dûtí z 5
okolních matefisk˘ch ‰kol. Porota mûla opravdu tûÏkou práci ohodnotit v˘sledky a ocenit dûti pûknou kníÏkou a perníkovou Trúbou, navíc
dûti dostaly na památku pamûtní list s fotkou
na‰í matefiské ‰koly. Dobrá nálada, pohoda
a spokojenost se nesla i bûhem obãerstvení, které bylo pfiipraveno pro v‰echny úãastníky.
Snad i v pfií‰tím roce si budeme moci zazpívat: „Zpívejme si, zpívejme a mûjme se rádi,
s písniãkou je veseleji, vûfite, kamarádi“.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Ze sportu
Judo
Pfiesnû 83 závodníkÛ z oddílÛ Moravskoslezského kraje se zúãastnilo 3. roãníku Malé ceny
Bohumína benjamínkÛ.
Z trojice ‰trambersk˘ch nadûjí zasáhl do bojÛ jako první Adam Bajer do 27,5 kg. Velmi se
snaÏil a bojoval. Tentokrát to nevy‰lo, ale nasazení mohlo do budoucna nûco naznaãit. Suverénnû si vedl Martin Bayer do 38 kg. Od zaãátku nenechal nikoho na pochybách, Ïe pfiijel pro
prvenství a po ãtyfiech v˘hrách to potvrdil.
S jeho v˘sledkem silnû kontrastoval pfiístup
Martina Juráka (31 kg). Z poãáteãního sebevûdomí ho vyléãila první prohra tak, Ïe k dal‰ím
zápasÛm uÏ nechtûl nastoupit a zámûrnû je bez
snahy vypustil.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo
·tramberské novinky 8

Sezóna ‰trambersk˘ch volejbalistek
u konce
V sobotu 21. 3. 2009 domácím zápasem
s Fren‰tátem p. R. skonãila volejbalová sezóna
pro místní hráãky TJ Kotouã ·tramberk. V tomto závûreãném zápase si domácí hráãky pfiipsaly body za vítûzství 3:2, ale ve druhém zápase
podlehly stejnému soupefii 1:3.
V koneãném zúãtování sezóny 2008/2009 ‰tramberské volejbalistky vybojovaly pouze 10 vítûzství, a také i proto se umístily na koneãném
10., posledním místû, a v nadcházející sezónû
tak po roãním pÛsobení v KP I. tfiídy si zfiejmû
opût zahrají KP II. tfiídy.
·trambersk˘m hráãkám unikla zejména prostfiední ãást soutûÏe, kdyÏ naposledy vyhrály
1. 11. 2008 a z dal‰ího vítûzství se radovaly aÏ
7. 2. 2009. V mnoha utkáních chybûlo to po-

tfiebné ‰tûstí, kdy i pfies dobrou hru se z vítûzství radoval soupefi. V závûru soutûÏe nepomohla ani série 5 vítûzn˘ch zápasÛ s Kyle‰ovicemi,
Svinovem a Fren‰tátem p. R. a v koneãné tabulce tak o jedin˘ bod obsadilo ‰tramberské
druÏstvo poslední pfiíãku.
Vítûzem KP I. tfiídy se stalo druÏstvo Oder,
druh˘ skonãil Fulnek a na tfietím místû skonãila Orlová.
Doufejme, Ïe v nadcházející sezonû se bude
domácím volejbalistkám dafiit více a moÏná se
do KP I. tfiídy opût vrátí.
DruÏstvo TJ Kotouã ·tramberk pro sezonu
2008/2009:
Boháãová M., Bukovská R., Burgertová G.,
Dobiá‰ová L., Gilarová I., Holubová J., Jurková
D., Koãvarová P., Kováfiová G., Li‰aníková Z.,
Marková I., Milichová P., Mináriková E., Moudrá E., Ra‰ková K., ·mahlíková P.

Koneãná tabulka pro sezonu 2008/2009:
p.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

druÏstvo
TJ Odry
TJ Fulnek
SKV Slavia Orlová
TJ Fren‰tát pod Radho‰tûm
VK Vratimov
TJ Sokol Svinov
TJ Sokol Fr˘dlant nad Ostravicí
TJ Spartak Bílovec
VK Kyle‰ovice
TJ Kotouã ·tramberk

utkání
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Judo
Poslední provûrkou mlad˘ch ‰trambersk˘ch
judistÛ pfied sobotní soutûÏí na domácí Ïínûnce
byl Velikonoãní turnaj v Karviné. Pûkné poãasí
pfiedem nevûstilo mimofiádnou úãast, ale i pfiesto se zde sjelo okolo stovky nadûjí Moravy
a Polska. Za oddíl zpod Trúby se zúãastnili pouze ãtyfii závodníci a dovezli 3 medaile. Nejlépe
si vedl Ondfiej Vesel˘ do 38 kg. Zvítûzil skupinu,
ve ãtvrtfinále porazil Liberdu z Mittalu Ostrava,
ale ve finále nemûl na Seluckého z Baníku. Obsadil 2. místo z 9 úãastníkÛ a snad se mu bude
dafiit stejnû dobfie i na ‰tramberské soutûÏi.
Pûkn˘m úspûchem byla i bronzová medaile Jana Zátopka do 30 kg. Prohrál pouze s Muchou
z Brna a Dadejem ze Stonavy. K bronzu mu pomohla pak 3 vítûzství. Dal‰í bronz dovezl Karel
Hofmann do 34 kg benjamínkÛ, kterého porazil Bednarz z Opole-PL a Altenburger z Mittalu.
Nedafiilo se Adamovi Bajerovi do 28 kg benjamínkÛ.

V
28
28
26
20
17
15
14
11
11
10

P S
sety
míãe
body
8 0
93:42
3114:2764
64
8 0
96:49
3266:2945
64
10 0
86:51
3111:2841
62
16 0
79:66
3178:3097
56
19 0
66:73
2975:3050
53
21 0
65:77
3016:3026
51
22 0
61:82
2978:3137
50
25 0
63:87
3168:3293
47
25 0
52:89
2970:3207
47
26 0
46:91
2715:3131
46
Petra Milichová, za TJ Kotouã ·tramberk

Oddíl Judo, TJ Kotouã ·tramberk, zve své
pfiíznivce v sobotu 18. dubna do místní sokolovny, kde se bude konat turnaj mlad‰ích ÏákÛ
v tomto sportu. Zaãátek je v 9.30 hodin.

Velká cena mlad‰ích ÏákÛ ·tramberk
Pomûrnû nízká úãast se se‰la v sobotu 18. 4.
do ·tramberka k turnaji ml. ÏákÛ v judo, pfiestoÏe byli pofiadatelé pfiipraveni na podstatnû
vy‰‰í poãet neÏ byla necelá ãtyfiicítka z 12 oddílu Moravy a Slovenska. Pfiesto nûktefií ho‰i
pfiedvedli skvûlé v˘kony a to bylo nejlep‰í odmûnou za vynaloÏené úsilí a sluneãná sobota
vyhnala po skonãení v‰echny úãastníky k prohlídce mûsta a okolí, tak nakonec ani nízká
úãast nevadila. Nejlépe pfiipraveni byli zástupci
domácího oddílu, ktefií se opírali hlavnû o v˘kon Jirky Venského a Ondry Veselého. Oba nezklamali: Vensk˘ zvítûzil do 60 kg, kde nejvût‰í
zápas svedl s Orságem ze Îiliny. Vesel˘ (do 38
kg) postoupil ze skupiny z 2. místa, kde ho za-
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skoãil Majer (Ml. Îilina). Ve ãtvrt finále nemûl
na Saleckého z B. Ostrava. O 3. místo pak nedal
‰anci Frydrychovi z Fren‰tátu. U Jana Zátopka
do 27 kg se pro slabou úãast ãekalo jen 1. místo a to se potvrdilo. Do 42 kg debutoval ·kapa
Václav a získal bronz. V této váze zvítûzil Klíã
z Fren‰tátu. A dal‰í bronz pfiidal Martin Hru‰ka
nad 60 kg. Zde vyhrál Sladk˘ z Tfiebíãe, dokázal
sekundovat jen Hyvnar (2. místo) jedin˘ zástupce sousedních Závi‰ic. Tfietí místo v soutûÏi druÏstev obsadil ambiciozní Fren‰tát pod
Radho‰tûm, v ãele s tahounem Bednafiíkem Petrem, kter˘ podal pûkn˘ v˘kon a zvítûzil do 50
kg. Druhé místo pfiidal Lateãka do 42 kg. âtvrt˘ byl Spartak Tfiebíã, pátá Ml. Îilina.
V˘sledky
27 kg ZÁTOPEK Jan (·tramberk), 30 kg âECHÁK Daniel (Pfierov), 34 kg DÜRRER Robert
(B. Ostrava), 38 kg SELECK¯ Luká‰ (B. Ostrava), 42 kg KLÍâ Valent˘n (Fren‰tát p. R.), 46 kg
OCHMAN Marek (B. Ostrava), 50 kg BEDNA¤ÍK
Petr (Fren‰tát p. R.), 55 kg DIAKOV Jakub
(SKKP Brno), 60 kg VENSK¯ Jifií (·tramberk)
+ 60 kg SLADK¯ Jan (Tfiebíã)
Josef ·tábl, trenér judo

Barevná strategie. Pozvánka pro v‰echny
Komise ‰kolská, mládeÏe a sportu vás v rámci oslav 650. v˘roãí mûsta zve na hru s názvem
Barevná strategie. Vyz˘váme spolky, sportovní
kluby, mládeÏ a ostatní obãany, aby se pfiihlásili a zúãastnili se této zábavné akce.
Datum konání: 7. 6. ve 14.00 hod. v Národním
sadu ve ·tramberku. SoutûÏit se bude o hodnotné ceny. Budou ohodnoceny 1.—3. místo.

uÏívat stanovi‰tû, na které oni zrovna chtûjí jít.
Disciplíny jsou celkem jednoduché, záleÏí co
komu sedne, není to jen o fyzické zdatnosti, ale
také o taktice.
Stanovi‰tû
1. ·tramberské hopkání. Pfieskoky pfies lano —
10 pfieskokÛ
2. Tref ·tramberské ucho. Hod ringem do ko‰e
— alespoÀ tfii z t˘mu v jednom kole
3. Bûh z Koziny aÏ do Kanady. Freesbee bûh kolem budovy — pokud spadne, zaãíná a konãí
na stejném místû pádu.
4. Neandertálsk˘ hod kostí. Kubb — 3 kolíky
shodit 3 hranoly na vzdálenost cca 10 m.
svislá rotace.
5. Zabalení Trúby. Plachta — dostat se na druhou stranu plachty leÏící na zemi. min. 4
z t˘mu.
6. ·tramberská koryta. Kor˘tka — pomocí kor˘tek obûhnout s míãem urãitou trasu. Pád
— znova na start.
7. Nit ãarodûje Kotúãe. Adrianina nit — projít
poslepu trasu po niti.
8. Pfienes Tatarskou koblihu. Bomba — pfienést
tenisák cca 5 m na provázcích — drÏet na
konci.
9. Tatarsk˘ los. Náhoda — hodit tfiemi kostkami 3 stejná ãísla
DruÏstva, která mají zájem, nechÈ se pfiihlásí
na mûsto ·tramberk, oddûl. kultury, sportu
a CR, A. Ra‰ková, tel. 556 812 085.
Srdeãnû zveme, doufáme, Ïe se nenecháte zahanbit.
Anna Ra‰ková

Barevná strategie:
6 druÏstev po 6 aÏ 10 hráãích se barevnû
oznaãí, kaÏdé druÏstvo má svého prÛvodce, kter˘ dohlíÏí na správné plnûní disciplín. Na zaãátku hry jsou v‰ichni závodníci seznámeni
s pravidly, dále se urãí délka trvání hry min. 1
hodinu. A mÛÏe se hrát na 2 kola.
Za kaÏdou splnûnou disciplínu dostane druÏstvo kartiãku svojí barvy a tu pak ukládá do
ãtvercové mfiíÏky (nûco jako pi‰kvorky) a podle
strategicky nejlep‰ího uloÏení získává body.
Nakonec se hodnotí jak druÏstvo bylo ‰ikovné
a kolik disciplín a tudíÏ bodÛ se mu podafiilo získat, ale hlavní hodnocení je kolik bodÛ si navr‰il správn˘m umístûním barevn˘ch ãtvercÛ.

START v areálu koupali‰tû a autokempu Mofikov od 7.00—10.00 hodin

DruÏstva mohou soutûÏit ve v‰ech pfiichystan˘ch disciplínách, anebo jen v tûch, které jsou
pro nû nejlep‰í, nesmí v‰ak na tutéÏ disciplínu
jít 2× po sobû. Po splnûní jedné disc. musí pfiejít k nûkteré jiné, na v˘bûru nezáleÏí, omezují
je jen jiná druÏstva, která v té dobû mohou vy-

Trasy vedou mnohotvárnou krajinou podhÛfií Beskyd. Jsou vedeny pfieváÏnû lesními cestami a pû‰inkami, mají na‰e vlastní znaãení, zãásti vedou i po turistick˘ch znaãkách, kaÏd˘
úãastník obdrÏí pfii prezentaci podrobnûj‰í popis tras s mapkou.

KâT Mofikov pofiádá v sobotu 9. kvûtna 2009

35. ROâNÍK POCHODU
OKOLO MO¤KOVA
TRASY: 35 — 25 — 16 — 5 km
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Bohaté obãerstvení zaji‰tûno — Mofikovské
koláãe, gulá‰, uzená klobása, slivovica.
Zveme v‰echny turisty, sportovce, mládeÏ
i ostatní pfiíznivce a milovníky pfiírody.
Kontakt:
Alois Toman 606 219 007 pfiedseda KâT Mofikov
Ludûk Kuãera 602 511 146, e-mail:ludek.beskydska@seznam.cz
Petr Rydel 739 652 967, e-mail: petr.rydel@seznam.cz
BliÏ‰í informace najdete na: www.kctmorkov.ic.cz

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ kvûten 2009
91 let
90 let
88 let
87 let
85 let
84 let

83 let

82 let
75 let

70 let

Ludmila Petrá‰ová
Matilda VaÀková
Anna Juráková
Anna Hajdová
Zdenka Staryszáková
Marie Riedelová
Vladimír Ja‰ek
Anna ·mahlíková
Marie Hrstková
BoÏena Urbánková
Vladimír Baar
Jifiina Svobodová
AlÏbûta Papajová
Jitfienka ·varcová
Stanislav Bortel
Vûra Urbanãíková
Ferdinand Jifiiãek
Jaroslav Vanûk

Narozené dûti:
Krist˘na Malíková
Vít Morãinko

Zemfielí:
Ludmila Bajerová
Petr Dousek
Markéta Hyklová
Augustin Janek
Jaroslav Jefiábek
Jan Luká‰ek

Vzpomínka
V pátek 24. 4. 2009 jsme se rozlouãili v obfiadní síni v Kopfiivnici s pracovníkem Technické správy ·tramberk, panem Bohuslavem Dostálem. Zemfiel náhle v odpoledních hodinách
15. 4. 2009 ve ·tramberku ve vûku 58 let.
Budeme na nûj vzpomínat jako na pracovitého, skromného a obûtavého ãlovûka jak na pracovi‰ti, tak i v osobním Ïivotû.
Je symbolické, Ïe místem jeho posledního
odpoãinku je ná‰ hfibitov, o kter˘ se staral po cel˘ rok.
Josef Va‰ek, za pracovníky mûstského úfiadu

Kam do společnosti
a za kulturou

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.

Blahopfiání od rodiny
Dne 8. kvûtna oslaví
na‰e pratetiãka paní
Ludmila Chovancová
krásn˘ch devadesát let.
Na mûsto ·tramberk,
kde Ïila od sv˘ch 14 let
má ty nejkrásnûj‰í
vzpomínky. K tomuto
v˘znamnému jubileu jí
v‰e nejlep‰í pfieje rodina Pítrová z Havífiova
·tramberské novinky 11

První SZU· MIS music o. p. s. v Kopfiivnici
a poboãka ve ·tramberku
vás srdeãnû zve na

Koncert ke Dni matek
Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 3. kvûtna 2009 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ,
(Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana
Borise Urbánka (piano)
pfiijal
Karel RÛÏiãka (piano)
a Josef Feão (kontrabas)
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)
www.relaxvpodhuri.cz

do Kulturním domû ve ·tramberku
v úter˘ 12. kvûtna 2009
Zaãátek v 15.30 hod.
V programu vystoupí sólisté,
soubory a orchestr Promûny

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk vás zve
na oslavu sv˘ch 4. narozenin!

Sobota 16. kvûtna
nedûle 17. kvûtna 2009
na ‰tramberském námûstí
11.00—18.00 hod.
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V sobotu 16. 5. úãinkují na námûstí:
HEC – Legendy se vracejí – Thara
Parta skvûle sehran˘ch muzikantÛ —
pod názvem Legendy se vracejí –
Andonis Civopulos, Petr ·i‰ka,
Roman „Izzy“ Izaiá‰, Libor Py‰ek —
hrají hity známé v‰em generacím —
od FloydÛ po Eagles, Lenny Krawitze
ãi Bruce Springsteena…
Temperamentní vystoupení taneãní skupiny
Thara pfiiná‰í podmanivé ·panûlsko a Irsko
na ‰tramberském námûstí
V nedûli 17. 5. úãinkují na námûstí:
Cizinci – Docuku – Team Revival
Gastronomická show Romana Hadrbolce

Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny
pouÈové nad‰ence, poutníky, poutnice
i souputníky na pfiedskokana pouti alias

„P¤EDPOUËOVÁ“ V APOLLU
v sobotu 23. kvûtna 2009
od 20.00 do 03.00 hod.
V Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)
K nám pfiijede pouÈ uÏ v noci!
Horská dráha ãili zábava s DJ Pastrem
pouÈová srdíãka a klauni (za barem)
soutûÏe (o nejvytrvalej‰í taneãnici–íka,
shazování plechovek apod.)
Vstupné — pouze muÏi — 20 Kã.
(vstupenka slosovatelná)

Apollo Club
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)
16. 5. 2009 od 20.00 do 03.00 hod.

Narozeninov˘ mejdan
V akci Myslivec s dáreãky!
Vstup zdarma

Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Program kina Štramberk

KAREL PLÍHAL

NA KVùTEN 2009
Nedûle 3. 5. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

LÍBÁ· JAKO BÒH
Komedie, 95 min., od 12 let
Nová komedie Marie PoledÀákové. MuÏ mezi
dvûma Ïenami a Ïena mezi dvûma muÏi, to jsou
motory komedie, pohánûné po‰etilostmi, sebeiluzemi i sny, kter˘m podléhají zamilovaní, nemilovaní i Ïárliví.
V hl. rolích Kamila Magálová, Jirka Barto‰ka,
Eva Holubová, Oldfiich Kaiser a dal‰í.
ve stfiedu dne 20. 5. 2009 v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej lístkÛ: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor
a Nov˘ Jiãín
Pofiad Karla Plíhala je nevhodn˘
pro dûti pfied‰kolního vûku.

Nedûle 10. 5. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

V¯MùNA
Drama, titulky, 142 min., od 15 let.
Pro záchranu svého syna udûlala to, ãeho se
v‰ichni ostatní báli. V hlavní roli Angelina Jolie.
Nedûle 17. 5. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

NOUZOV¯ V¯CHOD
Drama, titulky, 119 min., od 15 let
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Film je adaptací stejnojmenného románu Revolutionary Road od amerického prozaika Richarda Yatese. Motto pfiíbûhu: Lidská tragédie
spoãívá v tom, Ïe aãkoli se jakkoli snaÏíme, nakonec zÛstáváme vÏdycky sami. V hlavních rolích se opût, od filmu Titanik, se‰li Leonardo Di
Caprio a Kate Winslet
Nedûle 24. 5. 2009

·TRAMBERSKÁ POUË
Nedûle 31. 5. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

RYCHLÍ A ZBùSILÍ
Akãní, titulky, 112 min., od 12 let.
Nové modely, pÛvodní souãástky.
Vin Diesel je zpût. Dominic Toretto ve tfietí fiadû zbûsilé jízdy, kde dûj filmu odehrávající se
v Dominikánské republice, zaujme fanou‰ky
rychl˘ch kol a tuningu.

NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
UNDERWORLD,
P¤ÍBùH O ZOUFÁLKOVI
MILIONÁ¤ Z CHATRâE,
SEDM ÎIVOTÒ
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Řádková inzerce

VODA – TOPENÍ – PLYN

• Nabízím k prodeji v květnu: petunky směs
barev 7 Kč, minipetunie 8 Kč, převislé petunky 17 Kč, Surfinie, tumbelíny a bidens 25 Kč,
Salvie 8 Kč, voskovky 8 Kč, afrikány nízké 4 Kč,
plectantrus 20 Kč, muškáty 25 Kč/ po zmrzlých
celer, majoránku, rajčata, paprika kozí roh.
Informace a prodej Pavel Kelnar, Pod Palárnou
763, Štramberk tel. 720 182 435, 556 801 546

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

Ka‰párek Jaroslav
mob. 775 305 382

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

• Připravujete svatbu, oslavu životního jubilea? Nabízíme ve výborné kvalitě natočení
akce na video + speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu vaší
akce za dostupnou cenu. Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, Mořkov,
tel.: 728 362 757. Včasná rezervace je nutná!

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

………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!
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 4/2009.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

