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…z jednání rady
Tak nám v‰echno kvete, i silnice po zimû rozkvetly dûrami, ale nejen u nás, je
to v‰eobecn˘ jev. Proto je tfieba se nejen
kochat a radovat, ale také spravovat a na‰e silnice se uÏ spravují, a to je dobfie.
A co ãervnové pranostiky: „Netfieba v ãervnu o dé‰È prositi — pfiijde, jak zaãnem
kositi. Pak-li ãerven suchem mokro pfievy‰uje, dobr˘m vínem sudy naplÀuje.“
Radní mûsta se se‰li na své 57. schÛzi
4. kvûtna a zab˘vali se problematikou Ïivotního prostfiedí, ãinností komise Ïivotního prostfiedí, byli seznámeni s v˘konem
státní správy na úseku matriky, evidence
obyvatel, vidimace a legalizace, vydávání
obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ v roce 2005 a s problematikou správních poplatkÛ za rok 2005. Zprávy t˘kající se Ïivotního prostfiedí zpracovali
a pfiedloÏili Mgr. Radka Krysová a pfiedseda komise ing. Pavel Podolsk˘. Oblast
ochrany Ïivotního prostfiedí je obrovská,
zahrnuje vlastnû na‰e v˘sostné území na
kterém Ïijeme a které si buì chráníme
nebo zneãi‰Èujeme. Ov‰em aktivity v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí se viditelnû posunuly kupfiedu, ale obãas si fiíkám, jak je moÏné, Ïe ti nejmen‰í, ktefií
jsou nejpfiístupnûj‰í a nejochotnûj‰í, nerespektují nic. Jen pfiíklad — obãas se podívám z okna kulturního domu na hemÏení dûtí, které sem pfiijíÏdûjí na ‰kolní
v˘lety. Ráno je námûstí vymetené, a to doslova, a po odchodu dûtí na‰e námûstí vypadá jako po Matûjské pouti. V‰ude jsou
po nich odpadky a nûmí svûdkové jejich
náv‰tûvy. Je to nûkdy neskuteãná promû-

na. Îe by je nikdo neupozornil na to, Ïe si
mají po sobû uklidit? Îalostná podívaná.
Ale to jsem jen odboãila od toho hlavního
tématu a tím je ochrana Ïivotního prostfiedí ve ·tramberku. Radní byli seznámeni ve zprávû i reálu s problematikou
odpadÛ, byla provedena inventarizace
ãern˘ch skládek, objednána likvidace rozsáhlé skládky na Horeãce, pracovníci TS
zlikvidovali nûkterá men‰í hnízda skládek, napfi. podél cest v Libotínû apod. Je
zpracována koncepce odpadového hospodáfiství a na území mûsta byla umístûna
tfii sbûrná místa na baterie firmou Ecobat. O psích v˘kalech uÏ toho bylo fieãeno
a napsáno hodnû, pro informaci — v loÀském roce bylo instalováno 9 stojanÛ se
sáãky na psí exkrementy a kaÏd˘ majitel
psa si mÛÏe vyzvednout sáãky i na mûstském úfiadû po zaplacení poplatku. V souãasné dobû se mûsto zamûfiilo na celkovou regeneraci sídli‰tû na Bafiinách. Je to
etapovû rozvrÏená akce, která by mûla pomoci obãanÛm Bafiin vyfie‰it a zlep‰it prostfiedí sídli‰tû, aÈ uÏ cílenou péãí o porosty, nové chodníky, v˘sadbou nov˘ch stromÛ, nebo koncepãním parkováním aj. Na
v˘znamn˘ krajinn˘ prvek Zámeck˘ vrch
se podafiilo získat dotace na realizaci biotechnick˘ch zásahÛ a ostatních úprav.
Monitorují se kvality vod na rÛzn˘ch místech na‰eho mûsta. Mûsto se pfiihlásilo
k zpracování programu pro zlep‰ování
kvality ovzdu‰í, coÏ vypl˘vá ze zákona. Na
území mûsta se evidují stavy vãelstev
a dohlíÏí se na La‰skou nauãnou stezku
apod. Oblast Ïivotního prostfiedí má pfied
sebou je‰tû mnoho nelehk˘ch úkolÛ jako
napfi. hledání cest k zamezení spalování

nepovolen˘ch druhÛ paliv v domácích topeni‰tích, aktualizace pasportu zelenû na
katastru mûsta, problematika NPP ·ipky,
neudrÏované pozemky na území mûsta,
zmûny v územním plánování, trvalá propagace tfiídûní odpadÛ, sbûrná místa pro
baterie, cílem je zapojit se do projektu
Zdravé mûsto ·tramberk, plán sanace
a rekultivace v závodû Kotouã ·tramberk
s. r. o., kanalizace aj. Je toho opravdu dost
a dost a nijak to nûktefií obãané nám v‰em
neulehãují. Je smutné srovnání s dobou
pfied nûkolika lety, kdy i v zimû bylo celkem ãisté ovzdu‰í. Byla zavedena ekologická topidla na plyn a elektro, maximálnû dfievo a dnes je tu opût plynová komora. V létû nás suÏují stovky aut projíÏdûjících kolem na‰ich domÛ a v zimû spalování nepovolen˘ch druhÛ paliv a jsme
opût v zanefiádûné kotlinû, obzvlá‰tû, kdyÏ
je nízk˘ tlak a pfiiÏene se je‰tû inverze.
Mûli bychom si alespoÀ kaÏd˘ sám chránit své zdraví a snad by pak byla i globální péãe o Ïivotní prostfiedí úãinnûj‰í. Rada mûsta vzala na vûdomí pfiedloÏené
zprávy. Dal‰í informace o v˘konu státní
správy na úseku matriky, evidence obyvatel, vidimace a legalizace, vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ
za rok 2005 zpracovala a pfiedloÏila Eli‰ka
Hyklová. Trochu statistiky nám pfiiblíÏí
mnoÏství vyfiízen˘ch záleÏitostí na tomto
úseku. Bylo uzavfieno 39 manÏelství, ovûfieno 863 listin a podpisÛ, podáno a vyfiízeno 118 rejstfiíkÛ trestu, osvûdãení
o státním obãanství k vydání 1. obãanského prÛkazu 25, k vydání 1. cestovního pasu také 25, vyfiízeno 723 obãansk˘ch prÛkazÛ a 276 cestovních pasÛ a dal‰ích 40
jin˘ch úkonÛ. Rada vzala na vûdomí tyto
informace. Poslední z hlavních projednávan˘ch zpráv byla problematika správních poplatkÛ, které zpracovala a pfiedloÏila tajemnice Eva Vefimifiovská.
Celkem bylo vybráno na správních poplatcích 155 tis. Kã a jednalo se o stavební fiízení, sÀatky, v˘herní automaty,
zvlá‰tní uÏívání místních komunikací,
povolení sjezdu a ostatní poplatky. Také
tuto zprávu vzali radní na vûdomí.

V organizaãních záleÏitostech majetkoprávních rada schválila zámûry prodeje
pozemkÛ v lokalitû Bafiiny a zastupitelstvu mûsta doporuãila rada k projednání
kupní smlouvu na odkup domu ãp. 304.
Radní vzali na vûdomí Ïádosti o zmûny
územního plánu podané majiteli pozemkÛ. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila uzavfiení obou matefisk˘ch ‰kol v období letních prázdnin na
dobu 1 mûsíce v souladu s vyhl. ã.
14/2005 ve znûní § 3, odst. 1, vyhlá‰ky
43/2006 Sb. a omezení provozu v dobû
letních prázdnin od 7.30 hod. do 15.00
od. Byla schválena odmûna panu Jifiímu
Hoffmannovi za dlouholetou ãinnost ve
SDH, byl schválen finanãní pfiíspûvek na
projekt Nástavby a modernizace Domova
dÛchodcÛ ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm
a schválena Ïádost o pronájem Námûstí
ve ·tramberku spoleãnosti HIKOP, s. r. o.
za podmínek navrÏen˘ch komisí kulturní
a cestovního ruchu.
Rada dále vzala na vûdomí Ïádosti ZO
âS vãelafiÛ oddílu Juda na finanãní pfiíspûvky na ãinnost.
58. zasedání rady probûhlo netradiãnû
v Základní ‰kole ve ·tramberku, kam
pfiedstavitele mûsta pozvala paní fieditelka
Mgr. Bronislava Hyklová. Na programu
byly zprávy o stavu ‰kolství ve mûstû,
úrovni pfied‰kolní a mimo‰kolní ãinnosti
ve ·tramberku. Se sv˘mi zprávami postupnû pfiicházeli paní fieditelka Mgr. Bronislava Hyklová, fiídící uãitelky z M· Zauliãí Pavla Bergerová a z M· Bafiiny Stanislava Juráková, za ZU· ZdeÀka Buriana,
poboãku ·tramberk paní Milena MojÏí‰ová a za DDM Kpfiivnici, poboãku ·tramberk paní fieditelka Eva Mullerová a Regina ·mahlíková. Radní se seznámili s úspûchy i starostmi jednotliv˘ch provozÛ.
V kaÏdém pfiípadû je práce pfied‰kolní,
‰kolní i mimo‰kolní velmi bohatá a pestrá a zaslouÏí si pozornost a podûkování za
vedení dûtí i mládeÏe, za dosaÏené v˘sledky i úspûchy. V dne‰ní pohnuté dobû není
jednoduché b˘t pedagogem.
V organizaãních záleÏitostech rada
projednala smlouvu o úvûru na prÛtah
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mûstem 2. etapu, schválila pfiijetí dotace
z MSK na rok 2006 pro JSDH II. ·tramberk a smlouvu a v˘pÛjãce mezi Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem MSK a mûstem ·tramberkem na bezplatné uÏívání
ãtyfi radiostanic. Radní vzali na vûdomí
informaci o pfiípravû voleb do Parlamentu
âR. Starosta mûsta ing. Jan Socha má za
úkol pfiedloÏit do pfií‰tí rady v˘sledky jednání s fieditelem Sm VaK Ostrava o vybudování kanalizací na ·pici, Novojiãínské
ul., pfiípadnû na dal‰ích místech.
Do voleb uÏ je jen pár dní. Zase máme
osud ve sv˘ch rukou. Je tfieba si vybrat
a rozhodnout se v souhfie rozumu a citu.
Nûkdy je tûÏké rozhodování, zvlá‰tû pfii
sledování debat nûkter˘ch (vût‰iny) politikÛ ve sdûlovacích prostfiedcích. Kam se
podûla slu‰nost, úcta, soucítûní s druh˘mi,
velkorysost, demokracie? Je tfieba zváÏit,
vybrat a zvolit, ale pozor, jak praví kurdské
pfiísloví: „Bude‰-li se s osly st˘kat, zaãne‰
jako osel h˘kat“. Tak vám pfieji ‰Èastnou
ruku, aÈ se máme dobfie a také hodnû hezk˘ch, pohodov˘ch a sluneãních dní.
Vûra Michnová

Z kalendáfie starosty
24. 4. jednání s fieditelem SmVaK
a. s. Ostrava o investicích do vodovodÛ
a kanalizací ve ·tramberku
27. 4. úãast na XIII. Kongresu starostÛ
a primátorÛ âR na veletrhu URBIS v Brnû pfiedávání cen cyklistkám v cíli 1. etapy 20. roãníku mezinárodního cyklistického závodu Ïen Gracia Orlová 2006 ve
·tramberku
nedûle 30. 4. úãast na m‰i svaté a slavnostní schÛzi u pfiíleÏitosti 130 let zaloÏení hasiãského sboru ve ·tramberku
2. 5. jednání o realizaci „Opravy a rekonstrukce objektÛ Z· s firmou Stavokomp a.s. Karviná
4. 5. jednání 57. Rady mûsta ·tramberka
5. 5. jednání o pozmûnûn˘ch autobusov˘ch jízdních fiádech s firmou Connex
Morava, zástupci Moravskoslezského kraje a zástupci mûst Kopfiivnice, Nov˘ Jiãín
a obce Rybí

5. 5. jednání s firmou GHC Invest o postupu prací na rekonstrukci koupali‰tû
Libotín
sobota 6. 5. aktivní úãast na 1: Hradní
slavnosti ve ·tramberku
nedûle 7. 5. pomoc s organizací dojezdu aut — veteránÛ a v˘znamn˘ch hostÛ
na ‰tramberské námûstí
9. 5. jednání s firmou Alpine o postupu
prací na prÛtahu mûstem
9. 5. v poradním sboru fieditele Úfiadu
práce v Novém jiãínû
10. 5. rozhovor s âeskou televizí o registraci místa pÛvodu ‰trambersk˘ch u‰í
v zemích EU
10. 5. první zasedání ãlenÛ okrskov˘ch
volebních komisí pro volby do Parlamentu âR
11. 5. úãast na valné hromadû SmVaK
a. s. Ostrava
11. 5. jednání s realitní agenturou Gavlas o prÛbûhu zájmu o odkoupení b˘valého oãního
12. 5. úãast na pokusn˘ch stfielbách
v areálu VÚVU Radvanice ·tramberka
pátek a sobota 12.—13. 5. úãast na plánovacím víkendu Nadace partnerství,
Parãík u DPS na Bafiinách
15. 5. pfiijetí auditorÛ z krajského úfiadu
Moravskoslezského kraje za úãelem provedení auditu hospodafiení mûsta za rok 2005
16. 5. úãast na konferenci starostÛ pofiádaném SdruÏením pro obnovu a rozvoj
MsK v Klimkovicích
17. 5. projednání podmínek úspû‰nû získaného grantu MsK na v˘robu propagaãních materiálÛ mûsta ·tramberka v rámci
programu Jednotn˘ komunikaãní styl
17. 5. podpis úvûru ve v˘‰i 4,6 mil. Kã
s âeskou spofiitelnou a. s. na spolufinancování prÛtahu mûstem
19. 5. jednání s jednatelem spol. Kotouã s. r. o. O podmínkách staÏení odvolání vÛãi akci „Vápenn˘ program“
25. 5. jednání 58. Rady mûsta ·tramberka o ‰kolství a mimo‰kolní ãinnosti
tentokrát ve sborovnû Z·
26. 5. úãast na valné hromadû ASOMPO a. s. V Îivoticích u Nového Jiãína
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Ing. Jan Socha, starosta mûsta

OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do
Parlamentu âeské republiky
ve ·TRAMBERKU.
V souladu s § 15, odst., 1, zákona ã.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
âeské republiky a o zmûnû a doplnûní
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ v úplném
znûní

oznamuji
1. Volby se uskuteãní :
v pátek dne 2. 6. 2006
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 3. 6. 2006
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. místo a 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 ulicích 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 trvalému pobytu — na ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou,
Horeãka
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
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 platn˘m obãansk˘m prÛkazem,
nebo cestovním pasem âeské republiky,
jde-li o cizince, prÛkazem o povolení pobytu.
4. Obãanu budou hlasovací lístky dodány
po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním
voleb. Stejné hlasovací lístky jsou k disposici ve volební místnosti po celou dobu
konání 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 volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze
v územním obvodu okrsku. V takovém
pfiípadû okrsková komise vy‰le k obãanu
své 2 ãleny s pfienosnou schránkou.
7. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování v místnosti pro hlasování
je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ
pfiedsedy okrskové volební komise.
Ve ·tramberku dne 17. 5. 2006
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberk
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Vyhrazení ploch pro
vylepení volebních plakátÛ
V souladu s § 16, odst. 1 zákona ã.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, v úplném znûní
stanovuji
plochami pro vylepení volebních plakátÛ stávající v˘lepové plochy provozované
oddûlením Technick˘ch sluÏeb mûsta
·tramberka. MoÏnost jejího vyuÏívání
musí odpovídat zásadû rovnosti kandidujících politick˘ch stran a koalic.
Ve ·tramberku 17. 5. 2006
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Na slovíãko,
paní Kundlová…
Dnes jsem za‰la za paní místostarostkou Jindfii‰kou Kundlovou a poloÏila jí
nûkolik otázek, které obãas dostávám sama od obãanÛ a neznám na nû odpovûì:
1. Nûktefií obãané si stûÏují na to, Ïe
se nemohou dostat z práce domÛ autobusy smûrem od Kopfiivnice po 17.00
hod. a proã nejezdí zatím v‰echny autobusy alespoÀ k Z·, neÏ bude uzávûra jednosmûrky?
Mûsto ·tramberk, jako investor stavby,
provádí opravu místní komunikace pfies
mûsto ·tramberk, a to na dvou úsecích.
âást Dolní Ba‰ty od zdravotního stfiediska
po kfiiÏovatku na Nov˘ Jiãín. A druh˘
úsek — jednosmûrnou ulici kolem tûlocviãny a základní ‰koly. Uzávûra byla stanovena od 12. 5. 2006 do 31. 7. 2006. Na
tuto dobu, po kterou byl omezen prÛjezd
mûstem v uveden˘ch úsecích komunikace, mûsto spoleãnû s okolními mûsty a obcemi muselo uzavfiít dohodu na zmûnu
jízdních fiádÛ na linkách Kopfiivnice —
·tramberk, mûsto — Rybí — Nov˘ Jiãín

a Kopfiivnice — ·tramberk, Libotín. Tyto
linky jsou odklonûny a jezdí po objízdné
trase nebo po jin˘ch linkách.
JelikoÏ jízdní fiády pro firmu Connex
Morava, a. s., dle poÏadavkÛ obcí, schvaluje Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, musí jízdní fiády platit jednotnû po celou dobu uzávûry a nelze jej libovolnû
mûnit.
V dÛsledku objízdné trasy, musí mûsto
navíc uhradit ze sv˘ch prostfiedkÛ ãástku,
která je vy‰‰í neÏ 100 000 Kã.
Îádáme tímto v‰echny obãany, aby pochopili danou situaci a po dobu uzávûry
vyuÏili jin˘ch autobusov˘ch nebo vlakov˘ch spojÛ, i kdyÏ ne vÏdy jsou pro nû nejv˘hodnûj‰í.
Vûfiím, Ïe pochopíte tuto situaci a budete nám nápomocni, za coÏ vám pfiedem
dûkujeme.
Po ukonãení stavebních prací, budou
autobusy od 1. 8. 2006, jezdit podle pÛvodních jízdních fiádÛ.
2. Od kdy bude uzávûra jednosmûrky
k Z· a jak dlouho potrvá a proã se oprava silnic neprovádí v mimosezonní dobu,
tfieba na podzim?
Oprava druhé ãásti komunikace — jednosmûrná ulice kolem Z·, zapoãne po ‰tramberské pouti tj. od 30. 5. 2006. Rekonstrukce komunikace je vázána na
podmínky, které nám ukládá poskytovatel
financí, kter˘m je EU z programu PHARE
2003. Celkov˘ investiãní náklad obou
úsekÛ pfiedstavuje ãástku cca 12 300 000
mil Kã. A aby pomoc EU ve v˘‰i cca
7,5 mil. Kã nepropadla, musí b˘t akce
zrekonstruována a zkolaudována do
08/2006.
3. Stihne se oprava koupali‰tû do
prázdnin a kdy bude slavnostní otevfiení?
Oprava koupali‰tû fini‰uje. Dlouhá zima udûlala firmû ãáru pfies rozpoãet, ale
do konce ãervna musí b˘t oprava hotova.
Slavnostní otevfiení se pfiipravuje na 5.
ãervence 2006, na které jste v‰ichni, jiÏ
dnes, srdeãnû zváni.
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Za ãas i rozhovor dûkuje V. M.

Informace ze Ïivotního
prostfiedí
Ohlédnutí za Dnem Zemû 2006
Oslava Dne Zemû v PP Kamenárka.
Dne 22. dubna 2006 se uskuteãnila v pfiírodní památce Kamenárka oslava Dne Zemû. Na organizaci se podíleli âSOP ·tramberk, DDM ·tramberk, Mûsto ·tramberk
a o. s. Hájenka. Akce se zúãastnilo více neÏ
100 lidí. Úãastníci procházeli stezku a plnili nejrÛznûj‰í úkoly. Zkou‰eli své smysly,
provûfiovali pfiírodovûdné znalosti, skládali
dfievûné pfiírodní puzzle, psali své prosby
a stesky na skálu pfiání a náfikÛ. Nûktefií
v sobû na‰li odvahu svézt se na lanovce ze
skály aÏ dolÛ k jezírku. Na kaÏdého v cíli
ãekala odmûna. Kdo si chtûl je‰tû uÏít krásného dne, mohl si v pfiipraveném stánku
zakoupit obãerstvení a pohovût si u ohnû.
Ukliìme ·tramberk
Letos byla akce poprvé ve spolupráci
s âSOP — s kanceláfií ústfiední v˘konné
rady, v rámci celosvûtové kampanû Ukliìme svût (Clean up the world). Tato organizace dodala zdarma sbûrné pytle.

V leto‰ním roce se pfiipojilo 134 lidí
a vydáno bylo 50 pytlÛ. Chtûli bychom
touto cestou podûkovat v‰em, ktefií se akce aktivnû zúãastnili. Dûkujeme skautÛm, ktefií uklízeli okolí Palárny a okolí
NPP ·ipka, dûtem z M· Bafiiny, ktefií uklízeli okolí své ‰kolky, ing. Jifiímu Morãinkovi a ZbyÀku Holubovi z domu ã. p. 666,
ktefií dokonale vyãistili malé kor˘tko a jeho okolí, paní Sylvû VáÏné z Bafiin, která
uklidila na sídli‰ti Bafiiny nejvût‰í plochy
v tûch odpadem nejvíce zatíÏen˘ch místech a mnoh˘m dal‰ím aktivním lidiãkám, bez jejichÏ pomoci bychom se stále
museli dívat na ‰pínu kolem sebe. Lidé,
ktefií se do akce zapojili nepatfií mezi ty,
ktefií odpady, které sbírali, vytváfií.
Apelujeme na ty, kter˘m pfiipadá normální házet odpad kolem sebe a ignorovat jej, aby si uvûdomili, Ïe tak ãiní na
prostranství vefiejném, které má slouÏit
v‰em a pfiidûlávají tak práci druh˘m, jimÏ
jejich chování není lhostejné a prostor, po
kterém chodí a spoleãnû pouÏívají chtûjí
mít pûkn˘. Podívejte se, prosím, na v˘pis
ze skály pfiání a skály náfikÛ, kterou psaly
vût‰inou dûti a uvidíte, Ïe náfiky nad odpady se zde opakují hodnû ãasto a je to
vûc, kterou mÛÏe ovlivnit kaÏd˘.

Den Zemû — 22. duben 2006 — opsáno ze skály náfikÛ a pfiání
Skála náfikÛ
— lep‰í prostfiedí, abychom se my lidé
chovali k pfiírodû lépe
— vadí nám odpadky na zemi
— odpadky, továrny
— nepofiádek v lese
— odhazování odpadkÛ
— auta, která kolem pofiád jezdí po
celém mûstû a odpadky
od nepofiádn˘ch lidí
— ãudivé továrny
— zahazování odpadkÛ v pfiírodû
— Ïe lidi vyhazují na zem odpadky, Ïe
lidi koufií, Ïe se k sobû nechovají
hezky
— odpadky v lese
— lidi jsou velcí ãuníci

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Skála pfiání
aby tu nejezdily auta
men‰í skály a víc vody
míÀ koufie
míÀ továren
hodnû rostlin
aby nejezdily tolik auta a nebylo tolik
ãern˘ch skládek
pfieju si malou zoo nebo ranã s koníky
aby se lidi chovali lépe v pfiírodû
ménû odpadkÛ
aby tady nejezdilo tolik aut
nekácet lesy
více zvífiat
víc rostlin a zvífiat
aby bylo více zelenû a zvífiat
vÛnû lesa a kvûtinky
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

odpadky patfií do ko‰e
moc aut jezdí dokonce i do lesa
míÀ koufie z komínÛ
vyhazování nepofiádku
Ïádné továrny
nemám rád, Ïe tu jezdí auta
nelíbí se nám koufi z továren a domÛ,
pálení plastÛ a odpadÛ
lidi házejí cigarety do pfiírody
mû se nelíbí, Ïe je v parku nepofiádek
odpadky, polámané a zniãené stromy
nepofiádek a dne‰ní pfielety vrtulníku
niãení pfiírody

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

neoplocovat parky
více hodn˘ch lidí, aby netrhali kvûtiny
chceme nové stromeãky v‰ech druhÛ
zvífiátka a ticho
více krmelcÛ pro zvífiata
aby bylo hodnû zvífiátek
více lidí, ktefií se k pfiírodû chovají
slu‰nû
víc zvífiat bez rÛzn˘ch nemocí
aby se lidi chránili
kytky, stromy, jezírka
více stromÛ
aby bylo teplo
víc zvífiat
víc lesÛ a místa pro zvífiata
aby k nám pfiilétalo víc ptákÛ
chtûla bych b˘t botaniãkou
ménû aut
pfiírodní památky
Ïe nûktefií lidé pomáhají, Ïe nûkde
jsou lidé ti‰e
pfieju si aby bylo hodnû mot˘lÛ
a kytiãek
Mgr. Radka Krysová

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
v souãasné dobû prochází ·tramberk
komplikovan˘m obdobím ohlednû dopravy. Silnice od zdravotního stfiediska po
kfiiÏovatku na Závi‰ice je v rekonstrukci.
Úsek se objíÏdí po místních komunikacích. Chce to obrovskou trpûlivost a ohleduplnost ze strany fiidiãÛ, ale i chodcÛ.
Îádám fiidiãe nákladních automobilÛ, aby
striktnû dodrÏovali objízdnou trasu a nezkracovali si cestu pfies úzké uliãky, kde
není moÏnost se vyhnout pfii stfietu s jin˘m vozidlem.
Nastává období dovolen˘ch, proto chci
upozornit na zv˘‰en˘ poãet krádeÏí v bytech a rodinn˘ch domcích v tomto období. Nûkdy staãí nevybraná po‰tovní
schránka, nebo pootevfiené okénko ve
sklepû a zlodûji mají práci. Po osobní domluvû mÛÏeme zajistit nepravidelné

kontroly bytÛ a domÛ, pfiípadnû jin˘ch
objektÛ.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete volat na tel.:
736 670 513, nebo 606 909 624, nebo na
e-mail: mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Technická správa informuje
Oddûlení TS upozorÀuje obãany, Ïe od
mûsíce ãervna mohou vÏdy v úfiední
dny, tj. pondûlí a stfieda, platit v pokladnû
mûstského úfiadu nebo v kanceláfii TS, ul.
·ÀÛrková, poplatek za komunální odpad
na druhé pololetí 2006. Tento poplatek
musí b˘t uhrazen do 30. 9. 2006.
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Marie S˘korová, TS

Investor informuje
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka dne
10. 4. 2006 na svém zasedání schválilo
odprodej Ïulov˘ch kostek z opravované
místní komunikace firmû, která nabídne
nejvy‰‰í cenu.
Po vyhodnocení nabídek Rada mûsta
·tramberka rozhodne o koneãném prodeji Ïulov˘ch kostek.
O v˘sledku jednání rady bude vefiejnost
informována prostfiednictvím ·trambersk˘ch novinek a webov˘ch stránek mûsta.
Jan Kozlovsk˘, investor mûsta

Mûsto ·tramberk
vyhla‰uje IV. roãník
soutûÏe o nejlep‰í
·tramberské ucho
Vyz˘váme odváÏné pekafiky i pekafie
z fiad soukromníkÛ i podnikatelÛ, aby
zmûfiili své dovednosti a síly v anonymní
soutûÏi o nejlep‰í ·tramberské ucho.
Tentokrát se bude soutûÏit ve dvou kategoriích, a to „válené“ a „lité“ u‰i. Tû‰íme
se na va‰i hojnou úãast.
Podmínky soutûÏe:
1. Pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ ·tramberák
(i Ne‰tramberák, kter˘ zÛstal srdcem
vûrn˘ ·tramberku)
2. Poãet kusÛ nutn˘ch k soutûÏi je nejménû 30 kusÛ
3. Dodávka musí b˘t fiádnû oznaãena
jménem v˘robce a adresou
4. Termín dodání je prÛbûÏn˘, nejpozdûji
v‰ak v pátek 23. 6. 2006 do 12.00 hod.
(kulturní dÛm na Námûstí 11, 1. poschodí, kanceláfi vedoucí OKSVVâCR)
Co se bude hodnotit:
1. vzhled
2. chuÈ
3. vÛnû
4. celkov˘ dojem

Jak se bude hodnotit:
1. SoutûÏ je anonymní. Vystavené u‰i
v poãtu 2 ks budou oznaãeny ãísly
a pfied nimi budou úlomky peãiva na
talífiku k ochutnávce.
2. Bude se soutûÏit ve dvou kategoriích:
„válené“ a „lité“ u‰i
3. Ten, kdo bude pfiipravovat soutûÏ, nesmí b˘t ãlenem poroty
4. Kdo se pfiihlásí do soutûÏe, nesmí b˘t
ãlenem poroty
5. odborná porota bude sloÏena z osob
nezainteresovan˘ch na soutûÏi
6. laická porota bude hodnotit formou
hlasovacích lístkÛ do pfiipravené hlasovací schránky
7. v˘sledky a vyhodnocení soutûÏe budou
oznámeny v nedûli na slavnosti v Národním sadu
Ochutnávka bude probíhat v zasedací
místnosti v Kulturním domû v sobotu
24. 6. 2006 v dobû od 13.00 hod. do
17.00 hod.
Tû‰íme se na pekafie i hodnotitele.

Ceny za vítûzství ve dvou kategoriích a hodnocení dvûma porotami:
1.—3. místo v kategorii „válené“ u‰i ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii „válené“ u‰i ocenûné laickou vefiejností
1.—3. místo v kategorii „ lité“ u‰i ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo v kategorii „lité“ u‰i ocenûné
laickou porotou
V. M.

Informace z lékárny
Dovolte, abych i v tomto novinovém
ãísle promluvil pár slov o va‰í lékárnû.
Poslednû padlo pár poznámek o úpravû
pracovní doby, zmûnû majitele, ekonomick˘ch úpravách, roz‰ífieném sortimentu, kter˘ jsme pro vás pfiipravili…
Na politickém poli se mezitím událo
nûkolik zmûn, které urãitû pfiinesou do
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oblasti lékárenství jiné svûtlo. Musíme
v‰ichni osobnû vûfiit, Ïe doba bude lep‰í
a budoucnost pfiíjemnûj‰í.
Osobnû udûlám maximum pro to, aÈ se
v lékárnû ·tramberk cítíte velice dobfie, aÈ
je zaji‰tûn˘ dostateãn˘ v˘bûr sortimentu,
rychlost dodávek, pfiíjemné prostfiedí, odborná rada na‰ich kvalifikovan˘ch magister.
Momentálnû rozprodáváme nûkteré vybavení z lékárny za v˘hodné ceny (skfiíÀky, poliãky, kuchyÀská linka…) — seznam je vyvû‰en˘ ve v˘loze lékárny.
Pavel Schleis

vé. Odpoledne si hosté v klidu prohlédli
celou ‰kolu od sklepa aÏ po pÛdu. Provázeli je na‰i Ïáci, ktefií je informovali o novinkách a zvlá‰tnostech u nás. Navíc si
náv‰tûvních mohli zakoupit v˘robky ÏákÛ, rostlinky, almanach prací. Ohlasy
z fiad vefiejnosti byly více neÏ dobré. Dûkujeme v‰em. Opût se potvrdilo, Ïe se máme ãím chlubit
Vlasta Kalí‰ková

Na‰i Ïáci jsou nejen velmi ‰ikovní
a zdatní, ale i citliví a vnímaví lidé. Tady
pfiedkládáme dÛkazy.

Svátek matek

Stfiípky ze ‰koly
Den Zemû v na‰í ‰kole
V na‰í ‰kole jsme svátek Zemû slavili jiÏ
7. dubna. Nûkteré dûti z 1. stupnû vytváfiely dárky a rÛzné pfiedmûty z papíru
a uvûdomovaly si tak, Ïe i nûco star‰ího
a na první pohled jiÏ nepotfiebného mÛÏeme vyuÏít pro vytvofiení nové hezké vûci. V jin˘ch tfiídách dokonãovali ‰kolní
projekty o pfiírodû, povídali si o tfiídûní
odpadu, o tom, jak mÛÏeme ‰etfiit energii, vodu atd. ve ‰kole i doma. PáÈáci (ve
spolupráci s p. Radkou Krysovou z MûÚ,
za coÏ jí dûkujeme) objevovali tajemství
·tramberka. Îáci 2. stupnû si udûlali vycházky do pfiírody a jako kaÏdoroãnû nav‰tívili místní matefiské ‰kolky se sv˘m
programem. 12. dubna nás ãekal Den
otevfien˘ch dvefií, a tak jsme mohli rodiãÛm a náv‰tûvám ukázat, co celoroãnû
v ekologii dûláme, a moÏná se i tro‰ku pochlubit. Opravdu bylo ãím.
Jitka JalÛvková

Den otevfien˘ch dvefií
Dne 12. dubna se mohli v‰ichni zájemci podívat, jak a v jakém prostfiedí se na‰i
Ïáci uãí. ·kolu nav‰tívili nûktefií i v dopoledních hodinách a podívali se i do v˘uky
v jednotliv˘ch tfiídách. Poznali tak ‰kolu
za plného provozu, coÏ bylo jistû zajíma-

Zaãal kvûten a to je mûsíc, ve kterém se
slaví Svátek matek. A právû o maminkách
bude mÛj fejeton.
Co pro nás dûti vlastnû znamená maminka? Nûkdy moÏná máme pocit, Ïe je
ãlovûk, kter˘ po nás stále nûco chce.
Chce, abychom si ãistili zuby, abychom si
uklízeli vûci, abychom se dobfie uãili, abychom se neprali a nehádali. Nûkdy nás to
pofiádnû ‰tve. Ale kdyÏ se nad tím zamyslíme, zjistíme, Ïe bez toho vûãného maminãina pfiipomínání bychom to asi sami
je‰tû nezvládli.
A jaké maminky vlastnû jsou? Co dûlá
maminku maminkou? Myslím, Ïe pfiedev‰ím obûtavost. Obûtovala se uÏ ve chvíli,
kdy se pro maminkovskou roli rozhodla,
a od té doby se obûtuje stále. Dal‰í vlastností maminek je umûní naslouchat. AÈ
uÏ jim pfiiná‰íme dobré nebo ‰patné zprávy, vÏdy nás vyslechnou. A nedají na sobû
znát, Ïe je to v tu chvíli vÛbec nezajímá.
A nakonec odpou‰tûní, schopnost odpou‰tût. Kolik lumpáren maminkám provádíme a kolik ‰kared˘ch slov jsme schopni
jim ve vzteku fiíct! A co udûlá maminka?
Je z toho smutná, ale vÏdycky nám odpustí. Maminka je ãlovûk, kterému mÛÏeme vûfiit, Ïe nás má rád.
A my? Máme taky moc rádi své maminky? Myslíme si, Ïe ano, ale na 100% to
tvrdit nemÛÏeme. Myslím, Ïe ãasto bereme jako samozfiejmost, Ïe máme doma
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uklizeno, nakoupeno, uvafieno, Ïe chodíme v ãistém obleãení. JenÏe ono se to
v‰echno neudûlalo samo. A kdyÏ jsem to
neudûlal já ani brácha ani tatínek, musela to b˘t maminka. Îe by mûla kouzeln˘
proutek?
A tak si myslím, Ïe maminky od nás ke
svému svátku neãekají nûjaké dary, i kdyÏ
kytiãka vÏdycky potû‰í. Ale na co stále ãekají a v co doufají je na‰e poslu‰nost
a vdûãnost. Buìme tedy maminkám vdûãni a pomáhejme jim.
V‰e nejlep‰í k Va‰emu svátku, maminky!
Tomá‰ Hykel VII. A

81 let Marie MacháÀová, Bafiiny
Bohumila Hyklová, Námûstí
Zdenka Janíková, Kozina
AneÏka Locati, DráÏné
83 let Jifiina Voglová, Bafiiny
84 let BlaÏena Bárová, Bafiiny
85 let Josef Sopuch, Dolní
Emilie Hoìáková, Bafiiny
Juliána Hanzelková, Hornychovice
90 let JUDr. Vilém ¤ehák, Zauliãí
96 let Îofie ZrÛnková, Pod Palárnou

Coca-Cola-Cup
Kluci mají obvykle hromadu chlapsk˘ch vá‰ní. Mezi nejvût‰í patfií bezesporu
fotbal. A ten na‰i sedmáci, osmáci i deváÈáci opravdu umí. Dokázali to sv˘mi v˘kony v turnaji
Coca-Cola-Cup. 22. 4. 2006 postoupili
pfies fotbalisty ze Z· Al‰ova a Z· 17. listopadu Kopfiivnice do druhého kola. To odehráli 5. 5. 2006. Zde skonãili na druhém
místû, i kdyÏ po odehrání v‰ech zápasÛ
byl jejich bodov˘ zisk stejn˘ s fotbalisty
Z· E. Zátopka Kopfiivnice. Rozhodlo skóre vzájemn˘ch zápasÛ, které bohuÏel
mluvilo v neprospûch na‰ich fotbalistÛ.
Dûkujeme za v˘bornou reprezentaci na‰í
‰koly.
Vlasta Kalí‰ková

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

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
ãerven 2006

Narozené dûti:

70 let Vladislav Marek, Dolní
Karel Cochlar, Závi‰ická

Matûj Bajer
Dominik David
Klára Kvasniãková

75 let Ludmila Ja‰ková, Zauliãí
Zdenka Holubová, NádraÏní
80 let Oldfiich Hanzelka, Hornychovice
Jana Pekníková, Bafiiny

Zemfielí:
Antonín TÛma
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Kam do spoleãnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk
zve v‰echny milovníky hudby na

DDM ·TRAMBERK
ZVE V·ECHNY DùTI
2. 6. 2006
NA PIRÁTSK¯ DEN
DO NÁRODNÍHO SADU
KDE JSOU P¤IPRAVENY
OD 15.00 DO 17.00 HOD.
HRY A SOUTùÎE —
„NAUâNOU STEZKOU
·TRAMBERKEM“
P¤IJëTE SI ZASOUTùÎIT
A POBAVIT SE.

Vzpomínkov˘ veãer písní
Osvobozeného divadla a Semaforu
Vystoupí vokální skupina „CANTABILE“
ze ZU· Leo‰e Janáãka,
Havífiov – Podlesí, Kulturní dÛm,
9. ãervna 2006, 18.30 hod.
Vstupné 40 Kã.

HRÁTKY NA HRADù
u pfiíleÏitosti „Dne dûtí“ v areálu hradu
·tramberk
v sobotu 3. ãervna od 13—17 hod.
V‰em dûtem, které v sobotu nav‰tíví
areál hradu ·tramberk,
bude otevfiena
ãarodûjkou Katefiinou
tajemná kouzelná truhla.
Má to ov‰em jeden háãek.
K truhle musí dûti získat
klíã. Jak? No pfiece odvahou
a ‰ikovností!

V nedûli 4. ãervna
Bude areálem znít
tajemná hudba
mal˘ch kouzelnic.
od 14.00 do 16.00 hod.
Po oba dny bude dûtem
k dispozici zábavná atrakce
„Skákací hrad“.
Na hradû jsou vítáni malí
i velcí.
Srdeãnû zve Technoprojekt, a. s. Ostrava

DDM ·tramberk vás zve na tradiãní
BLE·Í TRH
kter˘ probûhne ve dnech
12. 6.—19. 6. 2006
v Domû dûtí a mládeÏe
na NádraÏní ulici
otevfieno dennû
od 9.00 do 17.00 hod.
Pfiíjem zboÏí bûhem akce.

Redakce mûsíãníku Trubaã
a Anglick˘ klub
vás srdeãnû zve na
KLUB DESKOV¯CH HER
v pátek 2. 6. a 16. 6. od 17.00 hod.
v kavárnû Anglick˘ klub —
vstup voln˘ pro ‰irokou vefiejnost;
deskové hry, hlavolamy
a obãerstvení ve stylovém prostfiedí
k dispozici.
Carcassonne, Princezna a drak +
Král a zvûd, Osadníci z Katanu
+ roz‰ífiení Námofiníci,
Mamma Mia, Král a kardinál,
Scrable a mnohem více.
Více informací na tel. 604 200 395
nebo noviny@truba.cz
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Apollo Burn Club a redakce mûsíãníku
Trubaã vás srdeãnû zve na setkání
NUMEROLOGIE V SOUVISLOSTECH
Umûní porozumût kaÏdému
jednotlivému ãíslu, znát jeho v˘znam
v souvislostech, se vûnoval nejen
Pythagoras, ale i BabylóÀané, Indové,
âíÀané pfied mnoha sty lety. Jak dalece
jste ovlivnûni neviditeln˘mi vibracemi
ãísel, tvarÛ a písmen vy?
Jak vyuÏít kvalitu ãísel ve v‰ech
oblastech na‰eho Ïivota k na‰emu
vlastnímu prospûchu?
Pfiijìte se zeptat numerologa
ing. ZdeÀka Kovárni
ve stfiedu dne 21. 6. od 17.00 hod.
do Apollo Burn Clubu
(v patfie Mûstského pivovaru
na ‰tramberském námûstí).
Závûreãná pfiedná‰ka cyklu, vhodná
pro zájemce z pfiede‰l˘ch setkávání
i pro ty, ktefií na pfiedná‰ce p. Kovárni
je‰tû nebyli.
Vstup dobrovoln˘. MoÏnost obãerstvení.
Více informací na tel. ãísle 731 153 408,
724 944 131 nebo na emailu redakce
noviny@truba.cz.

Mûsto ·tramberk
vás v‰echny srdeãnû zve na
4. roãník
DnÛ mûsta ·tramberka
23. 6.—25. 6. 2006
Pátek 23. 6. 2006:
Koncert dechového orchestru z Polska
v amfiteátru
zaãátek v 18.00 hod.
vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce
koná v Kulturním domû na Námûstí
Sobota 24. 6. 2006
10.00—12.00 hod. tradiãní bûh do schodÛ na Trúbu pro dobrovolníky amatéry

12.00—14.00 hod. prezence a pfiíprava
soutûÏe TFA „·tramberská Trúba 2006“ —
soutûÏ zdatnosti pro
fyzicky a zdravotnû
zpÛsobilé pfiíslu‰níky
Hasiãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ âR a ãlenÛ Jednotek sborÛ
dobrovoln˘ch hasiãÛ
v kompletní v˘stroji
14.00—16.00 hod. soutûÏ a vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe
13.00—17.00 hod. v Kulturním domû na
Námûstí soutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho
19.00
v amfiteátru divadelní
pfiedstavení Analfabet
od B. Nu‰iãe v provedení ãlenÛ divadelního spolku Kotouã
a na závûr zazní písnû
z divadelní hry V+W
Golem
Vstupné 30 Kã. (V pfiípadû nepfiíznivého
poãasí se akce koná v Kulturním domû)
Nedûle 25. 6. 2006
Sraz na Námûstí, odkud vyjde prÛvod
ve 14.00 hod.
14.00 prÛvod z Námûstí do Národního
sadu, v prÛvodu budou hrát ãlenové
SHDOM· a dechového orchestru
z Polska v ãele s maÏoretkami
Program od 14.30 do 19.30 hod.
v Národním sadu
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ bûhu do schodÛ,
soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho
a pfiedání odmûn pro nejlep‰í pekafie
a pekafiky, vystoupení maÏoretek,
dechového orchestru z Polska,
SS· Allegros, bfii‰ních taneãnic skupiny
Shahrazád, kouzelníka, hudební skupiny
Radeg aj.
Vstupné dobrovolné. Obãerstvení zajistí
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se akce ru‰í.
Zmûna programu vyhrazena.
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Almára — hudební ethno paleta
zpod Lysé
vystoupí na komorním koncertû
v kavárnû Anglick˘ klub
v JaroÀkovû pekárnû na ‰tramberském
námûstí
v pátek 30. 6. od 19.30 hod.
Trio instrumentalistÛ v nástrojovém
uskupení — kytara, baskytara, djembe,
perkuse, flétny, foukací harmonika,
klávesová harmonika — ve stylové
latinskoamerické, arabské ãi keltské
orientaci.
Srdeãnû zve redakce mûsíãníku Trubaã
a Anglick˘ klub.
noviny@truba.cz

Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na vernisáÏ v˘stavy
Zdenûk Burian — S paletou a ‰tûtcem
do Muzea ZdeÀka Buriana
ve ·tramberku
v sobotu 1. 7. 2006 v 15.00 hod.
V˘stava potrvá do nedûle 12. 11. 2006
1981—2006: 25. v˘roãí úmrtí —
2. jubilejní v˘stava

Akce pro zdravotnû
a tûlesnû postiÏené dûti
Obãanské sdruÏení —
Fond Heidi JankÛ a Rostislava Klesly
se sídlem v Mofikovû zve postiÏené dûti
na vystoupení Heidi JankÛ
a setkání s hokejistou NHL
Rostislavem Kleslou
ve ãtvrtek 15. ãervna od 14.00 hod.
do hotelu a restaurace
Rusty’s Nov˘ Jiãín.
Vstupenky na tuto akci jsou zdarma,
dûti navíc ãeká zdarma obãerstvení
a dárky. Vstupenky je nutné rezervovat
nejpozdûji do 7. ãervna 2006
na telefonu 738 362 757

Program kina ·tramberk
na ãerven 2006
Nedûle 4. 6. v 18.30 vst. 49 Kã
ÎÍT PO SVÉM
Drama, 105 min, titulky, od 15 let
Pfiíbûh vypráví o dobrodruÏství, soucitu
a opravdovém shledání. Hvûzdnû obsazené drama o ztrátû a nalezení smyslu Ïivota od slavného reÏiséra Lasse Hallströma.
V hl. rolích ROBERT REDFORD a JENNIFER LOPEZ.
Nedûle 11. 6. v 18.30 vst. 49 Kã
RAFËÁCI
Komedie, 100 min, pfiístupn˘
Dal‰í úsmûvné situace v podání populární
dvojice Vojty Kotka a Jirky Mádla. Tentokrát kluci vymûnili sníh za divokou vodu.
Nedûle 18. 6. v 18.30 vst. 49 Kã
PRIME
Komedie, 105 min, titulky, od 15 let
Situace, kdy uÏ i terapeut potfiebuje terapii. Hereck˘ koncert UMY THURMAN
a MERYL STREEP.
Nedûle 25. 6. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
KEEPING MUM — UNIVERZÁLNÍ
UKLÍZEâKA
Komedie, titulky, 103 min, pfiístupn˘
Uklidím dÛm, uklidím zahradu, odklidím
souseda, zabiji psa.
Dal‰í ‰ílenosti v podání ROWANA ATKINSONA, kter˘ se po tfiech letech vrací na
filmová plátna.
NA MùSÍC âERVENEC P¤IPRAVUJEME: ZKROCENÁ HORA, HOSTEL,
TRISTAN A ISOLDA, TRÁVA, CASANOVA
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Ze sportu
Volejbal
Dal‰í volejbalová sezóna mládeÏe skonãila a i v tomto roãníku 2005/2006 nás úspû‰nû reprezentovala tato mládeÏnická
druÏstva. Do soutûÏe byly pfiihlá‰eny tyto
t˘my: druÏstvo star‰ích Ïaãek, kadetek,
juniorek a juniorÛ.
DruÏstvo star‰ích Ïaãek hrálo krajsk˘
pfiebor, kde je jiÏ tradiãnû pfiihlá‰eno
druÏstev nejvíce. Z 30 úãastníku nakonec
skonãilo na 21. místû. Cílem tohoto roãníku bylo získat zku‰enosti dÛleÏité pro
jejich zúroãení ve vy‰‰í vûkové kategorii.
Toto druÏstvo hrálo ve sloÏení: Kováfiová
Katefiina, Kováfiová Sára, Vítková Martina, Syrková Anna, Petrá‰ová Gabriela,
Stoláfiová Nikola, Fantová Monika, Buzková Daniela, Tobolová Lenka a Hru‰kovská Renáta. Trenér: Hanzlíková Vûra
DruÏstvo kadetek navázalo na úspû‰nou loÀskou sezónu a v tomto roãníku
vyhrálo základní ãást skupiny B, a tím postoupilo do finálové skupiny krajského
pfieborníka. Zde se utkalo s druÏstvy Mittal Ostrava, Slezan Opava a Sokol Fr˘dek–Místek. V této nadstavbové ãásti se
jiÏ projevila ‰iroká základna a dobré zázemí tûchto volejbalov˘ch velkoklubÛ, a tak
na‰e dûvãata skonãila nakonec na velmi
pûkném 3. místû z 18 úãastníkÛ. DruÏstvo hrálo ve sloÏení: Dlabková Krist˘na,
Hanzlíková Hana, Kopfiivová Gabriela,
Kramoli‰ová Petra, Kováfiová Katefiina,

Geryková Monika, Vítková Vendula, Vítková Martina a Pourová Zuzana. Trenér:
Hanzlíková Vûra
DruÏstvo juniorek obsadilo celkovû 7.
místo a hrálo ve sloÏení: Rosinská Lucie,
Stanislavová Tereza, Dlabková Krist˘na,
Kopfiivová Gabriela, Hanzlíková Hana, Vi‰tejnová Gabriela, Kramoli‰ová Petra, Gilarová Petra, ·ulová Eva a Jake‰ová Mirka. Trenér: Jifií Svoboda
DruÏstvo juniorÛ skonãilo na 6. místû
a nastupovalo ve sloÏení: Ka‰párek Martin, Polá‰ek Radek, Bajer Petr, Bajer Jan,
Matulík Luká‰, Urbanovsk˘ Karel, Vefimifiovsk˘ Jifií, Dominik David, Socha Jan
a Kramoli‰ Michal. Trenéfii: Socha Josef,
Socha Václav.
Chci podûkovat také hlavnímu sponzoru Elektropohony Fren‰tát. DDM ·tramberk a mûstu ·tramberk za podporu
a vstfiícnost v uplynulé sezónû.
Závûrem chci popfiát v‰em do následující sezóny pevné zdraví, Ïádné úrazy
a úspûchy na poli sportovním i osobním.
Za v˘bor odbíjené: Hanzlíková Vûra

Judo
Dvanáctka ‰trambersk˘ch judistÛ nastoupila 15. 4. v Karviné k Velikonoãnímu
turnaji benjamínkÛ a ÏákÛ. Tohoto turnaje se zúãastnila necelá dvoustovka dûtí
pfieváÏnû moravsk˘ch, dvou slovensk˘ch
a ãtyfi polsk˘ch oddílu. ·trambersk˘m se
dafiilo velice dobfie a dovezli celkem 10
medailí. (4 – 3 – 3) Zahájila kategorie
benjamínku. Do 20 kg vybojoval 1. místo
stále lep‰ím v˘konem Jan Zátopek. Do 23
kg byl Adam Polá‰ek tfietí. Velice dobfie
bojoval Ondra Vesel˘ do 25 kg a pfiesvûdãivû vybojoval 1. místo. Do 38 kg jsme
mûli dvû Ïelízka Adama Kfiístka a Jirku
Venského. Po vydafien˘ch utkáních ve
skupinách se nakonec oba utkali ve finále, které vyznûlo nakonec pro Adama. Získal zlatou medaili a na Jirku zÛstala
stfiíbrná. Dal‰í dva ‰tramber‰tí zástupci
nastoupili shodnû do 50 kg. Tentokrát se
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dostal do finále Kolek Luká‰ a ten podlehl Zatloukalovi z domácího oddlílu. Martin Hru‰ka se pfies opravy dostal aÏ o 3.
místo, kde porazil Regece z Ostravy.
âtvefiici mlad‰ích ÏákÛ se nedá upfiít
snaha a bojovnost. Nakonec se na nejvy‰‰í
stupínek dostala pouze Johana Purmenská do 57 kg. Bronzovou získal Pavlas Pavel do 55 kg, hlavnû díky slab‰ímu poãtu
závodníkÛ v této váze. Tomá‰ Kfiístek (46
kg) a Tomá‰ Polá‰ek (42 kg) „na bednu“
nedosáhli. Za star‰í Ïáky nastoupil pouze
David Zátopek (38 kg). Ze ãtyfi úãastníkÛ
této váhy prohrál jen s Polákem Pajonczkowsk˘m a získal stfiíbrnou medaili.
Tento turnaj mûl slouÏit jako pfiíprava
pfied soutûÏí druÏstev ml. ÏákÛ a benjamínkÛ na jihu Moravy. (22. 4.) Pokud by
‰trambersk˘m tzv. nezvlhl prach a podali
stejn˘, popfi. lep‰í v˘kon, tak by nebyli
zcela bez ‰ancí. Povzbující zpráva pfii‰la
o víkendu = Závodník TJ Kotouã ·tramberk, Miroslav Ondrejka, byl vybrán do
dorostenecké reprezentace âR. Mûl by
nastoupit do 81 kg na Mezinárodním turnaji olympijsk˘ch nadûjí v Jiãínû v polovinû kvûtna.
Témûfi v totoÏném termínu by mûli
startovat dva ·tramberáci Jan Luãan (81
kg) a Ladislav BraÏina (73 kg) na Akademickém MâR v Brnû. Pfiejeme hodnû zdaru.
Josef ·tábl (trenér)

22. 4. se konal ve Tvrdonicích (okr.
Bfieclav) tunaj benjamínkÛ a ml. ÏákÛ
v judu jednotlivcÛ, jejichÏ umístûní bylo
zapoãteno do soutûÏe druÏstev o Pohár
starosty Tvrdonic.
Mimo 170 ÏákÛ z 19 oddílÛ Moravy se
zúãastnila téÏ 16ãlená v˘prava ‰trambersk˘ch judistick˘ch nadûjí. A hned od poãátku byla fiazena mezi favority. VÏdyÈ poãetnûj‰í bylo pouze druÏstvo Hulína a Zlína.
Opak byl pravdou = lehké váhy, které
minule záfiili v Karviné, Zátopek a Polá‰ek Adam (23 kg benjamínkÛ), úplnû vyhofieli. Díky malému poãtu do 30 kg ml.
Ï. pouze Hanzelka Martin z 2. místa. Pak

dlouho nic a ·tramberk se ocitl mezi posledními.
Povûstnou vlajku zdvihl Ondra Vesel˘
(27 kg, benj.), kter˘ podává stabilnû bojov˘ v˘kon. Ten mu teì vynesl stfiíbro. Slibnû zaãal taky Jan Sviderek (32 kg, benj.),
jenÏ nastoupil po nemoci. V nejpoãetnûj‰í hmotnosti zvítûzil skupinu. V pavouku
se v‰ak projevila únava tréninkov˘ dluh
a bylo z toho 5. místo. Pohromou byla
hmotnost do 28 kg benjamínkÛ. Mûli
jsme zde 3 hochy. Bratfii Hanzelkovi
skonãili v poli poraÏen˘ch a ze skupiny
postoupil pouze Purmensk˘ Robert. Pfies
snahu skonãil na 7. místû. V té dobû se
pohyboval ·tramberk ve spodní polovinû
hodnocení druÏstev. Ale zaãalo se bl˘skat
na lep‰í ãasy.
Do 42 kg, benjamínkÛ byli opût vynikající Adam Kfiístek a Jirka Vesel˘. Stejnû jako minul˘ t˘den v Karviné se dostali do
finále. Jen pofiadí se otoãilo. Jirka byl první a Adam druh˘.
Na druhé Ïínûnce ml. ÏákÛ byla zatím
Johana Purmenská tfietí do 55 kg. Do 46
kg vypadl sice Tomá‰ Polá‰ek, ale Tomá‰
Kfiístek byl tfietí. Stejnû jako Pavel Pavlas
do 60 kg.
A ·tramberk ‰plhal aÏ na 2. místo za
Hulín. Do 45 kg srovnal skóre na 36:36
Luka‰ Kolek druh˘m místem. Posledním
Ïelízkem byl Martin Hru‰ka do 51 kg benjamínkÛ, ale nestaãil ve finále na VermuÏu z Kostic. Body za jeho stfiíbro pomohlo odsunout Hulín (41:36), ale jak to b˘vá, vÏdy se smûje ten tfietí. Ve zb˘vajících
hmotnostech, které jsme nemûli obsazené, vyskoãil ambiciozní klub Orel Bluãina
a pfieskoãil nás o dva body a Pohár putoval do Bluãiny.
Josef ·tábl (trenér)

V sobotu 6. 5. 2006 odjela desítka
‰trambersk˘ch mladiãk˘ch nadûjí k Velké
cenû Hulína v Judo. Mezi 130 závodníky
âR si vedli vcelku dobfie a dovezli 6 medailí. Z ml. Ïactva zabojovala pouze Johana Purmenská a získala 2. místo do 57 kg.
Benjamínci byli ale v˘borní = do 22 kg
obsadil Jan Zátopek 3. místo, stejnû jako
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Ondra Vesel˘ do 25 kg. Pûknû bojoval Robert Purmensk˘ do 27 kg, a stanul na
stfiíbrné pfiíãce. Stejná medaile ozdobila
téÏ, po spolehlivém v˘konu, Jirku Venského do 42 kg. A stejnou medaili dostal
taky Martin Hru‰ka do 50 kg.
O minulém víkendu také zastupoval
‰tramberské Judo Mirek Ondrejka, na
Mezinárodním turnaji kadetÛ v Jiãínû,
tentokrát v barvách ‰ir‰í dorostenecké reprezentace. Po Jifiím Bajerovi v r. 1985
a sestrách ·imkov˘ch v r. 1992 je to ãtvrt˘ ·tramberák, co pfiiãichl k reprezentaãnímu „triãku“. Na turnaj se sjelo na 280
kadetÛ z 16 státÛ Evropy a nutno zpoãátku fiíci, Ïe domací vÛbec neoslnili a zis-

kem jedné zlaté a dvou 7 míst zÛstali daleko za oãekaváním.
Mirek nastupoval ve své váze do 81 kg,
mezi 31 závodníky. V 1 kole si poradil se
slovákem Kukumbergem, v dal‰ím zápase
bojoval s Kotansem z Nûmecka. Ve vyrovaném boji, kdy bodovali oba borci, se nakonec ‰tûstí pfiiklonilo na stranu soupefie
a ten díky pozdûj‰í prohfie s Krajncem ze
Slovinska nevytáhl Mirka do oprav.
Tuto hmotnost zvítûzil Gruzínec Lipertaliani. Z ãeského t˘mu se umístil aÏ na
7. místû Ondfiej Havlíãek. V celkovém
hodnocení si vedli nejlíp dorostenci Ruska (5 – 4 – 3). A bylo se opravdu na co se
dívat.
Josef ·tábl (trenér)

Pozvánka pro holky a kluky (10—14 let) ze ·tramberku,
Kopfiivnice a okolí na:
Pfiímûstsk˘ tábor
14.—18. srpna 2006
8.00—16.00 hodin
·tramberk, Zauliãí 473 — rozlehlá zahrada a zázemí budovy
hry, soutûÏe, v˘lety, biblická vyprávûní, nácvik divadelní
scénky,…
poãet dûtí?
skupina do patnácti dûtí
pfiihlá‰ky?
k dispozici na fafie nebo elektronicky; odevzdat osobnû
do 20. ãervna
organizátor?
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické ve ·tramberku
kontaktní osoba? Mgr. Franti‰ek Hru‰ka, Zauliãí 473, tel.: 556 812 350,
736 273 563
e-mail: cce-stramberk@seznam.cz
kdy?
ãas?
kde?
program?
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V zájmu bezpečnosti své i druhých při spalování hořlavých látek
na volném prostranství dodržujte tato pravidla:
✍ velikost hromad klestí, případně zbytky porostů je nutno volit tak, aby shořely během
pracovní doby nebo v době, kdy je na místě přítomný dozor,
✍ při náhlém zhoršení počasí např. silném větru, pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
✍ na místě spalování se snažte zabezpečit dostatečné množství hasebních látek nebo
prostředků k uhašení
✍ místo pro pálení izolujte od okolí pásem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na půdu (zeminu),
✍ stanovení bezpečné vzdálenosti ohniště od okolního porostu (nejméně 6 m),
✍ po ukončení pálení uhasit ohniště, rozhrabání a prolití ohniště vodou tak,
aby nedoutnalo
✍ po dobu 5 dní nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
✍ příjezdové cesty vedoucí k místům spalování musí být přístupné,
✍ spalovat klestí i odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od lesních porostů, obytných
nebo hospodářských objektů,
✍ osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let.
Podrobnosti ke stanovení podmínek pro spalování
hořlavých látek na volném prostranství získáte
u Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín,
Zborovská 5, oddělení prevence,
tel. 950 725 112

Vesele i váÏnû, ale pfieváÏnû neváÏnû…
• VÏdy, kdyÏ mû potfiísní holub, dûkuji
Bohu, Ïe nedal kfiídla i krávû.
• JestliÏe prochází láska opravdu Ïaludkem, tak kde tedy potom konãí…?
• Îena mû uÏ del‰í dobu podvádí a velmi
mû to trápí… stále mi nerostou parohy!
Co kdyÏ mám málo vápníku…?!
• Na stará kolena se zaãínám podobat
dvefiím — kdyÏ jsem namazan˘, tak si nevrznu…
• Tfii muÏi jdou po smrti do ráje a u brány je zastaví Svat˘ Petr a praví:
„Teì mi fieknûte, jak jste zemfieli a já rozhodnu, jestli vás pustím dál“

První muÏ povídá: „Pfiijel jsem o den dfiíve ze sluÏební cesty a na‰el jsme svou Ïenu v posteli nahou, tak jsem zaãal prohledávat byt, ale nikde nikdo. Vtrhnu na balkon a vidím chlapa, jak visí na lanû z mého balkónu. Vezmu nÛÏ a odfiíznu ho.
Spadl dolÛ, ale plazil se pryã, tak jsem popadl starou ledniãku, co jsme mûli na balkónû a svrhnu ji dolÛ na nûj. Najednou
jsem si uvûdomil, co jsem udûlal, Ïe jsem
ho zabil, tak jsem skoãil z balkónu dolÛ“.
„A co ty?“ zeptá se Svat˘ Petr toho druhého. „Já jsem natíral zábradlí na balkonu,
najednou mne nûkdo odfiízne. Spadnu
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dolÛ, poraním si pátefi a snaÏím se plazit
pryã. Pak na mne je‰tû spadla ledniãka.“
„A jak jsi zemfiel ty?“ ptá se Svat˘ Petr tfietího. Ten se usmûje a fiekne: „Sedím si tak
v lednici…“
• V lékárnû: „Prosím intimní krém“
„Nahlas!“
„Ne na hlas, na intimní místa“
• V jednom malém mûstû povolal právník
k soudu jako svûdka jednu starou paní.
KdyÏ sloÏila pfiísahu, ptá se jí: „Paní âermáková, znáte mne?“
„Ale ano, samozfiejmû, Ïe vás znám, uÏ od
plenek. A abych pravdu fiekla, jste pro mne
velk˘m zklamáním, lÏete, zah˘báte Ïenû,
manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, jakou nemáte moc, jaké jste velké

zvífie a ani si neuvûdomujete, Ïe z vás nic
jiného neÏ mizern˘ malomûstsk˘ právník
nebude“. Právník vytfie‰til oãi. KdyÏ se trochu vzpamatoval z prvního ‰oku, rychle se
ptá: „A znáte právníka obÏalovaného?“
„Vorlíãka? Toho znám je‰tû z doby, kdy neumûl chodit. Obãas jsem ho hlídala.
I v nûm jsem se zklamala. Je to udavaã, lenoch a pijan. NedokáÏe s nik˘m slu‰nû zacházet a jeho právnické znalosti jsou mizerné a bez uplácení je‰tû nic nedokázal.
V tu chvíli soudce pfieru‰il jednání, vyÏádal si ticho v soudní síni, zavolal si oba
právníky k sobû a povídá jim ‰eptem: „Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní,
jestli mne zná, dám vás okamÏitû zavfiít
pro pohrdání soudem“.
V. M.

Inzerce
Natáãení na video (profesionální digitální technologie vãetnû ozvuãení —
svatby, padesátky atd). PhDr. Vítûzslav âernoch, tel. 728 362 757 (Mofikov)

Realitní a dražební kancelář MONETAR
se sídlem ve Frýdku–Místku
zprostředkuje profesionální prodej vaší nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, Štramberk, Bařiny 740 (Občerstvení)
mob.: 605 713 049, www.monetar.cz, tel. 558 431 887 (F–M)

VODA – TOPENÍ – PLYN

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

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
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PÛjãovna motorov˘ch
ãtyfifik
kolek a minicross
Terénní dráha „·picaring“ cca 200 m
za hotelem Roubenka
VyuÏití pro dûti i dospûlé v‰ech
váhov˘ch kategorií
Miroslav Bajer, Dolní 863 ·tramberk
Tel. 777 307 736
www.ctyrkolkystramberk.wz.cz

Půjčování lešení
Josef Petráš,
Zauličí 242,
Štramberk
Mob. 728 869 392

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334

OBCHODNÍ ŘEDITEL
ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, A. S.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

FINANČNÍHO PORADCE
v regionu Novojičínska.
Změňte svůj životní styl, staňte se profesionálem v oblasti financování
u největší stavební spořitelny v České republice.

Máte-li SŠ nebo VŠ vzdělání a nabídka Vás zaujala,
zašlete nám svůj životopis.
Informační a poradenské centrum ČMSS
Havlíčkova 3, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 703 795
e-mail: ipc-novy-jicin@cmss-oz.cz
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MS ODS Štramberk
zve občany
2. a 3. června k volbám do PS PČR!
Proč volit ODS?
— nabízíme originální, zaručeně pravé věci
— nechceme žádný socialistický kýč, žádnou
levárnu!
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