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Úvodem
V dne‰ní hektické dobû plné ‰krtÛ, utahování
opaskÛ, demonstrací o v‰echno a o nic, vládû
a Parlamentu, které se neustále rozpadají, aby se
podle starého hesla „Kapﬁi si rybník nevypustí“
znovu a znovu dávali dohromady, potû‰í nûkteré
maliãkosti, na které jiÏ ãlovûk zapomíná.
Zejména zaãátek turistické sezony je i ve ·tramberku pﬁíleÏitostí pﬁivítat mnoho lidí a dûtí,
kteﬁí pﬁi‰li krásu na‰eho mûsta obdivovat. Pﬁicházejí takové náv‰tûvy, které srovnávají, jak se
·tramberk za poslední léta a desetiletí zmûnil.
Vût‰inou toto srovnání dopadne lépe pro ·tramberk nynûj‰í, byÈ ﬁada staromilcÛ s nostalgií vzpomíná na nádherné pÛvodní dﬁevûniãky a zákoutí.
Jsou v‰ak náv‰tûvy, které dojmou i hostitele.
Takovou byla náv‰tûva poslance kanadského
parlamentu p. Roberta Sopucka s manÏelkou
Caroline, jehoÏ rodina má ‰tramberské koﬁeny.
Dûdeãek Josef a babiãka Marie Sopuchovi ode‰li v roce 1925 údajnû kvÛli chudobû ze ·tramberka do Kanady. Poslanec Sopuck je druh˘m
âechem, kter˘ se stal ãlenem kanadského parlamentu. Jeho otec Josef i str˘c Vladimír létali za
druhé svûtové války s RCAF (Royal Canadian Air
Force). O Vladimírovi byla dokonce napsána
kniha Pavlem Vanãatou „RCAF bylo jejich osudem“. Vladimírovo jméno je uvedeno na pomníku padl˘ch v Národním sadu. ManÏelé Sopuckovi si prohlédli Horní Ba‰tu, námûstí, Trúbu,
muzea, kúpele, arboretum a zapsali se do náv‰tûvní knihy vzácn˘ch hostÛ mûsta. Nejvût‰í
dojetí jim zpÛsobila náv‰tûva rodného domu na
Hraniãkách 161 a setkání s rodinou u p. Josefa
Hanzelky na NádraÏní ulici. Plni dojmÛ a dojetí
se manÏelé na závûr jednodenní náv‰tûvy svûﬁili, Ïe nechápou své prarodiãe, kteﬁí ode‰li z nejkrásnûj‰ího koutu na svûtû (·tramberka), kter˘
opl˘vá geniem loci a musí zde b˘t ‰tûstí Ïít.
Vûãnou pravdu má Dr. Hrstka: VaÏme si, co
tu je‰tû máme.
Dûkuji tímto panu Josefu Adamcovi za poskytnutí podrobn˘ch informací o rodinû SopuchÛ a RajnochÛ, panu Jiﬁímu Gajdovi z Fren‰tátu za umoÏnûní prohlídky roubenky ã. 161
a rodinû Josefa Hanzelky za pohostinnost a neformální pﬁijetí vzácného a vzdáleného ãlena
rodiny.

Z jednání rady a zastupitelstva…
Poslední dvû rady se konaly 3. a 24. 4. 2012.
Ta první se vûnovala pﬁeváÏnû Ïivotnímu prostﬁedí. Vûnovali jsme se lesnímu hospodáﬁství
vãetnû NPP ·ipka, odpadovému hospodáﬁství,
ãern˘m skládkám, ochranû vod, pﬁírody a krajiny. Seznámili jsme se s v˘konem státní správy
na úseku matrik, jména a pﬁíjmení, vidimace
a legalizace, agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ a evidence obyvatel za rok
2011. V poslední dobû nejsledovanûj‰ím tématu
PARKOVÁNÍ jsme schválili Naﬁízení mûsta
ã. 1/2012 o stání silniãních motorov˘ch vozidel
na vymezen˘ch místních komunikacích ve
mûstû ·tramberku a ceník, dále podmínky pro
vydávání parkovacích karet.
RM rovnûÏ jmenovala konkursní komisi na
obsazení pracovního místa ﬁeditele/ﬁeditelky
Základní ‰koly a Mateﬁské ‰koly ·tramberk.
Rada se 24. 4. 2012 vûnovala v hlavních bodech ãinnostmi oddûlení technické správy
a úseku bytového hospodáﬁství, dále pak problematice správních poplatkÛ. Rada schválila
nov˘ ceník dﬁíví z pozemkÛ ve vlastnictví mûsta
·tramberka, rozhodla o stﬁednûdobém pronájmu Kamenárky ZO âSOP APOLLO ·tramberk.
Rada dále doporuãila k projednání zastupitelstvu dva dÛleÏité materiály:
— uzavﬁení Smlouvy o vzájemné spolupráci
za úãelem zpracování II. stﬁednûdobého plánu
rozvoje sociálních sluÏeb na území mûsta Kopﬁivnice a správního obvodu obce s povûﬁen˘m
obecním úﬁadem na období 2013 — 2016
a jmenování odpovûdného pracovníka za MÚ
·tramberk Mgr. Evu Tichavskou
— schválení ãlenství v Místní akãní skupinû
La‰sko, vstup mûsta ·tramberka sv˘m územím
do MAS La‰sko a povûﬁení starosty mûsta
Ing. Jana Sochy zastupovat mûsto ·tramberk
na jednáních MAS (podrobnosti o MAS pﬁineseme v nûkterém z pﬁí‰tích vydání ·N).
Rada mûsta rozhodla na základû Protokolu
o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 4.
2012 o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky na realizaci veﬁejné zakázky na stavební práce v rámci
projektu ã. CZ.1.10/4.1.00/04.01014 „Revitalizace domu dûtí a mládeÏe s rozvojem a roz‰íﬁením volnoãasov˘ch aktivit“, a to vybrat firmu
NOSTA, s.r.o., Nov˘ Jiãín, která zvítûzila v konkurenci 7 firem. Její cenová nabídka byla cca

3 880 mil. Kã bez DPH a byla cca 65 % oproti
rozpoãtov˘m nákladÛm projektu. Na tuto akci
jsme získali dotaci EU ve v˘‰i 85 %.
Rada mûsta rovnûÏ uzavﬁela dodatky se stávajícími dodavateli el. energií a plynu, a to Europe
Easy Energy a. s, Praha a Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava aÏ do konce roku 2013, s tím,
Ïe ceny plynu budou zafixovány na stávající úrovni a ceny el. energie od 1. 7. 2012 dokonce poklesnou. Tyto firmy byly úspû‰né v loÀské internetové aukci a od té doby má mûsto ·tramberk
a Z· levnûj‰í energie neÏ jsou bûÏné na trhu.
Od 1. kvûtna bude zahájen provoz dûtsk˘ch
hﬁi‰È na Baﬁinách, proto RM schválila Náv‰tûvní
ﬁád a Provozní ﬁád pro tato novû vzniklá hﬁi‰tû.
Skonãím jak jinak neÏ PARKOVÁNÍM:
Rada mûsta na návrh komise pro regionální
rozvoj schválila vydání Rezidentních a Abonentních parkovacích karet a trvale vyhrazená
parkovací místa v obou zónách v centru mûsta
v‰em akceptovan˘m ÏadatelÛm, kteﬁí splnili

ve‰keré podmínky. Nov˘ systém zaãne platit od
1. 6. 2012.
Karty si mÛÏete vyzvedávat a jednorázovû zaplatit v pokladnû MÚ u paní Kollerové od pondûlí
14. 5. 2012. Pak ji dejte za ãelní sklo svého vozu.
Na Mûstském informaãním centru, ale také
napﬁ. v papírnictví dostanete koupit papírov˘
parkovací kotouã za 12 Kã, kter˘ budete pouÏívat
na stanoven˘ch místech (u zdravotního stﬁediska, u obchodÛ u Proska, u po‰ty a pﬁed MÚ).
Máj je lásky ãas. Kromû klasického vyjádﬁení
lásky (které Vám v této uspûchané dobû pﬁeji co
nejvíce) jsou mezi námi i obãané, kteﬁí svÛj
vztah k druh˘m vyjadﬁují napﬁ. tím, Ïe mnohokrát darují krev. S nejobûtavûj‰ími se sejdeme
spolu s ââK 2. kvûtna v kulturním domû. U této pﬁíleÏitosti dovolte, abych jiÏ nyní vzdal hold
panu Antonínu Guznarovi, kter˘ tuto vzácnou
tekutinu daroval jiÏ 160×.
Pûkn˘ kvûten, veselou pouÈ a dobrou mysl
Vám pfieje Ing. Jan Socha starosta mûsta.

Městský úřad informuje
Oznámení
V pondûlí dne 7. kvûtna 2012 bude mûstsk˘
úﬁad ·tramberk uzavﬁen.
Ing. Andrea Hlávková, povûfiená vedením MûÚ

VáÏení spoluobãané,
v rámci projektu ã. CZ.1.10/4.1.00/03.00631
„Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Baﬁiny“ byl
v mûsíci bﬁeznu na sídli‰ti Baﬁiny nainstalován
a zprovoznûn kamerov˘ systém, za úãelem zv˘‰ení bezpeãnosti obyvatel.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta mûsta

Oznámení z finanãního oddûlení MÚ
Finanãní oddûlení mûsta ·tramberka oznamuje v‰em obãanÛm, Ïe na základû zmûny zákona ã. 280/2009 Sb., DaÀov˘ ﬁád, jiÏ nezasílá
platební v˘mûry na nedoplatky za odpad dopo-

ruãenû do vlastních rukou (obálky s modr˘m
pruhem). Mûsto vyuÏilo zmûny tohoto zákona
a vymûﬁuje nedoplatky tzv. Hromadn˘m pﬁedpisn˘m seznamem, kter˘ byl vyvû‰en na úﬁední
desce ode dne 25. 1. 2012 do 27. 2. 2012. V‰ichni
obãané mají moÏnost si na úseku Ïivotního prostﬁedí zkontrolovat, zda mají uhrazen místní
poplatek za komunální odpad za pﬁedchozí období. Mûsto pﬁistoupí od kvûtna k exekucím,
souãástí exekuce není jen v˘‰e nedoplatku, ale
také exekuãní náklady ve v˘‰i 500 Kã. Obãané
mají tedy moÏnost do konce dubna v‰echny své
nedoplatky uhradit. DaÀov˘ ﬁád umoÏÀuje obcím vyÏádat si u ãeské správy sociálního zabezpeãení, zdravotních poji‰Èoven a bank informace o dluÏnících. Mûsto tak jiÏ uãinilo a je pﬁipraveno vystavit exekuãní pﬁíkazy
Ing. Andrea Hlávková, povûfiená vedením MûÚ

Oprava termínÛ sbûru velkoobjemového odpadu
Zastávky vozidla:
Stﬁeda 2. 5.
Dolní ulice — u Klime‰Û................................... 12.00 — 16.00 hodin
âtvrtek 3. 5. Hornychovice — ve dvoﬁe.................................. 12.00 — 16,00 hodin
Pondûlí 14. 5. Závi‰ická ulice — u nádob na tﬁídûn˘ odpad ....... 12.00 — 16.00 hodin
Úter˘ 15. 5.
Libotín — finské domky .................................... 12.00 — 14.00 hodin
Libotín — u b˘valé prodejny ............................. 14.00 — 16.00 hodin
Za chybné údaje v minulém ãísle ·N se velmi omlouváme.
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Informace pro občany
Oznámení mûsta ·tramberka o omezení
provozu autobusové dopravy od 19. 5. do
20. 5. 2012 v dobû konání ·tramberské pouti.
Mûsto ·tramberk tímto oznamuje, Ïe dojde
k omezení autobusové dopravy provádûné firmou
Veolia Transport Morava, a.s. ve dnech 19. 5. —
20. 5. 2012 z dÛvodu konání tradiãní poutû s vyhlá‰ením celkové uzávûry místní komunikace
od zastávky ·tramberk, rest. Palárna do zastávky ·tramberk, rest. Pod Bílou horou.
Omezení provozu na lince 880644 v sobotu 19.
5. 2012 a v nedûli 20. 5. 2012 bude následující:
v‰echny spoje v ãase od 7:30 do 20:00 hodin
(tj. spoje 211, 313, 323, 333, 201 a spoje v opaãném smûru 218, 312, 332, 238, 308) neobslouÏí
zastávky:
·tramberk, rest. Prosek;
·tramberk, Mûstsk˘ úﬁad;
·tramberk, rest. Pod Bílou Horou;
·tramberk, u ml˘na;
·tramberk, Petﬁkovsk˘;
·tramberk, Libotín, koupali‰tû.

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.

Cestující, kteﬁí se bûhem tûchto dvou dnÛ budou potﬁebovat dopravit z Kopﬁivnice do ·tramberka, Libotína a zpût, mohou vyuÏít spoj
880698 Kopﬁivnice — ·tramberk, Pod Bílou
horou — Rybí — Nov˘ Jiãín a zpût se zastávkou
·tramberk, Kateﬁina.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta mûsta

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.
Ing. Dagmar Skotáková,
oddûlení Ïivotního prostfiedí

Oznámení provádûní deratizace ve mûstû
·tramberku a v˘zva k souãinnosti

Informace pro obãany z oblasti sociálních
sluÏeb

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 ve dvou etapách. První etapa probûhne v mûsících duben,
kvûten — zaãátek 12. 4. 2012 a druhá etapa
záfií, fiíjen 2012. Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek firma DDesinDer, s.r.o., zastoupená panem Karlem Tﬁískou. Firmu mÛÏete kontaktovat (triska@ddesinder.cz nebo tel. 603 494
489 — pan Kopeck˘) a dozvûdût se bliÏ‰í informace nebo objednat poloÏení návnad. VÏdy je
zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci i mûsto Kopﬁivnice a SmVak.
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 rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních sluÏeb v Kopﬁivnici na období 2013 —
2016 — II. plánovací období“, financovaného
z operaãního programu Lidské zdroje a zamûstnanost, do kterého jsou zapojeny také obce ·tramberk, Závi‰ice, Îenklava se pﬁipravují
na nejbliÏ‰í období dvû aktivity a to je sociologické ‰etﬁení mezi obyvateli mûsta Kopﬁivnice
a místních ãástí, mûsta ·tramberka a obcí Závi‰ice a Îenklava k mapování potﬁeb veﬁejnosti
a Den sociálních sluÏeb.
V˘zkum mapování potfieb vefiejnosti bude
probíhat na pﬁelomu kvûtna a ãervna formou
dotazníkového ‰etﬁení. Pﬁesn˘ termín bude
upﬁesnûn a sdûlen obyvatelÛm prostﬁednictvím
místního rozhlasu.
Dotazník budou vyplÀovat s náhodnû vybran˘mi obyvateli, star‰ími 18 let, pro‰kolení tazatelé firmy AUGUR Consulting. Tazatelé se prokáÏí prÛkazem tazatele, kter˘ bude oznaãen
jménem tazatele a kontakty na realizaãní firmu.
PrÛkaz tazatele bude orazítkován a podepsán
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kompetentním pracovníkem realizaãní firmy.
Vyplnûní dotazníku bude trvat cca 10 minut.
Jde o zji‰Èování názorÛ, postojÛ a potﬁeb obyvatel ve vztahu k sociálním sluÏbám.
Dotazník je anonymní a po skonãení rozhovoru se mÛÏe dotazovan˘ obãan zaﬁadit do slosování o ceny. V pﬁípadû zájmu uvede své jméno a kontaktní spojení do samostatného slosovatelného kupónu.

Den sociálních sluÏeb se uskuteãní 1. 6. 2012
jako souãást oslavy dne dûtí pﬁed Kulturním
domem v Kopﬁivnici. Pro obãany místních ãástí Lubina,
j Mni‰í, Vlãovice a mûsta ·tramberka,
obcí Závi‰ice a Îenklava bude v prÛbûhu dne
m"zaji‰tûn odvoz na tuto akci. Pﬁesn˘ harmonogram
odjezdu autobusu a program celého dne bude
zveﬁejnûn na plakátech pﬁed touto akcí. Distribuci jízdenek zajistí obecní úﬁady.
Mgr. Eva Tichavská
Mgr. Eva Tichavská

V˘sledky loÀského sãítání obyvatelstva
Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
'tramberk - obec/m"sto (okr. Nov) Ji%ín)

Období:
26. 3. 2011[1]

26. 3. 2011

1. 3. 2001

3. 3. 1991

Obyvatelstvo - celkem

3 396

3 408

3 280

v tom pohlaví

mu&i

1 683

1 690

1 607

&eny

1 713

1 718

1 673

trval)

3 388

3 406

3 280

8

2

.

28

16

.

1 773

1 979

1 909

v tom druh pobytu

dlouhodob)
z celku cizinci
Narození v obci trvalého bydli!t"

Pfiehled ãinnosti v 1. ãtvrtletí u JSDH
·tramberk
V prÛbûhu prvních tﬁech mûsícÛ vyjela jednotka k 6 událostem, z toho byly 3 poÏáry (Moﬁkov,
Pﬁíbor, Îenklava), 2 technické pomoci (·tramberk–Baﬁiny) a 1 dopravní nehoda (·tramberk–Libotín).
V rámci odborné pﬁípravy probûhlo ‰kolení
v poskytování první pomoci pod vedením zdravotnického záchranáﬁe Bc. Petra Marka. âlenové jednotky byli podrobnûji seznámeni s v˘bavou novû zakoupeného zdravotnického batohu.
Pro‰kolili se teoreticky i prakticky v o‰etﬁování
poranûní, nasazování krãního límce, poskytování nepﬁímé srdeãní masáÏe a d˘chání z úst do
úst na zapÛjãené figurínû.
Hasiãi s odborností OMP (obsluha motorov˘ch pil) pro‰li praktick˘m v˘cvikem a nositelé d˘chací techniky absolvovali pravideln˘ v˘cvik. V Ústfiední hasiãské ‰kole v Jánsk˘ch
Koupelích, absolvoval Petr Liãko kurz strojník
v rozsahu 40 hodin a Luká‰ Matulík kurz velitel druÏstva v témÏe rozsahu. Kurzy byly ukonãeny písemnou a ústní zkou‰kou, kterou úspû‰nû
zvládli. Velitelé druÏstev se zúãastnili ve dnech

17. 3. a 18. 3. odborné praxe na HZS Nov˘ Jiãín,
která velmi pﬁispûla k prohloubení jejich vûdomostí. Byli seznámeni s technikou, uloÏením
prostﬁedkÛ ve vozidlech a jejich zpÛsobu pouÏití, úãastnili se ‰kolení, v˘jezdÛ a dal‰ích ãinností stejnû jako jejich profesionální kolegové.
Jifií Juraãák, velitel JSDH ·tramberk

Mladí hasiãi zahájili sezónu
Leto‰ní hasiãskou sezónu na‰í mladí hasiãi
zapoãali tﬁídenním spoleãn˘m soustﬁedûním na
táborové základnû Kletné. Zúãastnilo se jedenáct ·trambersk˘ch borcÛ, deset Kopﬁivnick˘ch a ãtrnáct Prchalovsk˘ch mlad˘ch hasiãÛ.
Podstatou soustﬁedûní bylo vzpomenout si po
zimní pﬁestávce, o ãem vÛbec hasiãsk˘ sport pojednává. V pátek po zabydlení jsme zapoãali
s v˘stavbou tratí. Kopﬁivnice si postavila závodní
dráhu pro poÏární útok CTIF. Prchalov stavil
dráhu poÏárních dvojic a my dráhu na poÏární
útok Plamen. V sobotu po rozcviãce a snídani
se zaãalo s poÏárními útoky, následovala ‰tafeta
poÏárních dvojic a naveãer si nûkteﬁí vyzkou‰eli 60 m jednotlivcÛ. Po celodenním cviãení si
dûti v lese nasbírali dﬁíví na veãerní opékání
‰pekáãkÛ. V nedûli se nám poãasí vÛbec nevy-
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daﬁilo, jelikoÏ pr‰elo a byla velká zima, nemohly dûti trénovat venku. Trénovaly alespoÀ v budovû uzly, hasicí pﬁístroje a jiné úkoly potﬁebné
k hasiãskému sportu. Po obûdû jsme sbalili
v‰echny pﬁekáÏky a vydali se do Suchdola nad
Odrou na vlak. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí si dûti víkend uÏily a uÏ se tû‰í na pﬁí‰tí soustﬁedûní za
rok a hlavnû na leto‰ní sezónu, které nám zaãíná 28. 4 v Lubinû.
Karel Marek, jednatel sboru

Recitaãní soutûÏ dûtí ze Z· ·tramberk
Dne 22. bﬁezna se tradiãnû konala v prostorách základní ‰koly recitaãní soutûÏ dûtí. Zúãastnili se jí Ïáci prvních aÏ pát˘ch tﬁíd. Za mûsto usedly do poroty paní Anna Ra‰ková a Dagmar Skotáková, za dûti byl porotcem ãlen ‰kolního parlamentu Jan Krysa z 9. A. V‰echny dûti byly velice ‰ikovné, snaÏily se, a i pﬁes drobná za‰kobrtnutí nûkter˘ch prvÀáãkÛ byla radost
je poslouchat. Porota tak mûla velmi tûÏké rozhodování pﬁi v˘bûru nejlep‰ích pﬁedná‰ejících.
V˘sledky soutûÏe dopadly takto:
1. A — 1. místo Natálka Ja‰ková
2. A — 1. místo Martin Mihál, 2. místo Krist˘na Sosíková, 3. místo Jakub Balhárek
2. B — 1. místo Dominik Kocián, 2. místo Adéla Kvitová, 3. místo Ondﬁej Adamec
3. A — 1. místo Barbora Sopuchová, 2. místo
Karolína Zdaﬁilová, 3. místo Petr Marek
4. A — 1. místo Viktorie Hanzelková, 2. místo
Beata Marková, 3. místo Marie Dostálová

5. A — 1. místo Marie Baìurová, 2. místo Markéta Hanzelková, 3. místo Kateﬁina
·varcová
5. B — 1. místo Tadeá‰ Pe‰at, 2. místo Agáta
Brdíãková, 3. místo Dorota Dostálová
Zvlá‰tní cenu poroty získaly za svÛj v˘kon
Barbora Sopuchová ze 3. A a Viktorie Hanzelková ze 4. A. Vybraly si velmi zajímavé a rozsáhlé básnû, které obû dívky v˘bornû zvládly
a osobitû pﬁednesly.
Po recitaãní soutûÏi následovalo autorské
ãtení na téma ·tramberk, ve kterém dûti mûly
vyjádﬁit, jak jsou spokojené v místû, ve kterém
Ïijí. Autorského ãtení se zúãastnili Terezie StaÀová, Monika Klop‰toková, Michaela Koláﬁová,
Adéla Bajerová, Markéta Hanzelková, Kateﬁina
·varcová, Eva ·tefanková, Marie Baìurová,
Ludmila Hru‰ková, Radek Peãenka, Eli‰ka Kvitová, Luká‰ Geryk a Ondﬁej Chytil.
V‰ichni jmenovaní byli odmûnûni. SoutûÏ se
velice povedla, uÏ teì se tû‰íme na pﬁí‰tí roãník.
Ing. Dagmar Skotáková,
úsek ÎP mûsta ·tramberka

Podûkování pekafiÛm u‰í
Dûkujeme v‰em pekaﬁÛm ·trambersk˘ch
u‰í, kteﬁí nám sponzorsky pﬁispûli sv˘mi v˘robky na Den Zemû, kter˘ se konal 21. 4. 2012 nad
Kamenárkou ve ·tramberku. Dík patﬁí Martinu
Bárovi, Miroslavu a Daniele Hanzelkov˘m,
Ladislavu Hezkému, Ing. Václavu Sochovi,
Ludmile ·uterové.
Anna Ra‰ková

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Phillip Murphy Ïije pro svou rodinu. ZboÏÀuje
svou starou matku, nezi‰tnû se stará o své sourozence, kteﬁí mu pomáhají vést rodinné impérium.
Ve v‰ech ohledech podporuje své dva syny, kteﬁí po
nûm jednou podnikání pﬁevezmou. A pﬁedev‰ím je
zde Christina, jeho Ïena a spása, kterou miluje cel˘m sv˘m srdcem. Pro Phillipa Murphyho je zkrátka rodina v‰ím. Christina to v‰echno velmi dobﬁe
ví. Netu‰í ov‰em, Ïe manÏel pﬁed ní jednu stránku
své osobnosti skr˘vá a to velmi temnou stránku...
Román Rodina napsala Martina Cole.
âeská spisovatelka Anna Bfiezinová je autorkou historického románu RÛÏe pro císafiovu
milenku (s podtitulem Lásky a intriky na rakouském dvoﬁe). Rakouská císaﬁovna AlÏbûta,
pﬁezdívaná Sisi, je ve svém manÏelství s Franti‰kem Josefem I. hluboce ne‰Èastná.
Její ponûkud v˘stﬁední a romantická povaha
je velmi vzdálená my‰lení pedantského císaﬁe,
kter˘ se pﬁedev‰ím cítí b˘t prvním úﬁedníkem
své ﬁí‰e. ZároveÀ si v‰ak AlÏbûta v‰imne, Ïe jinak spí‰e „sucharsk˘“ Habsburk mÛÏe oãi nechat na jedné hereãce Burgtheatru. Prostﬁed-

nictvím své dÛvûrnice objedná u malíﬁe hereããin portrét a pak to nastrojí tak, aby císaﬁ jakoby náhodou zavítal do ateliéru zrovna v dobû,
kdy zde bude dotyãná hereãka sedût modelem.
Tajnû pﬁitom doufá, Ïe se hereãka stane panovníkovou milenkou a ona tak bude mít dostatek
volnosti ke sv˘m toulkám po Evropû.
Ani si neumíme pﬁedstavit, kolika sloÏit˘ch
pochodÛ v buÀkách, tkáních, nervech, smyslov˘ch orgánech, svalech a kloubech je zapotﬁebí,
abychom pohnuli tﬁeba jen ‰piãkou prstu. Autor knihy Záhady lidského tûla — Milan Klíma,
nás provází lidsk˘m tûlem, nechá nás nahlédnout pod kÛÏi, do zvrásnûné mozkové kÛry, seznámí nás se sloÏitou nervovou soustavou.
Jacquline se s manÏelem vydá na plavbu pﬁes
oceán, aby se usadili v Austrálii. KdyÏ koneãnû
spatﬁí pevninu, Henry své Ïenû oznámí, Ïe se na
palubû zamiloval a Ïe se s ní chce rozvést. ·okovaná Jacqueline vystoupí v pﬁístavu zcela bez
prostﬁedkÛ, a protoÏe nic neumí, nezb˘vá jí,
neÏ pﬁijmout práci na farmû. Cestu jí zkﬁíÏí dva
bratﬁi: Ben a Nick. Knihu s názvem Místo na
slunci napsala Elizabeth Haran.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk
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Ze školy
Náv‰tûva záchranáfie na ‰kole

Zápis do M·

Ve dnech 6. a 7. bﬁezna se Ïáci 9. roãníku zúãastnili projektu: „První pomoc — ‰ance pro
Ïivot.“ Záchranáﬁ nás seznámil jak postupovat
pﬁi první pomoci u ranûného ãlovûka. Vyslechli
jsme nejen teorii, ale vyzkou‰eli jsme si i v praxi, jak máme provádût masáÏ srdce a umûlé d˘chání. Pan záchranáﬁ nám sdûloval o nûkter˘ch
záÏitcích z v˘jezdu a o tom, kdy se pro záchranu ãlovûka uÏívá Ïlut˘ vrtulník. Nabyté poznatky jsme vyuÏili v testu. Projekt byl pouãn˘,
zajímav˘ a my Ïáci jsme se rozcházeli s dobr˘m
pocitem, Ïe nûkdy v budoucnosti mÛÏeme pomoci zachránit lidské Ïivoty.
Petra Fantová a Lucie Matu‰ková 9. A

Zápis do M· pro ‰kolní rok 2012/2013 probûhne v M· Zauliãí a M· Baﬁiny dne 22. 5.
2012 v dobû od 10.00 do 16.00 hod..
Rodiãe, vezmûte s sebou obãansk˘ prÛkaz,
rodn˘ list dítûte, bankovní spojení pro bezhotovostní platby stravného a ‰kolného a potvrzení
o oãkování dítûte. Formuláﬁ o potvrzení ﬁádného oãkování je k vyzvednutí v obou M· nebo
v kanceláﬁi Z·.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
¤editelství Z· a M· ·tramberk
Kritéria pro pﬁijímání dûtí do mateﬁsk˘ch
‰kol pﬁi Z· a M· ·tramberk v pﬁípadû naplnûní
kapacity
1. Bydli‰tû na území mûsta ·tramberku
2. Dûti v posledním roce pﬁed zahájením povinné
‰kolní docházky
3. Celodenní docházka dítûte do M· — posloupnost data narození dítûte

Náv‰tûva Záchranné stanice v Barto‰ovicích

·kolní kolo olympiády v anglickém jazyce
V t˘dnu od 5. do 12. bﬁezna 2012 probûhla na
na‰í ‰kole olympiáda v anglickém jazyce v konverzaãních tématech. Îáci 6., 7. a 8. roãníkÛ si
pﬁipravili okruhy témat, o kter˘ch povídali nejprve ve své tﬁídû a vybraní úãastníci se pozdûji
utkali v konverzaci s Ïáky vedlej‰í tﬁídy.
V nûkter˘ch pﬁípadech nebylo rozhodování
lehké. Hodnotila se v˘slovnost, plynulost projevu, reakce na otázky a také ãetnost gramatick˘ch chyb. Nakonec bylo udûleno poﬁadí a Ïáci
byli odmûnûni drobn˘m dárkem a pochvalou.
V˘sledky:
6. roãník: 1. místo — Adéla Sviderková, Tereza ·ebková (6. A)
2. místo — Lucie Krysová, Adéla
Bar‰ová (6. A)
3. místo — Adam Polá‰ek (6. A)
7. roãník: 1. místo — Adam ·imela, Adéla Novosadová (7. B)
2. místo — Tereza Václavínková (7. A)
3. místo — Sofie Selucká, Veronika
Vaja˘ová (7. A)
8. roãník: 1. místo — Klára Hrstková (8. B)
2. místo — Marek Nûmec (8. A)
V‰em zúãastnûn˘m dûkujeme a blahopﬁejeme. Zkuste to pﬁí‰tí rok také vy!
Miroslava Adamcová, Radmila N‘ jai

Dne 4. 4. 2012 jsme my, Ïáci sedm˘ch tﬁíd,
nav‰tívili Záchrannou stanici ÏivoãichÛ v Barto‰ovicích. Ná‰ v˘let se opakoval po nûjak˘ch
ãtyﬁech letech. Hned po pﬁíjezdu nás pﬁivítal
pan Jan Ka‰insk˘. Následovala prezentace
o rÛzn˘ch ptácích, promítaní zvukÛ jednotliv˘ch druhÛ, panoramatick˘ pohled na Poodﬁí,
systematicky dûlen˘ na rÛzné povrchy (napﬁ.:
ﬁeka, bﬁeh ﬁeky, louka, pole, les atd. …). V jednotliv˘ch povr‰ích byli zástupci ptákÛ, kteﬁí
tam patﬁí. Potom jsme procházeli interiérem
stanice, kde jsme mohli vidût rÛzné vycpané Ïivoãichy, kameny, ukázky hnízd a dal‰í exponáty související s Poodﬁím a pﬁírodou. Dále jsme
vy‰li ven a pro‰li kolem celé stanice, kde v klecích byli nemocní nebo jinak postiÏení ptáci.
Dozvídali jsme se pﬁíbûhy jednotliv˘ch ÏivoãichÛ. Minulost orla skalního, kter˘ ztratil komunikaci se stanicí, ale nakonec se v poﬁádku
dostal zpût, a mnohé dal‰í.
Dopolední exkurze se nám velice líbila, rádi
se tam je‰tû nûkdy vrátíme a nabudeme nov˘ch
vûdomostí. Tímto také dûkujeme paní uãitelce
Adamcové a Alexandrukové, Ïe s námi v˘let absolvovaly.
Adam ·imela 7. B

Ze sportu Z· a M· ·tramberk
Dne 28. 2. na‰i ho‰i ‰est˘ch a sedm˘ch tﬁíd
ukonãili velmi úspû‰né taÏení v halové kopané
na okresním finále v Bílovci, po úspû‰ích v Novém Jiãínû a Kopﬁivnici se jim v‰ak uÏ nepodaﬁilo poráÏet své soupeﬁe, a proto se umístili na
koneãném 6. místû v okrese.
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V pátek 13. 4. odstartoval Coca – Cola ‰kolsk˘
pohár 2012 v kopané na velkém hﬁi‰ti. Na‰e jedenáctka v úvodním kole narazila na t˘m Z· Al‰ova a na kopﬁivnickém stadiónu zvítûzila jednoznaãnû 6:0 a tím si zajistila postup do dal‰ího kola, ve kterém se stﬁetne s t˘my ‰kol Z· 17. listopadu Kopﬁivnice, Z· Kozlovice a Z· Hukvaldy.
Poslední sportovní akcí urãenou pro Ïáky na‰í
‰koly byl 22. roãník soutûÏe Kopﬁivnická laÈka
2012, které se úãastní nejlep‰í skokani do v˘‰ky.
Tato prestiÏní sportovní akce se kaÏdoroãnû
odehrává na Z· Milady Horákové v Kopﬁivnici
za úãasti ãesk˘ch reprezentantÛ ve skoku vysokém. Jaroslav Bába, tradiãní náv‰tûvník Kopﬁivnické laÈky, pﬁijel také letos, a to i pﬁes nabit˘
program pﬁed letními olympijsk˘mi hrami, aby
se pﬁedvedl v exhibici, motivoval závodníky k co
nejlep‰ím v˘konÛm a pﬁedal ceny nejlep‰ím.
Stejnû jako loni Z· ·tramberk mûla na stupních vítûzÛ své zástupce. Po loÀském 2. místû
Ondﬁeje Hanzelky se letos v nároãné konkurenci dokázal prosadit Jan Sviderek, s v˘konem
145 cm obsadil 3. místo v kategorii star‰ích ÏákÛ a vynahradil si tak loÀsk˘ závod, kdy ve finále soutûÏe musel ze zdravotních dÛvodÛ odstoupit. Hned za ním se umístili Roman Geryk
a Ondﬁej Hanzelka. V kategorii mlad‰ích ÏákÛ
skonãil na ãtvrtém místû David Teichman s v˘konem 135cm, kterému 3. místo uniklo jen díky více opravn˘m pokusÛm na niÏ‰ích v˘‰kách.
V konkurenci 193 závodníkÛ ze v‰ech kopﬁivnick˘ch základních ‰kol, ale i z Moﬁkova, Jistebníku, pﬁíborského gymnázia a SO· EDUCA
v Novém Jiãínû se na‰i Ïáci opût neztratili.
V‰em ÏákÛm se zájmem o sport a vzornou reprezentaci ‰koly dûkuji.
Mgr. Stanislav Pe‰

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
ã. 1/2012
Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola ·tramberk
vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na obsazení místa
vedoucí ‰kolní jídelny
pfii Z· a M· ·tramberk
Pfiedpoklady pro v˘kon ãinnosti vedoucí
‰kolní jídelny:
• úplné stﬁední vzdûlání s maturitní zkou‰kou,
zamûﬁené na spoleãné stravování (nejlépe
hotelová ‰kola popﬁ. ‰kola spoleãného stravování)
• 3 roky praxe v oboru (praxe vedoucího zamûstnance v˘hodou)
• obãanská a morální bezúhonnost
• zdravotní zpÛsobilost

Zpívání pod Trúbou
JiÏ 17. roãník pûvecké soutûÏe dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol „Zpívání pod Trúbou“ uspoﬁádala 17.
dubna 2012 M· na Baﬁinách. Byl opût velmi úspû‰n˘. Zúãastnilo se 20 v˘born˘ch zpûvákÛ ze
·tramberka, Kopﬁivnice, Pﬁíbora a Îenklavy.
V‰echny dûti za doprovodu sv˘ch uãitelek zpívaly v˘bornû. Hotové „superstar“.
Porota mûla nelehkou úlohu, zhodnotit v˘kony mal˘ch soutûÏících. Nakonec rozhodla, Ïe
v‰ichni malí soutûÏící jsou „zlatí“ zpûváci a zaslouÏí si za své v˘kony krásné knihy. Navíc si
v‰ichni odnesli i dárek od zamûstnancÛ ‰kolky
— perníkovou Trúbu.
Krásné rozezpívané odpoledne bylo zakonãeno poho‰tûním pro v‰echny zúãastnûné dûti
i jejich doprovod.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se zaslouÏili o toto pﬁekrásné odpoledne, a uÏ se tû‰íme na dal‰í roãník.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Dal‰í poÏadavky:
• schopnost pracovat samostatnû i v t˘mu;
schopnost plánovat, organizovat, ﬁídit a kontrolovat
• spoleãenská úroveÀ jednání a vystupování
• znalost právních pﬁedpisÛ z oblasti ‰kolního
stravování v˘hodou
• zdravotní prÛkaz pro zamûstnance veﬁejného
stravování (‰kolství)
• znalost práce na PC
• znalost podvojného úãetnictví a personalistiky v˘hodou
NáleÏitosti písemné pfiihlá‰ky:
název v˘bûrového ﬁízení, jméno, pﬁíjmení,
datum a místo narození, státní pﬁíslu‰nost,
místo trvalého pobytu, pﬁíp. korespondenãní
adresa, kontaktní spojení (ãíslo telefonu, pﬁíp.
E-mail) a podpis.
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K pﬁihlá‰ce je nutné doloÏit:
• ovûﬁené kopie dokladÛ o prÛbûhu zamûstnání a délce praxe, vãetnû funkãního zaﬁazení
• strukturovan˘ Ïivotopis
• ovûﬁená kopie dokladu o dosaÏení vzdûlání
• originál popﬁ. ovûﬁenou kopii v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad
o jeho vyÏádání
• originál, popﬁ. ovûﬁenou kopii lékaﬁského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu ãinnosti vedoucí ·J (ne star‰í 3 mûsícÛ)
• písemn˘ souhlas se zpracováním osobních
údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového ﬁízení ve
smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ, v platném znûní
Pfiedpokládan˘ nástup: 23. 8. 2012
Pﬁihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte do
15. kvûtna 2012 do 12.00 hod. na adresu: Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola ·tramberk, k rukám statutárního zástupce, Zauliãí 485,
742 66 ·tramberk.
Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi
náleÏitostmi a pfiílohami, bez nich není Va‰e
pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi
pfiihlá‰ky dal‰ích uchazeãÛ o obsazované pracovní místo. Obálku oznaãte slovy: „V˘bûrové
fiízení ã. 1/12 – neotvírat“.
Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík,
statutární zástupce pfii Z· a M· ·tramberk
V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
ã. 2/2012
Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola ·tramberk vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na obsazení místa
vedoucí uãitelky matefiské ‰koly
Zauliãí ·tramberk
Pﬁedpoklady pro v˘kon ãinnosti vedoucí uãitelky stanovené § 5 zákona ã. 563/2004 Sb.
o pedagogick˘ch pracovnicích a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
• odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona
ã. 563/2004 Sb. o pedagogick˘ch
pracovnících a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
• 3 roky praxe spoãívající ve v˘konu pﬁímé pedagogické ãinnosti nebo v ãinnosti, pro kterou jsou potﬁebné znalosti stejného nebo obdobného zamûﬁení, nebo v ﬁídící ãinnosti ( §
5 odst. 1 písm. a) zákona )
• zpÛsobilost k právním úkonÛm (§ 3 odst. 1
písm. a) zákona)
• bezúhonnost (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona)

• zdravotní zpÛsobilost (§ 3 odst. 1 písm. d) zákona)
• znalost ãeského jazyka (§ 3 odst. 1 písm. e)
zákona)
Dal‰í poÏadavky:
• znalost ‰kolské problematiky a souvisejících
právních pﬁedpisÛ
• organizaãní a ﬁídící schopnosti
• komunikativnost smûrem k rodiãÛm ÏákÛ
a zﬁizovateli
• aktivnû vést ‰kolu k úãasti na spoleãenském
Ïivotû ve mûstû
• PC gramotnost
NáleÏitosti písemné pfiihlá‰ky:
název v˘bûrového ﬁízení, jméno, pﬁíjmení, titul, datum a místo narození, státní pﬁíslu‰nost,
místo trvalého pobytu, pﬁíp. korespondenãní
adresa, kontaktní spojení (ãíslo telefonu, pﬁíp.
e-mail) a podpis.
K pfiihlá‰ce je nutné doloÏit:
• ovûﬁené kopie dokladÛ o prÛbûhu zamûstnání a délce pedagogické praxe, vãetnû funkãního zaﬁazení
• strukturovan˘ Ïivotopis
• originál popﬁ. ovûﬁenou kopii v˘pisu z rejstﬁíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad
o jeho vyÏádání
• ovûﬁené kopie dokladÛ o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
• koncepce rozvoje M· (strojopisem max. 2
strany)
• originál, popﬁ. ovûﬁenou kopii lékaﬁského potvrzení o zpÛsobilosti k v˘konu ãinnosti vedoucí uãitelky (ne star‰í 3 mûsícÛ)
• písemn˘ souhlas se zpracováním osobních
údajÛ pro úãely tohoto v˘bûrového ﬁízení ve
smyslu zákona ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ, v platném znûní
Pﬁedpokládan˘ nástup: 24. 8. 2012
Pﬁihlá‰ky s uveden˘mi doklady doruãte do
15. kvûtna 2012 do 12.00 hod. na adresu: Základní ‰kola a Mateﬁská ‰kola ·tramberk, k rukám statutárního zástupce, Zauliãí 485, 742 66
·tramberk.
Pfiihlá‰ky zasílejte se v‰emi poÏadovan˘mi
náleÏitostmi a pfiílohami, bez nich není Va‰e
pfiihlá‰ka úplná a nemÛÏe b˘t zahrnuta mezi
pfiihlá‰ky dal‰ích uchazeãÛ o obsazované pracovní místo. Obálku oznaãte slovy: „V˘bûrové
fiízení ã. 2/2012 — neotvírat“.
Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík,
statutární zástupce pfii Z· a M· ·tramberk
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Ze sportu
Volejbalová sezóna ‰trambersk˘ch Ïen
u konce
V sobotu 21. 4. 2012 bylo na palubovce Metylovic sehráno poslední utkání KP II. tﬁídy Ïen
ve volejbale, a tím bylo také rozhodnuto o koneãném 4. místû na‰ich volejbalistek.
Druhá, jarní polovina soutûÏe zaãala 3. 3.
2012 úvodními dvûma utkáními na hﬁi‰ti Kunãic pod Ondﬁejníkem. V prvním utkání byla znát
dlouhá zápasová pauza, a tak se z vítûzství radovala ‰tramberská dûvãata aÏ v utkání druhém.
Na vítûzné vlnû pokraãovaly volejbalistky i na
domácí palubovce o t˘den pozdûji, kdy ve velmi
kvalitním utkání porazily pozdûj‰í vítûzky soutûÏe z Palkovic 3:1. Ve druhém hraném utkání
uÏ v‰ak ‰trambersk˘m Ïenám síly nestaãily
a podlehly soupeﬁkám 0:3.
Z dvojnásobného vítûzství se ‰tramberské
hráãky radovaly v sobotu 17. 3. v Ra‰kovicích,
kdy v prvním utkání soupeﬁky je‰tû kousaly 3:2, ve druhém uÏ bylo jednoznaãné vítûzství na
stranû ·tramberka.
Následující sobotu 24. 3. pﬁivítaly volejbalistky na domácím hﬁi‰ti odvûkého rivala z Kozlovic. Proti tomuto t˘mu se na‰im hráãkám hraje
vÏdy velmi tûÏce. Ani v tûchto dvou domácích zápasech se tak neradovaly z vítûzství, naopak po
poráÏkách 1:3 a tûsné poráÏce 2:3, kdy pát˘ —
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32.
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b"
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rozhodující set skonãil 14:16, pﬁi‰el první volejbalov˘ víkend bez alespoÀ jednoho vítûzství.
ChuÈ si v‰ak spravily v nedûli 15. 4. na sousední Kopﬁivnici, kdy domácí hráãky ztratily
pouze jeden set, a to je‰tû v˘sledkem 24:26.
Závûreãné utkání, které mûlo rozhodnout
o koneãném postavení v tabulce, se odehrálo
v sobotu 21. 4. v Metylovicích a i díky vítûzství
3:0 a poráÏce 1:3 se z koneãného 4. místa radovaly ‰tramberské volejbalistky.
Koneãné umístûní ve stﬁedu tabulky odpovídá formû t˘mu zejména v podzimní ãásti soutûÏe, kde je ‰koda nûkter˘ch promarnûn˘ch zápasÛ, a tak doufejme, Ïe v pﬁí‰tí sezónû nás ãeká lep‰í, neÏ „bramborové“ umístûní.
Sestava t˘mu Ïen TJ Kotouã ·tramberk pro
sezónu 2011/2012:
Dûcká Pavla, Gilarová Iva, Hanzlíková Hana,
Jurková Dagmar, Kováﬁová Gabriela, Li‰aníková
Zuzana, Mare‰ová Pavlína, Marková Iva, Milichová Petra, Moudrá Eva, Palacká Lucie, Pli‰ová Eva, Ra‰ková Kateﬁina, ·tichauerová Zdenka.
Koneãná tabulka soutûÏe KP II. tfiídy Ïen
pro sezónu 2011/2012:
1. Palkovice B 63b.; 2. Kozlovice 55b.; 3. Ra‰kovice 43b.; 4. ·tramberk 34b.; 5. Metylovice
34b.; 6. Kunãice p. O. 14b.; 7. Kopﬁivnice 9b.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová
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Judo
Trojka ‰tramberk˘ch judistÛ odjela na víkend
24. — 25. bﬁezna do Jablonce nad Nisou, kde se
konala 2. soutûÏ zapoãítávaná do seriálu âeského Poháru, za úãasti témûﬁ 700 závodníkÛ âR
a Nûmecka. V sobotu se utkali dorostenci a do
66 kg mezi 19 soupeﬁi nastoupili Matûj Ivánek
a ·imon Skurka. Matûj nejdﬁíve podlehl Polívkovi z Vr‰ovic a v opravách nemûl ani na domácího Li‰ku. ·imon porazil ·karvadu z Kolína
(5:0), prohrál se Slaniãkou z Ostravy. V opravách
pak podlehl Pe‰kovi z Rumburka. Sobotní neúspûch smazal skvûl˘m v˘konem Vincent Skurka
do 34 kg. Nastoupl mezi 51 soupeﬁÛ a uÏ od poãátku bylo vidût, Ïe nechce nechat nic náhodû.
Porazil Petru‰ka z Vr‰ovic (10:0), BaláÏe z âeské Lípy (10:0), R˘para ze Závi‰ic (1:0), Vlãka
z Polné (5:0), Hráãka z Pﬁíbrami (1:0). Ve finále
stanul proti Svobodovi z Litomûﬁic. Zde uÏ tak
úspû‰n˘ nebyl a za 5 bodÛ prohrál. Bral stﬁíbrnou medaili a na svÛj v˘kon byl náleÏitû hrd˘.
V sobotu se podruhé pﬁedstavili i nejmen‰í zástupci ‰tramberského oddílu judo. Pﬁi malé cenû Bohumína mezi ‰edesátkou závodníku startovali teprve osmiletí Va‰ek Mrva (29,5kg), Radek Kostelník (26.5kg) a Petr ·tichauer (24kg).
ProtoÏe sbírají teprve zku‰enosti, tak zÛstali za
sv˘mi star‰ími kolegy a bez jediného vítûzství se
umisÈovali na koncích sv˘ch kategorií.
Dal‰í ze seriálu âeského poháru v judo mládeÏe se konal v nedûli 14. dubna v Chomutovû.
Ze ‰tramberského oddílu judo tuto dálku absolvoval pouze jeden mlad‰í Ïák Vincent Skurka do
34 kg. Do celkového hodnocení zde pﬁidal dal‰í

bodíky, tentokrát za 7. místo z 39 závodníkÛ této hmotnostní kategorie. Nejprve porazil TÛmu
z Jihlavy, potom Hráãka z Pﬁíbrami, ale Filipi
z Pardubic byl nad jeho síly. V opravách porazil
¤ádu z Teplic, ale pardubick˘ Mimra jeho postup alespoÀ k bronzu zastavil.
Dal‰í vynikající v˘sledek si na konto pﬁipsali
mladí judisté TJ Kotouã ·tramberk v sobotu 31.
bﬁezna. V Karviné se konal Velikonoãní turnaj
benjamínkÛ a mlad‰ích ÏákÛ za úãasti asi 120
nadûjí pﬁeváÏnû severní Moravy. Za benjamínky
je tﬁeba pochválit v‰echny tﬁi, kteﬁí se zúãastnili. Podali srdnat˘ v˘kon, a pﬁestoÏe obsazují soutûÏe teprve od poãátku roku je u nich vidût urãit˘ pokrok. Do 24 kg startoval Petr ·tichauer.
Postupnû porazil Zatka z Orlové (10:0), Cudzika
z Fr˘dku–Místku (10:0), ale ve finále prohrál
stejn˘m pomûrem s opavsk˘m Hulou. Bylo z toho stﬁíbro. Do 26 kg nejprve prohrál ná‰ Radek
Kostelník s Vr‰kem z Ostravy (0:10). V opravách
porazil Gruzkowského (1:0) z Karviné, ale pak
prohrál s Trubkou z Opavy a vypadl. Do 33 kg
prohrál Pra‰ivka Dalibor s karvinsk˘m Vosáhlem. V opravách pak porazil Pupakise z Baníku
Ostrava (10:0), Navrátila z Opavy (10:0) a stanul
na 3. místû. Do 34 kg mlad‰ích ÏákÛ to rozjel ve
velkém Adam Bajer. Porazil Hromjáka z Tﬁince
(10:0), Labského z Baníku (10:0), Latera z âeského Tû‰ína (10:0). Ve finále pak stejn˘m pomûrem prohrál s R˘parem ze Závi‰ic.
Za pﬁedveden˘ v˘kon a zisk dvou stﬁíbrn˘ch
a jedné bronzové medaile zaslouÏí ‰tramberská
v˘prava jistû uznání.
Josef ·tábl, trenér

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ kvûten 2012
94 let
93 let
91 let
90 let
88 let
87 let
85 let
82 let
81 let
80 let

Petrá‰ová Ludmila
VaÀková Matilda
Juráková Anna
Hajdová Anna
Staryszáková Zdenka
·mahlíková Anna
Papajová AlÏbûta
·udáková Emílie
Davidová Anna
Luká‰ková BoÏena
Hylská Ludmila
Kormaník Vasil
75 let Kuãera Ladislav
Harabi‰ová Ludmila
Janotka Franti‰ek
Bárová Jindfii‰ka
70 let Marková Marie
Geryková Karla
Kundlová Jifiína
VáÀa Karel

Dodateãná gratulace
Srdeãnû gratulujeme panu Jifiímu Petrá‰ovi
k jeho 83 narozeninám.

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

Narozené dûti
Michaela Davidová
Luká‰ Havrlant
Filip Melichar
Antonín Îársk˘

Zemfielí
Stanislav Burgert
Ladislav Kvita
Milan Vrana
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Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na

Hravou diskotéku pro všechny
pfii hudbû nejen pro souãasníky

DiskÏokej JD NEX
(Beatles, Abba, Katapult, Olympic, Kabát, apod.)
Bohat˘ program a obãerstvení pfiipraveno.
V pátek 25. kvûtna 2012 ve 20.00 hod.
do Kulturního domu ve ·tramberku.
Vstupné 50 Kã (po 24 hodinû 80 Kã)
Vstupenky si mÛÏete zakoupit pfiedem na Mûstském informaãním centru
od 18. 5. 2012 nebo zadat na tel. 558 840 617
Pﬁijìte se v‰ichni pobavit.
Srdeãnû zvou poﬁadatelé
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Relax v podhÛﬁí Beskyd a mûsto ·tramberk
Vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
ve ãtvrtek 31. kvûtna 2012

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na

Slavnostní otevfiení muzea loutek
v informaãní kanceláfii Relaxu

Fleret

dne 26. kvûtna 2012
s doprovodn˘m programem

v kulturním domû ve ·tramberku
v 19:00 hod.
vstupné 150 Kã
Pﬁedprodej vstupenek:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna,
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
Po — Pá 10:00 —21:00
So — Ne 08:00 —21:00
Tel.: 556 808 843
MIC Kopﬁivnice,
·tramberk, Pﬁíbor a Nov˘ Jiãín

Oznámení
Pûvecké sdruÏení Kopﬁivnice poﬁádá zájezdy
na abonentní koncerty Janáãkovy filharmonie
Ostrava. Koncerty b˘vají vÏdy v pátek veãer.
Odjezd i pﬁíjezd je ze zastávky
·tramberk–Palárna.
Pﬁípadní zájemci se mohou pﬁihlásit
na tel.: 736 285 876.

do ãervna 1989, kdy chodil do tﬁeÈáku. Dostane
moÏnost napravit, co prome‰kal. JenÏe zahrávat si s minulostí není jen tak. Návraty nejsou
nikdy snadné. Petr se dostává do zmûti komplikací a prÛ‰vihÛ, které na‰tûstí ﬁe‰í s vtipem,
nadhledem a drzostí, kterou dobﬁe zná od sv˘ch
vlastních studentÛ. V hlavních rolích: Jiﬁí Mádl,
Eva Josefíková, Filip BlaÏek, Viktor Preiss

NA MùSÍC KVùTEN 2012
Nedûle 6. 5. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

Nedûle 20. 5. 2012 Nehrajeme

ZKAÎENÁ ÚâA

·TRAMBERSKÁ POUË

Komedie, 92 min., titulky, pﬁístupn˘
Elizabeth Halseyová je uãitelka, která by z chování dostala pﬁinejmen‰ím dvojku. Je sprostá,
zlá a chová se naprosto nevhodnû. Pije, bere
drogy a nemÛÏe se doãkat, aÏ si najde dobﬁe situovaného muÏe, kter˘ se o ni postará a ona bude moci svou kariéru uãitelky definitivnû opustit. KdyÏ se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného
náhradníka, o jehoÏ pﬁízeÀ soupeﬁí se svou pﬁehnanû aktivní kolegyní Amy, ale zji‰Èuje, Ïe je
místo toho nucena bránit se snahám obhroublého uãitele tûlocviku. V hl. rolích Cameron Diaz a Justin Timberlake.
Nedûle 13. 5. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

PROBUDÍM SE VâERA
Komedie, sci-fi, 120 min., pﬁístupn˘
Komedie s originální zápletkou, v níÏ si vûãnû
svobodn˘ profesor ãe‰tiny Petr, díky tﬁídnímu
srazu uvûdomí, Ïe jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spoluÏaãka Eli‰ka. Tehdy v sedmnácti letech, nena‰el odvahu jí ﬁíct, Ïe ji má
rád a ona se pak navÏdy vytratila z jeho Ïivota.
Petrovi se naskytne jedineãná ‰ance. Cestovat
zpût v ãase do sv˘ch studentsk˘ch let a vrátit se

Nedûle 27. 5. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

âTY¤I SLUNCE
Drama, 105 min., od 12 let
Kolik sluncí je tﬁeba, abychom byli ‰Èastní? Pﬁíbûh rodiny a jejích pﬁátel z men‰ího mûsta vypráví o touze promûnit svÛj Ïivot k lep‰ímu, ale
také o tom, jak ãasto jsou dûti ovlivÀovány pﬁe‰lapy sv˘ch rodiãÛ. Témûﬁ ãtyﬁicetilet˘, ale pubertou doposud zmítan˘ otec od rodiny Jára se
stále nepouãil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou pﬁiná‰ejí komické momenty. S partnerkou
Janou vychovávají dvû dûti. Star‰í z nich je dospívající syn z Járova prvního manÏelství Véna,
kter˘ v pﬁíbûhu sehraje klíãovou roli po boku
star‰ího kamaráda, pankáãe Jerryho. Jana proÏívá krizi v manÏelství, ta vyvrcholí v momentû,
kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence.
Lavinu neãekan˘ch událostí sleduje a moÏná nakonec ovlivní místní guru Karel, jehoÏ ztvárnil
v nezvyklé herecké poloze Karel Roden. Dále
hrají: Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Jiﬁí Mádl
NA âERVEN P¤IPRAVUJEME:
ANONYM, TOHLE JE VÁLKA,
KONTRABAND, SIGNÁL
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Inzerce
• Nabízím letniãky mini petúnie 9– pfievislé
petúnky 20,– surfínie, tumbelíny 25,– afrikány nízké 4,– a 6,– gazanie 8,– alysum 20,–
a jiné. V omezeném mnoÏství sadbu rajãat
8,– papriky 8,– celer, kedlubny 2,–, majoránka 5,–. Prodej asi od 10. kvûtna – nejlépe veãer nebo po tel. dohodû. Pavel Kelnar,
Pod Palárnou 763, ·tramberk. 720 182
435.

VODO — TOPO — PLYN
Zpracování cenových nabídek
a poradenství zdarma.
Více na www.chemij.cz
nebo tel. 606 276 745
Chemij Viliam, Drážné 868, Štramberk

České oblečení ze Štramberka
Forestík
Výroba a prodej
českého oblečení pro děti
Více na www.forestik.cz
nebo na tel. 607 208 750
Těšíme se na Vás
·tramberské novinky 13

GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE, OKRASNÉ DŘEVINY

Vrata od 9 999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
PLOTY: široký sortiment: pletiva,
svařované sitě, průmyslové panely atd.
THUJE a další okrasné dřeviny.

Stínící tkanina různé druhy.

Začněte hubnout do plavek!
www.hubnete.cz/chm
tel. 736 772 346

www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ČR.
ZDARMA doprava při nákupu nad 7 000 Kč.

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 4/2012.
Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

