Z jednání rady
Ve stfiedu 20. bfiezna ve 14.27 hod. zaãalo jaro. Máme pfied sebou to nejkrásnûj‰í
období. VÛnû ãerstvé hlíny, potû‰ení pro
oãi, ‰patná nálada se pomalu mûní v lep‰í
a lep‰í. Sluneãní lázeÀ prospûje tûlu i du‰i.
38. jednání rady uÏ zavonûlo i létem, na
programu byly zprávy z oblasti cestovního
ruchu, kultury, informace o vydávan˘ch
tiskovinách, propagaãních materiálech
a internetu. Tato oblast si zaslouÏí pozornost, neboÈ zv˘razÀuje pÛvab na‰eho mûsta
a dává mu punc zajímavosti pro turisty
a náv‰tûvníky, dokresluje charakter Ïivota
podhorského mûsteãka a prezentuje i kulturnost obãanÛ. Rada vzala v‰echny pfiedloÏené zprávy na vûdomí a jmenovala ãlena
zastupitelstva Antonína Kramoli‰e do
funkce pfiedsedy komise cestovního ruchu.
Místostarostce mûsta, ing. Danû Markové,
uloÏila rada úkol navrhnout alternativní
zmûnu organizaãního schématu v oddûlení
kultury, propagace a cestovního ruchu.
V organizaãních záleÏitostech rada vzala
na vûdomí Ïádost o finanãní pfiíspûvek ‰koly
Ïivota v Novém Jiãínû a návrh smlouvy na
nájem staré ‰koly na Námûstí za úãelem
provozování ubytovacích sluÏeb s ing. Jifiím Tuzou z Pfiíbora s pfiipomínkami. Byla
schválena smlouva o nájmu ãásti provozní
místnosti v patû víceúãelové telekomunikaãní vûÏe mezi mûstem ·tramberkem
a ostatními zainteresovan˘mi stranami,
dále byl schválen pronájem vefiejného prostranství za úãelem stánkového prodeje
a venkovního posezení na Námûstí v souladu se zákonem i za podmínek stanoven˘ch vyhlá‰kou mûsta ã. 1/200 o místních
poplatcích. Základní ‰kola ve ·tramberku
letos oslaví 90 let svého zaloÏení a k tomuto v˘roãí vydává broÏuru, na kterou
mûsto pfiispûje ve v˘‰i 50 % skuteãn˘ch nákladÛ. Na programu byly dále odprodeje

pozemkÛ, které rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení.
KaÏd˘ z nás nûkdy zavadil o rÛzná
moudrá slova, rady a vzory. Îijí kolem nás
mnozí moudfií lidé, ale i samozvaní mudrci. Ráda se s vámi podûlím o stfiípky indické moudrosti, staré pfies tfii tisíce let:
„Kdo je osvícen a nalézá ve svém srdci
zdroj ‰tûstí, není povinen konat Ïádn˘ ãin.
Takov˘ ãlovûk není vázán ãinností a neãinnost jej niãeho nezbavuje. Konej proto uloÏenou práci bez touhy po odmûnû, a tak
dojde‰ k nejvy‰‰ímu cíli. Pfiedev‰ím konáním povinností dosáhli velcí králové dokonalosti. V‰ichni lidé jsou navzájem spjati
ãiny. Takov˘ je zákon Ïivota. I ty musí‰ vykonat svÛj úkol. Cokoliv dûlá v˘jimeãn˘
ãlovûk, dûlají po nûm i druzí. A ten, jenÏ
správnû Ïije, dává sv˘mi ãiny pfiíklad
svému okolí.“
Vûra Michnová

Z jednání zastupitelstva
15. bfiezna, hned po skonãení rady, se
se‰lo zastupitelstvo na svém jiÏ 13. zasedání. Vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti
rady za období leden—bfiezen 2001, informaci o hospodafiení mûsta za rok 2000
a zprávu o investiãních akcích na rok 2001.
Schválilo rozpoãet mûsta na rok 2001.
V organizaãních záleÏitostech bylo opraveno nepfiesné znûní nûkter˘ch bodÛ pfiede‰lého zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo dozaji‰tûní hypoteãního úvûru na
nástavbu bytov˘ch domÛ ãp. 816 a 817,
pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta na akce Programu regenerace Mûstské památkové rezervace a Mûstsk˘ch památkov˘ch zón.
Jedná se o pfiíspûvky na památky ve vlastnictví mûsta i soukromníkÛ. Byly schváleny odprodeje pozemkÛ.
Vûra Michnová

Na jednání zastupitelstva mûsta 15. 3. 2001 byl pfiítomn˘mi obãany vznesen poÏadavek,
aby byli seznámeni s projektem Kulturnû turistického komplexu Stará ‰kola vãetnû venkovních úprav. V tûchto ·N uvádíme jednoduché pÛdorysné uspofiádání KTKS·. Kromû
toho, Ïe se mÛÏete zúãastnit dnÛ otevfien˘ch dvefií, mÛÏete venkovní úpravy pfiipomínkovat u investora mûsta p. â. Bára, neboÈ úpravu vztahÛ v tomto prostoru mezi mûstem
jako majitelem a Ing. Tuzou z Pfiíbora jako provozovatelem bude fie‰it provozní fiád, na
kterém se pracuje.
Ing. Jan Socha

Legenda:
— parkovi‰tû pro 7 stání bude provedeno vibrovan˘m ‰tûrkem 8—16 tl. 50 mm
— hfii‰tû bude provedeno antukou tl. 50 mm
— kuÏelkáfiská dráha bude z polymercementové vrstvy
— palisády budou z dfievûn˘ch kuláãÛ 120 mm
— obsluÏná komunikace bude provedena vibrovan˘m ‰tûrkem 8—16 mm tl. 50 mm
Ubytovací kapacita v komplexu je 34 míst s moÏností stravování.
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Únor a bfiezen u nás ve ‰kole
Únor byl pro na‰i Z· ·tramberk mûsícem, kdy jsme proÏili mnoho zajímav˘ch
záÏitkÛ, a to nejen ve ‰kole.
V den pololetního vysvûdãení — 31. 1.
2001 — byla zahájena v Muzeu Z. Buriana
„V˘stavka dûtsk˘ch prací“, na které jsme
mohli zhlédnout práce dûtí obou M· ve ·tramberku, DDM a Z·. V˘stava trvala cel˘
mûsíc únor.
Zajímavá „umûlecká díla“ byla k vidûní
také na tradiãním ‰kolním ma‰karním
plese 13. 2. 2001, tentokrát pofiádaném
v KD na Námûstí. Pro dûti nechybûly rÛzné
soutûÏe, vyhodnocení masek, Ïivá hudba
a tombola s pûkn˘mi v˘hrami.
Nejen kultura v‰ak obohatila Ïivot na
na‰í ‰kole. Po úspû‰ném postupu druÏstva
chlapcÛ i dívek do okresního finále ve floorbale se dívãí finále odehrálo 13. 2. 2001
v na‰í tûlocviãnû. Nehrály jsme ‰patnû
a úãast v boji o 1. místo nám unikla jen
o vlásek. No, i 3. — bronzové místo je
pûkné. Z na‰eho druÏstva byla také nejlep‰í
stfielkynû celého turnaje. Chlapci své finále
hráli o t˘den pozdûji 20. 2. 2001 na Z· E.
Zátopka v Kopfiivnici. Obsadili 5.—8. místo.
O tom, Ïe mûsíc únor patfiil o malinko
více sportu neÏ kultufie, svûdãí i odjezd na‰ich sedmákÛ na kaÏdoroãní lyÏafisk˘ v˘cvik. Na‰tûstí bylo na ãem lyÏovat!
Druh˘ mûsíc tohoto roku zavr‰ily jarní
prázdniny, a tím se únorové záÏitky je‰tû
urãitû „rozmnoÏí“.
Petra Milichová,
Ïákynû 9. tfiídy Z· ·tramberk

A uÏ je tu bfiezen
Ten zaãal opût sportem, a to sportem kolektivním odehrávajícím se pod vysok˘mi
ko‰i — basketbalem. Na‰i chlapci odjeli
6. 3. do Vefiovic a obsadili 3. místo.
Dva „kulturní“ dny pfii‰ly v následujícím
t˘dnu. V pondûlí 12. 3. jsme se v KD ve
·tramberku zaposlouchali do melodií hudební skupiny RÉVA ze Zlína, která nám
ukázala, Ïe i na cimbál, housle, kontrabas
a klarinet jde zahrát jak˘koliv hudební
Ïánr.

O dva dny pozdûji se opût v KD konalo
divadelní pfiedstavení divadla z Hradce
Králové, ve kterém se nás oba aktéfii —
herci, uãitelé, prÛvodci — snaÏili seznámit
s v˘vojem divadla.
Pfiejme si, aby tímto na‰e sportovní úspûchy a kulturní záÏitky neskonãily!
Zveme dûti a rodiãe na

„T˘den otevfien˘ch dvefií“
od 9. 4. do 13. 4. do matefiské ‰koly
na Zauliãí. Nejvhodnûj‰í doba pro
va‰i náv‰tûvu s nabídnutou prohlídkou zafiízení a spoleãn˘mi hrami
s dûtmi je 9.00 aÏ 11.00 hod. a odpoledne 14.00 aÏ 15.00 hod.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í
fieditelka spolu se zamûstnanci M·
Pavla Beraerová

Klenot na‰í pfiírody
parnassius apollo L.
Díky mnohaletého úsilí nûkolika zanícen˘ch ochráncÛ pfiírody místní ZO âSOP
70/07 „Apollo“, byl po mnoha úskalích pfii
jeho chovu úspû‰nû zakonãen jeho chov na
Kotouãi a na Skalkách sÏitím mot˘la
s místní biogenocenozou. JasoÀ ãervenook˘ je symbolem kriticky ohroÏen˘ch
druhÛ mot˘lÛ na území stfiední Evropy.
Pro svoji krásu a krotkost se stává ãasto kofiistí sbûratelÛ, ale i turistÛ — nesvûdomit˘ch náv‰tûvníkÛ ·tramberského krasu.
Jeho návrat na pÛvodní historické místo
v˘skytu na Kotouãi je uznáván jako ojedinûl˘ úspûch âeského svazu ochráncÛ pfiírody v programu biodiverzity ÏivoãichÛ.
Îádáme Vás, obãany na‰eho mûsta o pomoc. V posledních letech dochází opût
k jeho pomalému zániku na na‰ích lokalitách. Hlavní pfiíãinou jeho mizení je kromû
prudk˘ch klimatick˘ch zmûn i neúmûrné
odcizování housenek a následnû imag osobami majícími negativní vztah ke v‰emu
co Ïije v pfiírodû. V posledních letech dochází k odcizení aÏ nûkolika desítek imag
a co je tragické, nejvíce jsou odcizované
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ãerstvû vylíhnuté samiãky, které mají v˘raznûj‰í zbarvení a jsou vût‰í. Jsou také pro
tíhu nevykladen˘ch vajíãek hor‰ími letci.
V‰ímejte si prosím, chování náv‰tûvníkÛ
pfii va‰ich vycházkách do pfiírody. SnaÏte se
tomu zabránit upozornûním ostatních obãanÛ se Ïádostí o pomoc. Nedovolte niãení
tohoto klenotu na‰í pfiírody, kter˘ se nachází v âeské republice pouze ve ·tramberku. Nedovolte ru‰it jeho existenci po‰lapáním Ïivn˘ch rostlin, jeho chytání nebo
sbûr housenek. Nechte jej Ïít! Patfií do na‰í
pfiírody stejnû tak, jako patfiíme i my.
Jan Luká‰ek, ochránce pfiírody,
drÏitel ceny NIKY 2000

Dûkuji vám za pochopení mé Ïádosti
o zvefiejnûní tohoto pfiíspûvku ve ·trambersk˘ch novinkách. Jsme pfiesnû v dobû,
kdy probíhá v˘vojov˘ proces leto‰ní populace. ChraÀte jej!

Jubilanti na mûsíc duben
w 70 let: Antonie Stanislavová, Hraniãky 160, Juliana Bogárová, Libotín 690.
w75 let: Oldfiich Marek, Dolní Ba‰ta 372,
Danu‰ka Marková, NádraÏní 808, BoÏenaHanzelková, JaroÀkova 106, Jifiina FornÛsková, Libotín 865.w80 let: Josef Hanzelka, JaroÀkova 106, Marie Strnadlová, Bafiiny 738. w81 let: AneÏkaChalupová, Závi‰ická 663. w82 let: Anna Sochová, Bafiiny 781. w86 let: Jifiina Hyklová, Námûstí 40. w91 let: Petrá‰ Benjamin,
Dolní 404.

Mûstská policie ·tramberk
INFORMUJE:
Roz‰ílili jsme moÏnost kontaktu s obãany o e–mailovou po‰tu. Své námûty a pfiipomínky nám nyní mÛÏete zasílat prostfiednictvím elektronické po‰ty na adresu:
mp_stramberk@sendme.cz — telefonní
kontakt je: pevná linka 0656 / 712 252, mobil 0606 909 624. Úfiední hodiny jsou
Pondûlí:
10—12 14—16
Stfieda:
10—12 14—16

Podûkování:
Chtûl bych touto cestou podûkovat manÏelÛm Najvarov˘m (Rikitanovi a Pomûnce) vedoucím místního oddílu âeského Junáka a v‰em dal‰ím, ktefií jim pomáhali starat se o na‰e dûti v dobû konání
jarních prázdnin na zimním tábofie v Kychové za pfiíkladnou péãi a starostlivost.
Roman Kubinec,
velitel Mûstské policie ·tramberk

Upozornûní
UpozorÀujeme ãtenáfie, Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude od 3. 4. 2001
z dÛvodÛ stûhování do Kulturnû turistického komplexu stará ‰kola ·tramberk uzavfiena. Pfiedpokládané zahájení provozu
vãetnû provozu internetu pro vefiejnost
v nov˘ch prostorách je plánováno na úter˘
24. 4. 2001.
V˘pÛjãní doba a provozní doba internetu:
pondûlí 8.30—12.00 12.30—15.30 hod.
úter˘
13.00—17.00 hod.
ãtvrtek 8.30—12.30 13.00—17.00 hod.

Pozvánky
SS· Allegros spolu s kulturní komisí
mûsta ·tramberka vás zve na VIII. ·er-

mífiské klání s otevíráním hradu
·tramberk a dobov˘m jarmarkem, které se koná v sobotu 28. 4. 2001.

Program:
09.30—10.00 Historick˘ prÛvod mûstem od
restaurace „Prosek“
10.00—10.30 Pfiedstavení hudebních skupin
a skupin historického ‰ermu
10.30—12.00 Vystoupení skupin historického ‰ermu a hudebních skupin
12.00—13.00 SoutûÏe pro dûti a dospûlé
13.00—17.00 Vystoupení SH·, hudebních
skupin, taneãní skupiny
17.00—17.30 „Bitva o mûsto“ — spoleãn˘
program v‰ech úãinkujících

UpozorÀujeme obãany mûsta, aby nakoupili vãas, jelikoÏ na Námûstí bude asi od 9.30
hod. vstup moÏn˘ pouze s platnou vstupenkou. Za pochopení dûkují pofiadatelé.
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Kulturní komise města Štramberka
vás srdečně zve na vernisáž výstavy
ZDENĚK BURIAN – GUSTAV KRUM

„Na dobrodružné stezce“
která bude zahájena ve středu 25.
dubna 2001 v 16 hod. v Muzeu Zd.
Buriana ve Štramberku.

Dorost — okresní pfiebor sk. A
7. 4. 2001
·tramberk—Mofikov
hfii‰tû Bafiiny13.45 hod.
21. 4. 2001 ·tramberk—Hosta‰ovice
hfii‰tû Bafiiny14.15 hod.
Îáci — okresní pfiebor ÏákÛ
7. 4. 2001
·tramberk—Studénka
hfii‰tû Bafiiny10.00 hod.
21. 4. 2001 ·tramberk—Dûrné
hfii‰tû Bafiiny10.00 hod.

IV. ·TRAMBERSKÁ DIVADELNÍ P¤EHLÍDKA
AMATÉRSK¯CH DIVADELNÍCH SOUBORÒ

6. dubna 2001
Divadelní spolek Drahotu‰e
Z. Petr – Vl. Dvofiák:

„Sto dukátÛ za Juana“

Vyhodnocení a závûr
Pfiedstavení se konají v Kulturním domû
ve ·tramberku vÏdy v 19.30 hodin.
Pfiedprodej: Mûstské informaãní centrum
ve ·tramberku pfiedplatné: 120 Kã
vstupné: 30 Kã • od 27. 2. 2001

Dny otevfien˘ch dvefií
Zveme vás na Dny otevfien˘ch dvefií kulturnû turistického komplexu Stará ‰kola
·tramberk (b˘valá Z· na Námûstí), které
probûhnou v pátek 27. 4. 2001 od 10.00 do
18.00 hod. a v sobotu 28. 4. 2001 od 9.00
do 18.00 hod.
UpozorÀujeme, Ïe v sobotu bude na Námûstí vybíráno od 9.30 hod. vstupné na
akci ·ermífiské klání s otevíráním hradu.

Kam za sportem
Odbíjená

5. PODBESKYDSK¯ AUTOSALÓN
V NOVÉM JIâÍNù 29. 4.—1. 5. 2001
Oddíl Ledního hokeje Nov˘ Jiãín ve spolupráci s Podbeskydskou agenturou PhDr.
V. âernocha, pod zá‰titou pfiednosty OkÚ
Nov˘ Jiãín ing. J. Svobody a starostek a starostÛ obcí a mûst okresu Nov˘ Jiãín vás srdeãnû zvou na nejvût‰í spoleãensko-motoristickou akci v na‰em regionu — 5. Podbeskydsk˘ autosalón, kter˘ se uskuteãní
v prostorách Zimního stadiónu v Novém
Jiãínû ve dnech: nedûle 29. 4.—úter˘ 1. 5.
2001.
Pro náv‰tûvníky je pfiipraven bohat˘ doprovodn˘ kulturní program, soutûÏe pro
dûti, módní pfiehlídky, tombola, zdarma
ochutnávky potravináfisk˘ch v˘robkÛ,
ukázky ãinnosti Policie âR, Hasiãského záchranného sboru a dal‰í.
Otevfieno: dennû od 9.00 do 17.00 hodin, vstupné dûti 10 Kã, dospûlí 20 Kã.
KaÏdoroãnû nav‰tíví tuto akci asi 15 tisíc osob. I vy jste srdeãnû zváni…
Tel. inf. linka autosalónu od 1. 4. 2001
— 0606 150 360

v mûsíci dubnu

Dorostenky — krajsk˘ pfiebor
7. 4. 2001 tûlocviãna Zauliãí,
zápasy od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Kopaná
MuÏi — krajská soutûÏ I. B tfiídy
7. 4. 2001
·tramberk—Katefiinice
hfii‰tû Bafiiny16.00 hod.
21. 4. 2001 ·tramberk—Îilina
hfii‰tû Bafiiny16.30 hod.

Mûsto ·tramberk

nabízí k odprodeji
parc. ã. 1924 o v˘mûfie 896 m2
v lokalitû Bafiiny
za cenu 30 Kã /m2.
BliÏ‰í informace na MÚ ·tramberk
u ing. Václava ·imíãka
tel. 0656 / 812 093.
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Program kina ·tramberk
na mûsíc duben 2001
Nedûle 1. 4. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
Pod povrchem. Mystick˘ thriller, titulky,
129 min, od 12 let. B˘t dokonal˘m manÏelem do té doby, kdy jedná osudová chyba zasáhla jeho domov. Film s hvûzdn˘m obsazením. V hlavních rolích hrají Harrison Ford
a Michaelle Pfeiffer.
Nedûle 8. 4. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
24. Pfiíbûh, 90 min, pfiístupn˘. âtyfiiadvacítka je nov˘ nízkorozpoãtov˘ ãesk˘ film, ve
kterém vedle hlavních hrdinÛ hraje v˘znamnou roli i krásné letní poãasí a stylová
kamera. V hl. rolích uvidíte Báru Seidlovou
a Martina Trnavského.
Nedûle 15. 4. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
MÛj soused zabiják. Thriller, titulky, 101
min, od 12 let. Bruce Willis v dal‰ím ze
sv˘ch úspû‰n˘ch filmÛ.
Stfieda 18. 4. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
Z pekla ‰tûstí II. Pohádka, 85 min. Volné
pokraãování velmi úspû‰né pohádky ZdeÀka
Tro‰ky, tentokrát s hvûzdn˘m hereck˘m obsazením. V pohádce uvidíte Daniela HÛlku,
Karla Gotta, Danu Morávkovou, Sabinu
Laurinovou a dal‰í.
Nedûle 22. 4. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
Vyvolen˘. Thriller, titulky, 107 min, pfiístupn˘. Bruce Willis hledá tajemství své podivuhodné jedineãnosti. Nadpfiirozen˘ thriller od tvÛrcÛ ·estého smyslu.
Nedûle 29. 4. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
Gladiátor. Historick˘ velkofilm, titulky, od
12 let. Repríza nejúspû‰nûj‰ího loÀského
filmu, ovûnãeného filmov˘mi Oskary. V hl.
roli Russell Crowe.
Na kvûten pfiipravujeme: Rebelové, Zamilovan˘ profesor, Kytice, ·est˘ den, Troseãník

Inzerce
• âalounictví Filip Jifií nabízí: opravy
ãalounûného nábytku, ãalounûní dvefií
(i v bytû), taburetky, leti‰tû. Dovoz i odvoz
zaji‰tûn. Tel.: 0606 457 142, Hornychovice
853,·tramberk
• Ochrann˘ nátûr proti plísním progresivní metodou. Baar Karel, Hornychovice
853, tel. 0656 / 852 650

• Stolafiství

– zakázková v˘roba nábytku
na míru (kuchyÀské linky, loÏnice, ob˘v.
stûny, kanceláfisk˘ nábytek, dûtské pokoje,
okna, dvefie, schody atd.). Milan Vacula,
Bafiiny 737, ·tramberk, tel. 0604 370 191.
• Rekreaãní stfiedisko „U Katefiiny“ hledá
2 Ïeny na posezónní úklid dûtského tábora
ve ·tramberku. Jednalo by se o dobu jednoho mûsíce (dubna). BliÏ‰í informace na
telefonních ãíslech 852 271 a 852 262.
• Plynoservis: Revize, opravy, ãi‰tûní plynov˘ch kotlÛ, odborn˘ znaãkov˘ servis. Jifií
Kovalsk˘, Vefiovice 361, 742 73

• Termíny oãkování proti vzteklinû psÛ

a koãek. Oãkování bude provedeno dne
26. 4. 2001 v tûchto termínech:
DOPOLEDNE: technické sluÏby 8.00 aÏ
8.30 h, mûsto ‰kola u parku 8.40—9.15
h, Kozina (Ïel. pfiejezd) 9.15—9.45 h
Novû!!! Libotín — autobusová zastávka
(u koupali‰tû) 10.00—10.30 h. ODPOLEDNE: mûsto ‰kola u parku 15.15 aÏ
16.00 h, Kozina (Ïel. pfiejezd) 16.00 aÏ
16.00 h. Oãkování je poplatné a cena za
oãkování 1 psa bude 60 Kã. MVDr. Milan
Pfiibil, praktick˘ veterinární lékafi.
Telefon: 0603 816 847, 0656 / 857 244

VELKOPLO·N¯
BAZAR
S T AV B A – D Ò M – D Í L N A
Prodává a pfiijímá do komisního prodeje pouÏité a nové zboÏí v tomto rozsahu:
— stavební a instalaãní materiál…
— dûtské a sportovní potfieby…
— domácí spotfiebiãe a náfiadí v‰eho
druhu…
— nábytek a bytové doplÀky…
Najdete nás:
Kopfiivnice, ul. ·tefánikova
(mezi rest Morávie a AN)
Otevfieno:
pondûlí—pátek 9—17 hod.
Inf.: 0608 806 123, 0656 / 852 785
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!
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