INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 10/ 2004

…z jednání rady
Nevím jak vám, ale mnû se zdá, Ïe ten
ãas ãím dál rychleji ubíhá. Je konec fiíjna
a neÏ se otoãíme, bude Mikulá‰ a po druhé otoãce Vánoce. Pranostiky nemají
v podstatû na skladû Ïádné zázraky a tak
v souladu s názvem mûsíce nabízejí: „V listopadu spadá v‰echen list, Ïe i tobû
uschne, buì si jist! KdyÏ v listopadu
hvûzdy tfipytí, mrazy se brzo uchytí. Na
svatého Martina, koufiívá se z komína
a Martin obãas pfiijede na bílém koni.
Ondfiej mosty staví (30. 11.), Jifií je odplaví (24. 4.).“
Rada mûsta se za toto období se‰la celkem ãtyfiikrát. Dvakrát na sv˘ch fiádn˘ch
zasedáních a dvakrát mimofiádnû. Na 31.
schÛzi byly na pofiadu zprávy t˘kající se
sportu, mládeÏe, vyuÏití volného ãasu,
ãinnosti komise mládeÏe, sportu, vyuÏití
volného ãasu a ‰kolské, zpráva o ãinnosti
komise Sboru pro obãanské záleÏitosti
a informace o pfiípravû voleb do krajsk˘ch
zastupitelstev a Senátu Parlamentu âR.
Zprávu o sportu ve mûstû a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe zpracovala Vûra
Michnová, zprávu o ãinnosti komise její
pfiedsedkynû Mgr. Pavlína Kvasniãková
a rada obû zprávy vzala na vûdomí. Sportování má v na‰em mûstû svou velkou tradici. Kdysi se o pfiízeÀ sportovcÛ ucházely tûlocviãné jednoty Sokol, Orel, DTJ,
skauti a dnes máme na území mûsta TJ
Kotouã, kter˘ soustfieìuje oddíly fotbalu,
volejbalu, juda, malé kopané, cviãení Ïen
(ZRTV), TJ Sokol — cviãení seniorek
a malou kopanou, Jednotu Orel — malá
kopaná a volejbal, DÛm dûtí a mládeÏe —

pfiípravky volejbalu, fotbalu a také Ïákovská a mládeÏnická druÏstva volejbalu, oddíl florbalu, rybáfisk˘ krouÏek, Zálesák,
âesk˘ Junák. Máme zde pomûrnû siln˘
Klub ãesk˘ch turistÛ, dále horolezce, speleology, jsou nav‰tûvovány kurzy jógy
a v základní ‰kole funguje krouÏek sportovních her. Kromû tûchto vût‰ích seskupení existují men‰í skupinky lidí, ktefií
sportují ve svém volném ãase (rekreaãní
volejbal, fotbal, stolní tenis). Skoro 1/5
obyvatelstva peãuje sportem o své tûlo
a tím i o du‰evní zdraví.
SPOZ jsme si jiÏ pfiedstavili v minulosti, jen bych krátce zopakovala, Ïe je moc
dobfie, Ïe takovou komisi máme, která
nezapomíná na nikoho, ani na dûti, ani na
dospûlé, nevyh˘bá se vesel˘m, ani smutn˘m, rodinám, ani osamocen˘m. Zprávu
o ãinnosti komise SPOZ zpracovala pfiedsedkynû Ludmila Janeãková a pfiednesla ji
místostarostka Jindfii‰ka Kundlová.
S informací o dvojích volbách do krajsk˘ch zastupitelstev a senátu vystoupil
starosta mûsta Ing. Jan Socha.
V organizaãních záleÏitostech rada
schválila pfierozdûlení finanãních prostfiedkÛ Z· na organizaãní zaji‰tûní ‰kolní druÏiny, smlouvu s Moravskoslezsk˘m
krajem o pfiijetí dotace pro jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ za uskuteãnûn˘
zásah mimo jejich územní obvod a starosta mûsta Ing. Jan Socha byl povûfien
podpisem této smlouvy. Byla schválena
v˘povûì z nájmu nebytov˘ch prostorÛ
v Domû sluÏeb paní Evû Hoìákové a následnû schválen pronájem paní Janû Hladíkové, byla schválena zmûna smlouvy
o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prosto-

rÛ mûsta divadelnímu spolku Kotouã
v DDM ·tramberk, t˘kající se sníÏení poãtu vyuÏívan˘ch místností, bylo schváleno prominutí ãásteãného nájemného
z nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 45
z dÛvodu oprav pfiíjezdové komunikace
a znemoÏnûní tak tyto prostory uÏívat panu Pavlovi RÛÏiãkovi. Rada schválila novou ãlenku komise kulturní a cestovního
ruchu paní Karolinu Le‰inskou, která nastoupila místo b˘valého ãlena Pavla âerného, kter˘ poÏádal o uvolnûní z funkce
ze zdravotních dÛvodÛ. Byly schváleny finanãní pfiíspûvky smí‰enému amatérskému volejbalovému t˘mu Trúby na ãinnost
a soutûÏní aktivity a na akci 2. roãníku
bûhu rodn˘m krajem Emila Zátopka.
Radní neschválili Ïádost pana RÛÏiãky
o sníÏení úroku z prodlení za nájemné
a sluÏby s tím spojené a neschválili také
pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ na propagaci velkého motoristického setkání
k 35. v˘roãí posledního závodu na ·tramberském okruhu. Rada neschválila pofiádání plesÛ v rekonstruované tûlocviãnû
na Zauliãí. Zastupitelstvu rada doporuãila
ke schválení vítûze v˘bûrového fiízení na
zaji‰tûní správy obytn˘ch domÛ, bytÛ
a nebytov˘ch prostorÛ v majetku mûsta
a stanovení dal‰ího pofiadí pfiihlá‰en˘ch
do v˘bûrového fiízení.
Mimofiádné zasedání rady probûhlo
6. 10. 2004 a byla schválena nájemní
smlouva s Technoprojektem, a. s. Ostrava
na pronájem nebytov˘ch prostorÛ mûsta
a areálu hradu ·tramberka s pfiipomínkami a byl schválen program, termín a místo konání 12. mimofiádného zastupitelstva mûsta na 25. 10. 2004 v 16.00 hod.
v Kulturním domû na Námûstí.
¤ádná 32. rada mûsta se konala 21. 10.
2004. V hlavních bodech byly zprávy t˘kající se problematiky Technické správy,
které pfiedloÏil její vedoucí, Josef Va‰ek
a to zpráva o stavu domÛ v majetku mûsta a zpráva o pfiípravû Technické správy
na zimní údrÏbu mûsta. Vedoucí Bytové
správy Karel Baar pak pfiedkládal zprávu
o stavu bytÛ v majetku mûsta. Problematika se kterou se dennû pot˘kají pracovní-

ci TS je pomûrnû ‰irokospektrá. Mají na
starosti kromû budov, také lesy, zeleÀ, komunikace, vefiejné osvûtlení, komunální
odpad a odpadové hospodáfiství a mnoho
dal‰ích, drobn˘ch, kaÏdodenních ãinností. V oblasti pfiípravy TS na zimní údrÏbu
sdûlil vedoucí Josef Va‰ek, Ïe ji budou
provádût vlastními silami a v pfiípadû nutnosti je domluvena technika (traktor
s pluhem) z lesní ‰kolky ve ·tramberku.
Hlavní posypov˘ materiál je drÈ z Jakubãovic. Díky poloze ·tramberka a jeho
kopcovitému terénu jsou místa, kde je
tfieba udrÏovat komunikace, zvlá‰tû v kalamitním období, velmi pozornû a peãlivû, zvlá‰tû nûkteré úseky pod Námûstím,
v jednosmûrce, na po‰tû a také Ïelezniãní
most u nádraÏí. O ten se bude starat pracovník pfiijat˘ na vefiejnû prospû‰né práce. UvaÏovalo se i o moÏnosti spolupráce
s firmou Slumeko z Kopfiivnice pfii zimní
údrÏbû, hlavnû okrajov˘ch ãástí mûsta,
ale nakonec se od tohoto návrhu dlouhodobûj‰í pomoci odstoupilo vzhledem
k velk˘m finanãním nákladÛm. Podle
rozborÛ by tato pomoc stála kolem miliónu korun. Rada uloÏila vedoucímu TS Josefu Va‰kovi smluvnû dohodnout s firmou Slumeko, s. r. o. Kopfiivnice, pomoc
pfii zaji‰tûní zimní údrÏby pfii snûhové kalamitû na území na‰eho mûsta.
Josef Va‰ek pfiedloÏil také seznam nutn˘ch oprav na budovách v majetku mûsta
na rok 2005.
Odpady a jejich likvidace je také neustále diskutované téma. Od 1. ledna bude
zv˘‰en poplatek za uloÏení odpadu na
skládce, rostou ceny pohonn˘ch hmot
i ceny sluÏeb. Z toho nám vyjde jednoznaãn˘ v˘sledek a to ten, Ïe se to promítne i do na‰ich penûÏenek. Rada schválila
pro rok 2005 poplatek ve v˘‰i 380 Kã za
osobu a rok, coÏ je zv˘‰ení o 40 Kã na
osobu za rok oproti leto‰nímu (340 Kã).
U ostatních plátcÛ se zvy‰uje poplatek
o 12 % u podnikatelÛ i chalupáfiÛ.
Dá se fiíci, Ïe to pracovníci TS v ãele se
sv˘m vedoucím nemají jednoduché ani
v jednom roãním období. Turistická sezona s denním úklidem po náv‰tûvnících
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na‰eho mûsta, seãení trávy, udrÏování
trávníkÛ, vefiejn˘ch prostranství je uÏ sice za námi, ale teì je tu podzim se svou
záplavou listí a sníh na sebe nenechá
dlouho ãekat. Na jafie se zase uklízí to, co
bylo ukryto v zimû pod snûhem a kolotoã
se roztoãí a jede na plné obrátky. Je‰tû, Ïe
je máme, protoÏe na‰e mûsto patfií opravdu k tûm upraven˘m, uklizen˘m a ãist˘m
obcím i pfies kvanta turistÛ, které nav‰tíví na‰e malované mûsteãko. TakÏe díky.
Vedoucí Bytové správy Karel Baar seznámil radu se situací a stavem bytÛ
v majetku mûsta. Máme celkem 208 bytÛ
ve 12 obytn˘ch domech na Bafiinách,
v DráÏném a na Kozinû. Nejstar‰ím obytn˘m domem je dÛm ãp. 444 na Kozinû
z roku 1917. Postupnû jsou opravovány
obytné domy na Bafiinách, pfiístavbou
vznikly i nové stfie‰ní byty, ale ne v‰echno
vybavení je v nejlep‰ím stavu. Dle nutnosti dochází k v˘mûnám bojlerÛ, van,
prÛtokov˘ch ohfiívaãÛ, obkladÛ, malování
chodeb a spoleãn˘ch prostorÛ, nátûry
oken, dvefií, v˘mûny rozvodÛ, revize elektro, vody, plynu, komínÛ, hromosvodÛ,
hasicích pfiístrojÛ a hydrantÛ. apod. Zase
je to v‰e o penûzích a jejich dostatku ãi
nedostatku.
Rada mûsta uloÏila vedoucímu BS Karlu Baarovi pfiipravit návrh na obnovu zafiizovacích pfiedmûtÛ v mûstsk˘ch bytech
vãetnû vyãíslení nákladÛ.
V‰echny pfiedloÏené zprávy rada vzala
na vûdomí.
Radní schválili ustavení pûtiãlenné
pracovní skupiny pro dofie‰ení areálu
koupali‰tû na Libotínû. Mûli by to b˘t zástupci komise rozvoje, finanãního v˘boru, komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské, zástupce samosprávy
a investor mûsta.
Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta
k projednání smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na
„Opravu a údrÏbu areálu Trúba“ ve v˘‰i
150 tis. Kã a smlouvu na „Stavební úpravy pÛdního prostoru domu ãp. 31 na Námûstí ve ·tramberku“ ve v˘‰i 335 tis. Kã .
Rada vzala na vûdomí zmûnu jízdního fiá-

du na trase Kopfiivnice — ·tramberk —
Libotín.
Na mimofiádném zasedání rady 25. 10.
2004 radní doporuãili zastupitelÛm mûsta k projednání dohodu o stanovení podmínek pro mimosoudní od‰kodÀování
obãanÛ mûsta ·tramberka v souvislosti
s provádûn˘mi odstfiely v lomu Kotouãe
·tramberk, s. r. o. pfii dob˘vání surovin na
v˘robu cementu a povûfiili starostu mûsta
Ing. Jana Sochu podpisem této dohody.
A máme to za sebou, i to babí léto. Bude více ãasu na práci doma, pletení, háãkování, vy‰ívání, ãetbu, náv‰tûvy divadel,
kin, koncertÛ, bude ãas na dal‰í vzdûlávání a nebo taky na blbosti, jako deprese,
splíny, chmury a nálady podobné listopadov˘m plískanicím. Máme to ve vlastní
reÏii, ale: „Nikdy není pozdû b˘t tím, ãím
jste mohli b˘t“ (G. Eliot). Máme na vybranou. Tvofiiv˘ podzim vám pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
12. mimofiádné zasedání zastupitelstva
bylo svoláno na 25. 10. 2004. Na programu byly dÛleÏité body t˘kající se existence a dal‰í organizace ãinnosti Bytové
správy, osud areálu b˘valé oãní léãebny,
pfiijetí dotací z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na opravu a záchovnou údrÏbu areálu hradu a na stavební úpravy
v podkroví muzejní budovy ãp. 31 na Námûstí, dále podmínky pro mimosoudní
od‰kodnûní obãanÛ mûsta v souvislosti
s odstfiely v lomu Kotouãe.
Po dlouhé diskuzi se nakonec zastupitelé shodli na alternativním fie‰ení, Ïe oddûlení Bytové správy nebude zru‰eno, ale
rada mûsta vytvofií organizaãní zmûnu
Bytové správy mûsta ·tramberka vedoucí
k úspofie dvou kmenov˘ch pracovníkÛ
s datem od 1. 2. 2005. Bylo zru‰eno v˘bûrové fiízení na správu obytn˘ch domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ v majetku mûsta.
Zastupitelé schválili zru‰ení v˘bûrového fiízení na odprodej areálu b˘valé oãní
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léãebny z dÛvodu nízk˘ch finanãních nabídek ze strany zájemcÛ a uloÏili radû
mûsta uzavfiít smlouvu o budoucí smlouvû na prodej b˘valé oãní léãebny firmû
Reditus, o. p. s. z Ostravy. Byla schválena
dohoda o stanovení podmínek pro mimosoudní od‰kodnûní obãanÛ mûsta ·tramberka v souvislosti s odstfiely v lomu Kotouãe ·tramberk.
Zastupitelstvo uloÏilo vedení mûsta
provûfiit, zda jsou uzavfiené smlouvy po
1. 5. 2004 v souladu se zákonem ãís.
40/2004 o zadávání vefiejn˘ch zakázek
Zastupitelé vzali na vûdomí pfiedloÏené
smlouvy na dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na opravy a záchovnou
údrÏbu areálu hradu a na stavební úpravy
pÛdy v domû ãp. 31 a neschválili jejich
pfiijetí z dÛvodu finanãní neschopnosti
zajistit spoluúãast.
Vûra Michnová

Oznámení
o dobû a místû konání voleb do
zastupitelstev krajÛ a do Senátu
Parlamentu âR ve ·TRAMBERKU
V souladu s § 27 zákona ã. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ a 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 5. 11. 2004
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 6. 11. 2004
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
okrsek ã. 1 — Bafiiny
je místnost pro hlasování — Základní
umûlecká ‰kola, Bafiiny ã. p. 571
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰ení k trvalému pobytu — na ul. 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 obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem âeské republiky, jde-li
o cizince, prÛkazem o povolení k pobytu.
4. Obãanu budou hlasovací lístky dodány
po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním voleb. Stejné hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební místnosti po celou dobu 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
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mûstsk˘ úfiad a v den voleb okrskovou 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 20. 10. 2004
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Na slovíãko…
paní MojÏí‰ová…
Pfied ãasem jsem se ve ·trambersk˘ch
novinkách zmiÀovala o stíÏnosti pedagogÛ ze ZU· ve ·tramberku, Ïe jim ub˘vají
Ïáci a Ïe nûkteré dûti ani nevûdí o zajímav˘ch aktivitách Základní umûlecké ‰koly.
Ve ·tramberku je poboãka ZU· ZdeÀka
Buriana Kopfiivnice. Kopfiivniãtí slaví letos 50 let zaloÏení. Ve ·tramberku byla
hudební ‰kola zaloÏena o 5 let pozdûji
a má také své v˘roãí, a to 45 let od svého
zaloÏení v roce 1959. ProtoÏe mû zajímá,
co v‰echno na‰e ZU· nabízí, za‰la jsem
na slovíãko za vedoucí poboãky paní Milenou MojÏí‰ovou.
1. Co zajímavého nabízí ZU· ZdeÀka
Buriana, poboãka ·tramberk?
Na‰e ‰kola nabízí studium dvou oborÛ,
a to hudebního a v˘tvarného. V hudebním oboru nabízíme hru na klavír, flétnu
zobcovou i pfiíãnou, housle, violoncello
a bicí. V pfiípadû nejménû tfií zájemcÛ je
moÏno otevfiít i hru na kytaru.
Ve v˘tvarném oboru se dûti uãí kresbu,
malbu, batikovat, vyrábûjí keramiku apod.
2. Máte se ãím pochlubit? Jak˘ch úspûchÛ dosáhli va‰i svûfienci?
Pravidelnû se zúãastÀujeme soutûÏí
ZU· a na‰i Ïáci se umisÈují na pfiedních
místech v okresních kolech. VzpomeÀme
tfieba Petru Gilarovou ve hfie na klavír, Ja-

nu Monsportovou na pfiíãnou flétnu, Janu
Gerykovou (dnes studuje konzervatofi) na
housle, Tomá‰e Hykla na klavír, Tomá‰e
Sochu na violoncello, bratry Petra a Pavla Kelnarovi na klarinety a nesmíme zapomenout na soubor pfiíãn˘ch fléten.
3. Seznámíte nás s uãiteli, ktefií vyuãují na ZU· ve ·tramberku?
Milena MojÏí‰ová klavír, Hana Pukovcová flétnu, Markéta Hyvnarová housle,
Petr David hudební nauku, komorní hru
a violoncello. V˘tvarn˘ obor vyuãuje Lenka Dobiá‰ová.
4. Obãas dûti nechtûjí nav‰tûvovat
‰kolu z dÛvodu, Ïe je budova ZU· vlastnû uÏ skoro za ·tramberkem a celkem
nebezpeãné putování pro malé dûti po
silnici je mÛÏe odradit. Jezdí sice místní
doprava, ale ne tak ãasto. Jak fie‰íte tyto
situace?
·kola vychází tûm nejmen‰ím vstfiíc
v tom, Ïe chodí v jeden den do hudební
nauky a pak mají vyuãovací lekci na svÛj
hudební nástroj.
Co zb˘vá jiného neÏ vám popfiát hodnû
nadan˘ch nov˘ch ÏákÛ a podûkovat za vá‰
ãas i odpovûdi.
V. M.

Informace obãanÛm
Krizová poradna nabízí:
— pomoc pfii fie‰ení Ïivotnû nároãn˘ch
situací
— bezplatnou odbornou pomoc psychologa
KaÏd˘ ãtvrtek od 14.00 do 18.00 hod.
Kontakt:
Francouzská 1181, 742 21 Kopfiivnice
tel. 556 811 737 kl. 26

Mûstsk˘ úfiad ·tramberk — oddûlení
SÚ, SH a D, ÎP dává na vûdomí, Ïe stále
pfiijímá Ïádosti k bezplatnému poskytnutí zeminy. Do 10 km od PAV Vlãovice bude zájemcÛm dopravena zdarma. Mini-
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mální odbûr — 1 TATRA. Formuláfi Ïádosti mÛÏete získat na Mûstském úfiadû
Kopfiivnice — odbor ÎPZ, Mgr. Michaela
·tefková — informace tel. 556 49 49 16
nebo na Mûstském úfiadû ve ·tramberku
— oddûlení stavební úfiad, silniãní hospodáfiství, doprava, Ïivotní prostfiedí,
Mgr. Radka Krysová, — informace tel.
556 812 086.
Îádosti se pfiijímají pouze osobnû
a pfiedkládají se tyto doklady: obãansk˘
prÛkaz, v˘pis z katastru nemovitostí ãi jin˘ doklad o právu uÏívat dan˘ pozemek,
kopie katastrální mapy ãi jin˘ snímek
s vyznaãením umístûní pozemku, na kter˘ má b˘t ornice poskytnuta, kalkulace
poÏadovaného mnoÏství ornice na plochu
pozemku.

Policejní koutek

Stromy
K napsaní tûchto fiádek mû inspiroval
mÛj zatím pÛlroãní pobyt na Mûstském
úfiadû ve ·tramberku. Dfiíve jsem pÛsobila jako lektorka ekologické v˘chovy, snaÏili jsme se dûti nejen uãit stromy znát,
ale v‰tûpovat jim i lásku ke stromÛm, pomoci pochopit jim nezastupitelnou funkci stromÛ a jejich dÛleÏitost v celém ekosystému.
Pfii práci na úfiadû jsem se nejednou
setkala s neskr˘vanou nenávistí ke stromÛm a s názorem, Ïe stromy jsou jen
dfievo, po kterém se musí uklízet „binec“.
Jsem v roli úfiedníka, kter˘ má zastupovat zákon z hlediska ochrany pfiírody,
kdy se strom kácí jen ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech, na druhé stranû vím, Ïe pokud
musí lidé kvÛli stínícímu stromu svítit
cel˘ den, asi si k nûmu lásku nevytvofií.

Skonãilo nám léto a pfii‰el ãas chladu
a plískanic. Zaãalo se topit. Spousta lidí se
ale vrací k topení tuh˘mi palivy. Tuhá paliva znamenají — dfievo, uhlí, koks, brikety, papír. V Ïádném pfiípadû to nejsou
rÛzné plasty, nátûry tfieba i na dfievû, popfi. jiné hmoty. Chci to pfiipomenout nûkter˘m lidem, ktefií sv˘m spoluobãanÛm
tûmito topivy znepfiíjemÀují Ïivot. Niãíme si tím vzduch, kter˘ d˘cháme v‰ichni.
„Co by dup“ a jsou tady Vánoce. Vût‰ina
z nás se obãas vydá do vût‰ích mûst za nákupy. V na‰em mûsteãku s tím nemáme
problém, ale hlavnû v hypermarketech si
dávejte pozor na kapesní zlodûje. Jestli
mÛÏete, plaÈte platebními kartami a vût‰í
hotovost nenoste u sebe. Ani svá auta nevystavujte jako v˘kladní skfiíÀ. V‰echno
uschovejte do kufru, neÏ se vydáte za dal‰ími nákupy, nebo náv‰tûvou.
Chci podûkovat tûm spoluobãanÛm,
ktefií mi pí‰í podnûty na e-mail. Samozfiejmû se budu jimi zab˘vat. Jen bych
chtûl poprosit, jestli by pisatelé neuvedli
i své adresy, rád bych se s nimi zkontaktoval, kvÛli podrobnûj‰ím informacím.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP
·tramberské novinky 6

Byla bych ráda — neÏ se rozhodnete
svého stromu zbavit — abyste si pfieãetli
nûco o v˘znamu stromu a svou Ïádost
o kácení dobfie zváÏili.
Strom totiÏ nepotfiebuje jen hmyz, kter˘ se Ïiví jeho listy, ptáci, ktefií v jeho korunách hnízdí, zvífiata, která se ukr˘vají
v jeho dutinách. Jsou v˘znamné i pro lidi.
A to nejen jako dfievo, které vyuÏíváme jako zdroj tepla nebo stavební materiál.
Stromy produkují kyslík, chladí vzduch
v parném létû nebo zadrÏují vodu v lesích
po velk˘ch de‰tích. Stromy potfiebujeme
a ony potfiebují na‰i ochranu.
— Stromy pohlcují oxid uhliãit˘ a produkují kyslík — kaÏd˘ strom produkuje drahocenn˘ kyslík a pohlcuje
oxid uhliãit˘. Oxid uhliãit˘ je skleníkov˘ plyn, kter˘ zpÛsobuje oteplování
atmosféry.
— Stromy sniÏují zneãi‰tûní ovzdu‰í —
vûdci v Anglii mûfiili vzorky pÛdy odebrané v blízkosti 32 000 stromÛ, aby
zjistili, které absorbují nejvíce ‰kodliv˘ch ãástic. Mûfiili také obsah tûchto
ãástic ve vzduchu a koncentraci ozónu. Nejvût‰í úãinek mûl jasan, modfiín
a borovice lesní, nejménû úãinn˘ byl
dub, vrba a topol. Stromy z ovzdu‰í odstraní aÏ tfiikrát více neãistot neÏ louky.
— Stromy zadrÏují prach a mikroorganismy — hektar smrkového lesa dokáÏe vázat aÏ 32 tun popílku, bukov˘
les na téÏe plo‰e dokonce dvakrát tolik. Stromy produkují látky zabíjející
choroboplodné zárodky podobnû jako
antibiotika.
— Stromy zadrÏují vláhu — fungují jako
houba — pomalu nasáknou a pak vodu pomalu pou‰tí.
— Stromy sniÏují hluk — aÏ ãtvrtina
hluku je pohlcována mezi jejich listím. Pásy stromÛ a kefiÛ podél silnic
pÛsobí jako protihluková bariéra.
— Stromy ochlazují klima — jeden hektar lesa odpafií za hodinu aÏ 350 litrÛ
vody. V parn˘ch dnech ochlazuje
i o nûkolik stupÀÛ. Kde není dostatek
zelen˘ch ploch, pfiestává b˘t mûstská
zástavba prostorem obytn˘m a stává

—
—
—

—

se jen dopravní plochou, na níÏ nemá
chodec ani moÏnost si odpoãinout.
Stromy zpevÀují pÛdu — dÛleÏité zejména podél vodních tokÛ. Bez jejich
kofienÛ by byla voda rychle odplavena.
Stromy jsou oázou biodiverzity —
jsou domovem desítkám druhÛ ÏivoãichÛ.
Stromy pÛsobí kladnû na du‰evní
zdraví — podle psychologÛ má pobyt
v pfiírodním prostfiedí jedineãn˘ vliv
na obnovu du‰evních sil. Pfiíroda nás
zaujme zcela pfiirozenû a nenásilnû —
není ani nudná ani pfiíli‰ vzru‰ující.
Právû u toho si ná‰ mozek odpoãine.
Skládá se z prvkÛ, které k sobû patfií.
Vûdci ze státu Illinois v USA provádûli
v˘zkum, ve kterém zji‰Èovali jak˘ vliv
mají pfiírodní prvky (stromy, rostliny,
trávníky) vsazené do mûstského prostfiedí. V˘zkum srovnával du‰evní stav
lidí z ãásti sídli‰tû, kde byla ve‰kerá
zeleÀ odstranûna a nahrazena asfaltov˘mi a betonov˘mi plochami a z ãásti,
kde byla zeleÀ zachována. V˘zkum
ukázal, Ïe lidé, Ïijící v domech obklopen˘ch zelení jsou schopni daleko lépe fie‰it Ïivotní problémy, mají vût‰í
Ïivotní energii, jsou celkovû spokojenûj‰í. Husté stromoví vyvolává u obyvatel vût‰í pocit bezpeãí neÏ v ulicích,
kde stromy zcela chybûjí. Jsou lidé,
ktefií ze stromu dokáÏí ãerpat energii.
Stromy plní estetickou funkci — v˘zkumy ukázaly, Ïe existuje podstatn˘
rozdíl mezi tím, zda se z okna díváme
na pfiírodní prvky (stromy, vegetaci,
rostliny, listoví), nebo jen do zdi ãi
dvora bez jakékoli zelenû. Stromy
a vegetace vyvolávají u ãlovûka vrozené pozitivní reakce, protoÏe lidsk˘
druh vût‰inu doby své existence Ïil
obklopen pfiírodním prostfiedím, chybûjící vegetace byla vût‰inou spojena
s pfiírodními pohromami ãi neúrodou
a hladem.

Jak tedy dále postupovat, kdyÏ sami vyhodnotíte, Ïe v‰echny tyto funkce stromu dokáÏete postrádat a rozhodnete se
právû ten vá‰ strom pokácet?
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— Ke kácení dfievin je nezbytné povolení
orgánu ochrany pfiírody není-li stanoveno jinak. Pro území ·tramberka vydává rozhodnutí o povolení ke kácení
Mûstsk˘ úfiad — oddûlení stavební
úfiad, silniãní hospodáfiství a doprava,
Ïivotní prostfiedí — podle § 8 zákona
114/92 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny
a podle § 8 vyhlá‰ky MÎP 395/1992
Sb. v platném znûní. Je-li strom souãástí VKP — v˘znamn˘ krajinn˘ prvek — (napfi. bfiehové porosty vodních
tokÛ), musí b˘t je‰tû posouzeny obcí
s roz‰ífienou pÛsobností — odborem
ÎPZ — pro nás Kopfiivnicí. V‰echny
VKP jsou uvedeny v územním plánu.
Toto posouzení uÏ zaji‰Èuje Mûstsk˘
úfiad ve ·tramberku po podání Ïádosti.
— Povolení lze vydat ze závaÏn˘ch dÛvodÛ po vyhodnocení funkãního a estetického v˘znamu dfievin. (ZávaÏn˘
dÛvod není ani padání listí, ani ãi‰tûní
okapÛ. Stromy se nekácí preventivnû
— co kdyby náhodou spadl — to bychom tu nemohly mít strom témûfi
Ïádn˘.)
— Pokud je strom ve vlastnictví fyzické
osoby a jeho obvod ve v˘‰ce 130 cm
nad zemí je vût‰í neÏ 80 cm nebo kefiové porosty nad 40 m2, podává vlastník pozemku na kterém strom roste,
nebo nájemce se souhlasem vlastníka
Ïádost o kácení dfievin rostoucích mimo les. Tiskopis Ïádosti je na Mûstském úfiadû oddûlení SÚ, SHaD, ÎP.
Roste-li strom na mûstském pozemku, podává Ïádost zástupce mûsta (ve
·tramberku vût‰inou investor pan Jan
Kozlovsk˘), na nejlépe písemn˘ podnût obãana. Je to tak i v pfiípadû, Ïe obãan sám strom do mûstského pozemku nasadil. Co se t˘ãe Bafiin, byl vypracován projekt regenerace sídli‰tû.
Pfii rozhodování se fiídím tímto projektem a jakoukoli zmûnu konzultuji
se ãleny komise ÎP popfiípadû s pracovníky odboru ÎPZ MûÚ Kopfiivnice.
Do tohoto projektu je moÏné nahlédnout na na‰em oddûlení.

— Posouzení kácení se fiídí správním fiádem, vydává se Rozhodnutí. Rozhodnutí je souhlasné nebo nesouhlasné.
Na kaÏd˘ strom se jedeme podívat
a posoudíme oprávnûnost Ïádosti pfiímo v terénu. V rozhodování je mi nápomocná komise Ïivotního prostfiedí.
V pfiípadû povolení musí obsahovat za
jak˘ch podmínek se kácení provádí
a vût‰inou se stanoví náhradní v˘sadba k nahrazení ekologické újmy, pfiípadnû následná péãe o dfieviny na dobu max. 5 let.
— Kácení se provádí zpravidla v období
vegetaãního klidu: od 1. fiíjna do 31.
bfiezna.
— Povolení není tfieba: z dÛvodÛ pûstebních — za úãelem obnovy porostÛ nebo pfii provádûní v˘chovné probírky,
z dÛvodÛ zdravotních nebo pfii v˘konu oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ (napfi. obnova ochranného pásma
el. vedení). Toto kácení v‰ak musí b˘t
oznámeno písemnû nejménû 15 dní
pfiedem orgánu ochrany pfiírody (ve
·tramberku oddûlení stavební úfiad,
silniãní hospodáfiství a doprava, Ïivotní prostfiedí).
— Povolení není tfieba, je-li pozemek vevlastnictví fyzick˘ch osob, obvod kmene ve v˘‰ce 130 cm nad zemí je do 80
cm, kefiové porosty do 40 m2 a pozemek není souãástí VKP (v˘znamn˘
krajinn˘ prvek) — dá se zjistit z územního plánu na stavebním úfiadû.
— Povolení není tfieba je-li jejich stavem
zfiejmû a bezprostfiednû ohroÏen Ïivot
ãi zdraví nebo hrozí-li ‰koda znaãného rozsahu. Ten kdo za tûchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu
ochrany pfiírody (MûÚ ·tramberk) do
15 dnÛ od provedení kácení.
— Na ofiez se povolení nevydává, mûl by
v‰ak b˘t proveden tak, aby nebyla
ohroÏena Ïivotaschopnost stromu.
— Pokud nûkdo kácí bez povolení, hrozí
mu pokuta, kterou vymûfiuje obec
s roz‰ífienou pÛsobností (pro nás Kop-
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fiivnice). ¤ídí se § 88 zákona o ochranû pfiírody a krajiny. Pro právnické
osoby nebo fyzickou osobu pfii v˘konu
podnikatelské ãinnosti mÛÏe b˘t pro
toho, kdo po‰kodí nebo zniãí bez povolení dfievinu nebo skupinu dfievin
rostoucích mimo les vymûfiena pokuta aÏ do v˘‰e 500 000 Kã, pro fyzickou
osobu za po‰kození ãi nepovolené kácení jednotlivé dfieviny hrozí pokuta
do 10 000 Kã, kdo pokácí bez povolení
nebo závaÏnû po‰kodí skupinu dfievin
rostoucích mimo les, orgán ochrany
pfiírody uloÏí pokutu aÏ do v˘‰e 50 000
Kã.
ZvaÏte tedy podání Ïádosti. Po konzultaci s úfiedníky, ktefií také rozhodují o kácení vím, Ïe lidé velmi ãasto zjistí, Ïe jim
strom vlastnû chybí. NeÏ jim naroste stejnû velk˘ musí ãekat dal‰ích 30—50 let.
Myslím, Ïe tu více neÏ kde jinde platí pofiekadlo: „Dvakrát mûfi, jednou fieÏ.“

Klípky a stfiípky ze ‰koly
— tak se jmenuje na‰e pravidelná rubrika
‰kolního ãasopisu ·KLEB (= ‰tramberské ‰kolní klebety), ve které informujeme ãtenáfie o tom nejzajímavûj‰ím, co se ve ‰kole poslední dobou
událo. Ve ·KLEBU máme vût‰í prostor podûlit se o záÏitky, postfiehy…,
vûnované hlavnû ‰kolákÛm. Chtûli
bychom i vám, trochu star‰ím ãtenáfiÛm, umoÏnit nahlédnout (alespoÀ
stroze) k nám do Z·.
Tak napfiíklad tento POHLED ze ‰kolního okna vytvofiili ‰esÈáci, ‰koda, Ïe nemÛÏete zhlédnout i ostatní v˘tvory, které
se ve ‰kole zrodí. Mnohé jsou kouzelné.

Mgr. Radka Krysová

MÛj nejkrásnûj‰í záÏitek
z prázdnin
(v˘herci soutûÏe)
6. tfiídy: Jakub Poruba — 6. B
8. tfiídy: Anna Syrková — 8. B
9. tfiídy: Jan Baìura
— 9. B

Dûkujeme v‰em úãastníkÛm soutûÏe
i paní uãitelce Janû Bri‰ové a paní uãitelce Vlastû Kalí‰kové.
V˘herci obdrÏí kniÏní odmûnu a nejlep‰í pfiíspûvky budou oti‰tûny ve Zpravodaji mûsta ·tramberka.
Libu‰e Bûlunková MûK ·tramberk

Nakouknûte ale i opaãn˘m smûrem —
do ‰koly. Jak Ïila minul˘ mûsíc po záfiijovém rozjezdu? Jako po cel˘ ‰k. rok. Pofiád
se nûco dûje a tady je toho dÛkaz.
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Tak napfiíklad uÏ 24. záfií se uskuteãnil
celo‰kolní projektov˘ den v rámci EKOLOGICKÉ V¯CHOVY. Ta v na‰í ‰kole prolíná do v‰ech pfiedmûtÛ a ãas od ãasu jí
vûnujeme vût‰í prostor. Leto‰ní téma se
nese v duchu „Cesty za na‰imi pfiedky",
a tak i program ve v‰ech tfiídách byl takto
koncipován.
Pokud chcete vûdût pfiesnû, co se v které tfiídû dûlo, ãtûte následující fiádky.
— PrvÀáci mûli pfiipraven˘ program
s názvem (1. A) ·tramberk mûsto pohádky. (1. B) Pravûk ve ·tramberku.
— Tfiídy (2. A, 3. AB, 4. AB) uskuteãnily
plánovanou exkurzi do Barto‰ovic, jely do stanice pro záchranu ÏivoãichÛ
— (5. A) se v˘tvarnû realizovala na v˘tvarn˘ch pracích (erb mûsta ·tramberk), nav‰tívila rovnûÏ mûstskou knihovnu, kde byly ke sly‰ení povûsti
a historie mûsta
— (6. A a 8. B) se vydaly do Technického
muzea v Kopfiivnici. Cestou si Ïáci ne
opomnûli v‰ímat rozdílÛ mezi minulostí a souãasností, fotografie jimi pofiízené jsou toho dokladem.
— Îáci ze (6. B a 8. A) tfiídy nav‰tívili nedávno zrekonstruovan˘ zámek v Kunínû. Mûli moÏnost vyslechnout zajímav˘ v˘klad prÛvodkynû, která je provedla doslova aÏ po pÛdu, sklouzli se
v látkov˘ch papuãích po nale‰tûn˘ch
zámeck˘ch chodbách, pro‰li i pfiilehl˘
zámeck˘ park. Cestou zpût se stavili
„na skok“ na novojiãínském námûstí.
— (7. B) zaãala projektov˘ den v˘robou
dávn˘ch obydlí ze ‰pejlí. Nejvíce se vydafiil starobyl˘ ml˘n díky dobré statice… Po instruktáÏi o dfievûn˘ch stavbách se Ïáci vydali na cestu ·tramberkem, kde není o zajímavé objekty
nouze.
— Tfiídy (9. AB) se vydaly v rámci projektového dne na mega v˘let. V‰ichni si
museli pfiivstat, aby dorazili aÏ k elektrárnû Dlouhé Stránû, kde se seznámi-

li s v˘stavbou elektrárny i technologií
v˘roby elektfiiny. Na vlastní kÛÏi okusili rozmarÛ JeseníkÛ, neboÈ místo
krásného rozhledu od horní nádrÏe
vidûli jen mlhu a cítili vlezl˘ chlad.
Dal‰í zastávkou na jejich cestû byly
Velké Losiny, kde na vlastní oãi vidûli
v muzeu papíru i v tamûj‰í manufaktufie, jak se vyrábûl a vyrábí papír.
Z projektového dne se stal i v˘born˘
v˘let, ze kterého si odnesli spousty informací a záÏitkÛ.
A je‰tû jedna akce,
která by nemûla zÛstat
v zapomnûní.
Z· Ïila ve dnech 8. 10.
aÏ 9. 10. sportem od
A aÏ do Z. Konalo se
zde setkání uãitelÛ
TV a pfiíznivcÛ pohybu a zdravého Ïivotního stylu s názvem
TùLO ·TRAMBERK.
Tato setkání probíhají ãas od ãasu,
v na‰í Z· prvnû, ale zapsali jsme se jako
hostitelé úspû‰nû. Pokud vás zajímá, co
TùLO ·TRAMBERK skr˘valo, pak vûzte,
Ïe v˘ãet aktivit by byl bohat˘, rozmanit˘,
zajímav˘ i zábavn˘ souãasnû, místy i dobrodruÏn˘, to kdyÏ se hrála hra druÏstev
PEVNOST BOYARD (znáte z TV). Úãastníci si pfiedávali nápady, zku‰enosti, seznamovali se s novou literaturou, kde nové
nápady ãerpat. Hry, soutûÏe, námûty (odzkou‰ené i pfied diváky v pfiírodû), zdravotní prevence — masáÏe, relaxace, orientaãní závod (musel se kvÛli ‰patnému
poãasí uskuteãnit ve vymezeném prostoru ‰koly), instruktáÏe pro lezení na skále,
slaÀování, ji‰tûní pfii vysokohorské turistice (v‰e mûlo probíhat po cel˘ den ve volné pfiírodû, v Kamenárce), poãasí ale rozhodlo, a tak se program dokonãil ve ‰kole.
V‰ichni tak mûli moÏnost prohlédnout
si ‰kolu dÛkladnû. Líbila se — a to nás tû‰í, neboÈ hodnotili zase jen uãitelé.
·koda jen, Ïe jsme se nemohli pochlubit i novou tûlocviãnou mûsta. A tak vûfiíme, Ïe si ji kolegové, tûlocvikáfii, pfiijedou
„odzkou‰et“ nûkdy pfií‰tû. A rádi.
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Jana Bri‰ová

Narozené dûti

Spoleãenská rubrika

David Bajer
Filip Hanzelka
Tomá‰ Pfiidal

Jubilanti
v mûsíci listopadu

Antonín TÛma
Ludmila Bortlová
Marie Ra‰ková
Jan Bár
Marie R˘dlová
Marie Îerdíková
Ján Pekník
Anna Davidová
Ludmila Slováãková
BoÏena Rusková
Drahoslava Jefiábková
Ludmila Bajerová
BoÏena Petrová
Jaroslav Jefiábek
Johana Janková
Marie Va‰ková

Zemfielí
Josef Hanzelka
Josef Chalupa
Ján Ferenc

âest jejich památce
Program kina ·tramberk
na mûsíc listopad

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

Nedûle 7. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
SHREK 2
Animovan˘ pfiíbûh, dabing, 90 min, pfiístupn˘
Film SHREK 2 navazuje na Oskarem
ovûnãeného prvního Shreka. Oslík a princezna Fiona se vydávají vstfiíc nov˘m dobrodruÏstvím.
Nedûle 14. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
HOREM PÁDEM
Komediální drama, 108 min, od 15 let
Komedie, která vás rozpláãe. Drama, které
vás rozesmûje. Nov˘ film od reÏiséra Jana
Hfiebejka. Hrají: Petr Forman, Emília Va‰áryová, Jan Tfiíska, Jifií Macháãek a dal‰í.
Nedûle 21. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
HOLKY TO CHTùJ TAKY 2
Komedie, ãesk˘ dabing, 95 min, od 15 let
Podruhé je to lep‰í neÏ poprvé. Druh˘ díl
nabízí divákÛm neodolateln˘ mix komediální zápletky, dívãího pÛvabu a pfiimûfiené erotiky.
Nedûle 28. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
CATWOMAN
Sci-fi, titulky, 104 min, od 12 let
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Jedna z nejslavnûj‰ích komiksov˘ch postav oÏívá na plátnû, aby pomstila smrt
svého otce. V hlavní roli uvidíte HALLE
BERRY a SHARON STONE.
NA MùSÍC PROSINEC P¤IPRAVUJEME
MEDVùDÍ BRAT¤I
RIDDICK: KRONIKA TEMNA
OTEV¤ENÉ MO¤E

V sobotu 13. 11. 2004 probûhne

tradiãní volejbalov˘ turnaj
smí‰en˘ch ãtvefiic
Kde: v tûlocviãnû na Zauliãí
Prezence: od 8.00 do 8.30 hod.
Startovné: 250 Kã/druÏstvo
Kontakt: Regina ·mahlíková
TB. 556 812 887, mob. 732 247 516,
Obãerstvení: Sauna bar
SeÏeÀte si spoluhráãe,
postavte druÏstvo a pfiijìte si zahrát

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce
NezapomeÀte jít k volbám
ve dnech 5. a 6. 11. 2004!
Firma ·míra – Print s. r. o. Ostrava
zve v‰echny milovníky stra‰ideln˘ch
pfiíbûhÛ na akci

·tramberská stra‰idla
v sobotu 6. 11. 2004
v dobû od 14.00 do 24.00 hod.
na Námûstí ve ·tramberku
NezapomeÀte si masky,
bude se soutûÏit o krásné ceny
Kritéria hodnocení:
nejvtipnûj‰í a nejdûsivûj‰í maska
a to ve 2 kategoriích:
do 15 let a nad 15 let
âasov˘ program:
14.00—15.00 defilé masek
15.00—16.00 diskotéka na Námûstí
(rej masek)
16.00—17.00 vyhodnocení
17.00—18.00 prÛvod masek na hrad
a zpût na Námûstí
(v areálu budou pfiipraveny ukázky
Ïonglování s ohnûm)
19.00—23.00 luxusní kino ve stanu na
Námûstí (budou se promítat horory)
Cel˘ program bude uvádût
Ale‰ Juchelka

Mûsto ·tramberk vás zve
na XI. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 19. 11. 2004
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku
od 19.00 hod. do 23.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
Technik z Ostravy
Hostem bude b˘val˘ kapelník
Jan Rokyta
Vstupné místenkové 75 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od pátku 12. 11. 2004 dennû mimo
pondûlí v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit,
potû‰it, zazpívat si a ochutnat leto‰ní
úrodu vín z jiÏní Moravy, kteréou vám
nabídnou manÏelé Stfiechovi
z Galerie vín pod radnicí
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Mûsto ·tramberk vás v‰echny zve
na v˘stavu betlémÛ

·tramberské Vánoce,
která bude zahájena
slavnostní vernisáÏí
v sobotu 20. 11. 2004 v 15.00 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V programu vystoupí ‰tramberská
hudební skupina Ogafii
spolu se zpûvaãkami a zpûváky
s lidov˘mi i ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá
do nedûle 19. 12. 2004.
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte,
bude se vám u nás líbit!

SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
zve v‰echny své pfiíznivce
a milovníky hudby

PODZIMNÍ KONCERT
v sobotu 27. 11. 2004
do sálu kulturního domu na Námûstí
Zaãátek koncertu je v 17.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
V˘tûÏek ze vstupného bude pouÏit
na zaplacení nov˘ch uniforem

Podûkování
Komise kulturní a cestovního ruchu
dûkuje panu Pavlovi âernému za práci
v této komisi, za spolupráci pfii akcích, za
vÏdy pfiítomn˘ humor a veselou povahu,
za úsmûvy, které dokáÏe vyloudit na tváfiích sv˘ch spoleãníkÛ a náv‰tûvníkÛ Trúby.
Dûkujeme i za nûkolikaletou práci kastelána na hradû ·tramberku.
Pfiejeme mu hodnû pohody, dobrou náladu, ‰tûstí a zdraví.

Pozvánka na koncert

Duchovní hudby

âlenové komise kulturní a cestovního ruchu

v nedûli 21. 11. 2004
v kostelíku sv. Katefiiny
zaãátek ve 14.30 hod.
Vstupné dobrovolné,
v˘tûÏek bude vûnován
na opravu varhan
v kostele sv. Katefiiny

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

Ve dnech 22. 11.—26. 11. 2004
probûhne tradiãní Ble‰í trh
v Domû dûtí a mládeÏe ·tramberk,
NádraÏní 450
otevfieno dennû 8.00—17.00 hod.
Máte doma vûci, které nepotfiebujete
a druh˘m udûlají radost?
Pfiíjem zboÏí v prÛbûhu celé akce

‚ „Nic mi do toho není, ale proã si kupujete uÏ pátou vstupenku?“
„KdyÏ tam u vchodu máte hlupáka,
kter˘ mi ji vÏdycky roztrhne“
‚ Eva v ráji: „Miluje‰ mû?“ Adam: „Copak mám na vybranou?“
‚ Co je ple‰atost? Jde o dialektickou
pfiemûnu hlavy na tu ãást tûla, kde záda ztrácejí své poctivé jméno. Nejprve
vzhledem, pak i obsahem.
‚ U soudu: „ObÏalovaná, vy tvrdíte, Ïe
jste nevinná?“ Ano, va‰e ctihodnosti.
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Nevûdûla jsem, Ïe je manÏel alergick˘
na arzén.“

• Hledám podnájem pro stolafiské úãely
tel. 604 307 191

‚ „Pane doktore, co mi je?“ „Nevím, to
ukáÏe aÏ pitva“.
‚ Mladík si koupil mercedes a pfiijel ho
ukázat sv˘m prarodiãÛm. Posadil je
do auta a vozil po vesnici. Dûda se dívá na znak mercedesu na kapotû a ptá
se vnuka, na co je tam ten kulat˘ terãík. „To kdyÏ uvidíme pfied sebou cyklistu, tak na nûho namífiíme, abychom
ho trefili.“ Za chvíli se pfied nimi objeví cyklista. Mladík tûsnû pfied cyklistou strhne volant a objede ho. Dûda
fiíká: „Ten tvÛj zamûfiovaã za moc nestojí. Kdybych neotevfiel dvefie, tak ho
ani netrefíme.“
‚ Proã jsou svobodní muÏi ‰tíhlí a Ïenatí tlustí? Svobodn˘ pfiijde do kuchynû,
otevfie ledniãku, není tam nic nového
a tak ji zavfie a jde spát. Îenat˘ pfiijde
do loÏnice, podívá se do postele, nevidí tam nic nového a tak jde do ledniãky.“
‚ „Pane vrchní, dal bych si to, co má ta
paní u támhletoho stolu.“ Vrchní se
po chvíli vrátí: „PromiÀte pane, ale
budete si muset objednat nûco jiného,
ta paní to chce sníst celé sama“.
V. M.

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

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 606 305 382

DÁRKOVÁ SÍŇ
Štramberk, Zauličí 499

• Mediaservis s. r. o. pfiijme na zkrácen˘
pracovní úvazek doruãovatele tisku a letákov˘ch zásilek, práce vhodná pro dÛchodce a Ïeny na matefiské dovolené.
Dal‰í informace na tel. ã. 556 709 117,
724 007 048

nabízíme:
v bytové doplňky: dřevěné hodiny,
košíky, stojany a dřevěné kazety
na víno
v bylinkové a pohankové
polštářky
v prodej dárkového papíru,
celofánu a tašek
v dárkové balení přineseného
zboží
v slámová a ledová vína od 569 Kč
v ovocné čaje na váhu
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Firma VaV
kuchyňských linek
na míru
\ počítačové návrhy
\ velký výběr vestavných
spotřebičů
\ výběr dvířek z 20 designů
a tvarů
\ kvalitní kování a doplňky
\ zaměření a montáž zdarma
\ doba realizace do 4 až 5 týdnů

Instalatérství

\ výroba

Milan Vacula
·tramberk
Bafiiny 737
604 307 191

Roman Va‰ut
Kopfiivnice
Pod Zahradami 1293
604 405 264
po 15. hodinû
556 111 893

Rychl˘ a snadn˘ úvûr
— od 20 000
— bez ručitele,
bez poplatku
— OSVČ, zaměstnanci
(i s nižším příjmem)

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

ÚVĚRY 3,5 %
ÚVĚRY 3,5 %
ÚVĚRY 3,5 %

— důchodci do 75 let
— možnost sepsání
žádosti u Vás
Pondělí—pátek
od 9—18 hodin

Volejte — 608 207 716

— NA
KOUPI,
REKONS STAVBU,
TRUKC
— BEZ
PROKAZ I
OVÁNÍ P
BEZ RUČ
ŘÍJMŮ,
I
T
E
L
E
TEL.: 55
6 713 8
88, 777
992 992
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Od štramberského spisovatele Ladislava Bartoně jsou k dostání tyto knihy:
ŽELEZNIČNÍ TRATĚ NA ÚZEMÍ ŠTRAMBERKA
Kniha brožovaná A4, ve které jsou popisovány všechny železniční úzkokolejné tratě, které
svážely vápenec k hlavní trati a do vápenek. Je bohatě ilustrována dobovými obrázky a zakončena poutavou poesií a veselým humorem. Neměla by chybět v žádné štramberské domácnosti. Prodejní cena 330 Kč.
POVĚSTI LEGENDY A PŘÍBĚHY
Kniha brožovaná A5 o 200 stranách. Popisuje příběhy a pověsti nejen ze Štramberka a Veřovic, ale i jejího okolí. Některé jsou uváděny i v místním nářečí. Je ilustrovaná Mgr. Zdeňkem Babincem. Prodejní cena 170 Kč.
TKALCOVSKÝ CECH VE ŠTRAMBERKU
Kniha vázaná v lepenkových deskách formátu A5. Je doprovázená dobovými písničkami
a obrázky. V ní se dozvíte, že v tomto životně důležitém cechu se živilo skoro všechno obyvatelstvo města, když ještě nebylo v okolí továren ani jiných podniků, ve kterých by mohli občané pracovat a peníze na živobytí si vydělávat. Prodejní cena knihy 135 Kč.
VEŘOVICKÉ VRCHY
Kniha vázaná v lepenkových deskách formátu A5. Je vhodná pro turisty a lyžaře, neboť Veřovické vrchy svými východními výběžky z Javorníků vybíhají do Frenštátské brázdy jako
Horečky, kde je lyžařský areál se skokanskými můstky. Konají se tam mezinárodní skokanské závody v zimě na sněhu a v létě na umělé kluzké hmotě. Prodejní cena knihy 170 Kč.
Knihy jsou k dostání v budově MZB na MIC
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Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz

POZVÁNKA K VOLBÁM
5. a 6. listopadu 2004

Proã volit ODS?

ProtoÏe modrá je dobrá…
V‰em rozumn˘m voliãÛm dûkuji za jejich hlas.
·tramberské novinky 17

Milí spoluobãané,
stávající zku‰enosti z práce senátora mne vedou k cílÛm, které pokládám za dÛleÏité v na‰í spoleãnosti a které budu jako senátor osobnû prosazovat. A to s pln˘m nasazením, zodpovûdností a rozhodností.
RODINNÁ POLITIKA
Jako otec pûti dûtí vím, jaké mají mladí lidé
starosti zejména v momentû, kdy dokonãí
‰kolu, zaãínají si hledat práci a zakládají svoje rodiny. Jde mi právû o posílení role státu
v podpofie mlad˘ch rodin. Napfi. ujednocení
a zavedení adresn˘ch rodinn˘ch dávek na rozdíl od plo‰n˘ch, zavedení rodinného vstupného a rÛzn˘ch rodinn˘ch slev. Nezbytnou souãástí podpory rodin jsou alternativní nabídky
bydlení, ve spolupráci s mûsty a obcemi.
NOVÉ PRACOVNÍ P¤ÍLEÎITOSTI
VÏdy jsem tvrdil a prosazuji to i nyní, Ïe za dobfie odvedenou práci má pfiijít spravedlivá odmûna. Podílím se v regionu v konkrétních projektech na prosazování tvorby nov˘ch pracovních míst a zavedení rovn˘ch ‰ancí pro v‰echny. Cílená státní podpora zamûstnanosti musí jít také ve prospûch podpory jiÏ prosperujících zdrav˘ch firem k jejich roz‰ífiování a stabilizaci. Nestaãí, aby úfiady práce byly pouze evidenãními místy nezamûstnan˘ch, ale musí posílit jak nabídku nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí, tak také vlastní kontrolní ãinnost.
KONKURENCE SCHOPNÁ EKONOMIKA V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE
Je potfieba zjednodu‰it podmínky pro podnikání, sníÏit daÀovou zátûÏ zamûstnavatelÛm. Sám jsem jiÏ mimo jiné vstoupil do jednání se soukrom˘mi subjekty, které
jsou ochotny pomoci se získáváním prostfiedkÛ ze strukturálních a jin˘ch fondÛ Evropské unie. âeská republika musí zv˘‰it dÛraz na vzdûlanost a zvy‰ování kvalifikace obyvatelstva, coÏ v dÛsledku posílí ekonomick˘ rozvoj zemû. Je potfiebn˘ návrat
k tradiãním ‰piãkov˘m v˘robám u nás.
SOCIÁLNÍ SMÍR
Zachování sociálního smíru je nezbytnou podmínkou pro udrÏení tolerance a tradiãní humanity v ãeské spoleãnosti. Stát nesmí bránit ãi komplikovat ãinnost
úspû‰n˘m, na druhé stranû musí vytvofiit dÛstojné podmínky pro Ïivot obãanÛ v poproduktivním vûku, obãanÛm sociálnû slab˘m a handicapovan˘m. Co v‰ak musí brzy zkonãit je plo‰ná státní podpora tûm, ktefií zneuÏívají souãasn˘ sociální systém,
jeho nov˘m nastavením a dÛslednou kontrolou. Sociální dávky, pfii odmítání; úãinné souãinnosti oprávnûné osoby, budou mít regresivní charakter.
Ve volbách do Senátu v listopadu 2004 se ucházím o Vá‰ hlas a chci dále pracovat jako
VÁ· SENÁTOR
Ing. Jaroslav ·ula
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