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…z jednání rady
UÏ ho tady máme v plné parádû — „‰vihák Podzim“ zvolil pro leto‰ní sezonu obzvlá‰tû jasné, jásavé a teplé barvy.
Rada mûsta se se‰la na svém 14. zasedání 4. záfií. Vzala na vûdomí hlavní zprávy pfiedloÏené starostou mûsta, Ing. Janem Sochou, pfiípravu dnÛ Evropského
dûdictví, zprávu o ãinnosti komise regeneraãní, stav kulturních památek ve mûstû, hodnocení práce rady mûsta za I. pololetí roku 2003 a dále zprávy pfiedloÏené
místostarostkou a zároveÀ pfiedsedkyní
komise sociální, zdravotní a bytové Jindfii‰kou Kundlovou, a to o ãinnosti komise
sociální, zdravotní a bytové, zprávu o stavu pfiidûlování bytÛ a nezamûstnanosti
v na‰em mûstû, oblast sociální a spolupráce s podnikateli. V roce 2003 bylo pfiidûleno 9 bytÛ, pfieváÏnû jednopokojov˘ch, 4 byty zmûnily majitele (po rozvodu, úmrtí apod.) a celkem je evidováno na
bytové správû 44 nov˘ch Ïádostí a 45 Ïádostí z minul˘ch let. Nezamûstnanost
v na‰em mûstû ãiní k 31. 7. 2003 12,65 %,
coÏ pfiedstavuje 198 nezamûstnan˘ch obãanÛ na‰eho mûsta. Jen tak pro porovnání: oblast b˘valého okresu Nov˘ Jiãín má
celkem 11 515 nezamûstnan˘ch, coÏ je
14,58 % a Kopfiivnicko má 2 166 nezamûstnan˘ch, coÏ je 14,79 % k 31. 7. 2003.
Nejsou to veselá ãísla, ale nûkde jsou na
tom je‰tû mnohem hÛfi.
V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala jednak zámûrem odprodeje pozemku na Horní Ba‰tû a doporuãila jej zastupitelstvu ke schválení, také bylo doporuãeno ke schválení rozdûlení finanãních

pfiíspûvkÛ spolkÛm a obãansk˘m sdruÏením, smlouva o dotaci na provoz Muzea
ZdeÀka Buriana s mûstem Kopfiivnicí,
smlouva na poskytnutí dotace z rozpoãtu
Moravskoslezského kraje na opravy v areálu hradu a zakoupení signalizaãního majáku na sluÏební vozidlo Mûstské policie
·tramberk. Rada schválila v˘povûì z nájmu nebytov˘ch prostorÛ nájemníkovi
neplatiãi, Ïádost na finanãní pfiíspûvek na
pfieznaãení turistick˘ch informaãních
center a smlouvu o pfievodu práv k uÏití
díla s âeskou centrálou cestovního ruchu
v Praze a pfiijetí finanãních darÛ od místních podnikatelÛ pana Pavla Bajera, Ing.
Jifiího Guzdka a Stevanoviãe Stojanãi na
zakoupení osobního automobilu pro
Mûstskou policii ·tramberk. Radní vzali
na vûdomí informaci o centrálním pfieznaãení turistick˘ch informaãních center
na území na‰í republiky. Starosta mûsta,
Ing. Jan Socha, byl povûfien podpisem
v‰ech v˘‰e schválen˘ch smluv.
Rada mûsta uloÏila investorovi mûsta
âestmíru Bárovi pro‰etfiit odkanalizování
lokality na ·pici a navrhnout moÏná fie‰ení a komisi kulturní a cestovního ruchu
spolu s vedoucí oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu
Vûrou Michnovou pro‰etfiit moÏnosti
umístûní stylov˘ch dfievûn˘ch prodejních
stánkÛ na Námûstí vãetnû cenové kalkulace a návrhu podmínek budoucího pronájmu.
Pomalu nám mizí turisté z ulic na‰eho
mûsta, listí ze stromÛ, ovoce a zelenina ze
zahrad. Je ãas skliznû, ãas srovnání, ãas
rozjímání. „Ve vzpomínkách si udûlejte
obãas úklid: vymeÈte zbyteãné, spalte

chmurné, opra‰te pfiíjemné a vyle‰tûte radostné záÏitky své minulosti“ (A. France).
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé mûsta jednali na svém
4. zasedání dne 8. záfií a v hlavních bodech
projednali a vzali na vûdomí zprávu o ãinnosti rady mûsta za období ãerven—záfií,
rozbor hospodafiení mûsta ·tramberka za
I. pololetí roku 2003 a informaci o aktuálním stavu stavebních akcí ve mûstû. Byla schválena úprava rozpoãtu mûsta a rozpoãtov˘ v˘hled na dobu nejbliÏ‰ích tfií let.
V organizaãních záleÏitostech byly schváleny odprodeje a odkup pozemkÛ. Byl
schválen úvûr od âeské spofiitelny, a. s. ve
v˘‰i 2 800 tis. Kã na spolufinancování akce vybudování záchytného parkovi‰tû pod
hfibitovem s koneãnou splatností maximálnû ‰esti let a ruãení budoucími rozpoãtov˘mi pfiíjmy. Dále byla schválena realizace investiãní akce pfiestavba objektu ãp.
751 na Bafiinách a spoluúãast mûsta v roce 2003 ve v˘‰i 1 638 tis. Kã, pfiijetí kontokorentního úvûru ve v˘‰i 3 mil. Kã na
provozní úãely s koneãnou dobou splatnosti do 20. 12. 2004 a s ruãením rozpoãtov˘mi pfiíjmy mûsta v roce 2004. Také
byla schválena smlouva o dotaci ve v˘‰i
60 tis. Kã na provoz Muzea ZdeÀka Buriana s mûstem Kopfiivnicí, obecnû závazná
vyhlá‰ka o ãásteãné úhradû neinvestiãních nákladÛ matefisk˘ch ‰kol a ‰kolní
druÏiny, smlouva o poskytnutí dotace
z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na
spoluúãast v programu regenerace MPR
— opravy v areálu ‰tramberského hradu
ve v˘‰i 250 tis. Kã a pfiijetí finanãního daru ve v˘‰i 250 tis. Kã od spoleãnosti
Transgas, a. s. Praha. Bylo schváleno rozdûlení finanãních pfiíspûvkÛ obãansk˘m
sdruÏením a spolkÛm podmínûné úhradou ve‰ker˘ch závazkÛ vÛãi mûstu, signalizaãní maják na sluÏební vozidlo MP
·tramberk. Bylo schváleno doplnûní
9. ãlánku jednacího fiádu zastupitelstva

o bod 11: právo vyjadfiovat své názory
v prÛbûhu jednání ke kaÏdému bodu na
zasedání zastupitelstva mûsta má kaÏd˘
obãan, kter˘ je star‰í 18 let, je ve mûstû
hlá‰en k trvalému pobytu, nebo vlastní na
území mûsta nemovitost. Jeho stanovisko
se musí dot˘kat projednávan˘ch vûcí
v souladu s jednacím fiádem zastupitelstva mûsta. Zastupitelé dále schválili dodatek kupní smlouvy mezi Kotouãem,
s. r. o. ·tramberk a mûstem ·tramberkem
ve vûci úhrady kupní ceny za pozemek
a budovu ãp. 751, pfiíspûvek z rozpoãtu na
regeneraci MPR a MPZ na opravu JaroÀkovy útulny ve v˘‰i 100 tis. Kã, pfiepracování dokumentace v redukované podobû
pro územní fiízení projektu na rekonstrukci koupali‰tû na Libotínû a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení s rozpoãtov˘m limitem do 55
mil. Kã bez DPH. Starosta mûsta Ing. Jan
Socha byl povûfien podpisem v˘‰e schválen˘ch smluv.
Vûra Michnová

Co také vyplynulo
z jednání orgánÛ mûsta
— Z 31 schválen˘ch akcí stavebního charakteru pro rok 2003 (viz. ·N
03/2003) je k 30. 9. 2003 18 akcí dokonãeno, 11 se dokonãuje a dvû akce
byly z objektivních pfiíãin zmûnûny.
— Novû bylo schváleno vybudování záchytného parkovi‰tû pod hfibitovem za
8,227 mil. Kã (5,759 mil. Kã státní dotace, zbytek spoluúãast mûsta).
— Mûsto schválilo akci „Pfiestavba objektu 751“ Bafiiny ze svobodárny na objekt bydlení, pokud akce nepfiekroãí finanãní náklady 5,5 mil. Kã.
— Mûsto nechalo pfiepracovat dokumentaci „Areál rekreace a relaxace Libotín“ pro územní fiízení vãetnû ekonomické a marketingové studie architektu Vychodilovi a firmû IDOP a. s.
Olomouc podle pfiipomínek zástupcÛ
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mûsta a s tím, Ïe rozpoãet na realizaci
nesmí pfiekroãit 55 mil. Kã bez DPH.
ZároveÀ byli zastupitelé seznámeni
s relativnû levnûj‰ím fie‰ením Modernizace koupali‰tû ·tramberk od firem
GHC Invest, s. r. o. Praha a RTB Holding Brno. Obû dokumentace jsou
k dispozici u investora mûsta â. Bára
v úfiední dny. Zapojit se mÛÏete do
hlasování a diskuse na webov˘ch
stránkách mûsta www.stramberk.cz
— Rozhodnuto bylo o modernizaci vozu
pro Mûstskou policii s doplnûním
o signalizaãní maják a zakoupení nového sluÏebního vozu Fabia pro Mûstsk˘ úfiad.
— Byly rozdûleny finanãní pfiíspûvky obãansk˘m sdruÏením a spolkÛm.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Podûkování

Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny dûkuje závodu Kotouã ·tramberk,
spol. s r. o. za provedenou opravu, která se
t˘kala rekonstrukce rozvodÛ vody v celé
budovû ‰koly a stavebních úprav. Celou
opravu závod provedl na vlastní náklady.
Je vidût, Ïe i v dobû, kdy se závod pot˘kal se sv˘mi vlastními problémy, udûlal
mnoho dobrého pro na‰i nejmlad‰í generaci. Oprava pfiispûla ke zlep‰ení prostfiedí ‰koly a hlavnû k bezpeãnosti dûtí.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka ‰koly

Ekologické okénko
Teplé poãasí nás zase na pár mûsícÛ
opou‰tí a nám zaãíná topná sezóna. S tím
souvisí i zneãi‰tûní ovzdu‰í. Proto dne‰ní
téma zní:

OVZDU·Í aneb chraÀ ãist˘
vzduch jako oko ve své hlavû.

Chtûl bych dnes podûkovat dvûma nejv˘znamnûj‰ím spoleãnostem na území
mûsta:
— spol. Kotouã ·tramberk s r. o. za v˘bornou spolupráci pfii organizaci
bûÏného chodu Ïivota ve mûstû
a poskytnutí finanãního pfiíspûvku
mûstu ve v˘‰i 310 tis. Kã, kter˘ bude urãen kulturním, sportovním
a spoleãensk˘m sdruÏením ve mûstû, které tuto spoleãnost budou
svou ãinností propagovat.
— Akciové spoleãnosti TRANSGAS
Praha za finanãní dar mûstu ve v˘‰i
250 tis. Kã, kter˘ bude urãen na
opravu památek mûsta a rovnûÏ v˘bornou spolupráci mûsta ·tramberka s provozem PZP ·tramberk pfii
zabezpeãování provozních potfieb
mûsta. U pfiíleÏitosti 20letého uvedení Podzemního zásobníku plynu
do provozu pfiejeme této spoleãnosti a jeho zamûstnancÛm hodnû úspûchÛ a spokojenosti do dal‰ích let.
Ing. Jan Socha

Lidská civilizace je ve velké mífie zaloÏena na spalovacích procesech. Nespoãet
spalovacích procesÛ — v autech, lokomotivách, elektrárnách, teplárnách, kamnech udrÏuje na‰i civilizaci v chodu.
Opût jsem tedy z knihy Desatero domácí ekologie vybrala nûkolik praktick˘ch
rad, jak zneãi‰Èování co nejvíce sníÏit.
v Ve‰kerá spalovací zafiízení na tuhá, kapalná a plynná paliva je tfieba mít perfektnû sefiízena a zrevidována od odborné firmy.
v Freony niãí ozónovou vrstvu, která nás
chrání pfied UV záfiením. Vyskytují se
v nûkter˘ch sprejích a chladniãkách
s freónov˘mi chladícími médii. Vyfiazené z provozu patfií do nebezpeãn˘ch
odpadÛ.
v Tabákov˘ koufi je hust˘ aerosol obsahující 5000 rÛzn˘ch látek (napfi. nikotin, dehet, dusík), z nichÏ nûkteré jsou
rakovinotvorné.
v PouÏíváte-li plynov˘ sporák, zajistûte
fiádné vûtrání — plyn obsahuje oxid
dusiãit˘.
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v Rostlinné zbytky ze zahrady radûji
kompostujeme neÏ pálíme. U‰etfiíme
tím sousedy i sebe dusivého d˘mu. Vypalování trávy je protiprávní a vztahuje se na nûj zákon 23/1962 Sb. o myslivosti s pokutou do 5000 Kã a také
zákon âNR ã. 133/1985 Sb. O poÏární
ochranû s pokutou do 15 000 Kã.
v Topení elektfiinou je pouze pfiesouvání
zneãi‰tûného ovzdu‰í jinam (vût‰ina
elektfiiny v âeské republice vzniká spalováním uhlí).
v Odedávna se znaãná ãást odpadÛ v domácnosti pálila. Není divu — u‰etfiilo
se tím hodnotnûj‰í palivo a popel je
skladnûj‰í neÏ kupy odpadkÛ. V dobách, kdy jedin˘mi obalov˘mi materiály byl papír, dfievo a nûkdy pfiírodní textil to ani moc nevadilo. Ale dnes? Plasty, plasty, plasty. Spálit? Leckdo to tak

dûlá aniÏ by vûdûl co se pfii spalování
plastÛ uvolÀuje a jak˘ vliv na zdraví to
má.
Spalování v domácích topeni‰tích se totiÏ dost li‰í od velk˘ch prÛmyslov˘ch topeni‰È pfiedev‰ím nízkou teplotou a mal˘m
pfiísunem kyslíku. Ve spalovnách se spaluje pfii teplotách kolem 800 °C. Spalovny
jsou vybaveny aÏ tfiemi stupni ãi‰tûní.
Co tedy mÛÏeme spalovat? Pomûrnû
ne‰kodné je spalování dfieva, kvalitního
ãerného uhlí, koksu, nelaminovaného papíru, celofánu.
NeÏ budete tedy v zimû zatápût, podívejte se nejdfiíve na následující tabulku.
Je‰tû k odborn˘m názvÛm: karcinogenní
= rakovinotvorn˘, teratogenní = zpÛsobující vrozené v˘vojové vady — bylo-li
pÛsobení v období tûhotenství, mutagenní = ovlivÀuje genetick˘ materiál buÀky.

Tabulka 3: Spalování odpadÛ

Látka

hofiením vzniká ‰kodlivina která má negativní
následky

PVC

dioxiny

velmi toxické látky,
karcinogenní
a teratogenní úãinky

kyselina chlorovodíková,
chlor

chronické dráÏdûní
a nemoci d˘chacích cest

Mazací oleje

Kyselina chlorovodíková,
olovo, zinek, barium,
dioxiny

chronické dráÏdûní,
hromadûní tûÏk˘ch kovÛ
v organismu, karcinogenní
a teratogenní úãinky

Guma

polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAH), oxid
sifiiãit˘, saze s mnoha
organick˘mi látkami

karcinogenní, mutagenní,
vysoce akutnû toxické,
chronické nemoci
d˘chacích cest

Hnûdé uhlí

oxid sifiiãit˘

dráÏdí sliznice, leptá

Polystyren

fenoly

dráÏdí sliznice oãí
a horních cest d˘chacích

Umûlé tkaniny

kyanovodík

akutnû toxické,
karcinogenní úãinky

Polyetylen, celofán

voda a oxid uhliãit˘ (za
niÏ‰ích teplot i PAH)

za vy‰‰ích teplot ne‰kodí
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Ochrana ovzdu‰í není jen otázkou dobré vÛle obãanÛ, ale je i povinností vypl˘vající ze zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í, ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ, vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb. a obecnû
závazné vyhlá‰ky ã. 2/1999, kterou se mûní a doplÀuje obecnû závazná vyhlá‰ka ã.
2/1996 mûsta ·tramberka. Dle zákona
o ovzdu‰í je oprávnûn mimo jiné i orgán
obce uloÏit pokutu ve v˘‰i od 500 do 150
000 Kã provozovateli malého stacionárního zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í za poru‰ení alespoÀ jedné z povinností uveden˘ch
v § 3 nebo v § 11 tohoto zákona. Pfiesné
znûní citovaného zákona a vyhlá‰ek je obãanÛm k dispozici na MÚ ·tramberk, odd.
SÚ, ÚP, SH a D, ÎP u paní Kuchafiové.
Myslím, Ïe je v zájmu nás v‰ech mít
dobré ovzdu‰í. V‰ichni vzduch potfiebujeme k Ïivotu a kaÏd˘ má moÏnost volby jaké sobû, své rodinû a sv˘m sousedÛm pfiipraví ovzdu‰í. Pro v‰echny totiÏ platí následující heslo:
D¯CHÁM, TEDY JSEM.
Pfiipravuje Mgr. Radka Krysová

Policejní koutek
Máme dobrou zprávu pro na‰e mûsto.
Je jí v˘stavba záchytného parkovi‰tû na
Horeãce. Koneãnû se vyfie‰í parkování pro
náv‰tûvníky mûsta, ktefií dennodennû
zkou‰ejí parkovat, kde se dá. âasto to vypadá, Ïe jedinou náplní na‰í práce je pokutování ‰patnû stojících automobilÛ.
Znovu a dÛraznû upozorÀuji obãany,
hlavnû seniory, Ïe se ve mûstû objevili podomní prodejci a podnikatelé nabízející
rÛzné sluÏby. KdyÏ to bude osoba, kterou
jste nikdy nevidûli, radûji neotvírejte
a v pfiípadû podezfiení nám hned zavolejte. Pokud to bude v na‰ich silách, okamÏitû pfiijedeme.
Pfiipomínám telefony:
sluÏebna
556 812 252
mobil
736 670 513
609 909 624
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk

Program kina ·tramberk
na mûsíc fiíjen 2003
Nedûle 5. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
IDENTITA
Thriller, titulky, 100 min, od 12 let
Identita je tajemství, identita je záhada.
Identita mÛÏe b˘t i smrt.
Nedûle 12. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLN¯
PECKY
Akãní komedie, 103 min, titulky, pfiístupn˘
CAMERON DIAZ, DREW BARRYMORE,
LUCY LIU jako sexy agentky znovu v akci.
Nedûle 19. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
LÍBÁNKY
Komedie, 90 min, titulky, od 12 let
Byly to krásné líbánky, dokud to nezaãalo…
Nedûle 26. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJÒ
Akãní sci-fi, 103 min, titulky, pfiístupn˘
ARNOLD SCHWARZENEGGER na záchranné misi v nejnovûj‰ím pokraãování
slavného Terminátora.
NA MùSÍC LISTOPAD P¤IPRAVUJEME
CHLADNOKREVNù, KILL BILL
PLNOU PAROU VZAD

V˘zvy Mûstského úfiadu
ve ·tramberku
I.
Investor mûsta ·tramberka vyz˘vá
v‰echny zájemce o pfiidûlení státní dotace
na obnovu kulturních památek v roce
2004, aby do 14. 10. 2003 zaslali písemné
pfiihlá‰ky. Pozdûj‰í Ïádosti nebudou vyfií-
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zeny. Tyto památky musí b˘t zapsány
v ústfiedním rejstfiíku kulturních památek.
Kontakt: âestmír Bár, investor mûsta
·tramberka
Tel/fax: 556 812 094, e-mail: cestmir.
bar@stramberk.cz
II.
Obãané, ktefií na sv˘ch nemovitostech
zaznamenali vlivy zpÛsobené ãinností
Kotouãe ·tramberk, spol s r. o., nechÈ tuto skuteãnost ohlásí do úter˘ 7. 10. 2003
do 12.00 hod. na Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku na oddûlení stavebního úfiadu,
územního plánování, silniãního hospodáfiství a dopravy, Ïivotního prostfiedí paní Petfie Kuchafiové, kanceláfi ã. 4, tel.
556 812 086.

Na slovíãko…
pane Hajníku…
Dnes jsem vyzpovídala ãlena Rady mûsta ·tramberka a zároveÀ pfiedsedu kontrolního v˘boru Ing. Pfiemysla Hajníka
a zeptala jsem se ho:
Jak to vypadá s rozpoãtem mûsta
·tramberka na leto‰ní rok, zda si mûsto
nemusí utahovat opasek a zda na tom
nejsme podobnû jako stát se sv˘m rozpoãtem?
Pfiíjmová stránka rozpoãtu se vyvíjí za
9 mûsícÛ leto‰ního roku vcelku pfiíznivû.
Je to patrné i z pohledu kontokorentu,
kter˘ mÛÏeme vyuÏívat u âeské spofiitelny aÏ do v˘‰e 3 mil. Kã. V záporn˘ch ãíslech se pohybujeme letos minimálnû. To
v‰ak neznamená, Ïe mÛÏeme rozhazovat.
I kdyÏ si nemusíme „utahovat opasky“,
s rozpoãtem mûsta musíme pracovat velice uváÏlivû. Ve srovnání se státním rozpoãtem si myslím, Ïe na‰e mûsto je na tom
finanãnû lépe.
Jak se na pfiipravované investiãní akce,
které sáhnou urãitû hluboko do kapsy

rozpoãtu, dívají ãlenové finanãního v˘boru (parkovi‰tû, koupali‰tû, rekonstrukce
751 na Bafiinách?)
Co se t˘ká pfiipravovan˘ch investiãních
akcí pro leto‰ní rok a léta následující je
jasné, Ïe bez dotaãních titulÛ od státu bychom si tyto akce nemohli dovolit. S nástupem do nového funkãního období
jsme si pfiedsevzali, Ïe bûhem následujících let budeme spí‰e mûsto a jeho objekty opravovat a zlep‰ovat tak jejich vzhled
a technick˘ stav. Letos je celkem v bûhu
31 akcí. Víme v‰ak, Ïe rozvoj mûsta se zastavit nedá, proto nové parkovi‰tû, koupali‰tû a dal‰í v˘znamné investiãní akce.
Oprava domu 751 na Bafiinách je vyvolaná nutností, rovnûÏ fie‰ení investice do
mûstského koupali‰tû se rozbûhlo z dÛvodu havarijního stavu betonového bazénu.
Pokud by mûsto neuspûlo u Evropské
unie s finanãní v˘pomocí (rozpoãet stavby 55 mil. Kã), uÏ dnes mÛÏeme fiíci, Ïe
by stávající zámûr v˘stavby aquaparku ve
·tramberku musel b˘t znaãnû omezen
pouze na nezbytnû nutné stavební práce.
Co se t˘ká koupali‰tû, je finanãní v˘bor
nejednotn˘ a názory na tuto akci se rÛzní. O tomto zámûru s definitivní platností rozhodne zastupitelstvo mûsta.
Za ãas i rozhovor dûkuje V. M.

Sbûr
nebezpeãného odpadu
V pátek 10. 10. a v sobotu 11. 10. 2003
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta
svoz nebezpeãného odpadu. Svoz bude
provádût firma Slumeko Kopfiivnice. Zastávky vozidla:
Pátek 10. 10. 2003
Bafiiny Restaurace Bafiinka
15.00—15.45 hod.
Bafiiny u zahrádkáfiské osady
15.50—16.20 hod.
Paneláky u Domu dûtí a mládeÏe
16.25—17.10 hod.
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DráÏné u vlakového nádraÏí
17.15—17.50 hod.
Parkovi‰tû u Z· Zauliãí
18.00—18.45 hod.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

Sobota 11. 10. 2003
Námûstí 8.00—9.00 hod.
ul. Závi‰ická 9.10—10.10 hod.
Libotín U Petfikovsk˘ch
10.15—10.45 hod.
Rybské paseky u zásobníku plynu
10.50—11.30 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je
zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Aforismy z díla Juliana Tuwima:
Mozek: aparát, s jehoÏ pomocí myslíme,
Ïe myslíme.
Znalec: specialista, kter˘ ví v‰echno o nûãem a neví nic o v‰em ostatním.
Gratulace: nejupfiímnûj‰í forma závisti.
Egoista: ten, kdo dbá daleko více o sebe
neÏ o mne.
Erudice: prach, setfiepan˘ ze star˘ch knih
do prázdné hlavy.
Pára: nad‰ená voda.
Pesimista: optimista s Ïivotní praxí.
Symetrie: estetika idiotÛ.
Upfiímnost: nejlep‰í forma pfietváfiky.
Úspûch: to, co ti pfiátelé nikdy neodpustí.
Trpûlivost: zoufalství pod maskou ctnosti
Vûrnost: silné svûdûní se zákazem se
‰krabat.
Îivot: doÏivotní trest smrti.
Îij tak, aby se tví pfiátelé zaãali nudit,
aÏ umfie‰
V. M.

Kam za sportem
Informace
Technické správy

Volejbal — oblastní soutûÏe

UpozorÀujeme obãany, ktefií dosud neuzavfieli smlouvu o nájmu hrobového
místa, aby ji fiádnû vyplnûnou odevzdali
na Mûstsk˘ úfiad ·tramberk nebo na
Technickou správu ·tramberk do 15. 10.
2003. Pokud tak neuãiní, bude postupováno dle zákona o pohfiebnictví, tzn. dojde k zániku uÏívacího práva k hrobovému místu.

MuÏi
tûlocviãna na Zauliãí
4. 10. 2003 ·tramberk – Bfiidliãná 2 zápasy, zaãátek 1. zápasu v 10.00 hod.
Îeny
tûlocviãna na Zauliãí
11. 10. 2003 ·tramberk – Danzas Ostrava
25. 10. 2003 ·tramberk – Bílovec
hrají se vÏdy 2 zápasy a zaãátek 1. zápasu
je v 10.00 hod.
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Kadeti
tûlocviãna na Zauliãí
18. 10. 2003
·tramberk – Katefiinky
Fren‰tát pod Radho‰tûm – Nov˘ Jiãín
Fren‰tát pod Radho‰tûm – Katefiinky
·tramberk – Nov˘ Jiãín
zaãátek prvního zápasu je v 9.00 hod.

DÛm dûtí a mládeÏe pofiádá pro mládeÏ
Noãní volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch
‰estek (3+3)
dne 26. 10. 2003
prezence od 18.00 hod.,
zápisné 40 Kã na osobu

1. 11. 2003 pofiádá DDM a TJ Kotouã,
oddíl volejbalu,
turnaj smí‰en˘ch ãtvefiic (2+2)
prezence od 7.00 do 7.30 hod.,
startovné 200 Kã/druÏstvo
pfiihlá‰ky na adrese: Regina ·mahlíková,
Zauliãí 192, 742 66 ·tramberk
tel. ã. 556 812 887,
e-mail: xjsvoboda@centrum.cz.
Omezen˘ poãet — nejv˘‰e 30 druÏstev

Pozvánky na kulturní akce
Mûsto ·tramberk vás zve na vernisáÏ v˘stavy

ZAKLETÁ KRÁSA MùSTA ·TRAMBERKA
v˘stava reprodukcí dobov˘ch dopisnic, pohlednic, fotografií a v˘tvarn˘ch motivÛ
u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí otevfiení turistické rozhledny Trúby
a 100. v˘roãí první ‰tramberské v˘stavy malífie Bohumíra JaroÀka
dne 12. 10. 2003 v 15.00 hod.
Muzeum ZdeÀka Buriana
Mûsto ·tramberk vás v‰echny srdeãnû zve na

koncert Komorního smyãcového orchestru z Kopfiivnice
pod taktovkou Petra Davida
dne 24. 10. 2003 v 19.00 hod. v sále Kulturního domu na Námûstí. Vstupné 30 Kã
Mûsto ·tramberk dále zve v‰echny milovníky znám˘ch operetních árií a duetÛ
na koncert

Tv˘m je mé srdce jen
sólistÛ opery a operety Josefa Krpce (tenor) a Sylvy Pivovarãíkové (soprán)
klavírní doprovod Mgr. Svûtlana Petrová,
kter˘ se uskuteãní dne 31. 10. 2003 v 19.00 hod.
v sále kulturního domu na Námûstí. Vstupné 40 Kã
·tramberské noviny 8

Jubilanti

Narozené dûti

na mûsíc fiíjen
75 let Vûra Melãáková, Kozina 671
Ludmila Petrá‰ová, Zauliãí 119
Jindfii‰ka Mandová, Libotín 687

Ondfiej Adamec, Dolní 752
Eli‰ka Hanzelková, DráÏné 875
Michaela Kuãerová, K Oãnímu 433
Adéla ·lehoferová, NádraÏní 474
Sbor pro obãanské záleÏitosti

80 let AneÏka JalÛvková, Hraniãky 354
Jifiina ·igutová, Horní Ba‰ta 287
BoÏena Sochová, Dolní 200
81 let Ludmila Hoffmannová, DráÏné 836
82 let Anna Ocieczková, Bafiiny 720
Zdenûk Sopuch, Kopec 614
83 let Jaroslav Baar, NádraÏní 496
84 let Jifiina Hofová, Libotín 867
Marie Turská, Zauliãí 499

Zemfielí

85 let Ludmila Sochová, Zauliãí 111
89 let Ludmila Vaccová, Námûstí 28

Bohuslava Pfiibylová, Námûstí 145
Jaroslav Vogel, Bafiiny 717
Sbor pro obãanské záleÏitosti

Blahopfiejeme
Sbor pro obãanské záleÏitosti

Inzeráty
Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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Chov drÛbeÏe — Závi‰ice
(rozcestí ke ·tramberku)

Prodej
jateãn˘ch
KRÒT
Cena 50 Kã/kg
kaÏdou sobotu
od 8.00 do 10.00 hod.

Zveme vás do nově
otevřeného květinářství
na Zauličí
Otevfieno
Po—Pá 8.00—11.30
13.00—17.00
So
7.00—11.30
Ne
8.00—11.00

informace na tel. ãísle
556 856 091,
728 280 859

Těšíme se na vaši
návštěvu
Jana Hrivňáková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 200 111
Centrum hygienických laboratoří, www.zuova.cz

Nabídka služeb
Centrum hygienických laboratoří
Laboratoře akreditované ČIA o.p.s., Praha
Chemické a mikrobiologické analýzy pitné vody (včetně odběrů a hodnocení)
Odběry a analýzy všech druhů odpadních vod
(bodové odběry, slévané vzorky — 2, 6, 8 a 24 hodinové)
Chemické a mikrobiologické analýzy vod z bazénů a koupališť (včetně odběrů vzorků)
Odběr a analýzy odpadů, zemin, písků (včetně odběrových záznamů s fotodokumentací)
Odběr a analýza plodin (zelenina, ovoce)
Měření kvality ovzduší (mobilní vůz Horiba)
Fyzikální měření (včetně konzultací)
(hluk, vibrace, elektrické a magnetické pole, osvětlení, vzduchotechnické parametry)
Akreditované laboratoře ZÚ Ostrava provádějí analýzy, měření, konzultace
v souladu s platnou legislativou!
KONTAKT: ZÚ se sídlem v Ostravě
Odbor hygienických laboratoří Nový Jičín
Suvorovova 538, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 719 571, fax 556 719 572, e-mail: ohs.nj@tiscali.cz
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Pavel Geryk, Riegrova 3, 741 01 Nový Jičín
mobil: 776 233 030

KOMPLEXNÍ NABÍDKA INTERIÉROV¯CH PRACÍ
Možnost prodeje i s montáží
Plovoucích laminátových, třívrstvých dřevěných, mozaiky
a korkových podlah
PVC, linoleum, bytové, zátěžové a obkladové koberce
Rekonstrukce starých dřevěných podlah
Vyrovnávací stěrkové hmoty včetně realizace
Sádrokartonové příčky a stropní podhledy, minerální podhledy
Elektroinstalace, voda — topení
Povrchová úprava stěn — Gotele
Osobní doprava materiálu
Zaměření, odborná konzultace s klientem zdarma
Vaše spokojenost je náš cíl

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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