• V˘stava DÒM, ZAHRADA, HOBBY
poprvé v Novém Jiãínû
Po Bruntálu, Fr˘dlantu nad Ostravicí
a Hluãínû se i okresní mûsto Nov˘ Jiãín
stane v roce 2001 dal‰ím místem konání
kontraktaãní a prodejní v˘stavy DÒM, ZAHRADA, HOBBY, která je urãena pro
v‰echny stavebníky, zahrádkáfie a kutily.
V˘stava probûhne ve dnech 17.—19.
kvûtna 2001 v prostorách Zimního stadionu v Novém Jiãínû.
Pofiadatelská agentura se snaÏila o sestavení co nejpestfiej‰í palety nabízen˘ch
v˘robkÛ a sluÏeb. Své produkty zde pfiedstaví firmy z oboru stavebnictví, interiérÛ, zahradnictví a vyuÏití volného ãasu.
Pfiedev‰ím zde mÛÏete vidût novinky povrchov˘ch úprav zdiva, fasádní obklady,
tepelnû izolaãní úpravy interiérÛ, textilní
tapetovací smûsi, také zde bude nabízeno
mnoho druhÛ oken, dvefií, dfievûn˘ch zábradlí a podlah.
Dále si zde bude moÏno prohlédnout,
a samozfiejmû i zakoupit, zahradní krby
a zahradní nábytek, pergoly, velkoobjemové kvûtníky a kompostéry ãi hliníkové
Ïebfiíky. Vybrat si budete moci i z mnoha
potfieb pro dílnu, zahradu a domácnost
anebo nûkter˘ z moderních pfiístrojÛ pro
domácí aktivní odpoãinek. K prodeji
budu nabízeny vyhfiívací pol‰táfiky, masáÏní pfiístroje a mnoho dal‰ích v˘robkÛ.
Pfiijìte, uvidíte a moÏná i v˘hodnû nakoupíte. Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í pofiadatel v˘stavy Agentura Expo Ostrava, s. r. o.,
tel./fax: 069 / 661 73 00.

• Prodám byt 2+1 ve ·tramberku na Bafiinách v osobním vlastnictví. Inf. tel.
0602 521 960
• Plynoservis. Znaãkov˘ odborn˘ servis
kotlÛ, bojlerÛ, sporákÛ: Atoma, Ariston,
Baxi, Dakon, Destila, Fais, Feroli, Junkers, HoferRadiant, Mora, MCN, NordGas, Oceán, Odra, Termona, Karma, Pro
therm, Wiadrus. — Nabízím: Pravidelné
prohlídky, ãi‰tûní, opravy. âistûní ucpan˘ch kotlÛ vodním kamenem a vápencem
moderní technikou 100% úãinnost. Odborné sefiízení v˘konu kotle, sníÏení spotfieby a nákladÛ za topení. Opravy do 24
hodin vãetnû sobot a nedûl. — NezapomeÀte na pravidelní prohlídky plynov˘ch
spotfiebiãÛ. — Volejte! — Jifií Kovalsk˘
Vefiovice 361 742 73,Tel: 0603 816 847,
0656 / 857 244. Uschovat!
• Prodáme zahrádku na Bafiinách s chatkou, pfiipravenou na sezónu. Informace
na tel. 0603 888 525 nebo 0656 / 812 621.

• 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 307 191.

• 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
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 74266Štramberk, tel. 0656 / 812085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 5/2001. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru
příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová.
Vyrábí Beatris, Dobrá
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Z jednání rady
Jaro je star˘ ‰pr˘mafi, navnadilo nás nûkolika pûkn˘mi jarnû zimními dny uÏ
v únoru a teì roní slzy de‰tû a ne a ne se
uklidnit. Ale co my? Zajímají nás problémy nûjakého jara? Máme kaÏd˘ ty
svoje. A nûkdy nejsou vÛbec jednoduché.
Rada na svém 40. zasedání mûla na programu blok bezpeãnosti ve mûstû. Pozvání
pfiijali vedoucí obvodního oddûlení Policie
ãeské republiky v Kopfiivnici mjr. Ing. Josef Jefiábek, velitel Mûstské policie ·tramberk Roman Kubinec a velitel Jednotky
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Jifií Hoffmann. Ing. Jefiábek seznámil radu s pfiehledem ‰etfien˘ch pfiípadÛ na území na‰eho mûsta. Ve ·tramberku bylo v roce
2000 spácháno celkem 47 trestn˘ch ãinÛ.
Objasnûno bylo 15. Z tohoto poãtu bylo 36
trestn˘ch ãinÛ majetkov˘ch (krádeÏe vûcí
z aut 13, vloupání do restaurací 3, vloupání do sklepÛ 2 a vloupání do zahradních chatek 2, aj.), 2 trestné ãiny násilné
povahy, a to fyzické napadení s úmysln˘m
ublíÏením na zdraví. Nejvíce trestn˘ch
ãinÛ bylo spácháno na Bafiinách, a to 9, na
Libotínû 7, ul. K oãnímu 4 a v objektu
Kotouãe s.r.o. ·tramberk 4. V roce 2000
bylo na území ·tramberka evidováno 43
pfiestupkÛ, z nichÏ 19 bylo postoupeno
k projednávání pfiíslu‰nému správnímu
orgánu. Nejvût‰í poãet tvofií pfiestupky
proti obãanskému souÏití, tj. 12, pfiestupky proti majetku 28 a zbytek ostatní.
Mûstská policie ve ·tramberku fie‰ila
celkem 196 dopravních pfiestupkÛ, 19
pfiestupkÛ nedodrÏování mûstsk˘ch vyhlá‰ek, 28 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ,
9 pfiestupkÛ pfiedáno k dofie‰ení Policii
âR, 4 pfiestupky pfiedány k fie‰ení pfiestupkové komisi na‰eho mûsta, 1 pfiestupek fie‰en v souãinnosti s pfiestupkovou

komisí Kopfiivnice a bylo odchyceno 11
volnû pobíhajících psÛ a ti byli umístûni
v útulku ve Vlãovicích. Na‰e komise pro
projednávání pfiestupkÛ jich fie‰ila 51.
Nejãetnûj‰í jsou pfiestupky proti obãanskému souÏití, dále krádeÏe, po‰kození
nebo zniãení cizí vûci, proti pofiádku ve
státní správû aúzemní samosprávû a proti
vefiejnému pofiádku. Také byly fie‰eny pfiípady stavebním úfiadem ve správním fiízení poru‰ení stavebního zákona. Nejãastûji páchané pfiestupky mají svá oblíbená
místa, a to restaurace Apolo bar na Námûstí a Bafiinku na Bafiinách a jejich nejbliÏ‰í okolí. V‰eobecnû lze konstatovat, Ïe
pfiíãina naprosté vût‰iny spáchan˘ch pfiestupkÛ má jméno ALKOHOL. Na‰i hasiãi
v loÀském roce vyjeli celkem 9x k poÏárÛm a 7x poskytovali technickou pomoc,
coÏ pfiedstavuje 283 hodin. Zásahové Jednotce sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ vyslovila rada pochvalu a doporuãila zohlednit
jejich aktivitu a obûtavost v rámci oslav
125 let Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve
·tramberku. Rada vzala na vûdomí v‰echny
pfiedloÏené a projednané zprávy t˘kající se
trestnosti a bezpeãnosti v na‰em mûstû.
V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala dofie‰ením situace kolem prodeje akcií Sm Vak a. s. se zahraniãními
firmami. Starosta mûsta, Ing. Jan Socha,
byl povûfien podpisem dokumentÛ a jednáním o podmínkách pfiipravované smlouvy o vázan˘ch úãtech. Dal‰ím bodem byly
Ïádosti na‰ich i jin˘ch organizací
a spolkÛ o finanãní pfiíspûvek na ãinnost.
Rada je vzala rada na vûdomí. Dále byly
projednány zmûny nájemcÛ na nebytové
prostory, byl dán souhlas s v˘povûdí
z bytu za dluh na nájemném panu Ernstu
Ferencovi, rada souhlasila s krátkodob˘m
umístûním reklamního panelu na Námûstí za poplatek na v˘stavní akci Zahrada a dÛm. Radní souhlasili se zmûnou

provozní doby v období kvûten — záfií na
vûÏi Trúba. Kastelán zavfie Trúbu místo ve
20.00 hod. uÏ v 18.00 hod. Pfiistoupili
k tomu na základû poznatku, Ïe po 18.
hodinû uÏ nikdo vûÏ nenav‰tûvuje. Místostarostovi, Ing. Václavu ·imíãkovi, uloÏila rada zajistit v˘bûrem realitní kanceláfi na prodej b˘valého areálu Oãní léãebny za radou stanoven˘ch podmínek.
Nûkdy se Ïivot ve víru zatoãí, poãasí
není pûkné, do‰ly peníze, dûti si dûlají co
chtûjí, krtek nám podhrabal zeleninu na
záhonû, nebo jsme spadli do ‰iroko daleko jediné kaluÏe, sako nám oznaãkoval
pták, spadl doma komín, popfiípadû pfiijela neoãekávaná náv‰tûva a podobné katastrofy. Ale je tfieba si dodat odvahy
i k tûm dobr˘m ãinnostem a ‰Èastn˘m
koncÛm a kdyÏ vás nikdo nepochválí, pochvalte se sami, nejlépe nejménû 3× za
den, coÏ je heslo Klubu pfiátel dobré pohody vûãnû veselého Petra Novotného.
Tak se toho drÏme.
Vûra Michnová

Oslavy hasiãÛ
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v leto‰ním
roce oslavuje 125 let od svého zaloÏení.
Jeho zaloÏení pfiedcházelo. Na podzim
roku 1875 dal tehdej‰í starosta mûsta Augustin Prosek v obecním zastupitelstvu
návrh, aby i ve ·tramberku byl zaloÏen
dobrovoln˘ sbor hasiãsk˘. Jeho návrh byl
pfiijat. Zvolili ihned ãtyfiãlenné komité,
aby vypracovalo stanovy a pfiedloÏilo je ke
schválení. Zvoleni byli: Jan Figar, Jan
Hanzelka, Jan Jurák a Robert Prosek.
Pfiípravn˘ v˘bor vypracoval a schválil 24.
února 1876 stanovy. Obecní zastupitelstvo je projednalo a schválilo na svém zasedání 9. Bfiezna 1876. Pfiijaté stanovy
byly zaslány moravskému místodrÏitelství v Brnû. To je pfiezkou‰elo a schválilo
v˘nosem ze dne 4. kvûtna 1876 ã. j.
10.045. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku mohl vejít v Ïivot. V sobotu 9.
prosince 1876 v radním domû, dÛvûrou
pfiítomn˘ch byli zvoleni: velitel sboru
pan Jan Vítkovsk˘, nadporuãík ve v˘sluÏbû — jeho námûstkem pan Eduard
âejkovic, lesník — dÛstojníkem oddûlení

lezcÛ pan Robert Prosek — dÛstojníkem
oddûlení stfiíkaãÛ pan Jan Hanzelka, kupec — dÛstojníkem oddûlení ochráncÛ
pan Augustin Janek — prvním zbrojífiem
pan Jan Feix, plat˘r.
Nemûli zku‰enosti a nepospíchali s pfievzetím hasiãsk˘ch vûcí. âinn˘ch ãlenÛ
bylo 30. V‰echna dohadování a dopisování
mezi obcí a sborem ukonãeno najednou
poÏárem na Du‰iãky 2. listopadu 1877
vypukl oheÀ v Dolní ulici u Jana Juráka
ã. 225 a strávil domky ã. 225, 226, 341
a 355. Poji‰tûn nebyl nikdo.
Dovolujeme si pozvat ‰irokou vefiejnost na oslavy a to 12. kvûtna 2001 na m‰i
sv. v místním kostele a slavnostní schÛzi
v kulturním domû — 19. kvûtna zahájení
v˘stavy na hasiãárnû a 17. ãervna ukázkové cviãení na námûstí s tradiãním v˘letem na Sokolovnû. Jednotka byla zdviÏena letos zatím 2 krát. Jednou plan˘ poplach a jednou poÏár trávy pod TrÛbou —
dûti. Probûhla pfiedná‰ka pro dûti na základní ‰kole. Jednou t˘dnû se ãlenové
schází pfii ‰kolení a údrÏbû techniky. Provedena oprava motoru na „Stafience“.
Dne 11. dubna dorazila zpût po GO Tatra
138, na kterou jsme netrpûlivû ãekali.
Jifií Hoffmann, velitel JSDH

Pohfiebnictví ve snûmovnû
Îe na‰e zákony pojednávají o ve‰keré
problematice na‰eho Ïivota svûdãí o tom,
Ïe v souãasné dobû Poslanecká snûmovna
projednává návrh zákona o pohfiebnictví.
Tento zákon by mûl upravovat nûkteré
právní i vûcné postupy, spojené s posledními vûcmi ãlovûka na konci jeho pouti
Ïivotem. JiÏ dlouhou dobu byla na vefiejnosti pociÈována jeho absence, protoÏe jedin˘m platn˘m pfiedpisem bylo podzákonná vyhlá‰ka Ministerstva zdravotnictví. Na konkrétní nedostatky a obãas i nepfiístojnosti nás upozorÀovali jak obãané,
tak i sdûlovací prostfiedky.
Vzhledem k tomu, Ïe pohfiebnictví je
ze sociálnû kulturního hlediska oborem
citliv˘m, je tfieba zachovat takové principy, na nûÏ jsou obãané zvyklí, a které
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Kolektiv zaměstnanců Základní školy
ve Štramberku
si vás dovoluje pozvat
u příležitosti 90. výročí školy na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná v úterý 8. května 2001
od 9.00 do 12.00 hodin.
Kulturní komise města Štramberka ve
spolupráci s agenturou GUITAR PRO
pořádá

VI. DNY KLASICKÉ KYTARY,
které se konají ve dnech 4.—6 .5 .2 0 0 1
Koncerty proběhnou v amfiteátru
„Pod Starou věží“, v případě nepříznivého počasí budou přeloženy do Kulturního domu na Náměstí.
Program:
4. května: (pátek) 18.00 hod.
Kytarový koncert — Vladislav Petrášek — sólová kytara
Ve skladbách pro dvě kytary spoluúčinkuje: Krzysztof Nieborak (Polsko)
vstupné 50 Kč
5. května: (sobota) 17.00 hod.
Koncert účastníků festivalu, vstupné
dobrovolné
19.00 hod. Loutnový koncert — Rudolf Měřinský, vstupné 60 Kč
6. května: (neděle) 14.00 hod.
Koncert — Kytarový orchestr
„Kjustendil“ (Bulharsko), vstupné 60
Kč 16.00 hod. Koncert — Pražské kytarové kvarteto, vstupné 80 Kč
Host festivalu: Uljana Machneva (Ukrajina) — hudební skladatelka
Srdečně zvou pořadatele.

Divadlo Pod věží Štramberk
sehraje v sobotu 19. května v Kulturním domě na Náměstí
hru L. Stroupežnického

NAŠI FURIANTI
Začátek v 19.30 hod. Vstupné 30 Kč
Srdečně zveme!

Pořadatelé 15. ročníku
Mezinárodního cyklistického závodu
žen gracia ČEZ—EDĚ 2001
vás srdečně zvou na dojezd III. etapy
tohoto závodu, který se uskuteční
v pátek dne 4. 5. 2001
ve Štramberku na Náměstí.
Start je ve 13.00 hod. v Dětmarovicích
a předpokládaný dojezd do cíle po
absolvování 82,8 km dlouhé trati
je po 15. hodině.
Srdečně zvou pořadatelé.

Jubilanti na kvûten 2001
•

70 let: Anna Davidová, PlaÀava 480,
Alenka Vefimifiovská, NádraÏní 495, Milan
Socha, DráÏné 827. • 75 let: Marie Hrstková, Hornychovice 789, Lubomír Schafer, Bafiiny 713, Jarmila Petrá‰ová, Zauliãí
248, BoÏena Urbánková, Závi‰ická 564,
Julie Hanzelková, Dolní 752, Vladimír
Baar, NádraÏní 622, Jifiina Svobodová,
PlaÀava 631. • 80 let: Anna Juráková, Kopec 52. • 81 let: Josef Lo‰ák, Dolní 385. •
82 let: Matilda VaÀková, Bafiiny 750, Ludmila Chovancová, Kopec 84. • 83 let:
Ludmila Petrá‰ová, JaroÀkova 97. • 84
let: Îofie Hyklová, Kopec 71. • 88 let: Josef Chalupa, Kozina 778. • 90 let: Marie
Schenková, Hornychovice 544. • 92 let:
Marie Davidová, Závi‰ická 771 • 94 let:
Ludmila Sochová, Horní Ba‰ta 294.

Inzerce
• Celoroãní prodej krÛt. KrÛÈata — ‰irokoprsá dorÛstající hmotnosti 24 kg, stáfií
od 6 t˘dnÛ, prodej 21. kvûtna do 27.
kvûtna dennû od 9.00 do 10.00 hod
a 15.00 do 16.00 hod. KrÛty jateãné —
prodej v mûsíci 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12.
na objednávku, kaÏdou sobotu od 8.00 do
10.00 hod. — Objednávky a informace na
tel. ãísle: 0656 / 856 091, 0607 / 932 144.
Závi‰ice, rozcestí ke ·tramberku
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Informace pro malé fotbalisty
Na podzim roku 2000 vzniklo druÏstvo
benjamínkÛ kopané TJ Kotouã ·tramberk. Vedení se ujali Jifií Hanzelka a Mgr.
Pavlína Kvasniãková. Trénuje se podle poãasí 2—3x.t˘dnû. Byla sehrána 2 pfiátelská utkání s t˘mem benjamínkÛ z Vefiovic. Na‰imi úspû‰n˘mi stfielci gólÛ byli
Daniel Kovalãík a Jakub Kvita v prvním
zápase a ve druhém Radek Petrá‰.
Kdo má zájem stát se mal˘m fotbalistou, má moÏnost pfiijít se podívat na trénink, kter˘ je ve stfiedu vÏdy od 15,30 hod.
na hfii‰ti na Bafiinách. Rádi vás pfiivítáme.
Rádi uvítáme i moÏnou podporu, pfiípadné sponzorství ‰trambersk˘ch benjamínkÛ.
Stanislav Matonoha, tel. 0602/ 558 824

Kam za sportem

Îáci — okresní pfiebor ÏákÛ
1. 5. 2001 ·tramberk — Fulnek
hfii‰tû Bafiiny 10.00 hod.
12. 5. 2001 ·tramberk—Vlãovice—Mni‰í
hfii‰tû Bafiiny 10.00 hod.
26. 5. 2001 ·tramberk — Suchdol n.O.
hfii‰tû Bafiiny 10.00 hod.
30. 5. 2001 ·tramberk — Vefiovice A
hfii‰tû Bafiiny 17.00 hod.

Program kina ·tramberk
na mûsíc kvûten 2001

v mûsíci kvûtnu
Základní ‰kola ·tramberk spolu sDomem
dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádají dal‰í
roãník rodinné soutûÏe pro v‰echny vûkové kategorie dne 1. 5. 2001

Fit rodina
v tûlocviãnû na Zauliãí, zaãátek je od 9.30
hod., zápisné pro dospûlé 10,— Kã a dûti
5,— Kã. Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast,
velké sportovní v˘kony a dobrou náladu.

Turnaj smí‰en˘ch ‰estek mládeÏe
od 15 let
DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádá
dne 7. 5. 2001 turnaj smí‰en˘ch ‰estek
(3+3) na hfii‰ti odbíjené na Zauliãí
Prezence je v dobû od 8.00 hod. do 8.30
hod., startovné 25,— Kã/osobu
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se bude
hrát v tûlocviãnû na Zauliãí.

KOPANÁ

Dorostenci – okresní pfiebor dorostu
5. 5. 2001 ·tramberk—Lichnov
hfii‰tû Bafiiny 14.15 hod.
19. 5. 2001 ·tramberk—Vefiovice
hfii‰tû Bafiiny 14.15 hod.
26. 5. 2001 ·tramberk—Libho‰È
hfii‰tû Bafiiny 14.15 hod.

MuÏi — krajská soutûÏ I.B tfiídy
5. 5. 2001 ·tramberk—Kozlovice
hfii‰tû Bafiiny 16.30 hod.
19. 5. 2001 ·tramberk—Metylovice
hfii‰tû Bafiiny 16.30 hod.
26.5.2001 ·tramberk—Vala‰ské Mezifiíãí
hfii‰tû Bafiiny 16.30 hod.

Nedûle 6. 5. v 17.00 a 19.30
vst. 39 Kã
Rebelové. Hudební film, 110 min, pfiístupn˘. Písniãkov˘ retrofilm z let ‰edesát˘ch. Nov˘ celoveãerní film úspû‰ného
ãeského reÏiséra Filipa Renãe.
Nedûle 13. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
Zamilovan˘ profesor II. Komedie, titulky, 107 min, pfiístupn˘. Profesor Shernam Klump se Ïení! V hl. roli bláznivé komedie Eddie Murphy s hlasem Oldfiicha
Kaisera.
Stfieda 16. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
Kytice. Sedm pfiíbûhÛ, 110 min, pfiístupn˘. Zfilmování básní F. A. Brabcem
o vá‰ni, lásce, strachu, závisti a hlavnû
smrti.
Nedûle 20. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
6. den. Sci–fi, 124 min, pfiístupn˘. Naklonovan˘ dvojník ho pfiipravil o v‰echno,
kromû vÛle pfieÏít. Arnold Schwarzenegger v hlavní roli akãního sci–fi thrilleru.
Nedûle 27. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
Torseãník. Drama, titulky, od 12 let. Na
konci svûta zaãal nov˘ Ïivot. Na samém
konci svûta se vydal na novou cestu.
V hlavní roli uvidíte Toma Hankse.
Na mûsíc ãerven pfiipravujeme:
Vertikal limit Otec rodiny 102 dalmatinÛ
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odpovídají na‰im souãasn˘m podmínkám. Na druhé stranû musíme tolerovat
nové prvky, které si postupnû vynutila
praxe. Touto problematikou prolíná fiada
souãinností s orgány hygienické sluÏby,
respektive ochrany vefiejného zdraví.
Zákon upravuje podmínky provozování
pohfiebních sluÏeb a krematorií, fie‰í problematiku konzervací a balzamací, stanoví podmínky pfiepravy lidsk˘ch pozÛstatkÛ vãetnû vystavování. ZároveÀ reguluje eticky citlivou otázku reklamy v pohfiebnictví, aby se zamezilo neÏádoucím
jevÛm, nepfiijateln˘m pro pozÛstalé. Napfiíklad nepfiípustná bude reklama v prostorách zdravotnického zafiízení a ústavÛ
sociální péãe. Také nesmí b˘t doporuãována prostfiednictvím dopisÛ a letákÛ.
V budoucnu by provozování vefiejn˘ch
pohfiebi‰È mûlo b˘t sluÏbou ve vefiejném
zájmu a bude vyjmuta z Ïivnostensko–
právního reÏimu. Nájem z hrobového
místa bude muset mít písemnou formu
uzavfienou mezi provozovatelem pohfiebi‰tû a nájemcem.
Návrh, kromû fiady pozitivních krokÛ
obsahuje nûkolik problematick˘ch paragrafÛ, které mezi poslanci vzbudí velkou
polemiku. Prvním problémem bude urãitû to, Ïe zákon svûfiuje nûkteré nové
kompetence okresním úfiadÛm, aãkoliv se
poãítá s jejich zru‰ením ke dni 31. 12.
2002. V této oblasti by mûlo b˘t jiÏ definitivnû fieãeno koneãné slovo. Mnû osobnû
se nelíbí, Ïe Ïivnosti v oboru pohfiebnictví
by mûly b˘t Ïivnostmi koncesovan˘mi —
tedy vydávan˘mi pouze podle uváÏení
úfiadu. Jsem pfiesvûdãen, Ïe dostateãnou
zárukou je posouzení Ïivnosti jako vázané na splnûní urãit˘ch kvalifikaãních
pfiedpokladÛ a praxe.
Bûhem mûsíce dubna budou pfiipomínkovat tuto problematiku v˘bory ana kvûtnovém zasedání projedná zákon Poslanecká snûmovna. Ing. Pavel Hrnãífi, poslanec
Va‰e námûty a pfiipomínky mÛÏete adresovat:
Poslanecká kanceláfi Ing. Pavla Hrnãífie, Sokolovská 9, 741 01 Nov˘ Jiãín, tel.: 0656 / 703 315,
0602 165 418. Fax: 0656 / 703 315. E–mail:
hrncir.p@applet.cz nebo: hrncir@psp.cz

Informace SluÏeb
mûsta ·tramberka.
SluÏby mûsta ·tramberka oznamují
obãanÛm, Ïe v kvûtnu bude provádûn
svoz velkoobjemového odpadu, a to v tyto
dny: 7. 5. — Bafiiny (za prodejnou Zeleniny), 9. 5. — Kozina (u nádob na tfiídûn˘
odpad), 10. 5. — Paneláky (za Benzinkou), 14. 5. — DráÏné (u obchodu), 15. 5.
— NádraÏní ul. (malé kor˘tko), 16. 5. —
Zauliãí (u staré po‰ty), 17. 5. — Námûstí
(u staré ‰koly), 21. 5. — Hornychovice +
Kanada (ve dvofie), 22. 5. — Dolní ulice
(u Klime‰Û), 23. 5. — Libotín (u Petfikovsk˘ch). Svoz bude provádûn pracovníky
SluÏeb mûsta vozidlem AVIA vÏdy od
12.00 do 16.00 hodin. Na vozidlo je zakázáno ukládat odpad z domácnosti a nebezpeãn˘ odpad (televizory, ledniãky, autobaterie atd.). Na vozidlo mohou ukládat
odpad jenom ti obãané, ktefií jsou zapojeni do systému nakládání s komunálním
odpadem. Pfii odevzdání velkoobjemového odpadu se prokáÏe obãan dokladem
o zaplacení poplatku za komunální odpad.
V prostoru na odpady za hfibitovem
bylo provedeno pfiepaÏení na dvû ãásti.
V levé ãásti se budou ukládat kytice,
vûnce a podobn˘ odpad. Ve vedlej‰í ãásti
pak zemina a kameny z hrobÛ. Toto rozdûlení usnadní pracovníkÛm TS v˘voz odpadÛ. Proto Ïádáme obãany, aby toto rozdûlení dodrÏovali. Dále bych chtûl poÏádat vlastníky jednotliv˘ch hrobÛ o omezení poãtu nádob na zalévání a dodrÏování celkového úklidu za pomníky na na‰em hfibitovû. Také chci informovat jak
obãany na‰eho mûsta, tak i jeho náv‰tûvníky, Ïe od mûsíce kvûtna budou zprovoznûny vefiejné WC v parku u ‰koly. Objekt
byl zrekonstruován firmou Japstav Lubina, vnitfiní vybavení a venkovní úpravy
provedly SluÏby mûsta.
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Josef Va‰ek, vedoucí SM

