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…z jednání rady
Ani jsme se nenadáli a uÏ je pÛlka
prázdnin pryã. Koupání jsme si taky moc
zatím neuÏili, ale tfieba si koneãnû uÏijí
své houbafii. Leto‰ní léto je to pravé ofiechové pro houby. A co pranostiky? Nezoufejme: „Srpen má nejkrásnûj‰í poãasí
v roce. I kdyÏ ze strni‰È obãas fuãí, horko
nás pfiece jen muãí. Moc hub srpnov˘ch
— moc vánic snûhov˘ch“. No, pûkné poãasí je‰tû pfiijde a do zimy daleko.
Rada mûsta se se‰la na své 44. schÛzi
19. 7. a na programu byla zpráva o hospodafiení mûsta za 1. pololetí roku 2005
a stavu zadluÏenosti mûsta, pohledávek
a závazkÛ. Zprávu pfiipravil vedoucí finanãního oddûlení Josef Babulík. Donedávna mûsto zápasilo s tím, Ïe v oblasti
daÀov˘ch pfiíjmÛ jsme byli daleko pod
plánovan˘m rozpoãtem a za posledních
14. dnÛ v ãervenci se situace zlep‰ila, obdrÏeli jsme témûfi 3 mil. Kã od finanãního
úfiadu a ke dni jednání rady bylo mûsto
v pfiebytku. To je pfiíjemná zpráva. Rada
pfiedloÏenou zprávu vzala na vûdomí
s pfiipomínkami.
Pfii kontrole úkolÛ uloÏila nové úkoly
investorovi Janu Kozlovskému zpracovat
harmonogram koncepce dopravy, parkování a garáÏování na území mûsta ·tramberka, vedoucímu finanãního oddûlení
Josefu Babulíkovi zpracovat formuláfi,
kter˘ bude slouÏit k finanãnímu vyhodnocení kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí a Josefu Va‰kovi, vedoucímu
oddûlení Technické správy mûsta ·tramberka provést inventarizaci ãinnosti od-

dûlení s rozpisem jednotkov˘ch poloÏek
v objemovém a finanãním plnûní.
V majetkov˘ch záleÏitostech se rada zab˘vala nabídkou Kotouãe, s. r. o. ·tramberk mûstu na odkoupení budovy Matefiské ‰koly na Bafiinách. Tato nabídka byla
pfiijata a doporuãena zastupitelstvu ke
schválení, dále se radní zab˘vali zámûrem
odprodeje pozemku v lokalitû Novojiãínská ul. a tento zámûr byl doporuãen zastupitelstvu ke schválení. Nebyly doporuãeny zastupitelstvu ke schválení dal‰í
prodeje pozemkÛ v lokalitách Kopec, Libotín a Námûstí.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila firmu Rekaz, realitní
kanceláfi v Kopfiivnici, která zajistí prodej
mûstsk˘ch bytÛ na Bafiinách. Bylo schváleno roz‰ífiení úãelu nájmu v domû ã. 820
paní Jaroslavû Matulíkové o maloobchod
se smí‰en˘m zboÏím. Byl schválen dodatek k jiÏ podepsané dohodû o spolupráci
v oblasti kultury a cestovního ruchu s firmou ·míra-print, s. r. o. z Ostravy a starosta ing. Jan Socha, byl povûfien podpisem dodatku. V dal‰ím jednání byla pfieãtena a schválena odpovûì starosty mûsta
ing. Jana Sochy na petici obãanÛ ze dne
23. 5. 2005. Tuto petici podepsalo 192 obãanÛ ·tramberka a Kopfiivnice. S textem
petice i odpovûdí se mÛÏete seznámit na
dal‰ích stránkách ·trambersk˘ch novinek. Rada mûsta vzala na vûdomí nabídku
spoleãnosti Slumeko, s. r. o. Kopfiivnice
na spolupráci v oblasti sluÏeb pro mûsto
·tramberk a také Ïádosti o pfiíspûvky na
ãinnost oddílÛ TJ Kotouã ·tramberk —
juda a volejbalu a Ïádost ZO âSOP Barto‰ovice na rok 2005.

Obãas je tfieba vyrazit do terénu, aby se
radní seznámili pfiímo v reálu s nûkter˘mi projednávan˘mi úkoly, problematikou, nebo pfiímo s problémem. Také tentokrát se radní vydali na obhlídku mûsta.
JiÏ minulou radu nav‰tívili Libotín, kde
pfiedmûtem jejich zájmu byl jednak stav
koupali‰tû a jednak stav studní na Libotínû. KvÛli de‰ti se program v˘jezdního zasedání pfieru‰il a radní pokraãovali aÏ nyní. Nav‰tívili pfiestavbu b˘valé svobodárny, ã. p. 751 na Bafiinách, obãany kritizované antukové hfii‰tû na sídli‰ti a dûtsk˘
koutek na Bafiinách (u domÛ ã. p. 817,
818). Dal‰í zastavení bylo v DráÏném, kde
musela b˘t postavena nová zeì u domu
ã. p. 539, dále byli radní zkontrolovat cestu do Michnova, která byla v roce 1999
opravována, ale stav pofiád není úplnû
stoprocentní. Potom odjeli radní do Pískovny, kde je obrovská ãerná skládka. Situace se bude muset v nejbliÏ‰ím období
fie‰it. A poslední zastávkou byla autobusová ãekárna u Dallasu, které byl navrácen
její pÛvodní statut zastfie‰ené zastávky
pro obãany. Prodejna, která v ní nûjakou
dobu fungovala, byla pfied ãasem zru‰ena.
Zdaleka ne v‰ichni uÏ mají dovolenou
za sebou, nûktefií jsou v oãekávání, ale pro
v‰echny platí: „V‰em lidem prospívá dopfiát ãas od ãasu du‰i uvolnûní. Odpoãinek obnovuje totiÏ Ïivotní sílu a veselá
nálada prázdnin rozeÏene kaÏd˘ smutek“
(Seneca).
Hezk˘ zbytek léta, prázdnin a dovolen˘ch vám v‰em pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li na svém 17. zasedání 27. 6. 2005. Jako hlavní body projednávali zprávu o ãinnosti rady za období od
18. 4. do 27. 6. 2005, kterou pfiednesla
místostarostka Jindfii‰ka Kundlová, zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení
mûsta za rok 2004 ing. Pfiemysl Hajník,
pfiedseda komise finanãního v˘boru

a zprávu o problematice Ïivotního prostfiedí ve mûstû pfiedseda komise Ïivotního prostfiedí ing. Pavel Podolsk˘. Dále se
zastupitelé seznámili prostfiednictvím
pfiedloÏené komplexní zprávy se stavem
‰kolství ve mûstû, úrovni pfied‰kolní a mimo‰kolní ãinnosti. V‰echny v˘‰e uvedené
zprávy vzali zastupitelé na vûdomí. V oblasti finanãní zastupitelé schválili závûreãn˘ úãet mûsta a souhlasili s celoroãním hospodafiením za rok 2004 v souladu
se zákonem bez v˘hrad, schválili závûreãn˘ úãet SdruÏení povodí Sedlnice s celoroãním hospodafiením za rok 2004 v souladu se zákonem také bez v˘hrad, rozdûlení hospodáfiského v˘sledku pfiíspûvkové
organizace Základní ‰koly ve ·tramberku
za rok 2004 a rozpoãtov˘ v˘hled na léta
2006—2008. Tyto zprávy zpracoval ing.
Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení.
V majetkoprávních záleÏitostech se zastupitelé zab˘vali a schválili bezúplatn˘
pfievod pozemkÛ ze státu na mûsto za
podmínek fiádné péãe po dobu nejménû
deseti let., dále byla schválena smlouva
o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene kvÛli kanalizaãní pfiípojce s âesk˘mi drahami, a. s. Praha, smûna pozemku
v majetku mûsta s manÏely Feixov˘mi
a prodej pozemku obãanÛm.
V organizaãních záleÏitostech bylo
schváleno zadání ke zpracování projektové dokumentace minimalizované varianty na rekonstrukci koupali‰tû na Libotínû, dodatek ke zfiizovací listinû Z· ve
·tramberku a úplné znûní zfiizovací listiny Z· a M· ·tramberk, s úãinností od
1. 9. 2005. Byl schválen finanãní pfiíspûvek na ãinnost organizaci Junák, svazu
skautÛ a skautek âR ve ·tramberku, dodatek smlouvy o dílo na dal‰í etapu rekonstrukce a pfiístavbu Z· ·tramberk se
stavební spoleãností Stavokomp, a. s.
Karviná-Hranice, smlouva o propagaci
s firmou VCES, a. s. Olomouc, která pfiispûla na aktivity spojené s pofiádáním akce ke 100. v˘roãí narození ZdeÀka Buriana — T˘den se ZdeÀkem Burianem v rodném kraji. Dále byl schválen dodatek ke
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smlouvû se sdruÏením podnikatelÛ
SAME-MITURA z Ostravy na zprostfiedkování prodeje komplexu b˘valé oãní léãebny. Nebyl schválen vstup mûsta do Svazu
obcí povodí Jiãínky. Zastupitelstvo vzalo
na vûdomí kontrolu úkolÛ a také petici
obãanÛ mûsta podanou dne 22. 6. 2005.
Tato petice se t˘kala akcí pofiádan˘ch firmou ·míra-print, s. r. o. Ostrava v prostoru Námûstí — hluãnost, omezování dopravy aj. Je zvefiejnûna v dne‰ních novinkách. Rozvinula se ostrá diskuze a zastupitelé uloÏili úkol radû mûsta vypracovat
dodatek k dohodû uzavfiené s touto firmou o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu, kde bude uvedena podrobná specifikace akcí s upraven˘m harmonogramem do konce roku 2005.
V. M.

Na slovíãko…
pane Cigáne…
Nedávno se na‰e dechovka, tedy SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru
mûsta ·tramberka vrátila z ciziny. Tentokrát jsem na slovíãko za‰la za Aloisem Cigánem, kapelníkem na‰í dechovky. Moc
mne zajímalo:
1. KdeÏe jste to vlastnû byli?
V závûru loÀského roku obdrÏel ná‰ orchestr pozvání na 50. jubilejní festival dechov˘ch a folklórních souborÛ v Rastede.
Mûsto leÏí na severu Nûmecka nedaleko
pfiístavu Brémy. Hosty tohoto festivalu
jsme byli jiÏ v roce 2003. Je to velk˘ hudební svátek a patfií mezi prestiÏní evropské festivaly. KaÏdoroãnû se ho úãastní
mnoho orchestrÛ a skupin z Holandska,
Belgie, Polska, Rakouska, Nûmecka a âR.
2. Co na vás zapÛsobilo asi nejvíce?
S obdivem a jistou dávkou „profesionální“ závisti obdivujeme orchestry pfiedev‰ím z Holandska, kdy je nutno ocenit
pfiedev‰ím velikost orchestrÛ (aÏ 80. ãlenné kapely), jejich umûleckou úroveÀ

a stejnû tak i perfektní materiální vybavení.
3. Kolik souborÛ se zúãastnilo tohoto
festivalu?
Pofiadatelé pozvali 69 souborÛ dechov˘ch orchestrÛ a folklórní skupiny z Bulharska, Rumunska, Maìarska, Polska, Rakouska, Holandska, Belgie, Dánska a 2 orchestry z âeské republiky, spolu s námi
je‰tû dechov˘ orchestr z Jistebníku. Celkov˘ poãet úãinkujících pfiesáhl poãet 2 600.
Festival je precizní i po stránce organizaãní a nutno fiíci, Ïe i pfii tomto velkém
poãtu úãastníkÛ nedo‰lo k Ïádn˘m potíÏím a problémÛm. A je‰tû jedna zajímavost, tento festival je pofiádán pod zá‰titou Jeho královské v˘sosti Antona-Günthera Herzoga von Oldenburg.
4. Jak˘ byl v˘sledek va‰eho snaÏení?
Souãástí festivalu je soutûÏ v mnoha
kategoriích, napfi. hudba koncertní, pochodová, tzv. show vystoupení, brass-bandy atd. V kaÏdé této kategorii jsou pak je‰tû jednotlivé tfiídy a cel˘ tento systém je
i pro úãinkující ne vÏdy zcela pfiehledn˘
a srozumiteln˘. Ale tvrdím, jak se „dûlá
kultura“ u na‰ich sousedÛ a pokusit se
alespoÀ pfiiblíÏit úrovni, která se dá
s ãist˘m svûdomím nazvat profesionální.
Jak tedy dopadl v soutûÏi ná‰ orchestr?
Letos poprvé jsme se pfiihlásili do kategorie stfiední (byly tfii — niÏ‰í, stfiední a vy‰‰í). V té jsme se ziskem 8,368 bodÛ skonãili na zlatém pásmu spolu s orchestrem
z Jistebníku. Tak si myslím, Ïe jsme mûstu, jehoÏ jméno nosíme v názvu na‰eho
sdruÏení, ostudu neudûlali.
5. Jak˘ závûr, pocit z toho máte?
Bylo tam moc dobfie. Hudba opravdu
bofií hráze a není vÛbec dÛleÏité, jak se
orchestr ãi soubor umístí, ale o tu úÏasnou atmosféru souznûní, skvûlou organizaci a dobr˘ pocit ze setkávání.
Opravdu ze srdce vám gratuluji, dûkuji
za skvûlou reprezentaci na‰eho mûsta
i na‰í kultury a pfii dal‰ích poãinech vám
v‰em pfieji hodnû ‰tûstí a mnoho úspûchÛ.

·tramberské novinky 3

Za ãas i rozhovor dûkuje V. M.
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Odpovûì na petici
VáÏená paní,
z povûfiení Zastupitelstva a Rady mûsta
·tramberka odpovídám na va‰i petici
z 23. 5. 2005, doruãenou na MÚ ·tramberk 22. 6. 2005 v souladu se zákonem ã.
85/1990Sb. O právu petiãním, § 5, odst. 3.
Po projednání petice v zastupitelstvu
mûsta 27. 6. 2005, v radû mûsta 30. 6.
2005 a 19. 7. 2005 vám sdûluji následující stanovisko.
Návrh akcí na rok 2005 pfiedloÏen˘ firmou ·míra-print s. r. o. byl projednán
v komisi kultury a cestovního ruchu, která tyto akce zapracovala do Návrhu kulturních a spoleãensk˘ch akcí v roce 2005
ve mûstû a na její doporuãení je schválila
Rada mûsta ·tramberka na 37. zasedání
dne 24. 2. 2005. Na tomto jednání byla
rovnûÏ schválena Dohoda o spolupráci
v oblasti kultury a cestovního ruchu mezi mûstem ·tramberkem a firmou ·míraprint s. r. o. Ostrava a Obecná pravidla
pronájmu vefiejného prostranství na Námûstí. Orgány mûsta se zasadí, aby tato
Dohoda a Obecná pravidla byly dÛslednû
dodrÏovány.
Pro zaji‰tûní nekonfliktního prÛbûhu
akcí v centru mûsta a téÏ na základû va‰í
petice pfiijaly odpovûdné orgány následující opatfiení:
1. S firmou ·míra-print s. r. o. uzavfie
mûsto ·tramberk do konce ãervence
2005 dodatek k Dohodû obsahující
podrobnou specifikaci a upraven˘
harmonogram akcí do konce roku
2005.
2. Kontrolou plnûní podmínek Dohody
(vãetnû namátkového mûfiení hluku) budou povûfieni konkrétní pracovníci Mûstského úfiadu a stráÏníci
mûstské policie.
3. Pravomoc ukonãit akci, bude-li
v rozporu se schválen˘mi podmínkami obdrÏí 2 statutární zástupci
mûsta.

4. Mûsto ·tramberk bude dÛslednû
kontrolovat dodrÏování Obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek mûsta (OZV).
5. V pfiípadû nedodrÏování Dohody,
podmínek a OZV bude Dohoda vypovûzena.
Kromû tûchto opatfiení ze strany mûsta
·tramberka vydala firma ·míra-Print dne
23. 6. 2005 „Oficiální vyjádfiení k akcím
na ‰tramberském námûstí“, které je k dispozici na diskusním fóru na www.stramberk.cz a v ·N 6/2005.
Do konce ãervence 2005 uskuteãnila
firma ·míra-print s. r. o. ve ·tramberku
celkem 22 akcí a mnohé z nich oÏivily
kulturní a spoleãenskou nabídku v centru
mûsta. Dûje se tak v souladu se schválenou koncepcí „Nové pojetí rozvoje cestovního ruchu ve ·tramberku“, kter˘ na návrh komise a vedoucí oddûlení kultury,
cestovního ruchu schválila Rada mûsta
13. 11. 2003, ve které je mimo jiné uvedeno: „V dobû turistické sezony se mûsto
musí zamûfiit na aktivity, které turisty potû‰í, pozdrÏí anebo vrátí v budoucnosti
zpût. Kde je pohoda, tam se ãlovûk vrací
rád. Proto je tfieba nabízet doprovodné
akce jako koncerty, divadla, Ïivou kulturu
v areálu hradu, atrakce pro dûti i dospûlé
v Národním sadu, na Trúbû, v ulicích, na
Námûstí, zpfiístupnit kulturní památky,
jinak nepfiístupné (amfiteátr se Starou vûÏí, kostel sv. Katefiiny, studnu na Námûstí, kostel na Námûstí), pfiivést do mûsta
fiemeslníky a zajímavé aktivity, vtáhnout
do akcí i podnikatele a zapojit místní obãany i spolky a obãanská sdruÏení.“
Vûfiíme, Ïe redukcí ãetnosti akcí a jejich dÛslednou kontrolou se centrum
mûsta ·tramberka oÏiví ke spokojenosti
náv‰tûvníkÛ i místních podnikatelÛ, aniÏ
by tím utrpûli a byli omezováni obyvatelé
historického jádra mûsta ·tramberka. Zastupitelstvo a Rada mûsta ·tramberka
prohla‰uje, Ïe nehodlá podporovat aktivity, které by byly v pfiíkrém rozporu se zájmy místního obyvatelstva.
Ve ·tramberku 19. 7. 2005
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
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Zprávy ze Ïivotního
prostfiedí
NeudrÏované pozemky
Podíváme-li se kolem sebe, v‰e roste,
kvete a plodí, Na‰i pfiedkové mûli v této
dobû plné ruce práce. Sklízeli úrodu, vyhánûli dobytek na pastvu a na nevypasen˘ch loukách su‰ili seno. Pfiipravovali se
tak na zimní období, které mûli hojné
podle toho, jak se ãinili v létû. KdyÏ se podíváme na fotografie ·tramberka ze zaãátku minulého století, uvidíme terasovitá políãka v místech, kde bylo opravdu
tûÏké nûco vypûstovat. Dne‰ní doba je jiná. Ovoce a zeleninu nakoupíme celoroãnû ãerstvé, jsou k dispozici zavafieniny,
marmelády, dÏemy, sirupy… Stejné je to
s domácími zvífiaty. Ty uÏ také chová málo lidí, maso, mléko i vejce si koupí v obchodû. Souãasného ãlovûka nutí k práci
kolem domácích zvífiat a na poli vût‰inou
„jen“ to, Ïe ví co jí a dává sv˘m blízk˘m.
A taky láska a úcta k pÛdû, která snad
v nûkter˘ch z nás je‰tû zbyla. ¤íká se: zahrádka — kus Zemû ve tvé péãi.
Jak jsme na tom dnes? Pfii projíÏìkách
po okolí vidíme kolem sebe spoustu pozemkÛ, o které se majitel nestará, jsou neudrÏované a zaplevelené a obtûÏují a pfiidûlávají práci zejména obãanÛm v sousedství. Na‰i zákonodárci hledali zpÛsob jak
ochránit ty, ktefií se o svÛj majetek starají a díky jin˘m jim práce pfiib˘vá.
Povinnost peãovat o svÛj majetek vypl˘vá ze zákona 334/1992 Sb., o ochranû
zemûdûlského pÛdního fondu, kde z § 3
vypl˘vá povinnost vlastníka pozemku
hospodafiit tak, aby nebyly po‰kozovány
okolní pozemky. Ze zákona 326/2004 Sb.
o rostlinolékafiské péãi, odst. 3 je pfiímo
napsáno: „Vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je uÏívá z jiného
právního dÛvodu, jsou povinni zji‰Èovat
a omezovat v˘skyt a ‰ífiení plevelÛ tak,
aby nevznikla ‰koda jin˘m osobám nebo
nedo‰lo k po‰kození Ïivotního prostfiedí
anebo k ohroÏení zdraví lidí nebo zvífiat“.

Z tohoto zákona také vypl˘vá dle § 78
moÏnost uloÏení a vymáhání pokuty aÏ
do v˘‰e 30 000 Kã fyzické osobû a aÏ do
v˘‰e 500 000 Kã právnické osobû, která se
dopustí správního deliktu tím, Ïe nedodrÏuje § 3 zákona 326/2004 Sb. Pfii stanovení v˘‰e pokuty se pfiihlédne k závaÏnosti,
zpÛsobu, dobû trvání a následku protiprávního jednání.
Orgán ochrany zemûdûlského pÛdního
fondu a rostlinolékafiské péãe, kter˘ je
povûfien˘ vést správní fiízení o pokutû
a pfiípadnû pokutu udûlit je Mûstsk˘ úfiad
Kopfiivnice — odbor Ïivotního prostfiedí
a zemûdûlství. Obãan, kterého neudrÏovan˘ pozemek obtûÏuje tedy mÛÏe upozornit buì pfiímo na Mûstském úfiadû
Kopfiivnice, odbor ÎPZ, ing. Magdu Slípkovou nebo Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, oddûlení SÚ, SHaD, ÎP, odkud se tento podnût na Mûstsk˘ úfiad pfiedá v Kopfiivnici.
KaÏdoroãnû vyz˘vá Mûstsk˘ úfiad ·tramberk nûkteré vlastníky k poseãení svého pozemku. (Jsou mezi nimi i pozemky,
které nebyly seãeny 10 let.). V loÀském
roce bylo takto vyzváno 97 majitelÛ. Vût‰ina pozemkÛ byla poseãena. Vedeme evidenci pozemkÛ, které se majitel po v˘zvû
postaral a o které ne. Situaci komplikuje
fakt, Ïe velké mnoÏství tûchto pozemkÛ
získali v restituci lidé, ktefií ani ve ·tramberku nebydlí.
Správní fiízení ohlednû zaplevelen˘ch
pozemkÛ není pfiíjemné, ale spravedlivé.
Je to spravedlivé vÛãi tûm, ktefií se o svÛj
pozemek starají a díky jin˘m mají práci
navíc. Je zde i moÏnost zdarma pronajmout svÛj pozemek zemûdûlcÛm, ktefií
na tento pozemek mohou získat dotaci
a trávu vyuÏít jako seno pro dobytek. Informace o této moÏnosti vám poskytnu.
Mgr. Radka Krysová, oddûlení SÚ, SHaD, ÎP
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Zprávy z M·
Podûkování
Dûkujeme provozovateli trúby Technoprojektu a. s. za moÏnost úãastnit se s na‰imi dûtmi na akci v prostorách Trúby
u pfiíleÏitosti Dne dûtí. Nejvût‰í radost
mûly dûti u truhly splnûn˘ch pfiání, kdy si
samy mohly nûco pfiát, paní uãitelka jejich pfiání pfievedla do písemné formy
a dítû si pfiání vhodilo s pomocí paní uãitelky do kouzelné truhly. Oãekávání vyvrcholilo pozváním kastelánky paní Le‰inské k pfievzetí „splnûn˘ch pfiání“ v posledním pfiedprázdinovém t˘dnu v JaroÀkovû
chatû.
Paní Le‰inské dûkujeme za milé pfiijetí,
pozvání a tû‰íme se na dal‰í spolupráci.
Za odmûnûné a potû‰ené dûti
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Zauliãí

Zprávy z hradu
Podûkování
Zástupci Technoprojektu, a. s. Ostrava
dûkují v‰em ãlenÛm divadelních spolkÛ
Divadla pod vûÏí, Kotouã, dûtského divadelního souboru a ãlenÛm komise kulturní a cestovního ruchu za pomoc a spolupráci pfii akci âarovná noc na hradû dne
5. 7. 2005

Podûkování
Mûsto ·tramberk dûkuje v‰em následujícím sponzorÛm za spolupráci pfii leto‰ních oslavách 100. v˘roãí narození
malífie a ilustrátora ZdeÀka Buriana:
VCES — Olomouc, JAPSTAV MORAVA
s. r. o., — Kopfiivnice, TECHNOPROJEKT
a. s. — Ostrava, GENERALI poji‰Èovna —
Nov˘ Jiãín, UNISTAD — Suchdol nad Odrou, Kaumy — Fulnek, Zahradnické sluÏ-

by Bártek — Fulnek-Jerlochovice, Anna
Mik‰íková — rehabilitace ·tramberk, Daniel Buzek — Hotel ·ipka ·tramberk,
Martin Bár — pekafiství ·trambersk˘ch
u‰í ·tramberk, Karla Harrandová — pekafiství ·trambersk˘ch u‰í ·tramberk,
Ladislav Hezk˘ — pekafiství ·trambersk˘ch u‰í Kopfiivnice, ·míra-print, s. r. o.,
Ostrava, Pavel Bár — Café ucho ·tramberk, Bohdan Wojkowsk˘ — FOTO MORAVA, Pavel Stfiecha — Galerie vín pod
radnicí ·tramberk, Tiskárna Beatris —
Dobrá, BESKYDY-VALA·SKO, regionální
agentura CR — Nov˘ Jiãín, Vala‰ské království — Fren‰tát pod Radho‰tûm, Muzeum Novojiãínska — Nov˘ Jiãín, Mûsto
Kopfiivnice, Mûsto ·tramberk.

Program kina ·tramberk
na mûsíc srpen 2005
Nedûle 7. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
xXx: Nová dimenze
Akãní, titulky 110 min, pfiístupn˘
Dal‰í nebezpeãné akce agenta xXx.
V hlavních rolích ICE CUBE, SAMUEL
JACKSON a WILLIAM DAFOE.
Nedûle 14. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
Tlumoãnice
Thriller, titulky, 123 min, od 15 let
Pravda nepotfiebuje pfieklad. ¤etûzec dramatick˘ch událostí ve kter˘ch uvidíte
v hlavních rolích NICOLE KIDMAN.
Nedûle 21. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
Román pro Ïeny
Komedie, od 12 let
Nová komedie Filipa Renãe podle scénáfie
Michala Viewegh s Markem Va‰utem, Simonou Sta‰ovou a Zuzanou Kanoczovou
v hlavních rolích.
Nedûle 28. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
Království nebeské
Historick˘, titulky, 145 min, od 12 let
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Od reÏiséra filmu Gladiátor. Film oÏivuje
mystiku rytífiského rebelanta a zobrazuje
dávn˘ boj mezi muslimy a kfiesÈany o Svatou zemi, kter˘ se sice odehrál pfied tisíci
lety, ale sv˘mi dÛsledky sahá aÏ do pfiítomnosti. V hlavní roli ORLANDO BLOOM.
NA ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
Válka svûtÛ, StopafiÛv prÛvodce po
galaxii, Nûco jako láska, Madagaskar

Narozené dûti
Natálie Geryková
Amy Chvistková
Pavel Dresler
Anna Sochová
Aneta Vobofiilová

Zemfielí
Radim Kotonsk˘
Jaroslav Jan‰a
Stanislav Novák
Ludmila Melãáková

Kam za kulturou
a do spoleãnosti

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
na mûsíc srpen 2005
75 let

Helena Kfienková, Libotín
Josef Stanislav, Hraniãky
Ilona Barto‰ová, Hornychovice

80 let

BoÏena Hyklová, Námûstí

81 let

Zdenûk Barto‰, Hornychovice

82 let

Vlasta Vítkovská, Závi‰ická

84 let

Jan Gold, Hornychovice

85 let

Marie Kamarádová, Zauliãí

86 let

Marie Davidová, Kopec

87 let

Marta R˘dlová, Závi‰ická
Antonín Hajda, Bafiiny

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

Mûsto ·tramberk —
Muzeum ZdeÀka Buriana
vás srdeãnû zve na
druhou jubilejní v˘stavu k 100. v˘roãí
malífiova narození ze sbírek
Památníku národního písemnictví

KNIHY DÎUNGLÍ
— Joseph Rudyard Kipling,
Dhan Gopal Mukerji
a Louis Rousselet
v díle ZdeÀka Buriana
6. 8. v 10.00 hodin
slavnostní zahájení
Ukonãení v˘stavy 13. 11. 2005
Otevfieno
úter˘—nedûle
9.00—12.00 hodin
12.30—17.00 hodin

Za mûsto a SPOZ Ing. Jan Socha
a Ludmila Janeãková
·tramberské novinky 8

Tradiãní holubí hody
Zaãátek akce je v 15.00 hodin
na Farní zahradû
Peãená holoubátka a obãerstvení
v obvyklé kvalitû bude pfiipraveno
Srdeãnû zvou pofiadatelé —
‰tramber‰tí holubáfii
6. 8. 2005

II. roãník
·tramberského pomeranãe
akce pro cyklisty otevfiení
„Ml˘nské cyklistické stezky“ —
pfiejezd z Kozlovic do ·tramberku,
doprovodn˘ program — vystoupení
folkového umûlce, soutûÏe, dojezd
cyklistÛ na ‰tramberské námûstí pofiádá
firma ·míra-print, s. r. o. Ostrava
(„Na ml˘nû“ v Kozlovicích spoleãnû
s Mûstsk˘m pivovarem
·tramberk a Coca-cola) 13. 8. 2005

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

Promenádní koncert
v Národním sadu

Letní country veãer

Hraje Slezská kapela z Kravafi
zaãátek v 15.00 hodin
vstupné dobrovolné
7. 8. 2005

hraje skupina CIZINCI
zaãátek ve 20.00 hodin, vstupné 30 Kã
srdeãnû zvou pofiadatelé —
Restaurace na hfii‰ti ·tramberk Bafiiny
13. 8. 2005
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Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

Promenádní koncert
v Národním sadu
Hraje Javofiinka —
dechov˘ orchestr z Lichnova
zaãátek v 15.00 hodin
vstupné dobrovolné, 14. 8. 2005

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

Promenádní koncert
v Národním sadu
OP Jazz band Kopfiivnice
zaãátek v 15.00 hodin
vstupné dobrovolné, 21. 8. 2005

Technoprojekt, a. s. Ostrava
zve v‰echny pfiíznivce do areálu hradu
dne 28. 8. 2005
V dobû od 15.00 do 17.00 hod. na

Rozlouãení s prázdninami
na stra‰idelném hradû,
kde ve spolupráci s DDM ·tramberk
a komisí mládeÏe, sportu, vyuÏití
volného ãasu a ‰kolské budou
probíhat rÛzné dovednostní soutûÏe,
pfiekvapení a také nûjaká ta odmûna
za asistence stra‰idel.
A od 17.00 hod.

Krasosmutnûní za letními
láskami s hudební skupinou
Radeg.
Tû‰íme se na vás.

Vystoupení foklórního sdruÏení
z ¤ecka Makrianis v amfiteátru
zaãátek v 18.00 hodin
v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se vystoupení koná v Kulturním domû
vstupné 30 Kã, 25. 8. 2005

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Lidová pofiekadla trochu jinak

Divadelní pfiedstavení
v amfiteátru
„Brouk v hlavû“ od G. Feydeaua
zaãátek ve 20.00 hodin, vstupné 20 Kã
pofiádá DS Kotouã ·tramberk
26. 8. 2005

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na

Promenádní koncert
v Národním sadu
SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
zaãátek v 15.00 hodin
vstupné dobrovolné, 28. 8. 2005

• Kdo jinému jámu kopá, je u nûho na
brigádû.
• Îivot je pes a pes je nejlep‰í pfiítel ãlovûka.
• Láska i nemoci pfiená‰í.
• Kdo jinému jámu kopá, je hrobafi.
• Co mÛÏe‰ udûlat dnes, mÛÏe‰ udûlat
i zítra.
• Malá dávka alkoholu ne‰kodí v jakémkoliv mnoÏství.
• Alkohol je nepfiítel lidstva. Nepfiátel se
nelekejme a na mnoÏství nehleìme.
• Tak dlouho fiíkal hop, aÏ mu pfieskoãilo.
• Kdo se smûje naposled, ten má dlouhé
vedení.
• Tûlo ponofiené do vany zpÛsobí, Ïe zaãne zvonit telefon.
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• Murphyho zákon o nocování v pfiírodû:
Zvífiata jednají pudovû, to znamená, Ïe
po vás „pudou“…
• Je lep‰í b˘t krásná neÏ chytrá, protoÏe
prÛmûrn˘ muÏ lépe vidí, neÏ myslí.
• Povídá muÏ Ïenû: „Neb˘t tebe, byli bychom ideální pár“.
• Murphyho optimismus: Usmívej se, zítra
bude hÛfi… a pozítfií moÏná uÏ ani nebude.
• Kdysi jsem b˘val velmi namy‰len˘, ale
teì uÏ jsem úplnû bez chyby.

Inzerce
• Jsem âechokanaìan, vlastním zde pozemky a potfieboval bych dlouhodobûj‰í
podnájem na 1 rok. Prosím, ozvûte se.
Kontakt 724 324 793
• Koupím chalupu nebo men‰í domek ve
·tramberku. tel. 605 219 610

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

Stavění a půjčování lešení,
výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva
Josef Petráš,
Zauličí 242, Štramberk
mob. 728 869 392

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Instalatérství

DÁRKOVÁ SÍŇ

provádí
montáÏe a rekonstrukce

Štramberk, Zauličí 499

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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LETNÍ AKCE
2 l vína (Kyjov)
červené za 67 Kč
bílé
za 65 Kč

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 7/2005. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru
příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Věra Michnová. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

Mûsto ·tramberk
Anketa k pfiipojení domácností na Internet
VáÏení spoluobãané,
jiÏ del‰í dobu se zab˘váme otázkou pfiipojení domácností v na‰em mûstû k Internetu. Rádi bychom vybrali cenovû zajímavé a funkãnû spolehlivé fie‰ení. Jednou z moÏn˘ch cest je vybudování celomûstské bezdrátové internetové sítû na bázi Wi-Fi technologií.
Pro jednání s poskytovateli potfiebujeme zmapovat potenciální zájemce z fiad domácností. Pfiipravili jsme proto pro Vás následující anketní dotazník.
ZA·KRTNùTE, PROSÍM, VOLBU, SE KTEROU SE NEJVÍCE ZTOTOÎ≈UJETE.
1. pfiipojení k Internetu
❏ jiÏ mám
❏ nemám
2. o pfiipojení na‰í domácnosti k Internetu uvaÏuji v horizontu:
❏ 2 mûsícÛ
❏ 6ti mûsícÛ
❏ 9ti mûsícÛ
❏ pozdûji
❏ neuvaÏuji vÛbec
3. jsem ochoten/na za stálé pfiipojení k Internetu platit mûsíãnû okolo:
❏ do 300 Kã
❏ 300—500 Kã
❏ 800 Kã
❏ 1000 Kã
❏ i více (pfiiplatím si za kvalitu)
4. pokud jde o kvalitu pfiipojení:
❏ spokojím se se sdílenou linkou za niÏ‰í cenu
❏ poÏaduji vyhrazenou linku za vy‰‰í cenu
5. preferuji následující rychlost linky:
❏ 1128 kbps
❏ 1256 kbps
❏ 1512 kbps
❏ 1024 kbps
6. bezdrátová technologie pfiipojení vyÏaduje pfiímou viditelnost na vysílací bod. Z domu
vidím na tento bod (ãást mûsta):
❏ základní ‰kola
❏ Trúba
❏ PlaÀava
❏ NádraÏní ã. 666
❏ DraÏné
❏ Bafiiny ã. 816/817.
7. jedním z moÏn˘ch partnerÛ mÛÏe b˘t napfi. CPR s.r.o. Kopfiivnice, jejichÏ nezávaznou
nabídku na sluÏbu NETTLE HOME pro orientaci pfiipojuji. Tuto nabídku bych:
❏ uvítal a vyuÏil, protoÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❏ nevyuÏil, protoÏe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mám zájem, abych byl dále kontaktován a uvádím tento kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................
Pfiípadné va‰e návrhy a poznatky jsou vítány. Anketu odevzdejte na Bytové nebo Technické
správû, v MIC nebo ode‰lete na adresu MûÚ. Dûkujeme za spolupráci.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

