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…z jednání rady
NeÏ jsme se nadáli, máme první mûsíc
roku 2003 za sebou. A jaro, jaro se uÏ taky
blíÏí. Hromnice nám pfiisunou o hodinu
více svûtla a hned bude veseleji.
Rada na svém 3. zasedání zasedala ve
vlaku do Brna a potom na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour v Brnû. Tento
veletrh je velkolepou podívanou s nabídkou
propagaãních materiálÛ, ubytováním, cyklotrasami, turistick˘mi stezkami, programy, dovedností umûlcÛ profesionálÛ i lidov˘ch a také ochutnávkou krajov˘ch specialit. Je pfiehlídkou schopností umût nabídnout a prodat to, co dûlá region zajímav˘m
a pfiilákat co nejvíce turistÛ, potencionálních kupcÛ a zákazníkÛ.
Dne 23. ledna se se‰la rada mûsta poãtvrté a na pofiadu mûla hlavní body rad,
které byly schváleny, a zastupitelstev na rok
2003 a ty rada doporuãila zastupitelstvu ke
schválení.
Organizaãní zaji‰tûní 13. obecního plesu
vzala rada na vûdomí s pfiipomínkami. Bylo
schváleno personální sloÏení odborn˘ch komisí Rady mûsta ·tramberka, také s pfiipomínkami. S informacemi z oblasti dopravní
obsluÏnosti vystoupila místostarostka Jindfii‰ka Kundlová. Rada vzala na vûdomí zaji‰tûnost dopravní obsluÏnosti ve vefiejné vlakové a autobusové dopravû, schválila
smlouvu o finanãním pfiíspûvku za kaÏdého
obyvatele, kterou mûsto pfiispívá na ostatní
obsluÏnost a zmocnila starostu Ing. Jana
Sochu k podpisu smlouvy o pfiíspûvku na
úhradu prokazatelné ztráty uzavfienou mezi
mûsty ·tramberkem a Nov˘m Jiãínem na
ostatní dopravní obsluÏnost. Místostarostce
byl uloÏen úkol vyÏádat od mûsta Nového
Jiãína podklady o vyúãtované ztrátû linkové
autobusové dopravy za rok 2002.

V organizaãních záleÏitostech se rada zab˘vala majetkoprávními i ostatními problémy. Bylo stanoveno kritérium a zároveÀ
podmínky pro v˘bûr zájemce na odkup parcely na Novojiãínské ul. urãené pro v˘stavbu rodinného domku. Byly schváleny
smlouvy o v˘pÛjãce mezi mûstem ·tramberkem a Centrem podnikání, s.r.o. Kopfiivnice na poãítaãe a internetové zafiízení,
a zároveÀ byl zmocnûn starosta, Ing. Jan
Socha, k podpisu tûchto smluv a do funkce
ãlena dozorãí rady okresní poboãky V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny Nov˘ Jiãín byl
schválen ãlen zastupitelstva, Ing. Jifií ·ebek,
na období pfií‰tích ãtyfi let. Vedoucí finanãního oddûlení, Alenû ZrÛnkové, byl uloÏen
úkol písemnû upozornit nájemce nebytov˘ch prostorÛ, Ïe pokud nebudou uhrazeny
v‰echny pohledávky vãetnû penále do urãeného data, bude pfiikroãeno k v˘povûdi z nájmu. Rada vzala na vûdomí Ïádosti spolkÛ,
organizací i jednotlivcÛ o finanãní pfiíspûvek na ãinnost.
Obãas nám znepfiíjemÀují Ïivot rÛzní
lidé, rÛzné starosti, vlastní hloupost nebo
hloupost jin˘ch. „âlovûk má vynaloÏit na
to, aby si zjednodu‰il Ïivot, stejné úsilí, jaké
vynakládá, kdyÏ si ho komplikuje“ (Bergson). Pfieji vám pfiíjemné a komplikací prosté pfiedjarní období.
Vûra Michnová

Novoroãní zamy‰lení
KaÏdoroãnû se kaÏdému z nás na prahu
nového roku pfieje: hodnû zdraví, ‰tûstí
a pfiípadnû dal‰ích pûkn˘ch vûcí (úspûchu,
rodinné pohody aj.). Zamyslel jsem se, kdo
to v‰e ovlivÀuje a jak˘ vliv na to máme my
sami.

Ano, zdraví si ãásteãnû regulujeme sami,
napfi. vyváÏenou Ïivotosprávou, pohybem,
omezením ‰kodliv˘ch návykÛ… Ale stejnû
nemáme Ïádn˘ vliv na svÛj genetick˘ kód,
zdûdûné nemoci a pramal˘ na úroveÀ zdravotní péãe ãi Ïivotního prostfiedí. Aã se fiíká,
Ïe kaÏd˘ je svého ‰tûstí strÛjcem, coÏ je asi
do znaãné míry pravda, stejnû je ‰tûstí spí‰e
„mu‰ka zlatá,“ neboÈ na Titaniku byli zdraví
v‰ichni a stejnû to vût‰inû k niãemu nebylo.
Nakonec, myslím si, Ïe ‰Èastn˘ mÛÏe b˘t
ãlovûk kdekoliv na Zemi, dokonce i tam,
kde pro to nejsou Ïádné podmínky a kde
bída stfiídá nouzi.
VÏdyÈ ke spokojenému Ïivotu staãilo
kdysi neandrtálcÛm mít svou jeskyni a ulovit si obãas mamuta. Za na‰ich prarodiãÛ
mít stfiechu nad hlavou a alespoÀ skromné
prostfiedky k obÏivû, získané 6denním pracovním reÏimem. A co my? Nezdá se vám,
Ïe pofiád na nûco nadáváme a vymlouváme
se, Ïe pofiád nûkdo za na‰e ne‰tûstí a nespokojenost mÛÏe? Îe za nesvítící Ïárovku
mÛÏe starosta, za propu‰tûní z práce premiér a nepfiijetí potomka na vyvolenou
‰kolu prezident? Îe je pofiád tak Ïalostnû
málo penûz? Tûch penûz nebude nikdy dost
a to, jestli bude pfiíjem rodiny 4 tisíce Kã na
osobu nebo 40 tis. Kã na hlavu. Fakt by mû
zajímalo, proã jsou v‰ude plné diskonty,
markety a makra a vozíky plné zboÏí, které
o totální nouzi nesvûdãí?! Ten, kdo v âR nakupoval pfied 15 lety, Ïasne, jak rychle jsme
ten západ dostihli! A pfiitom objektivnû
vzato si nechceme pfiiznat, Ïe na rozdíl od
na‰ich pfiedkÛ se máme s odpu‰tûním „jako
prasata v Ïitû“!?
Nûkteré vûci se od neandrtálcÛ nezmûnily. âlovûk potfiebuje k Ïivotu opravdu
málo: stfiechu nad hlavou (=bydlení) a obÏivu (=zamûstnání). O v‰echno ostatní se
postará spoleãnost (=stát+obec), my sami
(rodina) a pfiíroda. Stát zaji‰Èuje zdravotnictví, ‰kolství, sociální zabezpeãení, bezpeãnost obãana i státu, spravedlnost, dopravu
aj. Obec doplní podmínky pro bydlení, zamûstnanost, podnikání, ‰kolní a pfied‰kolní
v˘chovu, dopravní dostupnost, údrÏbu majetku a vefiejn˘ch prostranství aj. Tím, jak
stoupají nároky lidí, roste i ‰kála ãinností,
kterou spoleãnost ke spokojenému Ïivotu

obãana organizuje a fiídí (voda, teplo, svûtlo,
úfiady, cestování, informace atd.). Nikde
v‰ak nebylo prokázáno, Ïe by napfi. zakoupení nového automobilu, myãky, více Tv
programÛ, ãi mobilních telefonÛ mûlo
pfiím˘ vliv na poãet ‰Èastn˘ch lidí ve svûtû.
Nakonec, není vylouãeno, Ïe napfi. v rozvojové Bangladé‰i není více ‰Èastn˘ch lidí neÏ
v âR.
âím to je? Je to ãeskou povahou (závistí,
je‰itností, ‰vejkovstvím, furiantstvím…), Ïe
si nedokáÏeme váÏit, ãeho máme a co jsme
dokázali nebo jsme tak nenasytní, neskromní, nepokorní? Nûkdy si pfiipadám, Ïe
si v honbû za ‰tûstím poãínáme jak ve vtipu
o lordovi, jenÏ byl stra‰nû smutn˘ a zasmu‰il˘. Pfii‰el k nûmu sluha, chce ho trochu
rozebrat a ptá se ho, co se mu stalo. „Ale
pfiedevãírem mi zemfiela teta a odkázala mi
1 milion liber.“ „Ale to pfiece není zas tak
‰patná zpráva,“ odpoví sluha. „No a vãera
mi umfiel prastr˘c a odkázal mi 2,5 milionu
liber.“ „Tedy, lorde, já se vám fakt divím, co
je na tom tak smutného, vÏdyÈ jste je ani
pofiádnû neznal.“ „Kruci, tak to dobfie zaãalo a dneska jako kdyÏ utne…!“ dí lord.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe nám chybí více
skromnosti, pokory a nadhledu. Víc neÏ hledat za v‰ím odpovûdnost prezidenta, pfiedsedy vlády ãi starosty bychom mûli najít
svÛj vnitfiní klid a rodinnou pohodu, umût
pfiátelsky poklábosit se sousedem, sdruÏovat se ve spolcích, uplatÀovat svoje zájmy,
koníãky a dovednosti. Ménû spûchat a vnímat více krásy Ïivota kolem neÏ neustále
vyhledávat titûrnosti, které nám subjektivnû mohou ztrpãovat Ïivot. V této souvislosti jsem hrd˘ na to, Ïe máme ve ·tramberku 60 fungujících obãansk˘ch sdruÏení,
spolkÛ, klubÛ, které rozvíjejí obãanskou
spoleãnost. I tûch plesÛ je letos jiÏ 7, takÏe
se zdá, Ïe se bl˘ská na lep‰í ãasy a lidé nepotfiebují k pobavení jen papuãe a ovládaã.
TakÏe nebojme se více angaÏovat ve vlastní
rodinû, svém spolku a svém mûstû.
Na jednom vãelím úle u kopfiivnické la‰‰ské nauãné stezky u ·ost˘na je napsáno:
„Vãelí pílí dojde‰ k cíli.“ A na‰e zlaté ãeské
ruãiãky a chytrost nás urãitû nûkam dovedou. Nemusíme se tedy bát. Ani Evropské
Unie, do které moÏná za rok vstoupíme.
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A vÛbec není dÛleÏité, kolik od ní dostaneme penûz. Za dÛleÏitûj‰í povaÏuji, Ïe dostaneme vstupenku Ïít ve vyspûlém demokratickém spoleãenství nejrozvinutûj‰ích
státÛ svûta vyznávajících urãité spoleãné
hodnoty a otevfieme si tak prostor pro dal‰í
obchodování a spolupráci. Pokud vyuÏijeme
na‰í píle, chytrosti a ‰ikovn˘ch ruãiãek, nemáme se ãeho bát.
A o ná‰ ·tramberk se také nemusíme bát.
Na poãátku 3. tisíciletí je z nûho perspektivní, atraktivní mûsteãko, které sv˘m obãanÛm uspokojuje nejen ve‰keré základní Ïivotní potfieby, ale vytváfií rozmanité podmínky i pro mnohé navíc. Nakonec i na
schÛzích s obãany jednotliv˘ch ãástí mûsta
se vedení mûsta dovûdûlo, Ïe obãany trápí
více drobnûj‰í fie‰itelné vûci, neÏ strategické
a finanãnû nároãné stavby. A na ty drobnûj‰í
problémy, jejichÏ dlouhodobé nefie‰ení ãlovûka nejvíc rozãiluje, se v roce 2003 zamûfiíme. Spolu s cílem více slouÏit spoluobãanÛm si to dáváme jako novoroãní pfiíspûvek
k stabilnímu ‰ífiení dobré nálady v na‰em
mûstû.
A o své rodiny se taky nebojme. Musíme
si více dÛvûfiovat. A dívat se na mladé, jak se
rychle umí pfiizpÛsobit mûnícím se Ïivotním podmínkám a uplatnit svoje schopnosti. Tak si to nepokazme malomyslností,
malomû‰Èáctvím, nezájmem a pfiízemností.
Hodnû ‰tûstí a dobré nálady do roku 2003
pfieje
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

na schÛzích v jednotliv˘ch ãástech
mûsta.
3. SlouÏit obãanÛm a pfiispívat k dobré
náladû.
4. Spolupracovat pfii reformû vefiejné
správy, zejména pfii vymezení kompetencí mezi Kopfiivnicí a ·tramberkem.
5. SnaÏit se o to, aby zastupitelé i zamûstnanci mûsta vzali za své krédo
alespoÀ první ãást bodu 3.
Jindfii‰ka Kundlová, místostarostka
Zklidnit atmosféru mezi jednotliv˘mi zastupiteli politick˘ch stran ve mûstû a pfiipravit spoleãn˘ kvalitní program na nové
ãtyfileté volební období.
Opravy budov mûstského úfiadu za úãelem zkulturnûní pracovního prostfiedí zamûstnancÛ úfiadu a pro obãany, ktefií si sem
pfiicházejí vyfiídit své záleÏitosti.
Eva Vefimifiovská, tajemnice mûstského
úfiadu
V souladu se zákonem o obcích je tajemník mûstského úfiadu zodpovûdn˘ mimo
jiné i za vyfiizování záleÏitostí obãanÛ v souladu s platn˘mi normami v rÛzn˘ch oblastech jeho Ïivota. Mojí prioritou po cel˘ rok
2003 je tedy, i pfies organizaãní zmûny, dot˘kajícíc se zejména sníÏení poãtu zamûstnancÛ úfiadu, obãan spokojen˘ nejen s v˘sledkem ãi rozhodnutím mûstského úfiadu,
ale i s jednáním a postupem úfiedníka ãi
pracovníka.
Za odpovûdi dûkuje V M

Na slovíãko…
Dnes jsme se zeptali starosty mûsta, místostarostky a tajemnice Mûstského úfiadu
·tramberk: „Co je pro mû pracovní priorita
roku 2003?“
Ing. Jan Socha, starosta:
1. Koncepãnû zpracovat a finanãnû zajistit reáln˘ program rozvoje mûsta
na léta 2003—2006.
2. Odstranit léta nefie‰ené drobné, leã
palãivé problémy v infrastruktufie
a majetku mûsta ·tramberka, zejména ty, na které poukázali obãané

Tfiíkrálová sbírka
Ve dnech 3.—8. ledna 2003 probûhla
v na‰em mûstû Tfiíkrálová sbírka pofiádaná
âeskou katolickou charitou. Ve ·tramberku
chodily tfii skupinky Tfií králÛ a vybraly:
pokladniãka

ã. 401
ã. 402
ã. 403
coÏ je celková ãástka

6 920,— Kã
6 140,70 Kã
4 610,— Kã
17 670,— Kã.

Charita touto cestou dûkuje v‰em obãanÛm ·tramberka, ktefií pfiispûli na tuto
akci.
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Koutek Mûstské policie
Je leden, a tak v‰ude se bilancuje uplynul˘ rok. Není tomu jinak i u Mûstské Policie ·tramberk.
Ta stejnû jako po jiné roky se snaÏila co
nejvíce chránit zájmy spoluobãanÛ. Dûlo se
tak v oblasti ochrany vefiejného pofiádku
a majetku a bezpeãnosti v dopravû, palãiv˘m problémem zÛstává obãanské souÏití
a ru‰ení noãního klidu, nûktefií na‰i spoluobãané si neuvûdomují, Ïe sv˘m nezodpovûdn˘m jednáním: pfiíkl. pálení trávy
a umûl˘ch hmot ãi jiného nebezpeãného
odpadu, zakládáním ãern˘ch skládek, znepfiijemÀují Ïivot ostatním obãanÛm mûsta.
Zato v oblasti bezpeãnosti v dopravû se
nám vedlo líp.
U Z· se zfiídil nov˘ pfiechod pro chodce.
Bylo to v zájmu bezpeãnosti na‰ich ‰kolou
povinn˘ch dûtí. Ti si snad na pfiechod celkem rychle zvykli, to se ale nedá tak úplnû
fiíct o nûkter˘ch dospûl˘ch, kter˘m se po vystoupení z autobusu nechce pouÏít pfiechodu. Je to ‰koda, protoÏe hlavnû pfiíkladem vychováváme na‰e dûti.
Dal‰í podrobné hodnocení ãinnosti Mûstské policie uvedeme v dal‰ím ãísle zpravodaje. Na závûr chci popfiát do Nového roku
v‰em pevné zdraví, hodnû ‰tûstí, mnoho úspûchÛ v osobním a profesním Ïivotû, aÈ se
spolu potkáváme jenom u pfiíjemn˘ch pfiíleÏitostí, jako jsou ·ermífiské dny, pouÈ, koncerty, divadlo, Ïiv˘ betlém, plesy ãi jiné kulturní nebo sportovní akce.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

TéhoÏ odpoledne pfiedvedli Ïáci 1. a 2.
stupnû Z· krátké kulturní vystoupení pro
rodiãe a známé — Vánoce ve ‰kole.
Ale prosinec byl bohat˘ i na akce sportovní. 9. prosince se utkala na‰e dûvãata ve
florbalu se Z· Al‰ova a po nerozhodném v˘sledku 2:2 nakonec po samostatn˘ch nájezdech prohrála.
O t˘den pozdûji hráli florbal star‰í Ïáci
(vyhráli se Z· sv. Zdislavy 6:1, prohráli se
Z· Lichnov). Mûli je‰tû ‰anci na postup, ale
po prohfie se Z· Al‰ova 2:6 se ve‰keré nadûje
rozplynuly.
O dva dny pozdûji — 18. 12. 2002 — se
vydali na‰i chlapci do Kopfiivnice na pfiebor
star‰ích ÏákÛ v ‰achu. V tomto sportu obstálo na‰e druÏstvo ve sloÏení P. Kramoli‰
6. tfiída, P. Bayer 7. tfi., M. Milich a J. Schenk
8. tfi. na v˘bornou — obsadilo skvûlé
1. místo a tím si zajistilo postup do dal‰ích
bojÛ.
Za Z· ·tramberk Jana Milichová

Informace
Ve dnech 21. 2.—22. 2. 2003 probûhne
v na‰em Kulturním domû zajímavá a nová
akce „ZOBCOMÁNIE“ aneb „Správná ãinnost pro správné dûti“ (ale hranici dûtství
nikdo nestanovil).
Toto setkání je urãeno zástupcÛm ‰kol
a institucí, vedoucím souborÛ, sólistÛm, ale
i pfiíznivcÛm a fandÛm hry na zobcovou
flétnu.
Více informací na tel. 698 866 659,
e-mail: zobcomanie@zobcomanie.cz
Zakladatelé Zobcománie Josef Melnar
a Václav Kovalsk˘

Z· ·tramberk vzpomíná
Prosinec — to uÏ je oãekavání Vánoc…
A protoÏe se na Vánoce tû‰í nejvíce dûti, ani
v na‰í ‰kole nemohly chybût akce, které by
jim je pfiipomínaly. 6. prosince zavítal do
kaÏdé tfiídy Mikulá‰ doprovázen˘ andûly
a ãerty, aby nadûlil dûtem pár sladkostí. Na
krásnû vánoãnû vyzdobené tfiídy se mohl
dne 19. 12. 2002 od 13 hodin podívat kdokoliv — na na‰í ‰kole se totiÏ konal Den
otevfien˘ch dvefií.

Podûkování
Den pfied Silvestrem pofiádal v místní
sportovní hale oddíl kopané TJ Kotouã ·tramberk turnaj ÏákÛ a ÏákyÀ ve fotbale.
Turnaj probûhl za úãasti 10 muÏstev z okolí.
·trambersk˘ oddíl zde nasadil po dvou
druÏstvech ÏákyÀ a ÏákÛ. Po bojích ve skupinách, kde druÏstvo ÏákÛ „A“ si s pfiehledem poradilo se v‰emi soupefii, nastaly vy-

·tramberské noviny 4

fiazovací boje systémem „KO“. I zde si domácí „Aãko“ poradilo pomûrnû snadno se
sv˘mi soupefii a dostalo se aÏ do finále. Zde
ale nezopakovali v˘born˘ v˘kon jako ve skupinû. Po dvou rychle obdrÏen˘ch brankách
se projevila známá bolest nûkter˘ch hráãÛ
— odevzdanost pfii nepfiíznivém v˘voji zápasu a v závûru nedostateãná fyzická kondice.
Vzhledem k úãasti t˘mÛ z vy‰‰ích soutûÏí
lze druhé místo povaÏovat za velmi dobré.
Pochvalu si zaslouÏí Honza Sopuch, kter˘
se stal nejlep‰ím stfielcem a Míra Kubíãek,
kter˘ mu akce skvûle pfiipravoval.
Zvlá‰tní podûkování rozhodãím p. Hru‰kovsk˘, p. Jan‰a a p. Bjaãek a sponzorÛm
této akce Cukrárna — paní Zdenka Lo‰áková, Restaurace Prosek p. Hejtmanãík,
MûÚ ·tramberk.

V˘bor oddílu kopané dûkuje v‰em pofiadatelÛm a sponzorÛm, ktefií se zaslouÏili
o dobrou propagaci spoleãenského Ïivota
mûsta ·tramberka uspofiádáním tradiãního
a hojnû nav‰tûvovaného PLESU SPORTOVCÒ, jenÏ se konal dne 17. 1. 2003
v mûstské sportovní hale. O oblibû této akce
svûdãí úãast ‰estiset spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ ze ·tramberka a ‰irokého okolí.
V˘bor oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk

Zápis dûtí do 1. tfiídy
Z· ·tramberk zve rodiãe s dûtmi,
budoucími prvÀáãky,
na zápis do 1. tfiídy, kter˘ se uskuteãní
v pátek 7. 2. 2003 v podkroví (4. A, 4. B)
Z· ·tramberk (vchod od parku)
od 13.00 do 17.00 hodin.
Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte
a obãansk˘ prÛkaz.
— k zápisu se dostaví dûti narozené:
od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997
— dûti s odloÏenou ‰kolní docházkou
Tû‰í se na vás uãitelé Z· ·tramberk.
Mgr. Bronislava Hyklová, fieditelka ‰koly

ZaloÏte si úãet
pro správu osobních
a rodinn˘ch financí
âeská spofiitelna vám nabízí vedení sporoÏirového úãtu, kter˘ lze ovládat jednodu‰e a pohodlnû z va‰eho domova.
SporoÏiro umoÏÀuje majiteli zadávat trvalé pfiíkazy k úhradû nebo k inkasu pro
pravidelnû se opakující platby (napfi. úhrada
nájemného, telefonu, energie, poji‰tûní,
spofiení apod.), vyuÏívat platební kartu nejen k v˘bûrÛm hotovosti v ‰iroké síti bankomatÛ, ale i bezhotovostním úhradám zboÏí
a sluÏeb.
Zvlá‰tními formami úãtu jsou Sporojunior a Sporostudent, které jsou urãeny pro
mladé ve vûku 15—19 let, resp. pro studenty vysok˘ch ‰kol se sv˘mi specifiky a v˘hodami pro tuto vûkovou kategorii.
Dal‰í navazující sluÏbou ke sporoÏiru je
bezpochyby alternativní obsluha úãtu prostfiednictvím sluÏeb pfiímého bankovnictví.
Nejkomplexnûj‰í formou je sluÏba Servis
24, která je pfiístupna z pevné i mobilní telefonní linky a internetu. Servis 24 umoÏÀuje b˘t v kontaktu s úãtem kdykoliv a odkudkoliv a realizovat bûÏné bankovní operace jako zadání jednorázov˘ch i trval˘ch
plateb, jejich zmûn a zru‰ení, poÏádat o platební kartu, mít aktuální pfiehled o stavu
úãtu vãetnû jednotliv˘ch poloÏek. Mimo
obsluhy sporoÏirového úãtu lze obsluhovat
i majetkové úãty u Investiãní spoleãnosti
âeské spofiitelny, mít pfiehled o aktuálním
zÛstatku úvûru, modelovat a nakupovat
produkty dcefiinn˘ch spoleãností âeské spofiitelny.
Oboustrannou v˘hodou je rovnûÏ pfievod
mzdy ãi jiného pfiíjmu na úãet. Pro zamûstnavatele je jistû jednodu‰‰í a bezpeãnûj‰í
pfievést bezhotovostnû mzdu sv˘m zamûstnancÛm pfiímo na úãet, ãímÏ odpadá manipulace s hotov˘mi penûzi. Zamûstnanec pak
má moÏnost vyuÏít své prostfiedky k úhradám rodinn˘ch plateb pfiímo z úãtu a postupného ãerpání voln˘ch prostfiedkÛ prostfiednictvím platební karty dle aktuálních
fin. potfieb.
Vzhledem k pfiehlednosti a jednoduchosti
vedení úãtu zavedla âeská spofiitelna ba-
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líãky produktÛ, tzv. V˘hodn˘ a Komplexní
program. Tím klient získává více sluÏeb za
jeden niÏ‰í poplatek.
Souãástí tûchto balíãkÛ je samozfiejmû
sporoÏirov˘ úãet, Servis 24 a platební karta.
Pro dan˘ typ balíãku si mÛÏe klient vybrat
z ‰iroké ‰kály karet; pro V˘hodn˘ program
kartu Visa electron nebo Maestro; pro komplexní program pak karty vy‰‰ího typu: Visa
Classic Partner ãi EC–MC Standard nebo
kreditní kartu Visa Classic Kredit+.
Mimo uvedené základní produkty lze do
balíãkÛ zafiadit i dal‰í doplÀkové produkty
za zv˘hodnûn˘ch podmínek, jako kontokorentní úvûr, kter˘ umoÏÀuje ãerpat dal‰í
fin. prostfiedky v rámci povoleného mínusu,
poÏádat o dal‰í platební kartu pro majitele
ãi disponující osobu ãi získat slevy pfii zakoupení produktÛ dcefiinn˘ch spoleãností.
Poplatek za V˘hodn˘ program ãiní 35 Kã
a Komplexní pak 75 Kã mûsíãnû.
Za zmínku urãitû stojí i porovnání cenového zv˘hodnûní klientÛ vyuÏívajících produkty pfiímého bankovnictví, kter˘m není
úãtován mûsíãní poplatek za vedení sporoÏira ve v˘‰i 20 Kã, ale pouze poplatek za
sluÏbu Servis 24 ve v˘‰i 15 Kã popfi. pro
sluÏbu Sim toolkit 5 Kã za mûsíc.
RovnûÏ majitelé platebních karet mají
v âeské spofiitelnû spoustu v˘hod. Za v˘bûr
ãástky do v˘‰e 10 000 Kã na pfiepáÏce zaplatí klient poplatek ve v˘‰i 45 Kã oproti v˘bûru z bankomatu ve v˘‰i 6 Kã.
A Ïe jste je‰tû nevyuÏili platbu kartou
pfiímo v obchodû? VÏdyÈ je zcela zdarma!

Jubilanti
v mûsíci únoru 2003
70 let Miroslav Hromada, Bafiiny 765
75 let Marie Hofová, DráÏné 517
Bohuslava Pfiibylová, Námûstí 145
80 let Edvín Maindok, NádraÏní 807
81 let Markéta Hoffmanová, Závi‰ická 581
Oldfii‰ka Urbanovská, Dolní 203
82 let Marie Hudková, Bafiiny 740
83 let Emil Geryk, Kozina 555
Anna Materová, Hornychovice 793
84 let BoÏena ¤eháková, Zauliãí 169
85 let Marie Najvarová, Bafiiny 782
86 let BlaÏena Hyklová, Dolní 448
Josef Najvar, K oãnímu 660
Augustin Hoffman, Závi‰ická 581
88 let Jaromír ·igut, Horní Ba‰ta 287
93 let Cyril Ja‰ek, DráÏné 838
94 let Klára Rylková, Vrchní cesta 129

Program kina ·tramberk
na mûsíc únor 2003

Kam za sportem

Nedûle 2. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

ZNAMENÍ

Odbíjená
Národní liga Ïen
tûlocviãna ·tramberk, Zauliãí
8. 2. 2003 ·tramberk – Prostûjov 2 zápasy
22. 2. 2003 ·tramberk – Lan‰kroun 2 zápasy
zaãátky utkání vÏdy v 10.00 hod. a ve 14.00
hodin
Juniorky — oblastní pfiebor
tûlocviãna ·tramberk, Zauliãí
9. 2. 2003 2 zápasy
23. 2. 2003 2 zápasy
zaãátky utkání v 9.00 hod.

Thriller, 106 min, titulky, pfiístupn˘
Nepotfiebujete ‰est˘ smysl. Nemusíte b˘t
vyvolení. Staãí kdyÏ vám dají znamení! MEL
GIBSON coby farmáfi Graham Hess ve svém
novém filmu.
Nedûle 9. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

DOST
Akãní thriller, 115 min, titulky, od 12 let
pfiístupn˘
KdyÏ vám nikdo nepomÛÏe, nezb˘vá neÏ
bojovat! JENNIFER LOPEZ v hlavní roli
akãního dramatu.
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Nedûle 16. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

BRAK
Velk˘ mejdan, 95 min, od 12 let
Co v‰echno se mÛÏe pfiihodit na jednom
mejdanu. Film podle scénáfie a reÏie Karla
Spûváãka. Ve filmu uvidíte Jifiího Korna,
Paulu Wild, Vladimíra Moravce a dal‰í.
Nedûle 23. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

KRÁLOVSTVÍ OHNù
DobrodruÏn˘, sci-fi, 101 min, titulky, pfiístupn˘
Bojuj ohnûm proti ohni! ReÏisér Rob Bowman pfiichází se vzru‰ujícím pfiíbûhem
o dobrodruÏství a pfieÏití, kter˘ spojuje období stfiedovûku s budoucností.

NA MùSÍC ÚNOR P¤IPRAVUJEME
WATERLO PO âESKU
MUSÍM TÉ SVÉST
CUCÁK
MY·ÁK STUART LITTLE 2
HARRY POTTER II

Pozvánky
Vedení mûsta ·tramberka
vás srdeãnû zve na

13. obecní bál
kter˘ se koná v pátek 14. 2. 2003.
Zaãátek plesu je v 19.30 hod.
K tanci i poslechu hrají: hudební skupina
P.IVO BAND z Kopfiivnice a pan Zdenûk
Václavík z Kunãic pod Ondfiejníkem
V programu vystoupí Taneãní ‰kola
R. K. Rytmus z Fren‰tátu pod Radho‰tûm
a Step klub Kopfiivnice
Vstupné 90 Kã.
Pfiedprodej vstupenek
na Mûstském informaãním centru
od soboty 8. 2. 2003
(otevfieno dennû mimo pondûlí
od 9.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 do 16.00 hod.)
Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast,
obãerstvení a tombola zaji‰tûny a o dobrou
náladu se postaráte sami.

Farní sbor
âeskobratrské církve evangelické
ve ·tramberku
vás zve na Sborov˘ den,
pfii nûmÏ na téma

„ManÏelské a rodinné vztahy“
promluví faráfi

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk
Souãástí programu bude i beseda
na uvedené téma a vystoupení hudební
a pûvecké skupiny z âeského Tû‰ína
V nedûli 9. února 2003 dopoledne
v rámci bohosluÏeb v 9.00 hod.
odpoledne ve 14.30 hod.
ve Sborovém domû: Zauliãí 473
Vstup voln˘ s moÏností pfiispût do sbírky

Divadelní spolek „Pod vûÏí“
pofiádá v sobotu dne 1. 3. 2003

Ma‰karní divadelní bál —
„konãinov˘“
Program:
Pfiedtanãení — „âeská beseda,“
pochování basy
K tanci a poslechu hraje
Band Jifiího Rymla.
Bohaté obãerstvení a tombola.
Zaãátek v 19 hodin.
Vstupné 50 Kã.
Pfiedprodej vstupenek od 21. 2. v MIC.
Srdeãnû zvou divadelníci!

Inzeráty
Do novû otevfiené provozovny
„JaroÀkova chalupa“
ve ·tramberku pfiijmeme
pracovníka pro obsluhu.
BliÏ‰í informace poskytneme na
tel./mob.: 602 550 807,
602 714 382
e-mail: pribyla@smira-print.cz
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• Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s. Ostrava nabízejí k prodeji:
technickou vybavenost: „âerpací stanice
·tramberk“ se 2 bytov˘mi jednotkami
1+1, postavenou na pozemku jiného
vlastníka, parc. ã. 1119, k. ú. ·tramberk
parc. ã. 1289 o v˘mûfie 654 m2.
Písemné nabídky s udáním ceny zasílejte
na adresu SmVaK, organizaãnû správní
oddûlení, ul. 28. fiíjna 169, 709 45
Ostrava.
BliÏ‰í informace a pfiípadnou prohlídku
zajistí Ing. Liebzeitová Regionální správa
Nov˘ Jiãín, Suvorovova 538,
tel. 556 779 238, 556 701 204

• Hledám místnost (cca 25 m2) k pronájmu na Námûstí ve ·tramberku nebo na
ul. Zauliãí.
Tel. 604 574 550

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

• Svatební video, oslava jubilea
Kvalitní film — hodnotná památka na
cel˘ Ïivot, natoãení napfi. padesátky
hezk˘ dárek napfi. od dûtí.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch
Mofikov 606 150 360, 556 759 389

• Potraviny Davidová, Námûstí 6, ·tramberk upozorÀuje zákazníky, Ïe od 1. 2. do
28. 2. 2003 bude v prodejnû „V˘prodej
levné zimní obuvi“ v cenû 250—300 Kã
Prodejní doba:
po—pá
7.00—16.00 hod.
so
7.00—10.00 hod.
ne
7.00—19.00 hod.

• Nabízím obkladaãské a zednické práce.
Luká‰ Tursk˘, Kopec 68, ·tramberk,
tel. 556 852 396, 605 885 480

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

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 1/2003. 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.
Vyrábí Beatris, Dobrá

