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…z jednání rady
BlíÏí se, blíÏí královna Zima. Své zvûdy
nenápadnû posílá pfied definitivním nástupem na trÛn. Ov‰em jaká bude její vláda, nikdo z nás ani netu‰í. KdyÏ „je prosinec promûnliv˘ a vlah˘, nedûlá nám zima tûÏké hlavy“ a „kdyÏ v prosinci mrzne a snûÏí, úrodn˘ rok bûÏí“.
Rada mûsta mûla na programu oblast
ãinnosti komise kulturní a cestovního ruchu, hodnocení turistické sezony v roce
2004 a propagaci mûsta v roce 2004. Zprávy
pfiipravili pfiedseda komise kulturní a cestovního ruchu Antonín Kramoli‰ a Vûra
Michnová, vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu. Pfiedseda komise zhodnotil ãinnost
v‰ech ãlenÛ komise, celoroãní aktivity
a spolupráci s na‰imi spolky i jin˘mi organizacemi. Turistická sezona byla vcelku úspû‰ná co do náv‰tûvnosti. Podle statistik náv‰tûvnosti hradu ·tramberka je ta leto‰ní
o pár tisíc niÏ‰í, neÏ loÀská. Ov‰em celkovû
se dá fiíci, Ïe na‰e mûsto nav‰tívilo velké
mnoÏství turistÛ. Nám se podafiilo díky dotaci z Moravskoslezského kraje zmodernizovat a dovybavit Mûstské informaãní stfiedisko kvalitní kopírkou, která slouÏí jednak
pro potfieby MIC, mûstského úfiadu, ale i pro
vefiejnost, scannerem, nov˘m monitorem
k poãítaãi, ãteãkou digitálních karet fotoaparátÛ, digitálním fotoaparátem a vydali
jsme propagaãní materiály ve ãtyfiech jazykov˘ch mutacích, které zpracovali na‰i pracovníci Ale‰ Durãák texty, Jaroslav Nûmec
grafiku a Jaroslav Michna fotopráce. Byly
provedeny úpravy interiéru a prodejního
pultu v MIC a v Muzeu ZdeÀka Buriana.

Zmodernizováním a vybavením MIC jsme
dosáhli zkvalitnûní sluÏeb pro vefiejnost.
Spolupracujeme v oblasti cestovního ruchu s agenturami a firmami zab˘vajícími se
cestovním ruchem napfi. Vala‰sk˘m královstvím, agenturou Beskydy Vala‰sko, A.T.I.C.
âR (agenturou turistick˘ch informaãních
center âR), âeskou centrálou cestovního
ruchu, s odborem regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje aj. V plenkách je zatím spolupráce s firmami ·míra–Print,
s. r. o. Ostrava a Technoprojektem, a. s. Ostrava
V oblasti propagace máme celkem slu‰né
renomé. Na‰e pfiehledné webové stránky
jsou doslova nabity informacemi ze v‰ech
moÏn˘ch oblastí, jsme prezentování prostfiednictvím agentury Beskydy Vala‰sko
webov˘m propojením Doménové koule v 8
jazykov˘ch mutacích, na www. beskydy.cz
a www.e-cesko.cz. Vydáváme ·tramberské
novinky a Zpravodaj mûsta ·tramberka,
spolupracujeme s médii, jsme ãleny rÛzn˘ch sdruÏení, vydáváme vlastní propagaãní a turistické materiály a letáky, provozujeme dobrovolnou prÛvodcovskou ãinnost.
Také v oblasti kultury jsme v prÛbûhu roku 2004 zaji‰Èovali, nebo se spolupodíleli,
na celkem 55 akcích, coÏ je s na‰ím rozpoãtem opravdu kouzelnické ãíslo.
Rada mûsta vzala v‰echny tfii pfiedloÏené
zprávy na vûdomí a vyslovila podûkování kolektivu pracovníkÛ oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu.
Pfii kontrole úkolÛ vyplynuly dal‰í pro tajemnici Evu Vefimifiovskou fie‰it ihned organizaãní zmûny v souladu se zákonem
ã. 65/1965 Sb., zákoníku práce v platném
znûní a v souladu s dal‰ími pracovnûprávními pfiedpisy. Starostovi Ing. Janu Sochovi

rada uloÏila uzavfiít dohodu o spolupráci
v oblasti kultury a cestovního ruchu s firmou ·míra-Print, s. r. o. Ostrava a pfiedsedÛm komisí rozvoje a dopravy, Ïivotního
prostfiedí a komisi kulturní a cestovního ruchu projednat návrh na zv˘‰ení cen parkovného na Námûstí ve ·tramberku.
V organizaãních záleÏitostech rada
schválila v souladu se zákonem o obcích
v platném znûní a s usnesením Zastupitelstva mûsta ·tramberka zmûnu organizaãního fiádu a organizaãní strukturu mûsta, a to
tak, Ïe do‰lo ke zru‰ení oddûlení bytové
správy a byl zfiízen úsek bytového hospodáfiství, kter˘ bude strukturálnû zafiazen pod
„majetek mûsta a regionální rozvoj“. Rada
schválila zv˘‰ení roãních ãtenáfisk˘ch poplatkÛ v mûstské knihovnû o 10 Kã s platností od 1. 1. 2005, takÏe dospûlí zaplatí na
cel˘ rok 70 Kã a dûti do 15 let 40 Kã. Byl
schválen termín konání 15. obecního bálu
a to v pátek 21. ledna 2005. Byly schváleny
pfiíspûvky na ãinnost TJ Sokol ·tramberk,
ZO chovatelÛ po‰tovních holubÛ na zakoupení cen pro vítûzné chovatele, bylo vysloveno podûkování Pavlovi âernému za dlouholeté pÛsobení v roli kastelána na hradû
·tramberku a byla mu schválena odmûna.
Dále radní schválili sloÏení ústfiední i dílãích inventarizaãních komisí pro inventarizaci majetku mûsta za rok 2004 s pfiipomínkami, schválili roz‰ífiení podnikatelské ãinnosti panu Jaromíru Fraisovi v pronajatém
nebytovém prostoru na po‰tû, a to provozování sázkové kanceláfie Tipsport. Nebyly
schváleny úlevy na nájemném, ani vyuÏití
sloÏené kauce na úhradu nájemného, ani
poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ na nûkteré
akce a aktivity. Rada vzala na vûdomí v˘povûì Mgr. Lenky Matonohové z nájmu nebytov˘ch prostorÛ v objektu b˘valé ãekárny
autobusové zastávky.
Pomalu a jistû fini‰ujeme v‰ichni v zamûstnání a doma máme pfied sebou pfiedvánoãní „radosti a starosti“. Aby se z normálního ãlovûka nestal úpln˘ blázen, pfiepracovaná troska ãi uzlíãek nervÛ je tfieba se nauãit fiíkat „ne“ otravn˘m lidem, stresu, zbyteãnostem a najít si svou cestu v labyrintu
svûta, protoÏe „kaÏd˘ den má své dary“, tak
je pfiijmûte.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane Nûmãe…
MÛj zámûr nav‰tívit Jaroslava Nûmce
v Mûstském informaãním stfiedisku tak trochu navazuje na zprávy pfiedloÏené v radû
a t˘ká se práce v MIC a celkového dojmu
z nedávno ukonãené turistické sezony a cestovního ruchu.
1. ¤eknûte mi, kolik asi informací a sluÏeb jste v leto‰ním roce poskytli turistÛm,
zájemcÛm apod. v Mûstském informaãním
centru a jaká byla asi náv‰tûvnost na‰eho
mûsta?
V rámci na‰ich veden˘ch statistik máme
celkem pfiesné ãíslo, a to 22 449 (na místû,
telefonicky, e-mailem). ·tramberk je mûsto,
které opravdu pfiitahuje mnoho turistÛ, a to
nejen z na‰eho regionu, ale z celé republiky, ale také z ciziny. Zaznamenali jsme vût‰í podíl náv‰tûvníkÛ z Polska a Nûmecka,
proti loÀskému roku ménû HolanìanÛ, více
v‰ak znûla francouz‰tina a ‰panûl‰tina. Také
o anglicky mluvící turisty nebyla nouze.
Pokud je mi známo, nav‰tívilo Trúbu do
konce fiíjna 45 171 platících náv‰tûvníkÛ,
ale areál hradu ·tramberka urãitû nejménû
tfiikrát více. V muzeu Novojiãínska se zastavilo 5 136 turistÛ a v na‰em Muzeu ZdeÀka
Buriana 7 235.
O velké náv‰tûvnosti na‰eho mûsta svûdãí i v˘‰e vybraného parkovného, a to 304 tis.
Kã Nejvíce penûz se vybralo na Námûstí.
2. ProtoÏe se staráte o na‰e internetové
stránky mûsta, mohl byste se zmínit pár
vûtami o této problematice?
Internetové stránky mûsta jsou kromû
nov˘ch jazykov˘ch verzí (jazykové varianty
mají podstránky vûnující se historii mûsta,
památkám a turistick˘m informacím) doplnûny o nov˘ systém Kalendáfie akcí a podstránkami Mûstské knihovny.
Internetové stránky mûsta mají velkou
náv‰tûvnost. Dlouhodob˘ denní prÛmûr ãiní 54,8 náv‰tûvníkÛ za den, nûkdy v‰ak i více neÏ 120 náv‰tûv za den.
3. Co nejvíce náv‰tûvníky na‰eho mûsta
zajímá, na co se ptají?
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V písemném styku se jedná vût‰inou o zaslání propagaãních materiálÛ (zdarma i za
úplatu). V e-mailech odpovídáme na odbornûj‰í dotazy, na které nena‰li odpovûì na
na‰ich stránkách. Dále jsou dotazy z okruhu aktuálního zji‰Èování termínÛ akcí, otevírací doby, ubytování, na telefonní i mobilní ãísla ekonomick˘ch subjektÛ. Na místû
se vût‰inou turisté dotazují na jednotlivé
památky, na cestu k jeskyni ·ipce, kde je vefiejné WC.
4. Co se turistÛm u nás líbí a co nelíbí?
Velmi si pochvalují krásu ·tramberka,
klid, ãist˘ vzduch a chuÈ ‰trambersk˘ch u‰í.
Obdivují památky a zajímavosti ·tramberka.
Pochvalují si velkou nabídku pohlednic.
Postrádají podrobnûj‰í publikace o ·tramberku, ãasto se dotazují na knihu o star˘ch
pohlednicích. Nejvíce si stûÏují na drahé
ubytování, chybûjící vefiejné WC v blízkosti
Námûstí (kde ho nejãastûji hledají), po‰kozené schody na hrad a ‰patnou úroveÀ sluÏeb v nûkter˘ch restauracích, nejednotné
znaãení nauãn˘ch stezek apod.
Dûkuji za rozhovor i ãas.

Nabídka zamûstnání
Automobilka Toyota Peugeot Citroen Automobil (TPCA) ze stfiedoãeského Kolína
hledá nové zamûstnance. Zájem mají o dûlníky zejména do lisovny, svafiovny, lakovny
a pro koneãné montáÏe. Nabírají i uchazeãe
bez praxe.
Nová továrna v Kolínû má zaãít vyrábût
na jafie 2005. Pro zamûstnance z Ostravska
automobilka spolu s mûstem Kolín staví
850 bytÛ (jednopokojové aÏ tfiípokojové).
Kromû podnikov˘ch bytÛ zaji‰Èuje i bydlení
na ubytovnách, na které zamûstnavatel pfiispívá patnácti sty korunami mûsíãnû. Automobilka nabízí zájemcÛm o práci patnáct
tisíc korun mûsíãnû a odmûny.
Uchazeãi musí projít dvoukolov˘m v˘bûrov˘m fiízením — v prvním kole musejí absolvovat osobní motivaãní písemn˘ test.
Podrobnûj‰í informace a presentace firmy probûhne dne 30. 11. 2004 od 13 hod.
v Kulturním domû v Kopfiivnici.
Kontakt: náborová linka automobilky
800 202 303

V. M.

Kurzy trénování pamûti

Informace obãanÛm
Obãanská poradna Kopfiivnice
·tramberská 378, 742 21 Kopfiivnice
(Katolick˘ dÛm)
tel. 556 811 149
e-mail:
oblastnicharita.koprivnice@nettle.cz
úfiední dny:
pondûlí 13.00—17.00
ãtvrtek 8.00—12.00

Pedagogicko-psychologická
poradna
ObráncÛ míru 892, 742 21 Kopfiivnice
Tel. 556 812 916

Chcete si ovûfiit, jak to s va‰í pamûtí je?
Pfiijìte mezi nás!
Kdy: stfieda 1. 12. 2004
Kde: prostory Klubu seniorÛ ve ·tramberku, Dolní Ba‰ta
âas: 13.00 hod.
Jak ãasto: 1´ za t˘den ve stfiedu
Cena: 15 Kã/hodinu
Kurzy vede zku‰ení rehabilitaãní sestra.
Tato akce je první z nov˘ch aktivit pro
obãany mûsta ·tramberka. Dal‰í napfi. poãítaãov˘ (základní uÏivatelsk˘), rukodûln˘,
zdravé v˘Ïivy jsou ve fázi pfiípravy.
Pfiijìte vyuÏívat vybavené prostory, meze
aktivitám i mal˘ch skupinek spoleãn˘ch zájmÛ se nekladou, zafiízení je k dispozici kter˘koliv den v t˘dnu. Dal‰í informace vám
poskytne za správce zafiízení paní Eva Vefimifiovská, tajemník MÚ ve ·tramberku.
Pozvání platí i pro va‰e pfiátele a nejen ze
·tramberka.
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Klub seniorÛ ·tramberk

16. 12. 2004

Technická správa
informuje
32. zasedání Rady mûsta ·tramberka konané dne 21. fiíjna 2004 rozhodlo o nav˘‰ení poplatku za komunální odpad pro fyzické osoby mající na území mûsta
trvalé bydli‰tû z ãástky 340 Kã na ãástku
380 Kã pro rok 2005. DÛvodem zv˘‰ení je
nárÛst cen za uloÏení odpadu na skládkách
a zv˘‰ení ceny DPH.
Tento poplatek je obãan povinen zaplatit
mûstu podle zákona ã. 185/2001 Sb. a jeho
pozdûj‰í novelizací podle zákona ã. 275/2002
Sb. Rada mûsta dále rozhodla, Ïe mûsto nebude nadále pfiihlíÏet k ãestnému prohlá‰ení obãana, kter˘ chce b˘t od poplatku osvobozen. Povinnost platit v˘‰e uvedenou
ãástku budou mít v‰ichni obãané.
Poplatek pro majitele chalup a chat urãen˘ch k individuální rekreaci je pro rok 2005
urãen ve v˘‰i 335 Kã.
PodnikatelÛm, ktefií podnikají na území
mûsta a jsou zapojeni v odpadovém systému
mûsta, bude zaslány smlouvy s pfiíslu‰n˘m
nav˘‰ením.
V pfiípadû nezaplacení poplatku za fyzické
osoby do konce ledna 2005 budou pfiíslu‰né
osoby pfiedány k fie‰ení finanãnímu oddûlení MûÚ a následnému vymáhání soudní cestou. Poplatek je moÏno uhradit celoroãnû
nebo pololetnû.

Termín v˘bûru poplatku
Poplatek za komunální odpad mohou obãané uhradit od 1. 12. 2004 v úfiední dny
v pokladnû MûÚ nebo v kanceláfii TS. Mimo
tyto dny se bude poplatek vybírat:
19. 12. 2004
13. 12. 2004
14. 12. 2004
15. 12. 2004

Bafiiny — kanceláfi BS
10.00—15.00 hod.
kanceláfi TS
8.00—16.30 hod.
Námûstí KD — kuchyÀka
9.00—15.00 hod.
kanceláfi TS
8.00—16.30 hod.

Bafiiny — kanceláfi BS
10.00—15.00 hod.

Îádáme obãany, aby vyuÏili moÏnost
úhrady poplatku od 1. 12. 2004 a tak zabránili vytváfiení fronty.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Aktivity firmy
·míra-Print s. r. o.
z pohledu mûsta
Asi vám neu‰ly kulturnû sportovní a spoleãenské aktivity, které od konce ãervence
v centru mûsta pofiádá ostravská privátní
firma ·míra-Print. Do konce listopadu se
uskuteãnilo celkem 8 akcí, které oslovují
rÛzné skupiny obyvatel ze ·tramberka, ale
i z blízkého a vzdálenûj‰ího okolí. Kromû
historického lidového jarmarku byla uspofiádána akce pro cyklisty (Pomeranã), pro
vyznavaãe kolobûÏek (Kolobka), burãákové
slavnosti, ‰tramberská trubka (pro milovníky dechovek a Josefa Zímy), Vypni trúbu pro
teenagery se slovenskou „zlatou slavicí“
Janou Kirschner a dal‰ími dívãími skupinami, velice zdafiilá ‰tramberská stra‰idla
a slavnosti mladého vína. Do konce roku
firma plánuje zorganizovat pfiíjezd historického mikulá‰ského vlaku z Ostravy (4. 12.),
uspofiádat nûkolikadenní pfiedvánoãní trhy
(17.—19. 12.) a Silvestra na Námûstí od
20 hod. s bohat˘m programem a ohÀostrojem.
Co tûmto aktivitám fiíká vedení mûsta
a co vefiejnost? Od vefiejnosti sly‰íme rÛzné
názory od odsuzujících (je tu hluk, uzavfiené námûstí) pfies ‰karohlídské (stejnû to dûlá pro sebe, proã si to nedûlá v Ostravû), závistiv˘ch (kde na to bere…) pfies pomlouvaãné (co dal mûstu, Ïe mu jde takto na ruku) aÏ po oceÀující (no koneãnû se tu nûco
dûje, to tu chybûlo…). Mûsto se na tyto vûci
dívá stfiízlivû. Majitel Ing. ·míra vysvûtlil
mûstu svÛj zámûr, kter˘ je logick˘. ManÏelé
·mírovi vlastní v centru mûsta 8 domÛ (mimochodem ani jeden jim neprodalo mûsto
·tramberk), z nichÏ 4 jsou jiÏ nyní provo-
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zovnami a chtûjí, aby jim v horizontu 2—3
let v‰echny prosperovaly. Proto se pan ·míra za pomoci partnerÛ a sponzorÛ snaÏí
rozproudit zájem o ·tramberk v‰emi dostupn˘mi prostfiedky. Akce jsou organizovány s obrovskou mediální kampaní (rádia,
tisk, letáãky). Rozhodl se propagovat mûsto
na lednovém veletrhu Go a Regiontour
v Brnû, usiluje o nasvícení hradu, o opravu
schodÛ na Trúbu, o zahájení v˘roby ‰tramberského piva, zfiízení taxisluÏby, o prodlouÏení turistické sezony aj. JiÏ dnes zfiídil 12
nov˘ch pracovních míst pro lidi z místa, zamûstnává dal‰í 4 lidi z Ostravy a nûkolik stavebních dûlníkÛ. Víme o nûm, Ïe má v na‰em mûstû pfibuzné, Ïe úspû‰nû jiÏ 15 let
podniká v Ostravû, zamûstnává více neÏ 60
lidí a obrat firmy je v desítkách milionÛ Kã.
Je vá‰niv˘ sbûratel JaroÀkov˘ch obrazÛ
a obdivovatel Jurkoviãovy architektury. Ve
·tramberku má jiÏ jednu galerii JaroÀkov˘ch obrazÛ a chystá dal‰í galerii. Dovede
kolem sebe shromáÏdit ‰ikovné lidi, ktefií
mu organizují kulturu (Gajda, Îila). Mûsto
uvolÀuje na organizování sv˘ch kulturních
akcí cca 200 tis. roãnû a na akce formátu ostravské firmy prostû nemá.
Îádn˘ ze sv˘ch objektÛ, které firma koupila, nenechala chátrat, ale okamÏitû je
opravuje. DÛm ãp. 102 u brány Trúby vyhlásila regeneraãní komise spolu s památkáfii
domem roku 2002. Nádhernû opraven a vyuÏit je dÛm ãp. 7 v rohu námûstí, totéÏ platí o domu ãp. 5. Jako problematick˘ se nûkter˘m jeví dÛm ãp.104 (nûmeck˘ hrázdûn˘
styl), kter˘ nechal nasvítit tak, Ïe pfiedstavuje novou nechtûnou dominantu mûsta,
coÏ mnohé lidi dráÏdí, atd.
Pokud nehledáme za aktivitami firmy
·míra-Print nûjaké tajemné pozadí, hodnotíme jeho pÛsobení za prospû‰né a profesionální. MoÏná by se k tomuto dravému proudu mûli pfiipojit i dal‰í podnikatelé ve mûstû. Mûsto ·tramberk na svém posledním
jednání rady uloÏilo starostovi mûsta uzavfiít do konce roku 2004 s firmou dohodu
o spolupráci na rok 2005. Pokud budou mít
obû strany zájem o spolupráci a koordinaci
a akce mûsta doplní akce privátní, mûlo by
to b˘t ku prospûchu obou stran i rozvoje
podnikání ve mûstû.

A je‰tû jedna informace na závûr. V‰echny akce firmy ·míra-Print byly zpoplatnûny
podle platn˘ch mûstsk˘ch vyhlá‰ek (zábor
vefiejného prostranství, u‰lé parkovné, stánkovné atd.), takÏe do mûstské pokladny pfiibylo 25 000 Kã, aniÏ by mûlo mûsto jakékoliv v˘daje spojené s pofiádáním akcí.
Dosavadní spolupráce s firmou ·míraPrint bude pfiíslu‰n˘mi komisemi mûsta vyhodnocována a jejich aktivity budou i nadále jistû pfiedmûtem mnoha Ïiv˘ch diskusí
vefiejnosti. Mûsto ·tramberk panu ·mírovi
a jeho kolektivu za dosavadní pÛsobení ve
·tramberku vyslovuje podûkování.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
znovu nám zaãala zimní sezóna a s ní se
zase objevil problém s parkováním osobních automobilÛ v místech, kde potfiebuje
pfiístup vozidlo odváÏející domovní odpad.
Jedná se pfieváÏnû o lokality Kopec a Hornychovice. Îádáme proto obyvatele zmínûn˘ch
míst, aby pfii parkování brali ohled na tuto
skuteãnost. Problém se t˘ká i odhrnování
snûhu v zimû, také na Bafiinách a Kozinû.
Ve dnech 12. a 13. 11. 2004 jsme provedli akci zamûfienou na kontrolu podezfiel˘ch
osob a poÏívání alkoholu mladistv˘ch, nebo
fiidiãÛ. V pátek v pozdních veãerních hodinách jsme kontrolovali a následnû zadrÏeli
24letého p. H. z Libotína, kter˘ nevlastní fiidiãské oprávnûní a byl pod vlivem alkoholu
(2,24 promile). Následnû jsme ho pfiedali
Policii âR v Kopfiivnici.
Na obdobné akce se budeme zamûfiovat
i nadále, protoÏe fiidiãÛ s alkoholem v krvi
neustále pfiib˘vá.
V sobotu v brzk˘ch ranních hodinách
jsme zadrÏeli zlodûje p. B. z Kopfiivnice na
ul. Záuliãí, pfii vloupání do rodinného domu. Byl zadrÏen a pfiedán Policii âR.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete stále volat na
tel.: 736 670 513, nebo 606 909 624, nebo
na e-mail: mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
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Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Klípky a stfiípky ze ‰koly
Nedávno na vefiejnosti odeznûla volební
kampaÀ i volby samotné. Podobnou situaci,
ne tak vypjatou, zaÏívá na‰e ‰kola vÏdy
v mûsíci záfií. Volí se také zástupci, a to ÏákÛ, do ‰kolního parlamentu.
Îákovsk˘ parlament
1. Îákovsk˘ parlament je orgánem ÏákÛ,
kter˘ ÏákÛm:
a) umoÏÀuje nejménû jednou mûsíãnû
diskutovat s vedením ‰koly a demokratickou cestou hledat a nalézt
nejvhodnûj‰í fie‰ení jejich problémÛ, uspokojování jejich potfieb
a zájmÛ
b) garantuje realizaci nalezen˘ch fie‰ení
2. Îákovsk˘ parlament spolupracuje zejména s fieditelem ‰koly a radou ‰koly
Principy voleb jsou podobné jako „ty
opravdické“, chybí jen politická pfiíslu‰nost
(ta je nahrazena kmenovou tfiídou ), zvolení parlamentáfii se dostávají do role vyjednávaãÛ, ktefií jako t˘m pracují podle tûchto
pravidel:
1. Îáci v kaÏdé tfiídû si mohou zvolit dva
parlamentáfie tfiídy — ãleny Ïákovského parlamentu ‰koly. Parlamentáfii pfii
fie‰ení problémÛ, t˘kající se tfiídy, spolupracují zejména s tfiídním uãitelem.
2. Parlamentáfii zvoleni v první aÏ páté
tfiídû mají v Ïákovském parlamentu
hlas poradní, v ‰esté aÏ deváté tfiídû
mají hlas rozhodující.
3. âlen Ïákovského parlamentu má
v prÛbûhu jeho jednání moÏnost pfiednést takov˘ návrh své tfiídy, kter˘ byl
pfii pfiedchozím hlasování ve tfiídû
schválen prostou vût‰inou hlasÛ. Návrh pfiedkládá za tfiídu ve formulaci,
o které je moÏno v Ïákovském parlamentu hlasovat.
4. Povûfien˘ Ïák Ïákovského parlamentu
pofiizuje struãn˘ zápis o jeho jednání
a v˘sledky kaÏdého hlasování.
5. Volební období je roãní, zaãíná 1. fiíjna
a konãí 30. záfií.
6. Tfiída, která si své parlamentáfie do 30.
záfií nezvolila nebo jejíÏ Ïádn˘ parla-

mentáfi se jednání Ïákovského parlamentu neúãastní, pozb˘vá moÏnost
spolurozhodovat o dûní ve ‰kole, dokud vlastním úsilím tento stav nenapraví.
Nejmlad‰ího a nejstar‰ího zastupitele
mÛÏe dûlit i 10 let, ale to není na ‰kodu.
·kolní parlament zaãal v na‰í Z· pracovat od 1. 10. 2000
âlenové Ïákovského parlamentu pracují
ve ‰k. roku 2004—2005
1. stupeÀ
IV. A Pavel Pavlas, Marta Hrãková
IV. B Nikola Vítková, Vojta Vajay
V. A Nikol Hanzelková, Tereza Hanzelková
2. stupeÀ
VI. B Ivana Matulíková, Jaroslav Vanûk
VII. A Danu‰e Kalí‰ková, Nikola Stoláfiová
VII. A Adam Pavlínek, Lucie HubeÀáková
VIII. B Veronika Kovalãíková, Adéla Vaccová
IX. A Monika Geryková, Pavlína Ka‰páková
IX. B Katefiina ·mahlíková, Doris Rymlová
Pfii své práci dodrÏují pravidla chování jako napfi.:
— nepouÏívají vulgární v˘razy
— nezesmû‰Àují se navzájem
— nepfiekfiikují se, navzájem se poslouchají
— fie‰í ‰kolní problém, ne osobní
— pfiedávají nezkreslené informace spoluÏákÛm
— nevyná‰ejí neoficiální informace
— nezlehãují problémy
— pracují t˘movû
— mají právo dobrovolnosti zpÛsobu vyjadfiování názoru (ústnû, písemnû)
Mezi nejúspû‰nûj‰í a nejzajímavûj‰í akce
‰k. parlamentu patfiilo:
— setkání se spfiátelenou Z· v Hodslavicích a opaãnû (s pestr˘m programem)
— spolupráce se zástupci mûsta
— besedy s hosty (‰kolník, ved. ‰kolní jídelny, v˘ch. poradce, policista…)
— slavnostní zasedání u pfiíleÏitosti v˘
roãí ‰koly
— tiskové konference
— burza hraãek
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— sbírka pro postiÏené povodnûmi
— spoleãná neformální setkání spojená
se zábavou a sebepoznáváním
Dûti ve ‰kole se uãí „Ïivot brát“, odkoukávají od dospûl˘ch klady i zápory, ale moÏná by se mnozí mohli pouãit právû od mlad˘ch lidí, mají nám co fiíct.
K tomu, aby dûti pfiijaly, Ïe obsah sdûlení
má i formu, pfiispívá práce právû ve ·KOLNÍM PARLAMENTU.

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
Vûra Hyklová
Milan Bár
·tûpánka Kelnarová
Jaroslav R˘del
Jifiina Janeãková
Marie Königová
ZdeÀka Marková
Augustin Janek
Marie RÛÏiãková
Bohuslav Tichavsk˘
Vladimír David
Eva Pûluchová
Markéta Hyklová

jejich památce

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce

V dobû od 11 do 14 hodin pfiipravila
firma ·míra-Print akce pro dûti
k Mikulá‰i na ‰tramberském námûstí

Pozvánka
na Mikulá‰e 2004

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

Narozené dûti

Jaroslav David
Îofie Janková
Miloslav MacháÀ
Vûra Ondrisová
BlaÏej Svoboda
Jan ·evãík
âest

V sobotu 4. 12. 2004
dopoledne pfiijede
Mikulá‰sk˘ vlak.

v mûsíci prosinci 2004

Anna Floreová
Vít Marek

Zemfielí

Pozor, pozor!
Na základû na‰í písemné Ïádosti
nám, bytostem nebesk˘m i pekeln˘m
pronajat bude dne 4. prosince areál
hradu ·tramberka, a to od 10.00—
15.00 hod. (pro opozdilce i déle) za úãelem vykonání na‰í kaÏdoroãní povinnosti vÛãi lidskému plemeni.
UÏívána námi bude JaroÀkova útulna, kde Mikulá‰ s andûly doãasné nebe
míti bude. UmoÏnûn v˘stup do nebesk˘ch v˘‰ek po schodech ‰tramberské
Trúby bude moÏn˘, a dále pok otevfiena
Hrstkova chata k oteplení zmrzl˘ch du‰í, a celé hradní nádvofií, kde ãertovsk˘
nápoj v kotli se vafiiti bude.
Uvítáme v‰echny z okolí i dálky, pfiipravenu pro vás máme nebeskou truhlu s dárky.
Po schodech nahoru bûÏte, s ãerty
pekelné úkoly fie‰te!
Mikulá‰, andûlé a ãerti
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Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk sehraje
v sobotu dne 4. prosince 2004
v Kulturním domû na Námûstí
pohádku ZdeÀka Kozáka

„Tfii zlaté zuby
dûda V‰evûda“
s Mikulá‰skou nadílkou
Zaãátek v 15.00 h
Vstupné dobrovolné
Pfiíjem dárkÛ od 13.00 h

VáÏení obãané
Ve dnech od 2. do 12. ledna 2005
probûhne ve Va‰em mûstû celostátní
Tfiíkrálová sbírka. V této dobû u va‰ich
dvefií zaklepou za zpûvu koledy Tfii králové, kter˘m mÛÏete vûnovat penûÏní
dar na charitativní úãely pro staré, nemocné a postiÏené lidi. Za ví‰ pfiíspûvek
vás symbolicky obdarijí. Vûfiíme ve va‰i
‰tûdrost a dobrosrdeãnost a mockrát
vám dûkujeme.
pracovníci Charity Kopfiivnice

Srdeãnû zvou divadelníci!

Pozvánka
Mûsto ·tramberk vás zve
do Kulturního domu na Námûstí
v pátek 10. 12. 2004

Pfiiìtû na pobabu…
adventní beseda na téma
Svûtci a svûtice v národní kultufie
V programu vystoupí Jan Rokyta,
PhDr. Anna Hrãková
a taneãní soubor Ondfiejnica
s cimbálovou muzikou.
Zaãátek v 18.00 hod.,
vstupné místenkové 35 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od pátku 3. 12. 2004
dennû kromû pondûlí v dobû
od 9.00 do 12.30 hod.
a od 13.00 do 16.00 hod.

Základní umûlecká ‰kola
ZdeÀka Buriana
zve v‰echny své pfiíznivce na

Vánoãní koncert
do Kulturního domu na Námûstní
dne 16. 12. 2004 v 16.30 hod.
Vstupné dobrovolné

na 13. roãník
Vánoãního turnaje karetní hry

Mariá‰,
kter˘ se koná
v sobotu dne 18. 12. 2004
v restauraci Dalas ve ·tramberku.
1. Závazné pfiihlá‰ky se podávají do
12. 12. 2004 vãetnû sloÏení vkladu
300 Kã. Pfiihlá‰ky je moÏno podat
u ãlenÛ organizaãního v˘boru, nebo
pfiímo v restauraci Dalas.
2. âasov˘ prÛbûh:
19.00—9.30 — prezentace,
rozlosování
10.00
— zahájení
3. PouÏití vkladu: 150 Kã obdrÏí hráã
drobn˘ch mincích v den turnaje,
100 Kã je startovné za hráãe, 50 Kã
obûd.
4. Hraje se 5 kol po hodinû hry.
5. Ukonãení a vyhodnocení se pfiedpokládá asi v 16.00 hod.
6. Poãet hráãÛ limitován
BliÏ‰í informace podají:
Jeliã Pavel
556 852 603
Matu‰ka Radek 776 213 775
Bajer Bohuslav 556 852 829
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Za organizaãní v˘bor srdeãnû zve
Bohuslav Bajer v. r.

SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka
zve v‰echny lidi dobré vÛle na

âeskou m‰i vánoãní
J. J. Ryby

NA MùSÍC LEDEN 2005
P¤IPRAVUJEME
DU·E JAKO KAVIÁR, SVùT ZÍT¤KA
TERMINÁL,
COLLATERAL

dne 25. 12. 2004 do kostela v Îenklavû
v 16 hodin
Úãinkují ãlenové SHDOM·
a sbor dobrovoln˘ch zpûvákÛ
V˘tûÏek z dobrovolného vstupného bude
vûnován Dûtskému centru —
·kole pro dûti s kombinovan˘mi vadami
v Kopfiivnici

Volejbal — tûlocviãna na Zauliãí

Program kina ·tramberk

18. 12. 2004
19.00 kadetky ·tramberk – Fren‰tát pod
Radho‰tûm
10.00 kadeti ·tramberk – Nov˘ Jiãín

na prosinec 2004

Kam za sportem
10. 12. 2004
19.00 kadeti ·tramberk – Kopfiivnice
10.00 Ïeny ·tramberk – Vratimov

Nedûle 5. 12. v 17.00 vst. 44 Kã

Podûkování

MEDVùDÍ BRAT¤I
Animovaná pohádka, ãesk˘ dabing, 85 min
Pfiíbûh o pfiátelství dvou medvûdÛ, z nichÏ
jeden není medvûd. Nejnovûj‰í animovan˘
film studia WALTA DISNEYE.

Dûkuji v‰em voliãÛm, ktefií pfii‰li k volbám a zejména tûm, ktefií dali dÛvûru SdruÏení nezávisl˘ch SNK.
Ing. Jan Socha

Nedûle 12. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã

RIDDICK: KRONIKA TEMNA
Sci-fi, titulky, 114 min, od 12 let
VIN DIESEL v hlavní roli nového akãního
sci-fi filmu kde je hlavní hrdina vypovûzen
do podzemního vûzení kde potká osamûlou
Ïenu, Kyru. Zaãíná apokalyptick˘ boj
o moÏn˘ osud v‰eho lidstva.
Nedûle 19. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã

OTEV¤ENÉ MO¤E
Drama, titulky, 80 min, od 12 let
ZÛstali sami v ãelistech oceánu. ManÏelé
Susan a Daniel se ocitnou na 24 hodin na
volném mofii vystaveni v‰em pfiedstaviteln˘m útokÛm vodního svûta.
Nedûle 26. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã

Podûkování voliãÛm
MS ODS ve ·tramberku dûkuje v‰em rozumn˘m voliãÛm, ktefií se zúãastnili 5.—6.
11. 2004 voleb do krajského zastupitelstva
a senátu a volili tu správnou modrou barvu.
Dále dûkuji tûm, ktefií ve druhém kole senátních voleb 12.—13. 11. 2004 dali svÛj
hlas kandidátu ODS Mgr. Milanu Bure‰ovi
a nenechali se zmást Ïluto-rÛÏov˘m pfielepením jeho plakátÛ.
Za MS ODS ·tramberk Ing. Václav ·imíãek

GOTHIKA

Podûkování

Thriller, titulky, 97 min, od 15 let
JestliÏe je nûkdo mrtv˘, nemusí to znamenat, Ïe ode‰el. V hlavních rolích uvidíte
HALLE BERRY, PENÉLOPE CRUZ a ROBERT DOWNEY Jr.

Starosta mûsta ·tramberka vyslovuje podûkování panu ZdeÀku Holubkovi, Námûstí
25 za obûtavost, iniciativu a odvahu, s jakou
jiÏ témûfi 15 let vyvû‰uje (a podle potfieby
téÏ opravuje) prapory u pfiíleÏitosti státních
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svátkÛ a dal‰ích v˘znamn˘ch událostí na
nejvy‰‰í stoÏár Trúby, a to zcela nezi‰tnû
a zadarmo.
Ing. Jan Socha

Podûkování
VáÏení spoluobãané senátního obvodu
Novojiãínsko,
dovolte mi, abych vás oslovil u pfiíleÏitosti právû skonãen˘ch senátních voleb v na‰em volebním obvodu ãíslo 67.
Pfiedev‰ím velice dûkuji vám voliãÛm za
8 265 obdrÏen˘ch hlasÛ. V 21 obcích jste
mne zafiadili na první místo, ve 25 obcích
jsem skonãil druh˘, coÏ nestaãilo na obhájení pozice. MÛj ‰estilet˘ mandát senátory
konãí dnem 21. listopadu, k tomuto datu také uzavírám obû senátorské kanceláfie,
v Novém Jiãínû, Slovanská 3 a v Kopfiivnici,
·tramberská 378, spolu s bezplatnou právní
poradnou pro obãany.
Chci vám pfiedev‰ím podûkovat za moÏnost ‰esti let vzájemné spolupráce, kdy
jsme spoleãnû fie‰ili nejrÛznûj‰í problémy
regionálního ãi místního charakteru, tak
i va‰e osobní záleÏitosti. Jsem rád, Ïe jsem
vám mohl b˘t dílem nápomocen.
Vá‰ Ing. Jaroslav ·ula

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Takov˘ normální domácí dialog u televize:
Ona: Dala bych si chipsy
On: Nejez to, zase bude‰ breãet, jak vypadá‰.
Ona: Jak vypadám?
On: No, jak bys vypadala?
Ona: To se tû právû ptám?
On: Mnû je to pfiece jedno.
Ona: Tobû je jedno, jak vypadám?
On: Ale není mi to jedno, co furt má‰?
Ona: No, Ïe jsi fiíkal, Ïe blbû vypadám.
On: To jsem nefiíkal, vÏdyÈ se mi líbí‰.
Ona: Jak moc?
On: Co jak moc?
Ona: Jak moc se ti líbím?
On: No normálnû – moc.

Ona: Tak normálnû nebo moc?
On: No moc, no.
Ona: A jak moc?
On: ·marjá, moc, moc. Nechá‰ mû dívat?
Pofiád ru‰í‰?
Ona: Já tû ru‰ím? Tak já tû ru‰ím a blbû vypadám, jo? Já tady taky nemusím b˘t.
On: mlãí (v duchu si fiíká: Nemusí‰)
Ona: Tak ty mlãí‰, takÏe tu nemusím b˘t?
On: CoÏe? Ale jistûÏe tu musí‰ b˘t.
Ona: Samozfiejmû, Ïe tu musím b˘t, Ïe, kdo
by ti pral, vafiil a uklízel?
On: Nech toho, pfiece ví‰, Ïe tû miluju.
Ona: Nevím. Jak to mám vûdût?
On: (Montoya se tlaãí na Schumachera) Co?
CoÏe? Urãitû má‰, miláãku pravdu.
Ona: Jak coÏe? Ty mû vÛbec neposlouchá‰!
On: Poãkej prosím tû chvíli, jedou 49. kolo,
je‰tû tfii a pak si budeme povídat.
Ona: Musím jít je‰tû Ïehlit.
On: Tak jdi Ïehlit.
Ona: No jistûÏe, já budu Ïehlit a ty bude‰
ãuãet na televizi!
On: (úpí) Tfii kola do konce, miláãku, tfii kola a potom klidnû vyÏehlím já.
Ona: Jistû, ty urãitû vyÏehlí‰! Ty urãitû nûco
udûlá‰! Toho bych se chtûla doãkat. Kdy jsi
naposledy nûco udûlal. C-o-k-o-l-i-v!
On: Dá‰ uÏ pokoj, prosím tû? Za chvíli bude
konec.
Ona: Ne za chvíli, hned je konec. Mám toho
dost. Jdu pryã, nebudu utrácet mládí s nûk˘m, jako jsi ty!
On: CoÏe nebude‰ utrácet? Mohla bys b˘t
prosím tû chvíli zticha? (pfii pohledu na
svou Ïenu odevzdanû vstane a pfiinese chipsy z kuchynû)
Ona: (na‰tvanû vezme pytlík a nacpe si do
pusy plnou hrst chipsÛ) Myslí‰, Ïe jsem
tlustá? Asi bych to nemûla jíst, co?
On: (zoufale sloÏí hlavu do dlaní).
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V. M.

• Koupím stavební pozemek nebo rodinn˘
domek, platba hotovû.
Tel. 602 677 871

Upozornûní
Redakce ·trambersk˘ch novinek upozorÀuje v‰echny, Ïe uzávûrka vánoãního
ãísla ·N je 11. 12. 2004. 12. ãíslo ·N
vyjde pfied Vánocemi a první ãíslo ·N
v roce 2005 vyjde 1. 2. 2005

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

Inzerce

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

• Úãetní firma Bajerová, Dolní Ba‰ta
ã. 419, ·tramberk nabízí volné kapacity
pro zpracování úãetní závûrky a daÀového
pfiiznání za rok 2004, pfiípadnû moÏnost
vést úãetnictví pro rok 2005. Informace na
tel. ãísle 556 852 311 nebo 736 534 209
— Ing. Bajerová

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

• Prodám druÏstevní byt 3+1 s balkónem
v Novém Jiãínû blízko centra. Cena dle dohody.
Tel. 556 811 329, mob. tel. 605 843 204
• Nabídka pro dÛchodce
Restaurace Apollo, Námûstí 5,
tel. 556 813 710
Menu Apollo nyní jen za 42 Kã. Porce obsahuje polévku a hlavní jídlo dle denní nabídky
• Nutriãní centrum (poradna pro nadváhu
a obezitu vedená MUDr. Petrem Huvarem)
zahajuje od ledna 2005 cviãení pro Ïeny
s nadváhou a obezitou v Kopfiivnici, tûlocviãna Z· Svaté Zdislavy. Pfiihlásit se je
moÏné na telefonu 724 232 550, nebo
e-mailem p.huvar@tiscali.cz, nebo písemnû na adrese MUDr. Petr Huvar, Kozina
649, 742 66 ·tramberk
• Hledám pronájem garáÏe na Bafiinách.
tel. 777 624 395

Novû otevfiená prodejna
Levného textilu v domû ãp. 820
v Domû sluÏeb
vás zve k náv‰tûvû.
Nabízíme prodej levného a pûkného
zboÏí a doplÀkov˘ prodej dárkového
vánoãního zboÏí

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

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 777 305 382

DÁRKOVÁ SÍŇ
Štramberk, Zauličí 499
nabízíme:
v bytové doplňky: dřevěné hodiny,
košíky, obrázky, stojany
a dřevěné kazety na víno
v prodej dárkového papíru,
celofánu a tašek
v dárkové balení přineseného
zboží: elektronika, kosmetika,
knihy, sklo, textil…
přineste si — zabalím vám
728 676 096
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Prodej zaãíná
18. 12. 2004 v 9.00 hodin

Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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ART-REALITY s. r. o., Nový Jičín
Vladimír Bláha, IČO: 73315559
Sokolovská 617 / 9, Nový Jičín
Tel.: 556 701 035,
mobil: 736 499 322
nj@art-reality.cz

ZAJISTÍME PRO VÁS:
PRODEJ nebo PRONÁJEM
rodinného domu, bytu, chaty,
komerčního objektu, pozemku
VYHLEDÁME
bydlení dle Vašeho přání
VYŘIDÍME ÚVĚR NEBO HYPOTÉKU

!U NÁS SE PŘESVĚDČÍTE, ŽE NA TO MÁTE!
Nový Jičín, Ostrava, Frýdek–Místek, Karviná, Vsetín
Nevíte kde inzerujeme?
— internetové stránky:
www.nemovitosti.cz
www.sreality.cz
www.realityhned.com
www.art-reality.cz
—inzertní časopisy:
REAL CITY, AVÍZO, AVÍZO REALITY
— denně potkáváte naše firemní vozidla

Kontaktujte nás:
tel.: 556 701 035, mobil: 736 499 322, nj@art-reality.cz

www.art-reality.cz
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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 11/2004. 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 Beatris, Dobrá

