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…z jednání rady
Zaãalo babí léto, pfiíjemné a teplé, tak
trochu záskok za srpnové zklamání. „âím
déle vla‰tovky u nás v fiíjnu prodlévají,
tím déle pûkné a jasné dny potrvají. Divoké husy na odletu — konec i babímu létu“. Podzim usedl na trÛn. Kdo usedne na
ten ná‰, pomysln˘ trÛn — starostovské
kfieslo? Ten, koho si zvolíme. Komunální
volby jsou prima v tom, Ïe si mÛÏeme vybrat lidi ze svého okolí, které známe, kter˘m vûfiíme a vÛbec nemusí záleÏet na
pfiíslu‰nosti, ãi ãlenství ve stranû.
Rada mûsta se se‰la dvakrát. Na 63. zasedání ze dne 31. 8. 2006 byly na programu
pfiedev‰ím zprávy t˘kající se rozpoãtu mûsta. Ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního
oddûlení, zpracoval a radû k posouzení
pfiedloÏil zprávu o hospodafiení mûsta k 31.
7. 2006, rozpoãtové opatfiení ã. 3/2006 a seznámil radní se stavem zadluÏenosti mûsta, pohledávkami a závazky. Rada pfiedloÏené zprávy doporuãila zastupitelstvu mûsta
k projednání. Pfii projednávání finanãních
záleÏitostí byl uloÏen úkol ing. Josefu Babulíkovi pfiipravit návrh na odpis nedobytn˘ch pohledávek, Josefu Kozlovskému, investorovi mûsta, radní uloÏili úkol pfiedloÏit jednoduchou studii zástavby u urãen˘ch parcel a starostovi mûsta v zákonné
lhÛtû zpracovat odpovûì na stíÏnost obãana z Koziny. V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila pronájem pozemku
a zastupitelstvu mûsta doporuãila prodej
pozemkÛ, smûnu pozemkÛ a vzala na vûdomí informaci o jednání s firmou Euro
Reality Group, s.r.o. Ostrava o v˘stavbû rodinn˘ch domkÛ v lokalitû Pískovna.

V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila pronájem nebytového
prostoru zájemci, byl schválen ceník za
pronájem antukového hfii‰tû a prostorÛ
v budovû vedle tûlocviãny. V rámci realizace akce „·tramberk — Moravsk˘ Betlém“ byly schváleny smlouvy s regionální
agenturou cestovního ruchu Beskydy-Vala‰sko, se sídlem v Novém Jiãínû na propagaci mûsta (panoramatické fotografie,
úprava webov˘ch stránek), s firmou All
design graphics, s. r. o. Fr˘dek–Místek na
grafickou úpravu, tisk propagaãních materiálÛ (8 titulÛ), dále na grafické zpracování a v˘robu vítacích tabulí pro náv‰tûvníky na‰eho mûsta a s firmou ·míraPrint., s. r. o. Ostrava na propagaci na‰eho
mûsta v Polsku. Starosta mûsta, ing. Jan
Socha, byl povûfien podpisem tûchto
smluv. Bylo schváleno místo, datum a ãas
konání 24. zasedání zastupitelstva mûsta
(25. 9. 2006). Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta návrh na rozdûlení finanãních
pfiíspûvkÛ pro kulturní, sportovní a spoleãenská sdruÏení a spolky pÛsobící na území mûsta. Radní vzali na vûdomí dopis
obãanÛ Koziny, se kter˘m se na svém jednání seznámili a kter˘ upozorÀuje na
rÛzné problémy této lokality.
64. jednání rady probûhlo 21. 9. 2006.
Tentokrát se rada zab˘vala problematikou
technické správy a bytového hospodáfiství. Zpracované zprávy o stavu domÛ
v majetku mûsta a pfiípravû technické
správy na zimní údrÏbu 2006/2007 pfiedloÏil vedoucí TS Josef Va‰ek a zprávu
o stavu bytÛ v majetku mûsta referentka
úseku BH Karla Procházková. Mûsto má
ve svém majetku 26 domÛ, o které se TS

stará. Provádûjí se pravidelné revize elektro, plynov˘ch spotfiebiãÛ, kontroly stavu
komínÛ a také hasiãsk˘ch pfiístrojÛ. Kromû toho je potfieba dal‰ích rÛzn˘ch prací
(opravy, malování, v˘mûny závadn˘ch
ãástí, klempífiské opravy, instalatérské,
topenáfiské, natûraãské práce aj.). Jaká
bude zima, která se pomaliãku blíÏí? RÛzné signály naznaãují, Ïe asi dost tuhá.
Pracovníky TS ãeká opût nekoneãn˘ souboj se snûhovou nadílkou, neukáznûn˘mi
obãany (parkování) a dal‰ími nástrahami,
jako jsou napfi. rampouchy. Je zpracován
Plán zimní údrÏby, jsou nasmlouvány v˘pomoci s okolními firmami i soukromníky. Vozidla na zimní údrÏbu jsou v provozuschopném stavu. Je pfiipraven i posypov˘ materiál (drÈ i sÛl). Pracovníci TS jsou
pfiipraveni. Zima mÛÏe pfiijít. Doufejme
jen, Ïe nebude tak urputná jako vloni.
Úsek bytového hospodáfiství má za sebou také pofiádn˘ kus práce. Byly dokonãeny stavební, údrÏbáfiské a opraváfiské
práce na Bafiinách DPS 750, domy 814819, domy 723—728, 779—784 a 751,
DráÏné 539 a Kozina 444 v hodnotû 1 284
tis. Kã. Bytov˘ fond je zastaral˘, jsou potfiebné rozsáhlej‰í opravy. Byl sestaven na
nejbliÏ‰í období v˘hled na nutné opravy
bytového fondu do r. 2009. Pohledávek na
úseku BH je celkem asi za 115 tis. Kã
(vût‰inou dluhy na nájemném). Evidováno je celkem 51 Ïádostí o byty a 2 Ïádosti
o bytovou jednotku v DPS. V roce 2006
bylo pfiidûleno 6 bytÛ.
Rada v‰echny pfiedloÏené zprávy vzala
na vûdomí. Pfii kontrole úkolÛ byl uloÏen
úkol pro nové vedení mûsta nadále intenzívnû vyjednávat s vedením SmVaK a. s.
Ostrava o potfiebn˘ch investicích a hledat
zdroje k financování kanalizace ve ·tramberku, investorovi mûsta Janu Kozlovskému pfiedloÏit komisi rozvoje a dopravy vyjádfiení k odkupu urãen˘ch parcel vãetnû
studie zástavby rodinn˘mi domky.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí informaci k zprostfiedkování prodeje areálu b˘valé oãní léãebny
a doporuãila zastupitelstvu k projednání
pfiím˘ odprodej areálu.

V ostatních organizaãních záleÏitostech rada doporuãila zastupitelstvu k projednání pfiijetí kontokorentního úvûru
pro rok 2007, kter˘ bude kryt budoucími
rozpoãtov˘mi pfiíjmy mûsta se splatností
do 20. 12. 2007. Dále doporuãila rada zastupitelstvu mûsta k projednání smlouvu
o provedení reklamy se spol. Kotouã
·tramberk, spol. s r. o. Byla schválena v˘jimka pro ‰kolní rok 2006/2007 v poãtu
ÏákÛ 5. roãníku v souladu s platn˘mi
pfiedpisy a bylo schváleno stanovení v˘‰e
poplatku za komunální odpad ve v˘‰i 380
Kã na osobu a rok. Rada vzala na vûdomí
informaci o realizaci projektu „Revitalizace vybran˘ch ekosystémÛ ·tramberského
krasu“.
Dovolené máme vût‰inou za sebou,
pfied námi jsou volby a za nimi v závûsu
uÏ pomalu starosti s vánoãními dárky. No
není to jednoduché. Po volbách se vlády
zmocní ti mocní zvolení a spolu s Cicerem: „Salus populi suprema lex esto“
(Blaho lidu budiÏ nejvy‰‰ím zákonem)
budeme doufat a vûfiit, Ïe na‰e blaho se
stane zákonem nejvy‰‰ím.
Vûra Michnová

… z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo pfiedloÏené
zprávy o rozboru hospodafiení, stavu zadluÏenosti mûsta, pohledávek a závazkÛ
k 31. 7. 2006 a úpravu rozpoãtu v rozpoãtovém opatfiení ã. 3. Dále vzalo zastupitelstvo na vûdomí zprávu pfiednesenou
místostarostkou mûsta Jindfii‰kou Kundlovou o ãinnosti rady mûsta v období od
27. 6. do 25. 9. 2006 a zprávu o stavu rozpracovan˘ch stavebních akcí a investorské ãinnosti.
V majetkoprávních záleÏitostech byly
schváleny v‰echny prodeje a odkup pozemkÛ, smûnná smlouva o pozemcích
mezi mûstem a soukromníkem, byl
schválen zprostfiedkovan˘ prodej areálu
b˘valého oãního oddûlení a odprodej nemovitosti domu ãp. 304 zájemci s pod-
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mínkou splacení kupní ceny do konce roku 2006 do rozpoãtu mûsta.
Byly projednány návrhy zmûn územního plánu mûsta ·tramberka a zastupitelé
vzali na vûdomí dÛvodovou zprávu o vefiejnoprávním projednání návrhu zmûny
ã. 1, stanovisko nadfiízeného orgánu
územního plánování k upravenému návrhu zmûny ã. 1. Zastupitelstvo vymezilo
závaznou ãást zmûny ã. 1 územního plánu a úplné znûní regulativÛ územního
rozvoje mûsta ·tramberka a vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2006, kterou
byla vyhlá‰ena závazná ãást územního
plánu mûsta.
V ostatních záleÏitostech zastupitelé
schválili pfiijetí kontokorentního úvûru
pro rok 2007, smlouvu o reklamû se spoleãností Kotouã s r. o. ·tramberk, rozdûlení finanãních prostfiedkÛ pro jednotlivé
kulturní, sportovní a spoleãenské sdruÏení a spolky s pÛsobností ve ·tramberku
a byl schválen nákup vozidla pro potfieby
technické správy. Dále zastupitelstvo rozhodlo o pominutí nevymahateln˘ch pohledávek .
Vûra Michnová

Z kalendáfie starosty
22. 8. aktivní úãast na semináfii ke grantu
„·tramberk — moravsk˘ Betlém“
s místními podnikateli, cestovními

agenturami a zástupci okolních
mûsta
24. 8. poradní sbor fieditele Úfiadu práce
v Novém Jiãínû
31. 8. jednání rady mûsta
14. 9. zahájení ‰kolního roku v první tfiídû Z·
16. 9. jednání o prodeji b˘valého areálu
oãního odd. s fieditelem agentury
GAVLAS
17. 9. pracovní porada starostÛ Moravskoslezského kraje s hejtmanem
v Ostravû, jednání o závûreãném
vyhodnocení akce „PrÛtah mûstem“ podpofiené z Phare 2003 na
CRR v Ostravû,
jednání s pfiedstaviteli SmVaK a. s.
o investicích spoleãnosti ve ·tramberku
12. 9. jednání o pfiipraven˘ch investicích
(vodovod v JaroÀkovû ul., opravû
kanalizace na Dolní ul.) s inÏen˘ringem SmVaK a. s.
14. 9. relace o ·tramberku na radiu Impuls
15. 9. úãast na vernisáÏi malífie Vojtûcha
Petrá‰e v JaroÀkovû útulnû
16. 9. úãast na dnu otevfien˘ch dvefií památek a odstfielech v pokusn˘ch radvanick˘ch ‰tolách
18. 9. dokonãení jednání o v˘stavbû nástavby tûlocviãny u Z·
Pfiíprava komunálních voleb podle
zákona.
V záfií 13 svateb.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Hospodafiení mûsta ·tramberka k 31. ãervenci 2006

Tfiída 1 — DaÀové pfiíjmy
Tfiída 2 — NedaÀové pfiíjmy
Tfiída 3 — Kapitálové pfiíjmy
Tfiída 4 — Pfiijaté dotace
Pfiíjmy celkem

Rozpoãet
schválen˘

Rozpoãet po
zmûnách

Plnûní k
31. 07. 2006k

24 386,00
8 727,80
1 135,00
4 545,00
36 793,80

24 411,00
9 693,20
2 291,00
5 458,89
41 854,09

15 133,89
4 984,77
1 064,04
6 281,19
27 463,89
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% plnûní
upravenému
rozpoãtu
62,00
51,43
46,44
115,08
65,62

Tfiída 5 — BûÏné v˘daje
Tfiída 6 — Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem
Saldo: pfiíjmy v˘daje
Tfiída 8 — Financování
Pfiijaté úvûry a pÛjãky
Splátky úvûrÛ
Prostfiedky z minul˘ch let
Financování celkem

34 208,80
4 307,00
38 515,80
278,00

37 389,09
10 107,00
47 496,09
-5 642,00

20 574,67
5 862,43
26 437,10
1 026,79

55,02
58,00
55,66
-18,20

1 333,00
-1 611,00

5 933,00
-1 611,00
1 320,00
5 642,00

5 933,00
-849,65
-6 110,13
-1 026,79

100,00
52,75
-462,89
-18,20

-278,00

DaÀové pfiíjmy, jsou v hodnoceném období plnûny na 62,00 %, coÏ je o necelé 4 %
více nûÏ pfiedpokládal upraven˘ rozpoãet. Vzhledem k predikcím Ministerstva financí,
lze pfiedpokládat, Ïe tento trend bude pokraãovat, coÏ by vytvofiilo pfiedpoklad pro pokrytí nerozpoãtovan˘ch v˘dajÛ v roce 2006, jako napfi. vícenáklady na rekonstrukci
koupali‰tû Libotín, rekonstrukci a dostavbu Z· a v neposlední fiadû na realizaci stavby
PrÛtah mûstem II. etapa.
NedaÀové pfiíjmy, tzn. pfiíjmy z vlastní ãinnosti, úroky, pfiijaté sankce, pfiíjmy z prodeje nekapitálového majetku, pfiípadnû pfiijaté splátky pÛjãek jsou ke dni 31. 7. 2006 plnûny na 51,43 % coÏ je o 6,9 % ménû neÏ pfiedpokládal upraven˘ rozpoãet. Tento stav
je, mimo jiné, zapfiíãinûn nenaplnûním pfiedpokládan˘ch pfiíjmÛ z tûÏební ãinnosti
v lesích (org. 101). Roãní rozpoãet pfiedpokládá pfiíjem 150 tis Kã, vzhledem k tomu,
Ïe dosud není zmûnûn „zpÛsob vyuÏití“ pozemkÛ (fie‰í stavební úfiad Kopfiivnice), nebylo moÏné zahájit plánovanou tûÏbu. Dále pak nenaplnûním plánovan˘ch pfiíjmÛ
z úhrad za tûÏební ãinnost (org. 200), dále nenaplnûním pfiíspûvku spol. Kotouã s. r. o.
na reklamu (org. 341), neplnûním plánovan˘ch pfiíjmÛ u org. 379/1 Parkovné, atd.
Kapitálové pfiíjmy, jsou obdobnû jako nedaÀové pfiíjmy, plnûny pouze na 46,44 %. Na
této skuteãnosti se hlavnû podílí dosud neprodan˘ zbytek kanalizace (org. 227—400
tis. Kã) a dále neuskuteãnûn˘ prodej domu ã. p. 304.
Pfiijaté dotace jsou, k datu hodnocení, plnûny na 115,08 %. Tento v˘sledek je hlavnû zapfiíãinûn pfiijetím dotací na realizaci akce PrÛtah II. Etapa (org. 215), které nebyly rozpoãtovány. Na druhé stranû je v‰ak negativnû ovlivnûn neplnûním rozpoãtovan˘ch pfiíjmÛ na tzv. Aktivní politiku zamûstnanosti poloÏka 4116.
BûÏné v˘daje jsou o 3,31 % niÏ‰í neÏ bylo plánováno k datu 31. 7. 2006, toto je hlavnû zapfiíãinûno dosud neproveden˘mi akcemi stavebního charakteru plánovan˘mi
v org. 621 rezerva a neprovedením pfiípadnû neuhrazením akcí souvisejících s ekologick˘m programem mûsta. (org. 393—400/1). Dále pak je tento stav ovlivnûn dosud zaúãtovan˘mi náklady na realizaci akce PrÛtah II. Etapa (org. 215), neuhrazením koupû
domu M· Bafiiny ã. p. 700 (termín do 31. 12. 2006) a dále neuhrazením koupû domu
ã. p. 304 (termín do 30. 9. 2006)
Kapitálové v˘daje jsou plnûny mírnû pod pfiedpokládan˘mi hodnotami (-0,33 %).
Ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení
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Informace oddûlení TS
Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 27. fiíjna a v sobotu 28. fiíjna
2006 se uskuteãní na katastru na‰eho
mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz
bude provádût firma REMONDIS Studénka. Zastávky vozidla:
Pátek 27. 10. 2006
Bafiiny u restaurace Bafiinka
15.00—15.45 hod.
Bafiiny u zahrádkáfiské osady
15.50—16.20 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe
16.25—17.10 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí
17.15—17.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
18.00—18.45 hod.
Sobota 28. 10. 2006
Námûstí
8.00—9.00 hod.
Závi‰ická ulice
9.10—10.10 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch
10.15—10.45 hod.
Rybské paseky u zásobníku plynu
10.50—11.30 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je
zahrnuta v poplatku za komunální odpad
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Policejní koutek
Poãet v˘jezdÛ na likvidaci bodavého
hmyzu za poslední mûsíc stoupl na 40.
V leto‰ním roce jsou hlavnû vosy a sr‰ni obzvlá‰È agresivní, proto neÏ zavoláte pomoc,
nic nepodnikejte a drÏte se dál od hnízd.
UpozorÀujeme obãany, Ïe se v poslední
dobû pohybují po mûstû „podnikatelé“,
ktefií nabízejí plechové krytky na hofiáky
za vysokou cenu s odÛvodnûním, Ïe se
uspofií na plynu. Jedná se o podvodné jed-

nání, protoÏe k Ïádné úspofie plynu nedochází a krytky se dají koupit za pár korun
bûÏnû v obchodû.
Ve mûstû probíhá nové znaãení silnic
a upozorÀuji, Ïe od Drogerie na ul. Zauliãí po Dárkovou síÀ ve smûru od Kopfiivnice bude obnovena Ïlutá pfieru‰ovaná ãára,
která znamená zákaz stání. I ve vlastním
zájmu dodrÏujte dopravní znaãení.
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
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Stfiípky ze ‰koly
„UÏ nám to zaãalo“
4. záfií na‰e krásná ‰tramberská ‰kola
opût otevfiela svou náruã ‰kolákÛm. Pfii‰lo celkem 295 ÏákÛ, ktefií zaplnili 13
tfiíd. Pedagogick˘ sbor se rozrostl o vychovatelku ‰kolní druÏiny.
Pan starosta, paní fieditelka a hlavnû
nová paní uãitelka pfiivítali 29 prvÀáãkÛ.
Ti mají svÛj ‰kolní Ïivot cel˘ pfied sebou.
Pfiejeme jim, aby byl zajímav˘, vesel˘
a pfiínosn˘.
Oproti tomu 28 deváÈákÛ usedá do
sv˘ch lavic naposled. Vyrostli, zmoudfieli
a teì je vypustíme do svûta.
Také na‰e ‰kola doznala za prázdniny
viditeln˘ch zmûn. Byla natfiena v‰echna
okna a jedna polovina také vymalována.
Zapoãala dal‰í fáze rekonstrukce, která se
dotkla b˘valé malé tûlocviãny. Ta se zmûní na prostor pro 5 ‰aten, jazykovou
uãebnu a jednu kmenovou uãebnu.
Nejen budova, ale i práce ve ‰kole se brzy doãká promûny. Od 1. záfií 2007 by se
Ïáci 1. a 6. tfiídy mûli zaãít uãit podle nového ·kolního vzdûlávacího programu, na
kterém v‰ichni vyuãující jiÏ usilovnû pracují. ·VP pfiinese nûkolik novinek. Mezi
nejpodstatnûj‰í patfií v˘uka cizího jazyka
(v na‰em pfiípadû na základû pfiání rodiãÛ)
angliãtiny jiÏ od 3. tfiídy. Dal‰í pfiedmûty
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pfiib˘vají v 6. a v 7. roãníku. Pro ‰esÈáky je
to semináfi pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, pro
sedmáky navíc hodina angliãtiny.
V‰echny dÛleÏité informace pfiiná‰ejí
Ïáci prostfiednictvím sv˘ch Ïákovsk˘ch
kníÏek, dále je mÛÏete najít na internetov˘ch stránkách ‰koly www.zsstramberk.
cz. Zde najdete kontakty do ‰koly i ‰kolní
jídelny, v˘roãní zprávu schválenou Radou
‰koly, organizaci celého ‰kolního roku,
termíny tfiídních schÛzek, aktuální informace o dûní ve ‰kole.
UÏ nám to zaãalo, teì nezb˘vá, neÏ si
popfiát pevné nervy, veselou mysl a správnû vykroãit. A hlavnû, uãit se, v‰ichni!

(Narozené dûti Ïádné)
Zemfielí:
Vladimír Hykel

Program kina ·tramberk

Vlasta Kalí‰ková

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
na mûsíc fiíjen 2006
75 let Stanislav Li‰aník, NádraÏní
AneÏka Rylková, Hornychovice
Josef RomaÀák, Bafiiny
Josef Janeãka, Závi‰ická
81 let Vilém Îák, Kozina
82 let Marie Peãenková, Bafiiny
83 let AneÏka JalÛvková, Hraniãky
84 let Ludmila Hoffmannová, DráÏné
85 let Anna Ocieczková, Bafiiny
Zdenûk Sopuch, Kopec
86 let Jaroslav Baar, NádraÏní
87 let Jifiina Hofová, Libotín
Marie Turská, Zauliãí

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za SPOZ Ludmila Janeãková
Za mûsto Ing. Jan Socha

na fiíjen 2006
Nedûle 1. 10. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
BESTIE KARLA
Thriller, 99 min, titulky, od 18 let
Pfiíbûh nejbrutálnûj‰í vraÏedkynû ãeského
pÛvodu natoãen˘ na motivy skuteãn˘ch
událostí.
Nedûle 8. 10. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
16 BLOKÒ
Krimi thriller, 100 min, titulky, od 12 let
Mezi Ïivotem a smrtí je tenká hranice jak
pro Newyorské policisty, tak i pro jejich
svûdky. V hlavní roli BRUCE WILLIS.
Nedûle 15. 10. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
SKY FIGHTERS:AKCE V OBLACÍCH
Akãní, 102 min, titulky, pfiístupn˘
ZapomeÀte na Top Gun. Nastupují Sky
Fighters. Fascinující letecká akrobacie.
Na letecké základnû vzdu‰ného prostoru
je stále ru‰no. Elitní piloti stfieÏí, trénují
a milují.
Nedûle 22. 10. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
V·ECHNO NEJLEP·Í
Komedie, 100 min, pfiístupn˘
V‰echno nejlep‰í je moderní, v‰eobecnû
srozumitelná ãeská komedie, kde v hlavní
roli hrají VIKTOR PREISS a JAN DOLANSK¯. PraÏsk˘ taxikáfi Jarda má v‰e pûknû
pod kontrolou. Jen do okamÏiku kdy do
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taxíku nasedá dal‰í zákazník. Od teì bude
v‰echno jinak.
Nedûle 29. 10. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Thriller, 110 min, titulky, od 15 let
Spisovatelka Catherine Tramellová má
opût problémy se zákonem. Po nûkolika letech od uvedení kultovního filmu Základní
instinkt se hereãka Sharon Stone rozhodla natoãit novou verzi, která je podle jejich
slov teprve nyní to pravé ofiechové.
NA MùSÍC LISTOPAD
P¤IPRAVUJEME:
P. PRO ZAâÁTEâNÍKY, PIRÁTI Z KARIBIKU 2, RYCHLE A ZBùSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA, AUTA

Mûsto ·tramberk zve v‰echny
milovníky operetních melodií
na pofiad

Líbánky s operetou
vystoupí sólisté operety
Moravskoslezského národního divadla
v Ostravû
a sólisté Slezského divadla v Opavû
v pátek 13. 10. 2006
do Kulturního domu na Námûstí
zaãátek je v 19.00 hod., vstupné 40 Kã

Zveme vás na koncert v nedûli 15. 10.
2006 v 17.00 hod.
do farního kostela
sv. Jana Nepomuckého,
kter˘ se koná v rámci

Podûkování

III. roãníku Svatováclavského
hudebního festivalu

Chtûla bych vfiele podûkovat paní Hofové z DráÏného a také dal‰í paní a pánovi,
jeÏ bohuÏel neznám jménem, za poskytnutí pomoci pfii úrazu, kter˘ se mi pfiihodil dne 25. 7. 2006 v prostoru hfibitova.

pod zá‰titou biskupa
Franti‰ka Václava Lobkowice,
biskupa Vladislava Volného
a hejtmana MSK
ing. EvÏena To‰enovského

Miloslava Vidliãková

v programu vystoupí
Talichovo kvarteto,
klarinet Igor Franti‰ák,
recitace Jan Fi‰ar

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
Spoleãnost ·míra-print. s. r. o.
a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na koncert

Pavla Dobe‰e
v pátek 6. fiíjna 2006 od 18.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
vstupné 90 Kã
pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
a v Relaxu — informacích firmy
·míra print, s. r. o.

zazní skladby
Wolfganga Amadea Mozarta
a Franze Josepha Haydna
Spolupofiadatelé této akce jsou
obãanské sdruÏení Svatováclavsk˘
hudební festival,
firma ·míra-print, s. r. o. Ostrava
a mûsto ·tramberk
Dûkujeme farnímu úfiadu
ve ·tramberku za umoÏnûní
koncertu ve farním kostele
sv. Jana Nepomuckého
ve ·tramberku.
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Apollo Burn Club
a redakce mûsíãníku Trubaã
vás srdeãnû zve na
pokraãování úspû‰ného cyklu pfiedná‰ek
ing. ZdeÀka Kovárni

NUMEROLOGIE
V SOUVISLOSTECH
ve stfiedu dne 18. 10. od 17.00 hod.
v Apollo Burn Clubu
(v patfie Mûstského pivovaru
na ‰tramberském námûstí)
Vstupné dobrovolné.
MoÏnost obãerstvení
v pfiíjemném prostfiedí.
Více informací na tel. ãísle 724 944 131
nebo na emailu redakce
noviny@truba.cz.

Mûsto ·tramberk zve v‰echny dûti
na krásnou loutkovou pohádku
Karla Jaromíra Erbena

Tfii zlaté vlasy Dûda V‰evûda
v podání ãlenÛ souboru Kejklífi z Prahy
Dne 19. 10. 2006 v 16.00 hod.
do Kulturního domu na Námûstí
Vstupné 30 Kã

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
a Gotick˘ sklep ·tramberk
vás srdeãnû zvou na den pln˘
masek, tvÛrãího ducha a jin˘ch duchÛ

III. ·tramberská stra‰idla
v sobotu dne 28. fiíjna
TvÛrãí dílny v˘roby masek
od cca 12.00 hod. do cca 16.00 hod.
v˘roba masek za úãasti dûtí,
malování obrázkÛ na obliãeje,
povídání o zvífiátkách pro nejmen‰í

Îonglérská ‰kola
od 13.00 do cca 15.00 hod.
(míãky s sebou!)
Zahajovací prÛvod v‰ech stra‰idel
po námûstí v cca 16.00 hod.
SoutûÏe o nejoriginálnûj‰í
a nejstra‰idelnûj‰í masku
„Vypadá‰ stra‰nû!“
SoutûÏ o nejoriginálnûj‰í malé stra‰idlo
z pfiírodních a recyklovateln˘ch
materiálÛ
Vyfiezávání d˘ní
Vyhodnocení v˘sledkÛ v‰ech soutûÏí
pfied 18.00 hod. na námûstí
Velkolepá choreografie „Vz˘vání ohnû“
s vífiením ohniv˘ch fietûzÛ
divadelní a ‰ermífiská spoleãnost
Historika v 18.00 hod.
·kola stra‰ideln˘ch filmÛ
pro dûti i dospûlé
v Apollo Burn Clubu
v patfie Mûstského pivovaru
od 13.00 do 18.00 hod. prÛbûÏné
promítání animovan˘ch filmÛ
Zahrada (J. Trnka),
Pohádky Jana Wericha;
v 19:00 hod. Horor a tajemství
v animovaném filmu
V˘stava obrazÛ studentÛ
Stfiední umûlecké ‰koly Ostrava
v Anglickém klubu v penzionu
JaroÀkova pekárna na námûstí
„·tramberk Tajemn˘“
(28. 10.—17. 11.)
Na akci se dále podílejí:
Stfiední umûlecká ‰kola Ostrava
Základní ‰kola ·tramberk a Základní ‰kola
sv. Zdislavy Kopfiivnice
Minirezervace obojÏivelníkÛ Kozlovice
Ludvík Moravia s. r. o. (Asociace
ãesk˘ch filmov˘ch klubÛ Kopfiivnice)
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Gotick˘ sklep ·tramberk
a Stfiední umûlecká ‰kola Ostrava
vás srdeãnû zvou na
vernisáÏ
v˘stavy obrazÛ studentÛ
Stfiední umûlecké ‰koly Ostrava
v atriu Anglického klubu
v penzionu JaroÀkova pekárna
na ‰tramberském námûstí

„·tramberk Tajemn˘“
v pátek 27. 10. 2006 v 17.00 hod.
Následuje noãní prohlídka mûsta
pfii svitu louãí

Penzion JaroÀkova pekárna
a Klub hravá rodina
pfii DDM ·tramberk
vás srdeãnû zvou na tvÛrãí dílnu
v zákoutích mûsta a v prostorách
atria Anglick˘ klub

„·tramberk oãima a rukama“
v nedûli dne 15. 10.
Sraz ve 14.00 hod.
u ka‰ny na Námûstí.
Více info na tel. 608 623 961,
605 152 604.

„Po stopách ‰trambersk˘ch
otazníkÛ“
pod vedením ‰tramberského badatele
Ale‰e Durãáka.
Sraz v pátek 27. 10. v 18.30 hod.
u ‰tramberské ka‰ny na Námûstí.
PochÛzka s v˘kladem k tajemstvím
a záhadám ·tramberka potrvá
do cca 20.30 hod. vãetnû „zahfiívacího
pfiekvapení“ v jeskyni ·ipka.
(v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
pfiedná‰ka v Gotickém sklepû
v prostorách pivovaru)

KLUB DESKOV¯CH HER
CARCASSONE pod Trúbou
MoÏná jste uÏ sly‰eli to magické slovo
Carcassonne. Voní dálkami, vínem
a tajemstvím. Pokud byste si chtûli tuto
úÏasnou hru také vyzkou‰et, nav‰tivte
Klub deskov˘ch her, kter˘ se schází
v Anglickém klubu JaroÀkovy pekárny
ve ·tramberku.
Setkání v fiíjnu probûhne ve dnech 6. 10.
a 20. 10. 2006 od 17.00 hod.
Budeme se na vás tû‰it.
Jedinou podmínkou náv‰tûvy Klubu
deskov˘ch her je chuÈ hrát si.
K dispozici sady dal‰ích stolních her
a hlavolamÛ. Vstup voln˘. Více informací
získáte na tel. ãísle 604 200 395.

Ze sportu
Turnajové setkání Ïensk˘ch fotbalov˘ch t˘mÛ ve ·tramberku.
Dne 16. 9. 2006 se uskuteãnil ve ·tramberku fotbalov˘ turnaj kopané druÏstev
Ïen za úãasti polského t˘mu Goslaw-Jedlownik, AFC Vefiovice, TJ Hrachovec
a smí‰eného druÏstva domácích ÏákyÀ
a juniorek TJ Kotouã ·tramberk.
V‰echna druÏstva zatím sbírají zku‰enosti, ale dle vyjádfiení trenéra ·tramberka p. Slaniny, jenÏ se dlouhodobû vûnuje
propagaci dívãí kopané na severní Moravû, t˘my Jedlownika a AFC Vefiovice by se
v 2. lize Ïen skupiny Sever urãitû neztratily. Vzhledem k uvaÏované zmûnû organizace soutûÏe Ïen na Moravû pro sezonu
2007/2008, kdy by mûla vzniknout jedna
celomoravská 2. liga a dvû aÏ tfii regionální 3. ligy, je vznik a fungování nov˘ch t˘mÛ nezbytnou podmínkou pro rozvoj
Ïenské kopané na Moravû. A právû tato
nová druÏstva se ve ·tramberku pfiedstavila ve velmi dobrém svûtle. Pokud bude
jejich v˘konnost stoupat dosavadním
tempem budou v mistrovské soutûÏi pfií‰tího roku zdatn˘mi soupefikami ostatním
t˘mÛm.
Pro domácí hráãky to byla zkou‰ka odvahy, neboÈ v t˘mu startovala polovina dívek ve vûku 12—13 let. Bylo v‰ak vidût, Ïe
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se mnohem star‰ích a fyzicky zdatnûj‰ích
soupefiek nebály a tento rozdíl vyrovnávaly kombinaãní hrou a dodrÏováním taktick˘ch pokynÛ trenéra. Pouze vych˘lená
stfielecká mu‰ka domácích podle p. Slaniny zabránila lep‰ímu v˘sledku ·tramberaãek. Hra domácích byla zaloÏena na
dobrém sloÏení obrany, která v‰ak musela odolávat pfieãíslením ze strany soupefie,
neboÈ ne v‰echny hráãky záloÏní fiady se
staãily vracet.
SloÏení domácího t˘mu: Jurániová
Erika, Glogarová Katrin, Staffová Katefiina, Michálková Jitka, Plachtová DanielaDvofiáková Hanka, Kubíãková Romana,
Rusínková Îaneta, Vlkoviãová Terezka,
Slavíková Stanislava, Kociánová Klára.
Stfiídaly: Monika Michálková, Katefiina
Milichová, Vajdová Nikola, Berylová Veronika.
Velk˘m pfiínosem pro cel˘ turnaj byl
v˘kon rozhodãího pana Václava Hru‰ovského. Hosté vyjádfiili spokojenost jak
s úrovní turnaje, tak pfiátelskou atmosférou, která celou akci provázela. Pfiispûla
k tomu urãitû zku‰enost organizátorÛ,
podpora matefiského oddílu TJ Kotouã
·tramberk jako i pfiedstavitelÛ mûsta,
ktefií nadále podporují rozvoj dívãí kopané, jenÏ má ve ·tramberku mnohaletou
tradici.

Utkání: ·tramberk — Hrachovec 3:0,
Vefiovice — Jedlownik 0:1,
·tramberk — Vefiovice 1:3,
Jedlownik — Hrachovec 4:0,
·tramberk — Jedlownik 1:3,
Vefiovice — Hrachovec 3:0
Koneãné pofiadí turnaje:
1. Jedlownik
3 3 0
2. AFC Vefiovice 3 2 0
3. TJ ·tramberk 3 1 0
4. TJ Hrachovec 3 0 0

0
1
2
3

8:1
6:2
5:6
0:10

9
6
3
0

Zpracoval: Slanina Ladislav
ãlen v˘boru oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk

Kam za sportem
JÓGA VE ·TRAMBERKU
Cviãení jógy podle systému
Jóga v denním Ïivotû,
zamûfiené proti bolestem zad, kloubÛ
„Sarva hity asány“ bude pro sezonu
2006—2007 zahájeno
v úter˘ 3. 10. 2006 v 17.45 hod.
v Klubu seniorÛ ve ·tramberku
(pod Námûstím) na Dolní Ba‰tû.
BliÏ‰í informace na tel. ã. 556 801 618
u paní Jarmily Kubicové
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„BABY CLUB“
DDM ·tramberk v leto‰ním roce nabízí
novinku „BABY CLUB“ pro maminky
s mal˘mi dûtmi v pfied‰kolním vûku.
Nabízíme program:
‚ cviãení rodiãÛ s dûtmi
‚ hry a zpûv
‚ tanec
‚ malování
SchÛzky jedenkrát t˘dnû v dobû
od 9.00 do 11.00 hod. v DDM ·tramberk,
NádraÏní 450
První schÛzka se uskuteãní 5. 10. 2006
v 9.00 hod.
Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast.
BliÏ‰í informace u Reginy ·mahlíkové,
tel. 556 813 019

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334

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. 775 305 382

Instalatérství

Inzerce

provádí
montáÏe a rekonstrukce

• Mediaservis hledá doruãovatele tisku
a letákov˘ch zásilek pro obec ·tramberk.
Jedná se o práci na zkrácen˘ úvazek:
pondûlí — sobota.
Informace na tel. 724 007 048,
556 715 478 paní Horáková

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

Realitní a dražební kancelář MONETAR
se sídlem ve Frýdku–Místku
zprostředkuje profesionální prodej vaší nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, Štramberk, Bařiny 740 (Občerstvení)
mob.: 605 713 049, www.monetar.cz, tel. 558 431 887 (F–M)
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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 9/2006. 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

Vážení občané,
i ve funkčním období 2006—2010 se KDU-ČSL společně
s dalšími nestraníky uchází o vaši přízeň pod mottem:

„Klidným vývojem za Štramberk pro Štramberáky“
Naše kandidátka č. 3 má toto složení:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ing. Jan David, 51 let, ekonom
Marie Sopuchová, 51 let, zdravotní sestra
Mgr. Pavla Jurková, 57 let, vedoucí odboru
Ing. Jiří Morčinko, 37 let, produktový specialista
Vojtěch Monsport, 37 let, technik
Michal Dostál, 31 let, technik
Ing. Zdeněk Gold, 50 let, konstruktér
Ing. Karel Váňa, 35 let, učitel
Anna Šrámková, 42 let, podnikatelka
Jarmila Šebková, 57 let, důchodkyně
Eduard Schönweitz, 42 let, zámečník
Petra Kahánková, 30 let, zdravotní sestra
Ing. Lubomír Sopuch, 48 let, technik
Miroslav Geryk, 24 let, dělník
Lenka Veřmiřovská, 42 let, prodavačka
Anna Geryková, 49 let, důchodkyně
Alois Cigán, 64 let, důchodce
Ing. Dana Marková, 41 let, učitelka
Ludmila Petrášová, 46 let, krejčová
Augustin Hykel, 70 let, důchodce
Josef Marek, 66 let důchodce

MS ODS Štramberk
Volební program 2006—2010
S Vaší podporou vytvoříme podmínky pro lepší život
ve Štramberku
Správa majetku města
– opravit zanedbané městské budovy — Šňůrková, Dům dětí a mládeže, Dům služeb
– dokončit přípravu lokality „Pískovna“ k výstavbě rodinných domů
– posílení významu Technické správy s ohledem na pořádek a čistotu ve městě
– prodej areálu bývalé oční léčebny
– transparentní přidělování veřejných zakázek
Finanční oblast:
– účelné vynakládání finančních prostředků — hospodaření organizací, příspěvky…
– získávání finančních prostředků — dotační tituly z kraje, státu, EU
– veřejná kontrola nad hospodařením města
Doprava a bezpečnost
– oprava místních komunikací — Bařiny, Hraničky, Libotín, Dolní ulice,…
– dokončení obnovy dopravního značení
– dořešení dopravní situace na průtahu městem (parkování, rychlost, chodníky)
– důsledně řešit porušování vyhlášek a nařízení týkající se čistoty ve městě,
rušení nočního klidu, porušování dopravních předpisů,…
Životní prostředí
– dokončení odkanalizování Koziny, Špice, Pískovny, K Očnímu
– zamezení tvoření nových černých skládek, odstraňování starých zátěží
– podpora třídění odpadů, častější svozy, pořádek u kontejnerů
– kontrola kvality ovzduší ve městě
Kultura, sport, volný čas
– podpora místních spolků, klubů a všech forem podporujících kulturní, sportovní
a společenskou činnost ve městě
– doplnění sportovního areálu na Bařinách, koupališti, u školy o další zařízení na využití
volného času dětí a mládeže
Turistický ruch a propagace města
– zajištění důstojných oslav 650 let od založení města
– zkvalitnění úrovně propagace města — vítací tabule, orientační značení, MIC,…
– zvýšení atraktivnosti hradu — nasvícení hradního prostoru, oprava schodů na hrad
– pravidelná údržba národního sadu a oprava vstupní brány
Městský úřad
– hledání úspor v oblasti státní správy
– posílení prvků samosprávy — správa majetku, informatika, propagace,…
– důsledné vymáhání pohledávek města
– zefektivnění práce úřadu
– přiblížení úřadu občanům — informační pracoviště

Vážení spoluobčané!
Četli jste náš volební program na druhé straně?
Přijďte si o něm popovídat s kandidáty za ODS:
16. 10. 2006 v 16.00 hodin
17. 10. 2006 v 16.00 hodin
v 17.00 hodin
18. 10. 2006 v 16.00 hodin
v 17.00 hodin

—
—
—
—
—

restaurace DALLAS
Bařiny, před cukrárnou
restaurace Palárna, zahrádka
Libotín, koupaliště
Kulturní dům, Náměstí

Připravme společně Město Štramberk na 650. výročí založení.

Všichni dohromady dokážeme mnoho.

S Vaší podporou to dokážeme.

S Vámi to dokážeme.
11. Ing. Pavel Podolský, 57 let, vrcholový manager, K Očnímu 677
12. Josef Vašek, 57 let, vedoucí Technické správy města, Bařiny 701
13. Ing. Václav Šimíček, 50 let, vedoucí úředník, Vrchní Cesta 126
14. Mgr. Pavlína Kvasničková, 32 let, podnikatelka, Hornychovice 901
15. Bc. Jana Povalová, 41 let, podnikatelka, Závišická 971
16. Ing. Miroslav Wisnar, 39 let , podnikatel, Náměstí 24
17. Ing. Petr Venský, 41 let, podnikatel, Zauličí 116
18. Robert Turský, 64 let, důchodce, Zauličí 184
19. Mgr. Jana Milichová, 45 let, středoškolský pedagog, Vrchní Cesta 124
10. Jaroslav Hanzelka, 44 let, živnostník, Kopec 992
11. Miroslav Lichnovský, 38 let, stavbyvedoucí, K Očnímu 617
12. Ondřej Šimíček, 22 let, student, Vrchní Cesta 126
13. Karla Harrandová, 49 let, podnikatelka, Náměstí 15
14. Antonín Socha, 66 let, důchodce, K Očnímu 936
15. Jiří Hanzelka, 41 let, podnikatel, Kozina 525
16. MUDr. Petr Huvar, 44 let , privátní lékař, Kozina 649
17. Kateřina Důjková, 40 let, podnikatelka, Bařiny 734
18. Zdeněk Holubek, 56 let, živnostník, Náměstí 25
19. Josef Novobilský, 63 let, důchodce, Hraničky 399
20. Pavel Černý, 56 let, důchodce, Kopec 107
21. Valerie Malíková, 51 let, podnikatelka, Štramberk, Bařiny 817

âeská strana sociálnû demokratická
01. Prof. ing. Jifií TÛma, CSc., 59 let, vysoko‰kolsk˘ pedagog
02. Pavel Jeliã, 53 let, automechanik
03. Ferdinand Jifiíãek, 67 let, dÛchodce
04. Antonín Lacka, 68 let, dÛchodce
05. Franti‰ek Ja‰ek, 69 let, dÛchodce
06. Stanislav Vanûk, 75 let, dÛchodce
07. Pavel Kelnar, 39 let, Ïelezniãáfi
08. Jaromír Jifiíãek, 42 let, elektromechanik
09. Karel Ja‰ek, 55 let, automechanik
10. Jaroslav Najvar, 73 let, dÛchodce

Slovo volební strany KSČM ve Štramberku
k volbám do zastupitelstva města.
Vážení spoluobčané

Komunistická strana Čech a Moravy je nedílnou součástí politického
systému našeho státu i města. Našim dlouhodobým cílem je sociálně
spravedlivá společnost a právní stát s rovností šancí pro každého.
V městské samospávě nám jde o poměrné zastoupení všech politických
stran a hnutí ve vedení města, rozvoj přímé demokracie, tvůrčí spolupráci
a otevřenou komunální politiku, pod veřejnou kontrolou.
Při Vašem zvažování, kterou volební stranu ve volbách do zastupitelstva
města 20. a 21. října 2006, budete preferovat, Vám doporučují naši kandidátku,
která má ve svých řadách patrioty města — rodáky, osvědčené komunální
politiky i nové tváře, odborně způsobilé k výkonu svěřeného mandátu.
Mohu Vás ujistit, že pokud nám dáte svůj hlas, bude štramberská organizace
KSČM své kandidáty podporovat a díky svému ukotvení ve veřejnosti, celé
volební období pečlivě hodnotit jejich aktivity a konfrontovat je spolu s Vámi
se sliby uvedenými ve Volebním programu.
Stanislav Hejtmančík
Předseda ZO KSČM
a kandidát do zastupitelstva

Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů
Pro Sdružení nezávislých kandidátů ve Štramberku je na 1. místě spokojenost občana, jeho důstojné podmínky k životu, dostupnost služeb, adekvátní zaměstnání, perspektiva
v bydlení i podnikání, bezpečnost, všestranná péče o mládež, pomoc ve stáří a nemoci
a celkové zvýšení životní úrovně. Budeme spolupracovat s každým, kdo věcně, konstruktivně, bez politických předsudků a ideové zaslepenosti se hodlá podílet na budování našeho společného domova — Štramberka.
Naši kandidáti jsou ze všech částí města, každý z nich chce přispět ke zvelebení svého
okolí i dynamickému rozvoji města a zavázal se pracovat po celé volební období v orgánech města. Záměrně dochází k posílení počtu i vlivu kandidátů z částí města, které se cítily opomíjeny a k vyššímu početnímu zastoupení žen.
Město Štramberk skýtá veliký potenciál ve svém jedinečném přírodním i historickém bohatství, na které chceme navázat aktivní prací, aby se stalo perspektivním místem k životu nás i budoucí generace.
Budeme prosazovat efektivní správu městského majetku, bytového fondu, památek a turistických dominant, vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání, cestovního ruchu a tvorbu
nových pracovních míst, usilovat o zachování podmínek pro postupný rozvoj školství, mimoškolních aktivit, využití volného času, kulturu a sport, péči o životní prostředí, starší
a nemocné spoluobčany. Dále se konkrétně zasadíme zejména o:
— komplexní regeneraci sídliště Bařiny, tj. opravu komunikací, chodníků, bytového fondu, veřejného osvětlení, vybudování parkovacích a odstavných ploch, míst pro garáže
a obnovu zeleně
— odkanalizování čtvrtě Kozina, spolu s vybudováním chodníků, opravu a dokončení komunikací, důsledné sledování dodržování limitů hluku, prachu, otřesů a snížení dopravní zátěže
— zajištění bezproblémového zásobování vodou a likvidace splaškových vod v Libotíně
— opravu dalších místních komunikací a chodníků (např. Dražné, Hraničky, Finské domky, ul. Novojičínská aj.), dořešení autobusových zastávek a čekáren
— řešení dopravních problémů budováním dalších míst pro stání, parkování a garážování (např. Pískovna), včetně dokončení výměny dopravního značení na celém katastru
— zajištění alespoň jedné lokality pro výstavbu nových rodinných domků
— zachování lékárny ve městě
— podporu využití areálu bývalé oční léčebny
— podporu rámcovému vzdělávacímu programu ve školství a zájmu veřejnosti o celoživotní vzdělávání a přístup na veřejně dostupný internet
— plnohodnotné využití volného času mládeže, a to zejména dokončením areálů koupaliště Libotín, okolí hřiště kopané na Bařinách, vstupu do Národního sadu a venkovních
hřišť u tělocvičny
— opravu schodů na Trúbu
— zajištění dopravní obslužnosti města
— zamezení chuligánství, rušení nočního klidu, neukázněnosti a vandalství
Víme, že jsou to ambiciózní cíle a na vše rozpočet města stačit nebude. Na období let
2007—2010 se připravuje enormní podpora rozvoje regionů financováním ze strukturálních fondů EU. Kvalitními projekty zajistíme, aby Štramberk byl úspěšný v získávání těchto finančních zdrojů.
Nedáváme plané a nesplnitelné sliby, a proto se v případě volebního úspěchu
zasadíme, aby program rozvoje města na další období byl každoročně podrobován
veřejné kontrole a připomínkám občanů.
Bezpartijní spoluobčané Vám nabízejí svoje síly, volby nevyhrají jen Vaše sympatie,
ale hlasy.

