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…z jednání rady
Tak uÏ to mají za sebou chudáci dûti
a chudáci nûktefií dospûlí také, myslím
prázdniny a dovolenou. Ale optimismus
je tfieba pûstovat ve velkém. âeká nás
pfiece nádhern˘ podzim a dûti ve ‰kolách
kamarádi a spousty nov˘ch vûdomostí
a dobrodruÏství v dÏungli pfied tabulí.
Rada mûsta se na svém 45. zasedání zaobírala pfiedev‰ím finanãnictvím. Vzala
na vûdomí hospodafiení mûsta ·tramberka za 1. pololetí roku 2001, zprávu
o ãinnosti finanãního v˘boru a doporuãila
zastupitelstvu mûsta ke schválení úpravu
rozpoãtu ke dni 30. 6. 2001. Zprávy pfiedkládali pfiedseda finanãního v˘boru Ing.
Pfiemysl Hajník a vedoucí finanãního oddûlení Mûstského úfiadu ve ·tramberku
Alena ZrÛnková. Rada mûsta uloÏila finanãnímu oddûlení jednak provést kontrolu v˘kazÛ a v˘poãtu poplatkÛ z tûÏební
ãinnosti Kotouã s. r. o. a jednak projednat
s poplatníky zpÛsob a v˘‰i odvádûní poplatkÛ za lázeÀsk˘ a rekreaãní pobyt. Za
splnûní obou úkolÛ zodpovídá vedoucí finanãního oddûlení Alena ZrÛnková s termínem do 30. 9. 2001. Dále rada schválila
program a datum 15. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka, a to dne 6. 9.
2001 v 17.00 hod. v sále Kulturního
domu na Námûstí. Jste srdeãnû zváni.
Pfii projednávání organizaãních záleÏitostí vzala rada na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky nûkter˘ch mimo‰trambersk˘ch organizací, Ïádosti t˘kající se
pronájmu nebytov˘ch prostorÛ a informaci o existenci v˘hodnûj‰í nabídky na
odkup akcií âeské spofiitelny a. s. Bylo

schváleno rozdûlení finanãních pfiíspûvkÛ
‰trambersk˘m obãansk˘m sdruÏením
a spolkÛm na ãinnost a Dohoda mûsta ·tramberka s Tûlocviãnou jednotou Sokol.
Zastupitelstvu ke schválení byly doporuãeny zmûny územního plánu vesmûs
na rekreaãní zónu z dÛvodu v˘stavby chat
nebo domÛ a také odprodeje nemovitostí.
Investorovi mûsta, âestmíru Bárovi, byl
uloÏen úkol vypracovat cenovou nabídku
na opravu místní komunikace v lokalitû
DráÏné etapovû s termínem plnûní do
konce záfií.
Vrhnûme se tedy do víru událostí pfiicházejícího podzimu, zahoìme starosti
a vûnujme pozornost vûcem pfiíjemn˘m
a radostn˘m. „OvlivÀuj ovlivnitelné a nad
ostatním se povznes“ (A. Comte). Pfieji
pfiíjemn˘ vznes i povznes.
Vûra Michnová

Bude cementárna?
V‰echny písemné pfiipomínky od v‰ech
úãastníkÛ fiízení a taktéÏ od mûsta
·tramberka a jeho obãanÛ k zámûru na
obnovení v˘roby cementu ve ·tramberku
byly odeslány v fiádném termínu (do 18. 6.
2001) na Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
âR Praha.
MÎP âR vyzvalo dopisem z 25. 7. 2001
Kotouã ·tramberk, spol. s r. o., aby na základû tûchto pfiipomínek doplnil a dopracoval dokumentaci o hodnocení vlivÛ na
ÎP (dále EIA), a to zejména ze 17 zde popsan˘ch dÛvodÛ. Dle sdûlení zástupcÛ
spoleãnosti Kotouã vypl˘vá, Ïe dopracování dokumentace bude do konce srpna
t. r. provedeno a odesláno MÎP. Poté MÎP

opravenou dokumentaci znovu roze‰le
v‰em úãastníkÛm fiízení, na‰e mûsto na
úfiední desce znovu oznámí termín zahájení vefiejného nahlíÏení do této dokumentace a opût se budou moci k zámûru
vyjádfiit obãané a orgány mûsta. MÎP odsouhlasená EIA je potfiebná pro následující územní a stavební fiízení. Je nepochybné, Ïe dopracování dokumentace EIA
zpozdí pfiedpokládan˘ termín získání stavebního povolení a zahájení stavby. Dle
sdûlení investora je v‰ak termín zahájení
zku‰ebního provozu v novém závodû od
1. 1. 2003 stále reáln˘.
K projednání podmínek mûsta i obãanÛ
se uskuteãnilo nûkolik jednání se zástupci spoleãnosti Kotouã a také 2 jednání s panem Luìkem ·ílen˘m, jednatelem potencionálního investora, spoleãností s r. o. LASSELSBERGER CZ. Ve‰kerá
intenzívní jednání slouÏí k tomu, aby
pfied zahájením provozu cementárny byly
splnûny pokud moÏno v‰echny podmínky
mûsta a obãanÛ. Je tfieba konstatovat, Ïe
spoleãnost jasnû deklarovala eminentní
zájem splnit v‰echny podmínky t˘kající
se nepfiekroãení zákonn˘ch limitÛ a hygienick˘ch norem (hluk, prach, imise, otfiesy)
a je pfiipravena tyto vlivy dát pod kontrolu
vefiejn˘m monitoringem. Investor rovnûÏ
pfiipravuje varianty dopravního fie‰ení co
nejcitlivûj‰í k obãanovi a hodlá se podílet
na fie‰ení problémÛ s dopravní zátûÏí ve
mûstû. Na druhé stranû bylo jasnû fieãeno,
Ïe investor buduje pfiednostnû v˘robní
závod a nikoli ve‰keré nahromadûné problémy dotãen˘ch mûst a obcí. Spoleãnost
ústy jednatele splní podmínku tûÏit pouze
ve stávajícím (plotem ohraÏeném) dob˘vacím prostoru a nebrání se pfievodu ãásti
hory Kotouã (NPP ·ipka vã. Národního
sadu) za dohodnut˘ch podmínek na
mûsto ·tramberk. Musím na tomto místû
pfiipomenout, Ïe Kotouã ani jeho ãást nikdy od zahájení tûÏby v 19. století nebyl
v majetku mûsta.
Zastupitelstvo mûsta dalo za pfiedem
stanoven˘ch podmínek 14. 6. 2001 znovuobnovení závodu na v˘robu cementu
zelenou, stejnû tak uãinilo cca 2/3 obãanÛ

v anketû vyhlá‰ené MÚ (viz v˘sledky na jiném místû tûchto ·N). Vedení mûsta
proto bude pokraãovat v konstruktivním
vyjednávání s investorem s cílem co nej‰etrnûj‰ího vlivu novûzavedené v˘roby cementu na obãana mûsta.
Ing. Jan Socha

Informace sluÏeb mûsta
V pátek 14. záfií a v sobotu 15. záfií
2001 se uskuteãní svoz nebezpeãného odpadu na katastru na‰eho mûsta.
Svoz bude provádût firma Slumeko Kopfiivnice. Zastávky vozidla budou:
Pátek 14. záfií:
Bafiiny u restaurace Bafiinka
Paneláky u Domu mládeÏe
DráÏné u vlakového nádraÏí
Parkovi‰tû u Z· na Zauliãí

15.00—16.00
16.10—17.10
17.15—17.50
18.00—18.45

Sobota 15. záfií:
Námûstí
8.30—09.30
Závi‰ická ul.
9.40—10.40
Libotín U Petfikovsk˘ch
10.45—11.15

Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je
zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Pfii odevzdání odpadu pfiedloÏí obãan dokolad o zaplacení poplatku za komunální
odpad. Jinak mu bude odevzdané mnoÏství odpadu fakturováno podle ceníku.
Mezi nebezpeãn˘ odpad patfií: plechovky od barev, akumulátory, odpadní
motorové a pfievodové oleje, mazací tuky,
barva, lepidlo, fotochemikálie, léky, záfiivky, ledniãky, mrazniãky, televizory.
Bytová správa informuje nájemce
mûstsk˘ch bytÛ, ktefií dluÏí za nájem
a sluÏby spojené s uÏíváním bytu, Ïe se
k dluÏné ãástce pfiipoãítává poplatek
z prodlení za kaÏd˘ zapoãat˘ mûsíc, kdy
nezaplatili. Tento poplatek z prodlení,
kter˘ náleÏí pronajímateli, je souãástí
platn˘ch nájemních smluv, viz odst, ã. 2.
Îádáme proto nájemce, aby ve svém
vlastním zájmu doplatili dluÏné ãástky.
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Josef Va‰ek, vedoucí SM

Obránců míru 6, 703 00 Ostrava
Tel./fax: 069/6614478, tel.: 069/6614476,
e–mail: canoconsult@volny. cz
Připravovaná veřejná dražba dětského tábora ve Štramberku
Jedná se o dětský tábor situovaný ve Štramberku. Tábor tvoří zejména
1 hlavní budova, 3 nízké budovy, 29 chatek včetně pozemku. Areál je
oplocen. Areál je značně zanedbaný. Pro další užívání je nutné provést
opravy. Nachází se v pěkném prostředí s krásným výhledem na okolní
krajinu (LV č. 1571 pro k. ú. Štramberk, obec Štramberk, okres Nový Jičín, u katastrálního úřadu Nový Jičín). Předpokládané nejnižší podání
cca 750 000 Kč.
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ZPRACOVÁNÍ V¯SLEDKÒ ANKETY OBâANÒ K ZÁMùRU OBNOVIT
VE ·TRAMBERKU ZÁVOD NA V¯ROBU CEMENTU

Anketa byla souãástí ãervencového vydání ·trambersk˘ch novinek 7/2001. Do v‰ech
domácností ve ·tramberku bylo rozdáno 1400 anketních lístkÛ, vráceno vyplnûn˘ch
bylo 81 tj. 5,8 %.
JelikoÏ na nûkter˘ch anketních lístcích byly uvedeny i dal‰í osoby, které s názorem
souhlasí, byl vyhodnocen jak poãet odevzdan˘ch anketních lístkÛ, tak rovnûÏ poãet
osob sdílejících dan˘ názor.
V˘sledky
Odevzdan˘ch lístkÛ celkem: . . . . . . . . 81 osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
z toho pro . . . . . . . . . . . . . . 52 tj. 64,2% z toho pro . . . . . . . . . . . . . . 69 tj. 65,7%
proti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 tj. 35,8% proti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 tj. 34,3%
Detailnûji:
lístkÛ
osob

PRO bez
podmínek

PRO za
podmínek ZM

Pro za jin˘ch
podmínek

Proti

16 tj. 19,8%
19 tj. 18,1%

33 tj. 40,7%
46 tj. 43,8%

3 tj. 3,7%
4 tj. 3,8%

29 tj. 35,8%
36 tj. 34,3%

Po uzávûrce bylo na MûÚ ·tramberk doruãeno je‰tû 11 anketních lístkÛ, z toho 10
souhlasn˘ch bez podmínek a 1 nesouhlasn˘.
Ing. Jan Socha

Informace
K DùTSKÉMU H¤I·TI NA BA¤INÁCH

Mûsto vybudovalo dûtské hfii‰tû na Bafiinách za bytov˘m domem 816—818.
Toto hfii‰tû je vefiejnû pfiístupné pro
v‰echny dûti z Bafiin. Vybudování hfii‰tû
stálo mûsto 46 tisíc korun. Odvoz a uloÏení ãerné skládky 6000 Kã a dvû fÛrky
písku cca 1800 Kã, coÏ je témûfi 54 000
Kã. JelikoÏ vznikly dal‰í poÏadavky ze
strany obãanÛ, jako oplocení hfii‰tû (oddûlení od parkovi‰tû), laviãky k pískovi‰ti,
dovoz domeãku a houpaãky od pana
Hykla, nátûrové barvy apod., které mûsto
nemûlo uÏ v plánu investovat, a tak z iniciativy obãanky Bafiin vybralo mezi obyvateli sídli‰tû celkem 4100 Kã. Ty jsou urãeny na v˘‰e jmenované aktivity navíc.
Jen pro zajímavost jsme nechali zpracovat nabídku oplocení, které by stálo asi
17 000 Kã (sloupy a fietûzy). Je chvályhodné, Ïe se hodnû obyvatel Bafiin zúãastnilo brigády a pomohlo vlastnû mûstu zlikvidovat ãernou skládku a urychlit tak vy-

budování dûtského koutku. Díky v‰em.
Z neznám˘ch zdrojÛ se na Bafiinách
roz‰ífiil názor, Ïe hfii‰tû mohou nav‰tûvovat jen ti, ktefií pfiispûli ãástkou 50 Kã.
Opakuji, Ïe se jedná o soukromou iniciativu a vá‰ dobrovoln˘ finanãní pfiíspûvek
bude vyuÏit na v˘‰e jmenované vícenáklady, ale zdÛrazÀuji, Ïe mûsto tento pfiíspûvek po obãanech nevyÏadovalo.
Vûra Michnová, metodik komise sportu,
mládeÏe a vyuÏití volného ãasu

František Daněk–Sedláček
a Štramberk
Kulturní komise města Štramberka připravuje na podzim tohoto roku první
soubornou výstavu věnovanou malíři
Fr. Daňkovi–Sedláčkovi, velkému ctiteli
našeho města. Obracíme se proto na
všechny pamětníky umělcova štramberského působení, resp. majitele originálů jeho prací, s prosbou o spolupráci. Můžete-li nám pomoci, volejte
prosím na telefonní číslo 0656 / 852240,
p. Aleš Durčák, Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku. Děkujeme vám.
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Mûsto ·tramberk vyhla‰uje v˘bûrové
fiízení na pronájem nebytového prostoru v domû ã. p. 820 na ulici NádraÏní ve ·tramberku — DÛm sluÏeb
(b˘valá obuv). Písemné pfiihlá‰ky zasílejte do 3. záfií 2001 na adresu
Mûstského úfiadu ve ·tramberku, Námûstí 310, 742 66 ·tramberk. BliÏ‰í
informace poskytne ing. Václav ·imíãek na tel. ãísle 0656 /81 20 93.

Dny evropského dûdictví
V âESKÉ REPUBLICE
EHD v âeské republice se pravidlenû
konají druh˘ záfiijov˘ víkend, v roce 2001
ve dnech 8. a 9. záfií. O t˘den dfiíve je
SdruÏením a mûstem, které vyhraje v˘bûrové fiízení, pofiádáno národní zahájení.
Letos se ve dnech 31. srpna a 1. záfií uskuteãÀuje v Olomouci obohaceno v˘znamn˘mi akty. Jednak slavnostním vyhlá‰ením zápisu Sloupu Nejsvûtûj‰í Trojice na
seznam svûtového dûdictví UNESCO, jednak udílením titulu Nositel tradice lidov˘ch fiemesel ministrem kultury âeské
republiky.
Doprovodná témata EHD 2001 v âeské
republice jsou: Krásy baroka a Hasiãské
památky a historické tradice. Ve ·tramberku mohou zájemci nav‰tívit Farní
kostel sv. Jana Nepomuckého, a to dne 8.
záfií 2001 v dobû od 10 do 19.30 hodin a 9.
záfií 2001 v dobû od 10 do 18 hodin. Na
námûstí pak mÛÏou zájemci shlédnout
Hasiãsk˘ historick˘ dopravní automobil
TATRA 26/30, tzv. „stafienka“, a to dne
8. a 9. záfií 2001 vÏdy od 9 do 17 hodin.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí bude „stafienka“ v hasiãské zbrojnici na Zauliãí.
Mimo dvû pfiedchozí památky si pak
náv‰tûvníci mohou prohlédnout Starou
vûÏ, a to ve dnech 8. a 9. záfií 2001 vÏdy od
10 do 17 hodin v amfiteátru „Pod Starou
vûÏí“.
Jana Königová, vedoucí oddûlení KPCR

·tramberské kulturní léto
záfií 2001
1. záfií Truchlící pozÛstalí. Komedie
o tfiech dûjstvích od Bronislava Nusiãe,
kterou sehraje Divadelní spolek Kotouã
·tramberk. Zaãátek v 19.30 hodin v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“, v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v sále Kulturního domu.
Vstupné: dospûlí 25 Kã, dûti 10 Kãs.
9. záfií Koncert SdruÏení hudebníkÛ
DO mûsta ·tramberku u pfiíleÏitosti
DnÛ evropského dûdictví. Zaãátek v 15
hodin na námûstí. V pfiípadû nepfiíznivého
poãasí se koncert neuskuteãní.
16. záfií Koncert hisotrické hudební
skupiny Musica da gamba.
Zaãátek v 15 hodin v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncert pfiekládá do Kulturního domu.
Vstupné dobrovolné.

Kam za sportem
v mûsíci záfií
Kopaná — hfii‰tû Bafiiny
MuÏi – krajská soutûÏ
So 15. 9. 16.00 ·tramberk—Katefiinice
So 29. 9. 15.30 ·tramberk—Kozlovice
Îeny – Moravskoslezská liga
So 1. 9. 14.00 ·tramberk—Otrokovice „B“
So 15. 9. 14.00 ·tramberk—Krásné Pole
So 29. 9. 14.00 ·tramberk—Krnov
Dorostenci – okresní pfiebor
So 8. 9. 14.15 ·tramberk—Libho‰È
So 22. 9. 13.45 ·tramberk—Trojanovice I
Îáci – okresní pfiebor
So 8. 9. 10.00 ·tramberk—Îilina
So 22. 9. 10.00 ·tramberk—Jistebník
Benjamínci
Pá 7. 9. 17.00 ·tramberk—Kopfiivnice
Út 18. 9. 17.00 ·tramberk—Vefiovice
Út 25. 9. 17.00 ·tramberk—Petfivald
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Program kina ·tramberk

Jubilanti

NA MùSÍC ZÁ¤Í 2001

v mûsíci záfií 2001

Nedûle 2. 9. v 17.00 a 19.30 h, vst. 39 Kã
ANDùL EXIT
âesk˘ film, 100 min, od 15 let. KaÏd˘ vede
válku s kaÏd˘m, i láska je jen jin˘m slovem
pro zápas. Hrají: JAN âECHTICK¯, ZUZANA
STIVÍNOVÁ, PAVEL LANDOVSK¯ a dal‰í.

70 let Franti‰ek Îáãek, Bafiiny 718
Karel Ilek, Dolní ba‰ta 254
75 let Vlasta Zemanová, Bafiiny 723
Josef Marek, DráÏné 869
Jaroslav Marek, Horní ba‰ta 306
81 let Anna Kramoli‰ová, Zauliãí 120
Anna Purmenská, NádraÏní 406
84 let Jaroslav Ja‰ek, Hornychovice 794
85 let Marie Havranová, Kozina 559
87 let Marie Fojtíková, Bafiiny 719
88 let Ladislav BartoÀ, Kozina 560

Nedûle 9. 9. v 17.00 a 19.30 h, vst. 39 Kã
NEP¤ÍTEL P¤ED BRANAMI
Váleãn˘ film, titulky, 120 min, od 12 let.
Jedin˘ v˘stfiel mÛÏe zmûnit historii. Elitní
jednotka odstfielovaãÛ uprostfied váleãné
vfiavy v bitvû o Stalingrad. V hl. rolích JUDE
LAW a JOSEPH FIENNES.
Nedûle 16. 9. v 17.00 a 19.30 h, vst. 39 Kã
PO âEM ÎENY TOUÎÍ
Komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘
Skvûl˘ MEL GIBSON v komedii z prostfiedí
reklamního byznysu.
Nedûle 23. 9. v 17.00 a 19.30 h, vst. 39 Kã
PURPUROVÉ ¤EKY
Francouzsk˘ thriller, titulky, 105 min, od
15 let. JEAN RENO a VINCENT CASSEL na
stopû sadistického vraha z alpského údolí.
Strhující thriller podle best selleru Jean–
Cristophera Grangea.
Nedûle 30. 9. v 17.00 a 19.30 h, vst. 39 Kã
15 MINUT
Thriller, titulky, 120 min, od 15 let. 15 minut je prvním hollywoodsk˘m filmem, ve
kterém jednu z hlavních rolí hraje ãesk˘
herec. Je tfieba fiíct, Ïe KAREL RODEN se tohoto úkolu zhostil více neÏ se ctí. Film byl
premiérovû uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlov˘ch Varech.
NA MùSÍC ¤ÍJEN 2001 P¤IPRAVUJEME:
MUMIE SE VRACÍ, BRAVO GIRLS, QILS

v lokalitû Libotín cca
• Koupím pozemek
2

500—1000 m . Tel.: 0656/812784, mobil
0608 718356, paní ·panihelová

• Farní sbor âeské církve evangelické

·tramberk nabízí pronájem bytov˘ch prostor
ve sborovém domû âCE Pfiíbor. Jedná se o tfii
obytné místnosti s pfiíslu‰enstvím o v˘mûfie:
obytné místnosti 50,4 m2, pfiíslu‰enství 18,4
m2. Byt je vytápûn lokálním ústfiedním topením na plyn. Pronájem je moÏn˘ od listopadu
2001, nabídky zasílejte do 30. 9. 2001 na adresu: Farní sbor âCE ·tramberk, Zauliãí ã.
473, 742 66 ·tramberk. BliÏ‰í informace ·.
Marosz, tel.: 0656/812350, ing. K. Neumann
tel. 0656/722895 po 17. hodinû.

• âalounictví Filip Jifií nabízí: — opravy

ãalounûného nábytku — ãalounûní dvefií
(i v bytû) — taburetky — leti‰tû. Dovoz i odvoz zaji‰tûn. Tel.: 0606 / 457 142, Hornychovice 853, ·tramberk

• Plynoservis. Znaãkov˘ odborn˘ servis
kotlÛ, bojlerÛ, sporákÛ: Atoma, Ariston,
Baxi, Dakon, Destila, Fais, Feroli, Junkers, HoferRadiant, Mora, MCN, NordGas, Oceán, Odra, Termona, Karma,
Protherm, Wiadrus. — Nabízím: Pravidelné prohlídky, ãi‰tûní, opravy. âistûní ucpan˘ch kotlÛ vodním kamenem a vápencem
moderní technikou 100% úãinnost. Odborné
sefiízení v˘konu kotle, sníÏení spotfieby a nákladÛ za topení. Opravy do 24 hodin vãetnû
sobot a nedûlí. — NezapomeÀte na pravidelné
prohlídky plynov˘ch spotfiebiãÛ. — Volejte!
— Jifií Kovalsk˘, Vefiovice 361, 742 73. Telefon: 0603 816 847, 0656 / 857 244.
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