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…z jednání rady
Koneãnû poãasí vypadá k svûtu a k radosti. UÏ rozkvetly v‰echny jarní — luãní,
lesní, okolo potoãní, ba i zahradní — kvûtiny.
Rada mûsta na své 7. schÛzi dne 1. dubna projednávala problematiku technick˘ch sluÏeb a bytové správy mûsta. Se
zprávou o ãinnosti oddûlení technické
správy vystoupil její vedoucí Josef Va‰ek
a se zprávou o bytové správû pak Ludmila
Pospí‰ilová, povûfiená fiízením tohoto oddûlení. Josef Va‰ek informoval radu
o práci svého kolektivu, o dobfie zvládnuté zimní údrÏbû vlastními silami
i technikou, o novém pfiístupu k péãi
o lesy v majetku mûsta, o novém úseku
osvûtlení na Libotínû a pfiípravû v˘mûny
rozvadûãÛ vefiejného osvûtlení v této lokalitû, které jsou v havarijním stavu a v˘mûnû vedení osvûtlení na Horeãce. Také
místní komunikace potfiebují péãi
a opravy. Na Libotínû byla opravena stará
panelová cesta, byly vymûnûny sbûraãe
povrchové vody a jiné práce, jako kácení
stromÛ, ofiezy, úklid dfievní hmoty, také
opravy v domech v majetku mûsta a samozfiejmû jarní úklid na území mûsta.
Práce je za nimi vidût, na‰e mûsto vypadá
ãistû a upravenû. Je tfieba podûkovat a pochválit.
Mûsto vlastní celkem 201 bytov˘ch jednotek. Ne v‰echny jsou I. kategorie, ale
bytová správa se snaÏí udrÏovat bytov˘
fond v pfiijatelné podobû. S nûkter˘mi nájemníky jsou opravdu velké problémy,
hlavnû s neplatiãi. K 31. lednu 2003 byl
dluh na nájemném pfies 200 tis. Kã. Nû-

které dluhy se podafiilo pracovnicím bytové správy na neplatiãích vymoci, ale
u nûkter˘ch jsou dluhy nedobytné,
opravdu není co závidût. Pracovníci bytové správy se starají o bûÏnou údrÏbu
bytÛ, odstraÀování závad z revizí elektro,
plynov˘ch, komínov˘ch, v˘mûny rozvodÛ
vody a dal‰í ãinnosti na které bychom
spotfiebovali celou dal‰í pÛlstránku. I zde
je tfieba podûkovat v‰em pracovníkÛm bytové správy, pfiedev‰ím pak paní Pospí‰ilové, která uÏ ukonãila svou ãinnost
v této funkci a vypomohla mûstu v nouzi,
do doby nástupu nové vedoucí oddûlení,
Jany Königové. Rada vzala obû zprávy na
vûdomí. Z tûchto projednávan˘ch hlavních bodÛ vyplynul úkol pro místostarostku mûsta Jindfii‰ku Kundlovou upfiesnit krytí jednotliv˘ch akcí v rozpoãtu na
rok 2003 a v pfiípadû potfieby navrhnout
zmûnu do rozpoãtu pro bytovou správu
a pro Josefa Va‰ka, vedoucího oddûlení
technické správy, pak úkol zpracovat ceník a podmínky prodeje dfievní hmoty
z mûstsk˘ch pozemkÛ. Starostovi spoleãnû s investorem mûsta âestmírem Bárem bylo uloÏeno projednat s vedením
SmVak. a. s. Ostrava narovnání majetkoprávních vztahÛ u nepfiedané kanalizace
mûsta.
V majetkoprávních záleÏitostech nebyl
doporuãen odprodej pozemku na Bafiinách. V organizaãních záleÏitostech rada
schválila smlouvu i s dodatkem o nájmu
hrobov˘ch míst, ceny za pronájmy hrobÛ,
smlouvu o poskytnutí neinvestiãní dotace
na financování potfieb jednotek sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ z rozpoãtu Moravskoslezského kraje a povûfiila starostu

podpisem této smlouvy. Byl schválen vítûz v˘bûrového fiízení na podnájem nebytov˘ch prostorÛ mûsta ve víceúãelové vûÏi
Bílá hora a to firma Centrum podnikání
a rozvoje, s. r. o. Kopfiivnice a starosta byl
povûfien podpisem této smlouvy.
Rada vzala na vûdomí Ïádost MUDr. Jifiiny Kahánkové o dofie‰ení finanãní pohledávky a neschválila zfiízení fondu na
opravy a modernizaci bytového fondu na
k.ú. mûsta ·tramberka.
8. zasedání rady mûsta dne 22. 4. 2003
mûlo na programu aktivity oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu. Zprávy pfiedloÏila Vûra
Michnová. Rada vzala na vûdomí pfiehled
kulturních a spoleãensk˘ch akcí na rok
2003, zprávu o pfiípravû turistické sezony
na rok 2003, propagaci mûsta ·tramberka
v roce 2003, informaci o internetov˘ch
stránkách mûsta a informaci o vydávan˘ch tiskovinách a propagaãních materiálech mûsta. Byl schválen provozní fiád
Kulturního domu ve ·tramberku i s pfiílohami a také zv˘‰ení poplatkÛ za pronájem prostorÛ v Kulturním domû ve ·tramberku.
Rada mûsta schválila ceny a podmínky
prodeje dfievní hmoty z mûstsk˘ch pozemkÛ, vyúãtování ostatní dopravní obsluÏnosti za rok 2002.
Byl schválen finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i
15 tis. Kã na Mezinárodní cyklistick˘ etapov˘ závod Gracia Orlová 2003, nebyl
schválen finanãní pfiíspûvek na vydání
publikace Hrady, zámky a tvrze Novojiãínska, ani pfiíspûvek na turnaj v mariá‰i.
Rada uloÏila tajemnici Evû Vefimifiovské
zpracovat ukazatele pro finanãní ohodnocení. Bylo zru‰eno v˘bûrové fiízení vyhlá‰ené radou mûsta v mûsíci fiíjnu na akci
dodavatele projektové dokumentace na
vyuÏití areálu koupali‰tû Libotín.
KdyÏ je venku hezky, máme hned lep‰í
náladu, v‰echno se zdá jednodu‰‰í a opravdovûj‰í, dobfie se uklízí, pracuje na zahrádce, chodí po procházkách, jezdí na
v˘lety a není ãas na stres ani hlouposti.
VyuÏijme kaÏdiãk˘ okamÏik. „Hlavní tajemství, jak si zachovat radostn˘ Ïivot, je

nedovolovat, aby nás maliãkosti znepokojovaly a zároveÀ umût si váÏit tûch drobn˘ch radostí, jeÏ nám osud poskytuje“
(S. Smiles).

Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane Podolsk˘…
Dnes jsem vyzpovídala pfiedsedu komise Ïivotního prostfiedí a zároveÀ ãlena
zastupitelstva a rady mûsta Ing. Pavla Podolského.
1. Jak˘ úkol má Ïivotní prostfiedí v na‰em mûstû?
K nejdÛleÏitûj‰ím úkolÛm v rámci Ïivotního prostfiedí patfií a pro budoucnost
bude patfiit udrÏení dosaÏeného stavu
v oblastech: ochrany ovzdu‰í dÛslednou
kontrolou systému vytápûní, ãern˘ch
skládek zapojením v‰ech obyvatel a podnikatelÛ do systému nakládání s odpady
a jejich likvidace. Dal‰í aktivitu je tfieba
smûfiovat také do oblastí: likvidace odpadních vod, péãe vlastníkÛ o pozemky, v˘chovy k ekologickému my‰lení v‰ech obãanÛ.
2. Co se v oblasti Ïivotního prostfiedí
podafiilo?
Bylo dosaÏeno dobré spolupráce se ‰kolou v oblasti ekologické v˘chovy dûtí
a mládeÏe a také s ekologick˘mi iniciativami, které pomáhají mûstu pfii údrÏbû
zelenû, ochranû vzácn˘ch druhÛ rostlin
i ÏivoãichÛ, ochranû pfiírody a podobnû.
Byly odstranûny nûkteré z ãern˘ch skládek.
3. A co se nepodafiilo?
Nepodafiilo se vyãistit katastr mûsta od
ãern˘ch skládek, vyfie‰it likvidaci odpadních vod a také se nepodafiilo pfiesvûdãit
a vychovat obyvatele na‰eho mûsta
k tomu, Ïe v jakém prostfiedí Ïijí, zda d˘chají ãerstv˘ vzduch, zda se topí v odpadcích záleÏí z velké ãásti také na kaÏdém
z nás.
Je tfieba si uvûdomit, Ïe Ïivotní prostfiedí kaÏdého z nás nekonãí dvefimi na-
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‰eho bytu, plotem na‰í zahrádky, nebo
komínem vypou‰tûjícím jedovaté látky do
ovzdu‰í.
Dûkuji za rozhovor. V. M.

Informace ze ‰koly
Jak uÏ jste si moÏná staãili v‰imnout,
toto místo ve ·trambersk˘ch novinkách
patfií informacím o dûní v Z· ·tramberk.
Kromû tradiãního vyuãování Ïijí Ïáci
i sportovnû. Bfiezen a duben byl zaslíben
hlavnû volejbalu. 21. 3. se na‰i chlapci vydali do Z· M. Horákové v Kopfiivnici k sehrání základního kola, kde si vedli velice
dobfie a postoupili do kola okresního konaného 2. 4. v Novém Jiãínû. I tady se jim
dafiilo a odnesli si stfiíbrné medaile a také
postup do dal‰ích bojÛ. Regionální kolo
se uskuteãnilo o ‰est dní pozdûji — 8. 4.
— v Z· 17. listopadu a zde ho‰i obsadili
3. místo.
I dívky se 20. 3. probojovaly do okresního kola, kdyÏ vyuÏily domácího prostfiedí. V okresním kole v Odrách se jim
3. 4. podafiila obsadit 2. pfiíãka.
Dá se fiíci, Ïe bfiezen a duben pfieje míãov˘m sportÛm, ale nesmíme také zapomenout na tro‰iãku ménû „akãní“ sport
— ‰achy. 22. 3. se v na‰í ‰kole uskuteãnila
liga ‰kol v ‰achu, ve které potvrdil své ‰achové kvality P. Bayer ze 7. tfiídy, kdyÏ obsadil 4. místo.
A uÏ jsou tu opût sporty míãové… Îáci
4. a 5. tfiídy se vydali 31. 3. do Kopfiivnice,
kde sehráli zápasy základního kola ve vybíjené a skonãili tfietí.
Dal‰ím míãov˘m kolektivním sportem,
v nûmÏ na‰e dûvãata potvrdila svÛj um,
byla halová kopaná. 8. 4. se po pfiedchozím postupu dívky vydaly do Z· E. Zátopka, kde se konalo regionální kolo —
finále severní Moravy. Na‰e fotbalistky nezklamaly a po penaltách obsadily 2. místo
za Z· Al‰ova.
Ale nejen sportem Ïije na‰e ‰kola…
5.—7. místo patfií P. Bayerovi, 9.—11.
místo J. Petrá‰ovi (oba ze 7. tfiídy), ktefií

se úãastnili okresního kola matematické
olympiády. F. Sykala potvrdil své matematické znalosti a ani v regionálním kole
MO si nevedl ‰patnû. Gratulujeme.
Îáci prvního stupnû se promûnili v recitátory a utkali se ve ‰kolním kole recitaãní soutûÏe.
14. duben byl dÛleÏit˘m dnem pro na‰e
deváÈáky, konaly se totiÏ pfiijímací
zkou‰ky na stfiední ‰koly.
A teì uÏ hurá do posledního ãtvrtletí
leto‰ního ‰kolního roku!
Za Z· ·tramberk Jana Milichová

Podûkování
Stále se pfiesvûdãujeme, Ïe mezi námi
Ïijí lidé, ktefií nemyslí jen na sebe. Chtûl
bych touto cestou vefiejnû podûkovat paní
Annû Chalupové, Horní Ba‰ta 281 a panu
Karlu VáÀovi ml., Zauliãí 189 za 40 bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ krve a získání Zlaté
plakety MUDr. Janského. Na‰im spoluobãanÛm patfií dík za hluboce lidsk˘ postoj,
kter˘m nezi‰tnû pfiispûli k záchranû
zdraví a ÏivotÛ jin˘ch a za projev opravdového lidství.
Ing. Jan Socha

Velvyslanec USA
ve ·tramberku
Ve ãtvrtek 10. dubna 2003 zavítal
v rámci náv‰tûvy Moravskoslezského
kraje na náv‰tûvu ·tramberka velvyslanec
Spojen˘ch státÛ Americk˘ch v âR pan
Craig Stapleton. Doprovázel ho hejtman
morslez. kraje Ing. EvÏen To‰enovsk˘,
pracovníci praÏské ambasády, krajského
úfiadu a pochopitelnû i ochranka. Bezpeãnostní opatfiení kaÏd˘ v dobû právû probíhajícího iráckého konfliktu chápal.
Po pfiivítání v obfiadní síni mûsta
a krátkém pfiedstavení se pan velvyslanec
zapsal do pamûtní knihy mûsta. Hosté se
v doprovodu starosty a místostarostkynû
mûsta seznámili s historií i souãasností
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mûsta, Ïivû se zajímali o prÛmysl a cestovní ruch ve mûstû a okolí. Po letmé
prohlídce námûstí se hosté odebrali poobûdvat do místní restaurace Roubenka.
A protoÏe i tam se majitelé a personál
pfiedvedli v tom nejlep‰ím svûtle, ne‰etfiili
hosté pochvalami a na mûsto budou vzpomínat jako na „beautiful town“.
Ing. Jan Socha

58. v˘roãí ukonãení
II. svûtové války
V kvûtnu leto‰ního roku si lidstvo pfiipomíná 58. v˘roãí ukonãení II. svûtové
války. I vedení mûsta ·tramberka si pfiipomene osvobození mûsta od fa‰istÛ Rudou armádou poloÏením kytice kvûtin
u pomníku padl˘ch. VáÏíme si v‰ech hrdinsk˘ch a lidsk˘ch postojÛ na‰ich spoluobãanÛ v dobû okupace a spolu s pozÛstal˘mi nezapomeneme na obûti nesmysln˘ch váleãn˘ch hrÛz i utrpení a strádání
nevinn˘ch lidí. Vyslovujeme podûkování
v‰em Ïijícím ‰trambersk˘m spoluobãanÛm a jejich rodinám, ktefií byli nacistick˘m reÏimem perzekuováni a pfiejeme si,
aby jejich svûdectví zakotvilo v myslích
mlad‰ích generací.

Vzhledem k stíÏnostem obãanÛ na nedostatek parkovacích míst u místní po‰ty
byla umístûna dopravní znaãka „Konec
zákazu stání“ u telefonní budky, coÏ uvolnilo dal‰í místa na parkování. Ale i tak se
najdou jedinci, ktefií znaãku ignorují
a sv˘m jednáním ohroÏují v˘jezd hasiãského sboru. V‰ichni tito neukáznûní fiidiãi byli fie‰eni.
Uvûdomme si, Ïe i kdyÏ si myslíme, Ïe
na po‰tû se zdrÏíme jenom minutku,
ãasto tomu tak není a u pfiípadného poÏáru je kaÏdá sekunda drahá.
V nûkter˘ch mûstech bylo ovûfieno, Ïe
obãané neradi poukazují na nedostatky
a nepravosti ve svém okolí, ale anonymnû
jsou ochotni upozornit na tyto problémy.
Proto jsme se i my rozhodli zaloÏit
schránku dÛvûry, která je k dispozici
u dvefií sluÏebny Mûstské policie. Svoje
podnûty mÛÏete psát i na SMS ã. tel.
732 429 228 a 606 909 624, nebo na email: mp_stramberk@sendme.cz. Ubezpeãuji vás, Ïe v‰em podnûtÛm se budeme
patfiiãnû vûnovat.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Jubilanti
v mûsíci kvûtnu 2003
80 let Jan Luká‰ek, DráÏné 831
81 let Anna Hajdová, Kozina 560
ZdeÀka Holubová, Kozina 528

Policejní koutek
VáÏení obãané,
jak uÏ je tradicí, mûsíc duben je vûnován bezpeãnosti v dopravû.
V leto‰ním roce jsme se zamûfiili na
kontrolu jízdních kol a parkování u po‰ty.
Pfii kontrole jízdních kol jsme se zamûfiili hlavnû na jejich vybavenost. Snad
u v‰ech kontrolovan˘ch kol jsme zjistili
nedostatky. T˘ká se to hlavnû nedostateãné
v˘bavy kola, chybûly pfiední i zadní odrazky, zvonky, odrazky na kolech, byly
i nefunkãní brzdy. U dûtí by mûlo b˘t samozfiejmostí no‰ení ochranné pfiilby na
hlavû, coÏ je ve ·tramberku je‰tû vzácností.

82 let Anna Juráková, Kopec 52
83 let Josef Lo‰ák, Dolní 385
84 let Matilda VaÀková, Bafiiny 750
Ludmila Chovancová, Kopec 84
85 let Ludmila Petrá‰ová, JaroÀkova 97
86 let Îofie Hyklová, Kopec 71
90 let Josef Chalupa, Kozina 778
94 let Marie Davidová, Závi‰ická 771

Blahopfiejeme
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Sbor pro obãanské záleÏitosti

Zemfielí
za leden—bfiezen 2003
Ludmila Sochová, Horní Ba‰ta 294
Marie Vavru‰ová, Závi‰ická 664
Franti‰ka Juráková, Hraniãky 365
Jan Stanislav, K oãnímu 669
Bronislav Petfiík, Závi‰ická 880
Jindfii‰ka Malou‰ková, Bafiiny 750
Edvín Maindok, NádraÏní 807
Milada Von‰íková, Bafiiny 750
Miroslav Va‰ut, DráÏné 608
Antonín Vícha, Dolní 632
Jifií Bjaãek, NádraÏní 807
Josef Hanzelka, JaroÀkova 106

1. 1.
10. 1.
22. 1.
24. 1.
11. 2.
13. 2.
25. 2.
5. 3.
10. 3.
20. 3.
23. 3.
29. 3.

Sbor pro obãanské záleÏitosti

Narozené dûti

Nedûle 18. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
CHYË MNù, KDYÎ TO DOKÁÎE·
Îivotopis podvodníka, 135 min, titulky,
od 12 let
Pravdiv˘ pfiíbûh skuteãného podvodníka.
Hrají LEONARDO Di CAPRIO, TOM
HANKS.
Nedûle 25. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KRUTÉ RADOSTI
Nov˘ slovensk˘ film. Vzru‰ující pfiíbûh
o poku‰ení, tajemství a bezradnosti v hledání lásky. V hlavních rolích uvidíte TáÀu
Pauhofovou, Ondfieje Vetchého a Juliuse
Satinského.
NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
KAME≈ÁK, KLUCI TO TAKY CHTùJ,
MùSTEâKO

za leden—bfiezen 2003
Karolína Vafková, NádraÏní 807
Mikulá‰ Bárta, NádraÏní 804
Barbora Sopuchová, Kopec 668
Bára Novosadová, Závi‰ická 587
Vendula Libi‰ová, NádraÏní 806
Václav ·vondrk, DráÏné 460

Nedûle 11. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KUR¯R
Kriminální thriller, 92 min, titulky, od 12
let
Pravidla jsou od toho, aby se poru‰ovala.

5. 1.
22. 1.
19. 2.
25. 2.
17. 3.
21. 3.

Sbor pro obãanské záleÏitosti

Program kina ·tramberk

Pozvánky
na kulturní akce
POZVÁNKA
Ve ãtvrtek 1. kvûtna 2003 v 16 hod.
se uskuteãní
v Katolickém domû v Kopfiivnici
vernisáÏ v˘stavy malífie

na mûsíc kvûten 2003

JOSEFA MARTINI —
krajinomalba, záti‰í, kresba.

Nedûle 4. 5. 19.30 vst. 39 Kã
TùLO NA TùLO
Thriller, titulky, 110 min, od 15 let
Dva ‰piãkoví agenti ANTONIO BANDERAS a LUCY LIU se snaÏí navzájem zlikvidovat jen do chvíle neÏ zjistí, kdo je skuteãn˘ nepfiítel.

Pan Martini je hodnû spjat
se ·tramberkem,
proto by ani nyní na nûho
‰tramberáci nemûli zapomenout
a svou úãastí na vernisáÏi ãi na v˘stavû
bychom mûli povzbudit mistra v jeho
umûleckém projevu.
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Hudební agentura a vydavatelství
Vladislav Petrá‰ek ve spolupráci
s mûstem ·tramberk vás zve na

KONCERTY
v rámci VIII. DnÛ klasické kytary
2.—4. kvûtna 2003
·tramberk

Soukromá ZU· Mis Music, o. p. s.
Kopfiivnice si vás dovoluje pozvat
na koncert ke Dni matek
do Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku v úter˘ 13. 5. 2003.
Zaãátek koncertu je v 15.30 hod.
Milé dûti! Zveme vás do divadla
na krásné pfiedstavení

Kocour Modrooãko
Program:
2. 5. 19.00 Petrá‰kovo kytarové duo a trio
Musica Grata:
Milan Arner — klarinet
Petra Elicerová — kytara
Milan âern˘ — barokní kytara
3. 5. 16.00 Úãastníci festivalu a jejich
hosté
18.00 La Barre: Ján Labant a Petr
Remeník (Slovensko) —
kytarové duo
20.00 Milan Zelenka — kytara
4. 5. 14.00 Úãastníci festivalu a jejich
hosté
15.30 Rudolf Mûfiinsk˘ — loutna
17.30 Franti‰ek a Katarína
Wieczorkovi (Polsko) —
kytarové duo
Místo konání:
kulturní dÛm nebo amfiteátr
„Pod starou vûÏí“
Prodej vstupenek: vÏdy na místû
pfied zahájením kaÏdého koncertu
Zmûna programu vyhrazena
Dal‰í informace na tel. ã. 604 434 785
(Vladislav Petrá‰ek)

dne 14. 5. 2003 v 11.00 hod.,
hraje divadlo ·pilberg z Brna.
Je to pfiedstavení pro dûti z matefisk˘ch
‰kol, ale urãitû budou volná místa,
tak se pfiijìte pobavit a potû‰it.
Vstupné je 30 Kã
15. 5. 2003
vás zveme na koncert váÏné hudby

Orchestru P. J. Vejvanovského
koncert zaãíná v 19.30 hod.
Vstupné 30 Kã
22. 5. 2003 se uskuteãní
Ïákovsk˘ koncert ZU· ZdeÀka Buriana
v sále Kulturního domu na Námûstí,
zaãátek v 16.30 hod.
V‰ichni jsou srdeãnû zváni
v pátek 23. 5. 2003 v 15.00 hod.
pfiijede za vámi divadlo
Genus z Brna s pfiedstavením

Ferda Mravenec
Zveme v‰echny dûti i milovníky pohádek.
Zaãátek je v 15.00 hod. Vstupné 30 Kã.

Ve dnech 8. 5.—9. 5. 2003
probûhne II. setkání Zobcománie

Jarní dílna Zobcománie
Koncert pro vefiejnost se uskuteãní
ve ãtvrtek 8. 5. 2003
se zaãátkem v 19.30 hod.
Pfiijìte si poslechnout, co v‰echno se dá
zahrát na zobcové flétny.

Divadlo Pod vûÏí ·tramberk sehraje hru
J. K. Tyla Fidlovaãka
v sobotu 24. kvûtna v 19.30 hodin
v Kulturním domû.
Vstupné 25 Kã.
Srdeãnû zvou divadelníci.
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POZVÁNKA
I v leto‰ním roce se koná jiÏ
17. Mezinárodní cyklistick˘
etapov˘ závod Ïen

Kam za sportem
Dne 1. 5. 2003 DDM ·tramberk spolu
s komisí sportu, mládeÏe, vyuÏití volného
ãasu a ‰kolské pofiádá dal‰í roãník
oblíbené rodinné sportovní soutûÏe

Fit rodina
SoutûÏit mohou rodiny i neúplné, ba
i jednotlivci, vûk neomezen. Startovné je
pro dûti 5 Kã a pro dospûlé 10 Kã
Ceny sponzorují ‰tramber‰tí podnikatelé.

GRACIA ORLOVÁ 2003
kter˘ je zafiazen
do svûtového poháru Ïen.
V pátek 2. kvûtna 2003 bude
·tramberk cílem 3. etapy z Dûtmarovic.
Pfiijìte závodnice povzbudit
po 15. hodinû jako tradiãnû na námûstí.

Ze sportu
·tramberská desítka
XXIII. roãník silniãního bûhu na 10 km — sobota 19. dubna 2003
Závod probûhl za chladnûj‰ího, ale sluneãného poãasí.
MuÏi do 39 let
Pofiadí
Jméno
1
Maceãek Vlado
2
Kotek Martin
3
Michna Pavel
MuÏi 40 aÏ 49 let
Pofiadí
Jméno
1
Macíãek Miroslav
2
Vrága Zdenûk
3
·tyndl Miroslav
MuÏi 50 aÏ 59 let
Pofiadí
Jméno
1
Strako‰ Jifií
2
âerv Miroslav
3
Kvita Josef
MuÏi nad 60 let
Pofiadí
Jméno
1
Piskofi Karel
2
Shearn William
Îeny
Pofiadí
Jméno
2
Kvitová Renáta
3
Krausová Darina

Oddíl
AK ASICS KromûfiíÏ
SSK Vítkovice
TJ Slezan FM

Roãník
1975
1984
1975

ãas
0:34:15
0:36:43
0:36:49

Oddíl
DODO Kopfiivnice
RoÏnov pod Radho‰tûm
Atletika Poliãka

Roãník
1961
1958
1957

ãas
0:38:09
0:39:35
0:39:47

Oddíl
Tatra Kopfiivnice
ISCAREX â. Tfiebová
MK Kopfiivnice

Roãník
1950
1950
1951

ãas
0:40:34
0:40:49
0:41:01

Oddíl
Tichá
Canadian

Roãník
1938
1942

ãas
0:45:32
1:03:37

Oddíl
TJ Liaz Jablonec
Nemocnice Bílovec

Roãník
1975
1974

ãas
0:43:03
0:45:53

Závod pofiádala SK pfii ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s.r.o.
Sponzofii: ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r.o., KOTOUâ ·TRAMBERK,
spol. s r.o., Mûstsk˘ Úfiad ·tramberk, MUDr. Quarda Antonín
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TraÈov˘ rekord: MuÏi: Vesel˘ Petr
32:32,4 (1994)
Îeny: ·ádková Irena
37:58,0 (2002)
dal‰í informace na http:// sweb.cz/stramberska.desitka a http:// www.beh.cz

Informace ze soutûÏí Juda
V sobotu 29. bfiezna pofiádal ‰trambersk˘ oddíl Juda Jarní turnaj star‰ího Ïactva, kterého se zúãastnila necelá padesátka nadûjí z 9 oddílÛ Sev. Moravy.
Za domácí nastoupili pouze ãtyfii zástupci. Z nich si nejlépe vedl Petr Bayer
do 57 kg. LoÀsk˘ medailista z MâR nedal
soupefiÛm ‰anci a zvítûzil vÏdy pfied limitem. Pfiíjemnû pfiekvapil Václav Vafek do
40 kg, kter˘ obsadil 2. místo. V˘bornû si
vedl i Radek Bár do 46 kg. Pfii rovnosti poãtu vítûzství prvních tfiech, rozhodovalo
skóre, a to Radka odsunulo na 3. pfiíãku.
Úplnû ‰patnû si vedl Jan Baìura do 50 kg,
kter˘ obsadil pfiedposlední pfiíãku do 50 kg.
SoutûÏ druÏstev vyhrál Baník Karviná.
·tramberk byl ãtvrt˘.
Josef ·tábl, vedoucí oddílu Juda

Pozvánka na
7. podbeskydsk˘ autosalon

Úprava hodin pro vefiejnost
na po‰tû ·tramberk
Sledováním vyuÏívání hodin pro vefiejnost na po‰tû ·tramberk vefiejností bylo
zji‰tûno, Ïe v dobû od 17.00 hod. do 18.00
hod. je zájem o poskytnutí sluÏeb minimální. V této dobû vyuÏíjí sluÏeb âeské
po‰ty 1—4 klienti. Z dÛvodÛ vyuÏití pracovní doby na‰ich zamûstnancÛ i z dÛvodÛ zaji‰tûní bezpeãnosti bude s úãinností od 1. kvûtna 2003 provedeno zkrácení hodin pro vefiejnost do 17.00 hod.
Hodiny pro vefiejnost budou následující: pondûlí—pátek
8.00—11.00
13.00—17.00
Tento rozsah hodin povaÏujeme dle
získan˘ch poznatkÛ za dostaãující.
ZároveÀ se na vás obracíme s Ïádostí
o sdûlení pfiípadn˘ch pfiipomínek k hodinám pro vefiejnost a ãinnosti po‰ty ve va‰em mûstû.
Ing. Karla Teichmannová, fieditelka

Pozvánka
Hokejov˘ klub Nov˘ Jiãín a Agentura
Dr. Vítûzslava âernocha Mofikov
vás srdeãnû zvou na

7. podbeskydsk˘ autosalon
kter˘ se uskuteãní v sobotu 3. kvûtna
a v nedûli 4. kvûtna 2003
vÏdy od 9.00 do 18.00 hodin
v prostorách zimního stadionu Nov˘ Jiãín.
Mimo v˘stavy svûtov˘ch znaãek aut je
pfiipraven bohat˘ doprovodn˘ program,
napfiíklad horkovzdu‰n˘ balón,
soutûÏe pro dûti, tombola v hodnotû
cca 40 000 Kã (zdarma).
Dûti do 6 let v doprovodu rodiãÛ mají
vstup zdarma, vstupné je pouze 20 Kã.
Na akci spolupracuje mûsto Nov˘ Jiãín.

Restaurace na hfii‰ti ·tramberk – Bafiiny
pofiádá v sobotu 17. 5.

LETNÍ COUNTRY VEâER
hraje skupina Cizinci
Zaãátek 19.30 vstupné 30 Kã

Pozvánka
Je-li vám více neÏ 10 let, pfiijìte se pobavit
a zatanãit si na pravidelné diskotéky
ve vinárnû v APOLO BARu ve ·tramberku
na námûstí, a to kaÏd˘ pátek a sobotu
od 19 hod. Do 21 hod. máte vstup
zdarma — zve vás diskdÏokej Martin.
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Inzeráty

PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!
splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ
Kontaktujte na‰eho obchodního
zástupce:
Eli‰ka Hyklová, tel.: 556 760 016
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Petr Kubíček ml.
VODA — TOPENÍ — PLYN

INSTALATÉR

Kašpárek Jaroslav
Olan Jan

VODA — TOPENÍ — ODPADY

Firma SOKK

— montáž zaříz. předmětů: vany,
roh. vany, umyvadla, záchody,
pisoáry atd.
— montáž vodoměrů

Opravy * Montáže * Revize

OPRAVY A HAVÁRIE

Plynové zařízení,
vodoinstalatérství,
topenářství

mobil: 737 610 674

Štramberk, Dolní 43,
tel. 556 852 550
606 305 382
Kopřivnice, Francouzská 1184
tel. 777 113 512

• Odborová organizace KOTOUâ ·tramberk pofiádá zájezdy do Chorvatska (Biograd na moru) s polopenzí v termínech
22. 6.—1. 7.1) a 3. 8.—12. 8.2) zájemci se
mohou hlásit na tel. 556 852 325
1) 4 200 Kã
2) 4 700 Kã
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❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

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

• 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

• Stavba a pÛjãování le‰ení — Josef Petrá‰
·tramberk, Zauliãí 242, tel. 728 869 392

• NOVINKA pro obãany, obchodníky
a firmy
Kvalitní odrÛdová vína z ãeské produkce.
Láhve o obsahu 0,75 l — na etiketû ‰tramberská Trúba s okolím. Námût je zaji‰tûn
ochrannou známkou. Vhodné jako dárek,
suven˘r, nov˘ druh zboÏí, nebo k propagaci
firmy. Zavádûcí cena láhve je v rozmezí
60—80 Kã podle druhu a odrÛdy vína, jakosti a v˘robce. V prodeji od 6. 4. 2003.
Do obchodní sítû dodává: Jan Bár, ·tramberk, Bafiiny 740, tel. 556 852 200.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Mlad˘ básník, kterému vy‰la první
sbírka básní, se vrací autem domÛ, kdyÏ
ho zastaví policajti. „No dobrá, vypil jsem
trochu víc,“ fiíká básník, „ale paneboÏe,
pil Byron, Poe, Verlaine a Sinclair!“
„Tak do chládku s ním,“ velí velitel.
„A pokraãujte v zátahu, dokud nepozavíráte i ty ostatní.“
Obãas vzniknou situace nebezpeãné
jednotlivci a opatrn˘ hlas lidu radí:
1. Nemysli.
2. KdyÏ uÏ nemÛÏe‰ nemyslet, tak alespoÀ nemluv.
3. KdyÏ uÏ musí‰ myslet a mluvit, tak nepi‰.
4. KdyÏ jsi tvrdohlav˘ a myslí‰, mluví‰ a pí‰e‰, tak alespoÀ probÛh nic nepodepisuj.
5. KdyÏ sis nenechal poradit a myslí‰, mluví‰, pí‰e‰ a podepisuje‰, tak se teì nediv.
(Zrnka hlouposti — E. Konvitová)

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 4/2003. 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. Zodpovědný redaktor Věra Michnová. Vyrábí Beatris, Dobrá

