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…z jednání rady
Sucho, sucho, sucho! volají v‰ichni. Ub˘vá vody v potocích, ve studních, v fiekách
a nûkdy je ten tûÏk˘ vzduch k neud˘chání.
Medardovská pfiedpovûì o 40 dnech, kdy kape, se nevyplnila a je‰tû k tomu jedna pranostika praví, Ïe: „Od svatého Jana Kfititele
(24. 6.) bûÏí slunce jiÏ k zimû a léto k horku“. Dûtem zaãaly prázdniny a jim urãitû
horké poãasí s moÏností koupaní a potápûní
vadit nebude.
5. ãervna rada mûsta zasedala po 11.
v tomto volebním období. Na programu byly zprávy, které zpracoval investor mûsta
Jan Kozlovsk˘. Zprávu o ãinnosti komise
stavební spoleãnû pfiedloÏili s pfiedsedou
ing. Jifiím ·ebkem radû k projednání. Ing.
·ebek pak doplnil zprávu o podrobnûj‰í rozbor s návrhem na financování projektové
dokumentace a investic na dal‰í období. Následující zprávou zpracovanou investorem
byl stav rozpracovn˘ch akcí a investorská
ãinnost. Zprávu o ãinnosti komise dopravní
pak spoleãnû pfiedloÏili s jejím pfiedsedou
ing. Václavem ·imíãkem. Rada vzala v‰echny tfii zprávy na vûdomí s pfiipomínkami.
Zprávu o ãinnosti stavebního úfiadu a silniãní správní agendy zpracovali a pfiedloÏili
vedoucí tohoto oddûlení Miroslav Lo‰ák
a Mgr. Radka Krysová. Stavební úfiad se fiídí
nov˘m stavebním zákonem s platností od 1.
1. 2007 vãetnû vût‰iny provádûcích vyhlá‰ek
k tomuto zákonu. Za rok 2006 bylo celkem
478 podání, které stavební úfiad zpracovával. Na úseku silniãní správní agendy informovala Mgr. Krysová o v˘konu této ãinnosti v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Tuto správní agendu vykonává
na‰e oddûlení pro mûsto ·tramberk a obec
Îenklavu. Bylo vydáno 52 rozhodnutí, sdû-

lení, usnesení a vyjádfiení. V loÀském roce
probûhla kontrola nadfiízen˘m orgánem
Krajského úfiadu MSK, odborem územního
plánování a stavebního úfiadu na úseku stavebního úfiadu a odborem silniãního hospodáfiství a dopravy na úseku silniãní správní
agendy a obû kontroly nezjistily Ïádná závaÏná pochybení pfii v˘konu ãinnosti. Oblast dopravy a parkování je v na‰em mûstû
ãím dál sloÏitûj‰í a zoufalej‰í. S nárÛstem
poãtu aut pfiímo v na‰em mûstû, nárÛstem
mototuristÛ nav‰tûvujících na‰e mûsto,
s rozvojem provozoven ve mûstû a pfiib˘vajícími obsluÏn˘mi auty, v˘stavbou a investiãními akcemi, nákladní dopravou pfiedev‰ím v oblasti Bafiin, Koziny a NádraÏní ulice se pomalu a jistû dostáváme do problémÛ
se zhor‰ujícím se dopadem na Ïivotní prostfiedí v oblasti ochrany ovzdu‰í, zv˘‰eného
nebezpeãí na silnicích, pfiedev‰ím pro chodce, zejména dûti, nedostatkem parkovacích
míst pro na‰e obãany a místní podnikatele,
o víkendov˘ch turistech nemluvû. Je to problém, kter˘ budeme muset fie‰it. Zprávu
o stavu územního plánování zpracoval
a pfiedloÏil investor mûsta Jan Kozlovsk˘.
Informoval radu o skuteãnosti, Ïe v roce
2008 budou zahájeny práce na novém
územním plánu mûsta ·tramberka v souvislosti s poÏadavky nového stavebního zákona. Také tyto pfiedloÏené zprávy rada vzala na vûdomí. Z projednávané problematiky
vyplynul úkol pro stavební komisi pfiipomínkovat pasport dopravního znaãení zpracovan˘ v roce 2006 v ãástech, které doposud
nebyly schváleny.
Dal‰í projednávanou problematikou byly
finance roku 2006. Zprávy zpracoval vedoucí finanãního oddûlelení ing. Josef Babulík
ve spolupráci s finanãním v˘borem. Byl
pfiedloÏen úãet mûsta za rok 2006. Pfiezkoumání hospodafiení mûsta ·tramberka za rok

2006 provedl odbor kontroly Krajského úfiadu MSK a ve zprávû o v˘sledku pfiezkoumání uvedl nûkterá pochybení pfii úãtování
a tak byl pfiedloÏen vedoucím ing. Josefem
Babulíkem návrh na opatfiení k nápravû
zji‰tûn˘ch chyb a nedostatkÛ. Dále byla
pfiedloÏena II. úprava rozpoãtu — Rozpoãtové opatfiení ã. 2/07, závûreãn˘ úãet DSO
Povodí Sedlnice a zpráva o pfiezkoumání
hospodafiení DSO Povodí Sedlnice za rok
2006. v‰echny pfiedloÏené finanãní zprávy
rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení
a byly uloÏeny úkoly vedoucímu finanãního
oddûlení vypoãítat koeficient dluhové sluÏby dle platné metodiky Ministerstva financní âR, pfiedloÏit zdÛvodnûní pfiekroãení
rozpoãtu správci jednotliv˘ch kapitol, pfiedloÏit zpÛsob zpracování inventury úãtÛ, tajemnici Mgr. Pavle Jurkové rada uloÏila provést kontrolu dodrÏování vnitfiní smûrnice
o obûhu jednotliv˘ch úãetních dokladÛ
správci jednotliv˘ch kapitol v souvislosti
s pfiekroãením rozpoãtu, pfiipravit opatfiení
k nápravû nesprávnû vyplacen˘ch mûsíãních odmûn u pfiedsedÛ komisí v období od
6. 11.—30. 11. 2006 a kontrolu provádûní
inventarizace majetku mûsta. Starostce Vûfie Michnové uloÏila rada kontrolovat dodrÏování ustanovení zákona o obcích t˘kající
se zvefiejÀování pronájmu nebo prodeje nemovitého majetku a opatfiování v‰ech tûchto dokumentÛ doloÏkou. Místostarostovi
ing. Pavlu Podolskému rada uloÏila minimalizovat rozsah prací na opravu místní komunikace s firmou UNISTAD.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila zvefiejnûní zámûru prodeje nûkter˘ch pozemkÛ a také doporuãila zastupitelstvu k projednání dal‰í majetkoprávní záleÏitosti. Nebylo schváleno zvefiejnûní nûkter˘ch zámûrÛ prodeje. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila dodatek
smlouvy s firmou Swietelsky, s., o. z. Dopravní stavby Morava z Vala‰ského Mezifiíãí
na rekonstrukci místních komunikací s vyznaãením cyklotras ve ·tramberku a napojení na pátefiní cyklotrasu Krakow—VídeÀ,
smlouvu o nájmu pozemku se TJ Sokol
·tramberk, realizaci investiãní akce na
opravu komunikace na Bafiinách v nejnutnûj‰ím rozsahu a smlouvu o dílo s firmou
Japstav Morava s. r. o. na provedení v˘‰e

jmenované opravy v˘tlukÛ na Bafiinách, nájemní smlouvu na byt s nájemcem a povûfiila starostku mûsta podpisem v‰ech schválen˘ch smluv a dodatku. Rada mûsta dále
schválila akãní plán rozvoje cestovního ruchu La‰ské Brány Beskyd v roce 2007, zvefiejnûní zámûru prodat bytové domy v majetku mûsta na Bafiinách, Kozinû a DráÏném a sníÏení základu pro vyúãtování TUV
a tepla v bytov˘ch domech na Bafiinách za
zimní období 2006. Bylo schváleno konání
6. zastupitelstva mûsta dne 27. 6. 2007
v 16.00 hod. v sále Kulturního domu na Námûstí. Rada mûsta doporuãila zastupitelstvu zfiídit v souladu se zákonem o obcích
organizaãní sloÏku mûsta ·tramberka DÛm
s peãovatelskou sluÏbou v ãp. 750 na Bafiinách a schválení zfiizovací listiny na tuto
organizaãní sloÏku. Zastupitelstvu byl doporuãen k projednání prodej bytov˘ch domÛ na Bafiinách, Kozinû a v DráÏném. Rada
vzala na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky na ãinnost na‰ich spolkÛ a sdruÏení.
Dne 26. 6. 2007 se rada mûsta se‰la na
své 12. schÛzi, kde v první ãásti bylo projednávání pfiipraven˘ch materiálÛ a druhá
ãást byla v˘jezdní.
Rada mûsta se seznámila se zprávou
o ãinnosti kontrolního v˘boru, kterou zpracovala Mgr. Pavlína Kvasniãková a tuto
zprávu rada vzala na vûdomí. V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila ve ãtyfiech pfiípadech zvefiejnûní zámûru prodeje,
v jednom ho neschválila a doporuãila zastupitelstvu tfii pozemky k prodeji. V ostatních
organizaãních záleÏitostech rada vzala na
vûdomí v˘povûì nájemce z nájmu pozemku
a schválila úplné znûní nájemní smlouvy na
areál koupali‰tû vãetnû dodatku ã. 2. Byla
schválena smlouva o v˘pÛjãce motorové sekaãky s pfiipomínkami a v˘jimka v poãtu ÏákÛ 3. roãníku na 32 ÏákÛ pro ‰kolní rok
2007/2008 jen na vybrané pfiedmûty v souladu s podanou Ïádostí fieditelky ‰koly Mgr.
Bronislavy Hyklové. Rada mûsta schválila
pfiedloÏenou Smlouvu obcí a mûst proti daÀové diskriminaci, smlouvu o dílo na opravy v M· Zauliãí na novou podlaha v hernû,
v komorách a na obklady stûn. Rada mûsta
neschválila dohodu o plánované pomoci na
vyÏádání mezi Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem MSK a mûstem ·tramberkem, tedy za-
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fiazení Mûstské policie ·tramberk jako
ostatní sloÏky integrovaného záchranného
systému. Rada mûsta nedoporuãila Zastupitelstvu mûsta pfiijetí kontokorentního úvûru od âSOB. Rada mûsta schválila pfiijetí daru ve v˘‰i 10 tis. Kã na opravu schodÛ od
firmy Remondis, spol. s r. o., darovací
smlouvu na 6,6 tis. od firmy Rekumat Wärmeprozesstechnik âR, spol. s r. o. na nákup
kanceláfiského zafiízení pro MP ·tramberk,
smlouvu o provedení reklamy s firmou Swietelsky, stavební, spol. s r. o. ve v˘‰i 30 tis.
s urãením na opravu schodÛ a doporuãila
zastupitelstvu ke schválení darovací smlouvu na 30 tis. Kã na opravu schodÛ s RWE
Transgas Net, s. r. o. Pomalu se nám sbírají
finance na opravu schodÛ, kromû tûchto finanãních ãástek jsme dostali 2 tis. Kã od pana Martina Bára, 10 tis. od Generali poji‰Èovny a máme pfiislíbeno 200 tis. Od firmy
Holcim âesko a 20 tis. od firmy Technoprojekt a. s. Ostrava, za coÏ v‰em, ktefií nám
pfiispûli nebo pfiispûjí, moc dûkujeme. Dále
rada mûsta vzala na vûdomí Ïádosti TJ Kotouã oddílu kopané o pfiíspûvek na ãinnost
a Ïádost o pfiíspûvek pro Záchrannou stanici pro volnû Ïijící Ïivoãichy v Barto‰ovicích.
Rada mûsta uloÏila tajemnici Mgr. Pavle
Jurkové písemnû upozornit dotãené správce
kapitol na poru‰ení rozpoãtové káznû za rok
2006 dle zprávy KÚ MSK o v˘sledku hospodafiení mûsta ·tramberka za rok 2006.
Nastává ãas prázdnin, dovolen˘ch, cestování, starostí, ale pfieváÏnû radostí. Proto si
zachovejme chladnou hlavu a veselou mysl.
„Tajemství, jak si uchovat veselou mysl,
spoãívá v umûní neznepokojovat se hloupostmi a nadchnout se i tûmi nejmen‰ími
náhodn˘mi radostmi“ (Smiles). Krásné
prázdniny a dovolené vám v‰em.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
6. jednání Zastupitelstva mûsta ·tramberka se konalo 27. 6. 2007. Zprávu o ãinnosti rady mûsta za období od bfiezna do
ãervna zpracoval ing. Pavel Podolsk˘ a zastupitelstvo ji vzalo na vûdomí. Na vûdomí
vzalo také závûreãn˘ úãet DSO Povodí Sedlnice a zprávu o v˘sledku pfiezkoumání hos-

podafiení DSO Povodí Sedlnice za rok 2006.
Zastupitelstvo schválilo celoroãní hospodafiení mûsta a závûreãn˘ úãet mûsta za rok
2006 vãetnû zprávy o v˘sledku hospodafiení.
Bylo schváleno opatfiení k nápravû zji‰tûn˘ch chyb a nedostatkÛ, úprava rozpoãtu
— Rozpoãtové opatfiení ã. 2/2007 a schváleno pfiijetí provozního kontokorentního úvûru od âSOB. V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo
jedenáct prodejÛ pozemkÛ a bezúplatn˘
pfievod pozemkÛ v Pískovnû z Pozemkového
fondu âR na mûsto a tfii zvefiejnûní zámûru
prodeje neschválilo. V ostatních organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo vzalo na
vûdomí zprávu o stavu realizace stavebních
a ostatních investiãních akcích mûsta v roce 2007, schválilo prodej bytov˘ch domÛ
v majetku mûsta na Bafiinách, Kozinû
a DráÏném v souladu s Pravidly pro prodej
domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ v majetku mûsta ·tramberka. Zastupitelstvo mûsta
zfiídilo v souladu se zákonem o obcích organizaãní sloÏku mûsta ·tramberka DÛm s peãovatelskou sluÏbou a schválilo zfiizovací
listinu. Byla schválena darovací smlouva
s RWE Transgas Net s. r. o. Praha na 30 tis.
Kã na opravu schodÛ. Zastupitelstvo povûfiilo starostku podpisem v˘‰e jmenovan˘ch
dokumentÛ.
Zastupitelstvo uloÏilo úkol starostce
mûsta uzavfiít písemnou smlouvu na právní
sluÏby pro mûsto ·tramberk a kontrolnímu
v˘boru zjistit celkové náklady na právní
sluÏby poskytnuté pfii dvou soudních sporech.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Tfiídûní odpadÛ má smysl
V jednom z minul˘ch ãísel ‰trambersk˘ch novinek informoval ing. Podolsk˘
o tom, Ïe pokud dojde k znehodnocení obsahu kontejneru na tfiídûn˘ odpad tak, Ïe uÏ
není moÏné jej protfiídit, je nutné cel˘ obsah kontejneru uloÏit na skládku jako komunální odpad. Z toho moÏná vznikla informace, která se zde zaãala ‰ífiit, Ïe v‰e
konãí na jedné hromadû. Pfiedkládáme je‰tû
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dal‰í zajímavosti o cestû kvalitnû vytfiídûného odpadu tak, jak nám je poskytl pan Petr
Vlãek, vedoucí poboãky firmy REMONDIS
ze Studénky, která pro na‰e mûsto zaji‰Èuje
svoz komunálního a tfiídûného odpadu.
Papír: koncová stanice — spoleãnosti
Fr˘decká skládka, A.S.A. a novû EKOPAK —
papír je zde zvlá‰È uloÏen a je zpracován na
recyklovan˘ papír. V˘robky: se‰ity, toaletní
papír, noviny, obaly na vajíãka, lepenkové
krabice.
Dále se vyuÏívají i nápojové kartony. UvaÏuje se o rozmístûní kontejnerÛ nebo pro
nastartování systému rozdání pytlÛ do domácností, aby nemuselo docházet k pfietfiídûní na tfiídící lince. I tato vámi vytfiídûná
surovina je pro dal‰í vyuÏití velmi zajímavá.
Plasty: koncová stanice — Fr˘decká
skládka, spoleãnost A.S.A. — dochází zde
k pfietfiídûní na:
— PET láhve — drcením vznikají vlákna, která se pouÏívají napfi. do obleãení
— duté plasty (napfi. obaly od ãistících
prostfiedkÛ) — zahradní nábytek, zatravÀovací dlaÏdice
— folie (napfi. obaly, sáãky, ta‰ky) —
vznikají nové folie, pytle
— tvrdé plasty (napfi. rozbité boby, lavory) — chrániãky kabelÛ pro Telecom,
laviãky, zatravÀovací dlaÏdice
Sklo: koncová stanice — Fr˘decká skládka a firma Ritschny Opava — pfiímûs pro v˘robu skla. UvaÏuje se o roz‰ífiení kontejnerÛ na barevné i bílé sklo.
Zámûrem firmy REMONDIS je vytvofiení
vlastního místa pro ukládání vytfiídûn˘ch
odpadÛ.
Za Vá‰ pfiístup ke tfiídûní odpadÛ dûkujeme.
Mûsto i spoleãnost REMONDIS je v úzkém kontaktu se spoleãností EKOKOM,
která je hlavním dozorcem a garantem této
ãinnosti.
Tfiídûní odpadu je proto smysluplné. Nemusí tak docházet k vyuÏívání takového
mnoÏství primárních surovin: napfi. dfieva,
ropy a písku a hory odpadÛ uloÏen˘ch na
skládkách jsou men‰í.
Mgr. Radka Krysová

Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
KaÏdá fyzická osoba, která se hlásí od roku 2007 k trvalému pobytu (i narozené dítû) nebo fyzická osoba, která dovr‰í 18 let je
povinna podle § 44 zákona ã. 337/1992 Sb.,
o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o správû daní“), vyplnit do 15 dnÛ správci místního poplatku, tj. Mûstskému úfiadu ·tramberk, oddûlení Technická správa formuláfi k ohlá‰ení poplatkové povinnosti. Tento formuláfi je
k dispozici na Mûstském úfiadû na evidenci
obyvatelstva, v pokladnû MûÚ a v kanceláfii
TS ·ÀÛrková. U nezletil˘ch osob je nutné
vyplnit i údaje o zákonném zástupci. Pro
kaÏdou osobu musí b˘t vyplnûn samostatn˘
formuláfi.
UpozorÀujeme obãany, kter˘ch se ohlá‰ení poplatkové povinnosti t˘ká, Ïe za nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy, coÏ
je mimo jiné i nesplnûní ohla‰ovací povinnosti, jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta podle §
37 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní
a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Dále upozorÀujeme obãany, Ïe mohou
v úfiední dny v pokladnû MûÚ nebo v kanceláfii TS provádût úhradu za komunální odpad na druhé pololetí 2007. Poplatek musí
b˘t uhrazen do 30. 9. 2007. Vãas nezaplacen˘ poplatek mÛÏe obec zv˘‰it aÏ na trojnásobek.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Anketa o problematice parkování
a garáÏování ve ·tramberku.
VáÏení obãané,
v minulém ãísle byla vyhlá‰ena anketa
o problematice parkování a garáÏování ve
·tramberku. Do dne‰ního dne v‰ak na tuto
anketu odpovûdûlo pouh˘ch 30 obãanÛ.
Z tohoto vzorku odpovûdí by bylo asi velmi
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problematické dûlat závûry a rozhodnutí
o tak dÛleÏité problematice, jako je dne‰ní
situace s parkováním ve mûstû. Proto se na
Vás v‰echny je‰tû jednou obracím s prosbou
o vyplnûní dotazníku ankety a jeho odevzdání na sbûrn˘ch místech — mûstsk˘ úfiad,
bytová správa na Bafiinách a technické sluÏby. V pfiípadû, Ïe jiÏ tento formuláfi nemáte,
lze jej obdrÏet na sbûrn˘ch místech a nebo
je moÏné si ho stáhnout z internetu. Abychom mohli dûlat uváÏená a kvalitní rozhodnutí, potfiebujeme kvalitní informace od
vás v‰ech. Z v˘‰e uvedeného dÛvodu se také
prodluÏuje uzávûrka pfiíjmu vyplnûn˘ch anketních lístkÛ do konce ãervence 2007.
Za va‰i pomoc dûkuje vedení mûsta

Mûstská knihovna oznamuje
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude
od 23. 7. do 3. 8. 2007 uzavfiena. (fiádná dovolená)
PÛjãovat se znovu zaãne v pondûlí 6. srpna 2007 od 8.30 hodin.
V˘herci literární soutûÏe „AÏ bude padat
hvûzda“
1. místo: Petra Andûlová (VIII. B)
2. místo: Natálie Durãáková (VII. A)
3. místo: Karolína HubeÀáková (VI. A)
Dûkujeme v‰em úãastníkÛm literární
soutûÏe a blahopfiejeme v‰em v˘hercÛm.
Podûkování patfií i v‰em vyuãujícím ãeského jazyka na základní ‰kole ve ·tramberku, ale hlavnû p. Mgr. Martinû Îáãkové za
její aktivitu a ochotu.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Ztráty a nálezy — kvûten 2007
Dne 29. 5. 2007 v 3.55 hodin byl ve
·tramberku na chodníku vedoucí od Benzíny k lávce pfies koleje nalezen svazek klíãÛ.
Dotaz na v˘‰e uveden˘ nález je moÏno
uãinit osobnû v úfiední dny PO a ST 8—12
a 13—17 hodin v kanceláfii ã. 1 pfiízemí budovy MÚ ·tramberk nebo telefonicky na ãísle 556 812 084, sl. Sochová.

Motoristické setkání
pod ·tramberskou Trúbou
VáÏení sportovní pfiátelé, váÏení obãané
·tramberka,
21. ãervence se uskuteãní jiÏ potfietí Motoristické setkání pod ·tramberskou Trúbou.
Tomu, Ïe tato motoristická akce získává na
popularitû, nasvûdãuje poãet pfiihlá‰en˘ch
soutûÏících je‰tû pfied termínem uzavfiení
pfiihlá‰ek. Îe se bude na co dívat na trati
i v parkovi‰ti, o tom jsem jiÏ teì pfiesvûdãen.
Pfiijedou i nûkteré unikáty, které se na závodech historick˘ch vozidel objevují jen zfiídka.
Touto cestou Vás v‰echny motoristické
fanou‰ky i ty, ktefií se jen rádi podívají na
pûkná auta a motocykly a nebo tfieba zrovna
v sobotu nebudou mít co dûlat, chci pozvat
na tuto akci. ZároveÀ chci poÏádat o ukáznûnost pfii pohybování se po trati a v její
blízkosti. Uposlechnûte pokynÛ pofiadatelÛ
a nezdrÏujte se v zakázan˘ch prostorech,
jde pfiedev‰ím o va‰í bezpeãnost.
Na‰í snahou bylo, aby jízdy soutûÏících nebyly pfieru‰ovány prÛjezdy autobusÛ, coÏ se
nám nepodafiilo, snad aÏ pfii dal‰ím roãníku.
Vám, ktefií máte kolem cesty svá bydli‰tû,
chci pfiedem podûkovat za toleranci a pochopení.
Zkrátili jsme Setkání pod Trúbou na jeden den, abyste byli obtûÏováni co nejménû.
Taky vás prosím, nenechávejte automobily
na hlavní komunikaci a zaparkujte je po dobu konání akce na dvorek nebo dál od cesty
z dÛvodu bezpeãnosti úãastníkÛ.
Pfieji nám v‰em bohat˘ sportovní záÏitek
a dûkuji za podporu pfii pofiádaní Motoristického setkání pod ·tramberskou Trúbou
2007.
Seznam pfiihlá‰en˘ch si mÛÏete prohlédnout na www.zavodypodtrubou.cz
Jifií Ra‰ka, organizátor setkání
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V˘sledky soutûÏe o nejlep‰í
·tramberské ucho r. 2007
V sobotu 23. 7. probûhla jiÏ tradiãní soutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho. Odborná
porta ve sloÏení AneÏka Svobodová, Milan
Badal, Jaroslava Hyklová, Katefiina Marková
urãili toto pofiadí:
Odborná porota
1. místo: Marta Sochová, ·tramberk
2. místo: Zdenûk Golík, Kopfiivnice
3. místo: Jifiina Schenková, ·tramberk
Laická vefiejnost vybrala:
1. místo: Ladislav Hezk˘, Kopfiivnice
2. místo: Zdenûk Golík, Kopfiivnice
3. místo: Jifiina Schenková, ·tramberk

51
25
15

Celkem hlasovalo 103 náv‰tûvníkÛ DnÛ
mûsta ·tramberka.
Blahopfiejeme vítûzÛm a dûkujeme v‰em,
ktefií se zúãastnili soutûÏe.

Podûkování
Oddíl kopané TJ Kotouã ·tramberk dûkuje firmû ·míra-Print s. r. o. za finanãní
pomoc ve v˘‰i 50 000 Kã. Tuto ãástku firma
vûnovala na rozvoj kopané ve mûstû ·tramberku. Finanãní pomoc bude vyuÏita pro
zakoupení v˘stroje hráãÛ a pomÛcek pro
zkvalitnûní tréninkového procesu.
Za v˘bor oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk
Eduard Kutáã

Podûkování
Klub házené Kopfiivnice dûkuje firmû
·míra-Print s. r. o. za poskytnutí drobn˘ch
sponzorsk˘ch darÛ pro miniÏáky Klubu házené Kopfiivnice.
Milan Krpelík, trenér házené

Ze školy
Podûkování
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Zauliãí
185 dûkuje v‰em sv˘m zamûstnancÛm za
pracovní nasazení, obûtavost a spolupráci
v prÛbûhu nároãného, právû konãícího ‰kolního roku 2006—2007. V‰em rodiãÛm na‰í
‰kolky a zvlá‰tû paní Juraãákové dûkuji za

spolupráci, obûtavost a ochotu pomoci pfii
pofiádání kulturnû spoleãensk˘ch akcí pro
rodiãe a dûti, brigádnickou pomoc ‰kole.
Dûkuji fieditelství a vedení Základní ‰koly
·tramberk za vstfiícnost, aktivitu a spolupráci pfii plnûní spoleãn˘ch úkolÛ.
Právû zaãínající prázdniny plné sluníãka,
pohody a odpoãinku k naãerpání potfiebn˘ch nov˘ch sil k pfiípravû ‰kolního roku
2007/2008 pfieje Pavla Bergerová — fiídící
uãitelka

Ohlédnutí za ‰kolním rokem
2006/2007 na ZU· Bafiiny
Dal‰í ‰kolní rok konãí. Po celoroãní práci se dûti i jejich uãitelé chystají na zaslouÏené prázdniny. Poohlédnûme se za uplynul˘m ‰kolním rokem.
UÏ samotn˘ zaãátek roku pfiinesl radost
jak uãitelÛm, tak dûtem. ¤editelství ‰koly
zakoupilo pro hudební sál nov˘ klavír —
kfiídlo — v hodnotû 250 000 Kã. Pro potfieby uãitelÛ se b˘valá knihovna postupnû zafiizuje na sborovnu, která dosud chybûla.
V souãasné dobû je ‰kola po materiální
stránce vybavena velmi dobfie.
V tomto roce mûla ‰kola v hudebním
a v˘tvarném oboru 47 ÏákÛ. Kromû pravidelné v˘uky jsme uspofiádali spoustu akcí.
Tfiídní pfiehrávky pro rodiãe, vánoãní koncert v kulturním domû, pro M· v˘chovn˘
koncert a den otevfien˘ch dvefií, závûreãn˘
koncert, vystoupení dûtí ke Dni matek.
Také v soutûÏi ZU· v komorní hfie dosáhli na‰i Ïáci pûkn˘ch v˘sledkÛ. Kvarteto zobcov˘ch fléten postoupilo aÏ do krajského
kola a tam získalo velmi pûkné druhé místo. Tfietí soubor — komorní — získal
v okresním kole první místo. Podûkování za
reprezentaci ‰koly patfií jak dûtem tak i jejich uãitelÛm. A to paní uãitelce Pukovcové
a panu uãiteli Davidovi.
Konec roku na ZU· patfií závûreãn˘m
zkou‰kám a tradiãnímu v˘letu, tentokrát na
Li‰ãí ml˘n ve Fren‰tátû p. Radho‰tûm s „Indiánsk˘m programem“.
A teì uÏ dûti ãeká jen leno‰ení, koupání,
sluníãko a prázdninová dobrodruÏství. Urãitû si je zaslouÏí.
Za ZU· ZdeÀka Buriana, pob. ·tramberk
Milena MojÏí‰ová (vedoucí poboãky)
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Dûti

Ze sportu
Bûh do schodÛ na Trúbu
Celkem se zúãastnilo 32 bûÏcÛ
MuÏi nad 15 let
Jan Chovaneãek 30,5 sec.
(Pfiekonal rekord Davida Balhárka, kter˘ byl
32,15 sec.)

Denis Brzica
Václav Gor‰anov
Daniel Kubûna
Roman Li‰ka
Ludmila Marková
Andrea Nábûlková
Vojtûch Nûmec
Bruno Va‰íãek

Chlapci do 15 let
Jakub Jefiábek
37,31 sec.
Nejstar‰í úãastník — muÏi nad 40 let
Ing. Antonín Huãín (60 let) 1,10 min.

Společenská rubrika
Jubilanti ãervenec 2007
95 let
93 let
90 let
88 let
86 let
85 let
84 let
83 let

80 let

70 let

Bedfiich Pilafi, Horní Ba‰ta
Marie Sochová, Bafiiny
Jan Jefiábek, Dolní
Slavûna Sochová, K oãnímu
Vojtû‰ka Sochová, Zauliãí
BlaÏej Marek, NádraÏní 808
Anna Schaferová, Zauliãí
Ludmila Chalupová, Námûstí
Marie Pavlíãková, JaroÀkova
Drahomíra Bárová, DráÏné
Jan Kostelník, Bûlohorská
Zuzana Petrá‰ová, Bafiiny
Jifiina Slováãková, DráÏné
Vûra Petrá‰ová, Zauliãí
Eli‰ka Bárová, NádraÏní
Jifií Chechelsk˘, Bafiiny
ZdeÀka HubeÀáková, K oãnímu
Alenka Pikulíková, Kozina
Josef Dostál, NádraÏní
Rudolf Halamík, Kozina

Zemfielí:
Marie Hoffmannová

Kam do společnosti
a za kulturou
Mûstsk˘ pivovar ·tramberk váz zve na
pfiedná‰ku ing. Jana Sochy,
kter˘ se po funkci starosty mûsta
·tramberka zhostil role cestovatele…

Za krásami Nového Zélandu
V patfie Mûstského pivovaru
v Apollo Burn Clubu.
V pondûlí dne 2. 7. 2007 od 18.00 hod.
Projekce obrazového materiálu
a video záznamu.
MoÏnost obãerstvení. Vstup voln˘.

Farní sbor
âeskobratrské církve evangelické
ve ·tramberku
Vás srdeãnû zve na shromáÏdûní
s pfiipomínkou odkazu
Mistra Jana Husa
promluví faráfi âCE
ve Fr˘dku–Místku

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

Pavel Kfiivohlav˘
v pátek 6. ãervence 2007
v 19.00 h.
na farní zahradû ve ·tramberku

Za mûsto Vûra Michnová a ãlenky SPOZ
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Relax v podhÛfií Beskyd

Restaurace na hfii‰ti pofiádá
v sobotu 14. 7. 2007
v areálu fotbalového hfii‰tû

svolává v‰echna stateãná
a romantická srdce
do svûta stfiedovûk˘ch rytífiÛ
a blázniv˘ch kejklífiÛ!

Letní veãer
Hraje skupina „Kondofii“.
Zaãátek ve 20.00 hod.
Vstupné 30 Kã.
Obãerstvení zaji‰tûno
Srdeãnû zvou pofiadatelé.

Cyrilometodûjské
stfiedovûké slavnosti
ve ·tramberku LP 2007
âtvrtek 5. 7.
od 11.30 do 18.00 hod.
Pátek 6. 7.
od 11.30 do 17.00 hod.
Lidové písniãky z La‰ska
v podání souboru Cvrãci
Mistfii meãe a rapíru Landsknechti
Vystoupení Ïongléra Kfiupína
·ermífiské pfiedstavení souboru Durandal
VÛnû stfielného prachu —
pfiehlídka paln˘ch zbraní
Ukázka práce sokolníkÛ s dravci
Stfielnice a mincovna

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert

Na hrad nechÈ pfiijdou ti, kdoÏ budou chtít
o ãarovné noci aÏ do kuropûní bdít.
Celé hradní nádvofií,
promûní se v tajupln˘ sál,
pfiijmûte pozvání na

STRA·IDELN¯ PÒLNOâNÍ BÁL
Sobota 14. ãervence L. P. 2007
od 20.00 do PÒLNOCI!
Do areálu hradu ·tramberk jsou srdeãnû
zváni spoleãností Technoprojekt, a. s.,
divadelními soubory „Pod vûÏí“, „Kotouã“,
Dûtsk˘m divadelním souborem
a Kulturní komisí mûsta ·tramberk
v‰ichni, kdo chtûjí proÏít

NOâNÍ OTEV¤ENÍ HRADU

v nedûli 8. 7. 2007
do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr

Vala‰ka
pod taktovkou Jaroslava Balou‰ka
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk
sehraje
v pátek 13. ãervence 2007
ve 20.00 hod.
v amfiteátru pod Starou vûÏí
(v pfiípade nepfiíznivého poãasí
v kulturním domû)
komedii Williama Shakespeara

Zkrocení zlé Ïeny
Vstupné 40 Kã.
·tramberské novinky 8

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 22. 7. 2007
do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 15. 7. 2007
do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr

Lideãanka

Dúbravanka

pod taktovkou Radima Slováka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

pod taktovkou Kamila ZÛbka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
a Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zvou na

4. ‰trambersk˘ lidov˘ jarmark
v sobotu 21. 7. 2007 na námûstí
Tradice stále Ïije!
Pfiesvûdãí vás o tom mistfii fiemesla
fiezbáfiského, kováfiského, platnéfiského,
tkalcovského, pekafiského…,
zdobení perníkÛ, ‰lapací soustruh,
malování na hedvábí, aranÏování kvûtin.
Nepoctivého jarmareãníka a lapky v‰eho
druhu odchytí hlídka poctivého
VALA·SKÉHO SBORU PORTÁ·SKÉHO.
SoutûÏ o „NEJ… úãastníka jarmarku“.
Po cel˘ den v akci jarmareãní
harmonikáfi a pivovarsk˘ ‰a‰ek pro dûti.
Doprovodn˘ program od 11.00 do 18.00 hod.
Îensk˘ pûveck˘ sbor POLAJKA
CELTIC CROSS — tradiãní irské jigy,
airy a mnohem více!
cimbálová muzika JÁNO·

U pfiíleÏitosti konání
4. ‰tramberského lidového jarmarku
se v atriu Anglického klubu (v prostorách
JaroÀkovy pekárny na námûstí) koná
21.—22. 7. v˘stava ruãních prací
Vûry Horákové

KRAJKY A V¯·IVKY
Pfiijìte se nechat inspirovat!
Ruãní v˘‰ivky, háãkované deãky, kabelky
a jiné doplÀky.
Typické i nev‰ední vyuÏití krajky.
Vstup voln˘. So—Ne 8.00—18.00 hod.

Program kina Štramberk
na ãervenec 2007
Nedûle 8. 7. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

BESTIÁ¤
Romantick˘, 100 min, od 15 let
Bestiáfi je pfiíbûhem mladé Ïeny, jejíÏ Ïivot
pronikav˘m zpÛsobem zmûní vztah se záhadn˘m muÏem. Nov˘ film reÏisérky Ireny
Pavláskové natoãen˘ dle pfiedlohy Barbory
Nesvatbové. V hlavních rolích hrají: Danica
Jurãová, Karel Roden, Marek Va‰ut a dal‰í.
Nedûle 15. 7. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO
KRÁLE
Komedie, 102 min, pfiístupn˘
Repríza velmi úspû‰ného filmu podle scénáfie Bohumila Hrabala a v reÏii Jifiího Menzla.
Nedûle 22. 7. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

GHOST RIDER
Akãní, dobrodruÏn˘, 105 min, titulky, pfiíst.
Nicolas Cage v roli ohnivého motorkáfie! Je
tomu uÏ dávno, co hvûzdn˘ motocyklov˘
kaskadér Johny Blaze uzavfiel smlouvu
s ìáblem. Film nabízí skvûlou podívanou na
umûní motocyklov˘ch kaskadérÛ.
Nedûle 29. 7. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

DIVOâÁCI
DobrodruÏná komedie, 99 min, titulky, pfiístupn˘
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Komedie o ãtyfiech spofiádan˘ch kamarádech, ktefií se vydají na v˘let a zaÏijí nespoutané dobrodruÏství. V hlavních rolích
Tim Allen a John Travolta.

NA MùSÍC SRPEN P¤IPRAVUJEME
ROBINSNOVI,
SPIDER MAN III,
KVASKA, NEZNÁM¯ SVÒDCE

Inzerce
• Pozor revoluce v nebankovních úvûrech
jiÏ za 6,9 % v‰em! Hledáme poradce, obl.
ved., obl. fieditele pro ojedinûl˘ projekt
a ojed. systém odmûÀování.
V˘plata dennû, auto, kariéra,… Volejte ihned
739 066 462, 776 833 027, 608 770 340.
Buìte s námi na startu.

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

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

tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Natáãení na video
SVATBY, OSLAVY ÎIVOTNÍCH
JUBILEÍ, PROMOCE, K¤TY,
POH¤BY aj.
profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.

Ka‰párek Jaroslav

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk — Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082

Realitní a draÏební kanceláfi
MONETAR
se sídlem ve Fr˘dku-Místku
zprostfiedkuje profesionální
prodej va‰í nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, ·tramberk, Bafiiny 740
(Obãerstvení)
mob.: 605 713 049,
www.monetar.cz,
<http://www.monetar.cz>,
tel. 558 431 887 (F-M)
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START CZ, s. r. o.
Stodolní 17
702 00 Ostrava
tel.: 602 537 868, 724 351 266
e-mail: ostrava@start.cz
www.start.cz
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
Hledáme montážní pracovníky (montáž sedaček)
do společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu.
Práce je vhodná pro muže.
Jedná se o práci na třísměnný provoz:
ranní (6—14), odpolední (14—22), noční (22—6).
Místo výkonu práce: Kopřivnice (průmyslový park)
Nástup: Okamžitě
Práce na 3 měsíce s možností dlouhodobé spolupráce.
Plat: nástupní cca 12 000 Kč + příplatky za práci přesčas a bonusy
Zájemci, hlaste se na výše uvedených telefonech
nebo přímo v kanceláři START CZ každý pracovní den od 8 do 17 hod.
Další nabídky na www.start.cz nebo na tel. dotaz.

PRACOVNÍK VE VÝROBĚ
Hledáme pracovníky do výroby u společnosti, která působí
v oblasti automobilového průmyslu v Příboru.
Práce je vhodná pro muže.
Jedná se o práci na třísměnný provoz:
ranní (6—14), odpolední (14—22), noční (22–6)
Možnost dlouhodobé spolupráce.
Místo výkonu práce: Příbor
Nástup: Okamžitě
Plat: 65 Kč/h + příplatky za odpolední, noční. Při splnění docházky bonus
900 Kč ke mzdě + příspěvky na stravování.
Zájemci, hlaste se na výše uvedených telefonech
nebo přímo v kanceláři START CZ každý pracovní den od 8 do 17 hod.
Další nabídky na www.start.cz nebo na tel. dotaz.
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Optimal Finance, s. r. o. – partner
Nezávislé poradenství
Pomůže Vám vyřešit způsob
Jak naspořit a efektivně se vyznat v oblasti

kontakt: Andrea Dudová
finanční konzultant iiiiiiii
tel. 608 416 577, 728 579 969
šetřete svůj čas a peníze
Jsme tu pro Vás!

— životního pojištění
— možnosti zprostředkovat hypotéku
— nabídka povinného ručení
Roční sazby pojistného (povinného ručení) pro obce do 30 000 obyvatel
Vozidla s mot.
Akční
12
24
36
48
cena
měsíců
měsíců
měsíců
měsíců
Do 1000 cm3
2 160 Kč 2 052 Kč 1 944 Kč 1 836 Kč 1 728 Kč
1001—1350 cm3 2 880 Kč 2 736 Kč 2 592 Kč 2 448 Kč 2 304 Kč
1351—1850 cm3 4 240 Kč 4 028 Kč 3 816 Kč 3 604 Kč 3 392 Kč
1851—2500 cm3 6 720 Kč 6 384 Kč 6 048 Kč 5 712 Kč 5 376 Kč
nad 2500 cm3
9 920 Kč 9 424 Kč 8 928 Kč 8 432 Kč 7 936 Kč

60
1 620 Kč
2 160 Kč
3 180 Kč
5 040 Kč
7 440 Kč

72
měsíců
1 512 Kč
2 016 Kč
2 968 Kč
4 704 Kč
6 944 Kč

84
měsíců
1 404 Kč
1 872 Kč
2 756 Kč
4 368 Kč
6 448 Kč

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Muzeum Zdeňka Buriana, Zauličí 456, 742 66 Štramberk, tel. 556 852 240, e-mail: mzb@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 6/2007. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč.
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Kulturní léto ve ·tramberku
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 8. 7. 2007 do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr Vala‰ka
pod taktovkou Jaroslava Balou‰ka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 15. 7. 2007 do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr Lideãanka
pod taktovkou Radima Slováka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 22. 7. 2007 do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr Dúbravanka
pod taktovkou Kamila ZÛbka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 5. 8. 2007 do Národního sadu
Vystoupí dechov˘ orchestr LhoÈanka
pod taktovkou Jaroslava Krajíãka
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 12. 8. 2007 do Národního sadu
Vystoupí Cimbálová muzika Svûtlina
Primá‰ka Marie Holi‰ová
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 19. 8. 2007 do Národního sadu
Vystoupí Swing Band B. Pukovce z Pfiíbora
pod taktovkou ZdeÀka Pukovce
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 26. 8. 2007 na námûstí do ·tramberka
Vystoupí Velk˘ vala‰sk˘ dechov˘ orchestr.
Koncert je souãástí pivních slavností fa ·míra-Print, s. r. o.

