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…z jednání rady
Opravdu se mûsíc máj letos pfiedvedl ve
v‰ech sv˘ch podobách. âerven b˘vá pomûrnû promûnliv˘. Nejznámûj‰í pranostikou je ta o Medardovi a jeho kápi. Témûfi
vÏdy se kolem 8. ãervna ochladí a b˘vá nejde‰tivûji, a tak na‰i pfiedkové ve sv˘ch pranostikách uvádûli Medarda, jako plaãtivého muÏe „MedardÛv d˘‰È — ãtyfiicet dní
plí‰È“. Je zajímavé, Ïe uÏ pfied 400 lety se
doãteme v Kalendáfii historickém z roku
1590: „Léta Pánû DLVI. umfiel
S. Medardus biskup noviomensk˘ a tornachsk˘ v Frankreichu. …hork˘ dé‰È pr‰el, a protoÏ kdyÏ toho dne pr‰í, mnozí za
to mají, Ïe ostatek mûsíce, pro ãasté pfiívaly de‰tû, mokr˘ bude. Jiní opût tomu
chtûjí, Ïe ãtyfiicet dní pofiád pr‰eti bude.“
Jen doufejme, Ïe ne vÏdy se v‰echny pfiedpovûdi splní a my si koneãnû uÏijeme teplé jaro, sluníãko a pohodu a Medard zÛstane such˘.
V minul˘ch novinkách jsem pfieskoãila
jedno jednání rady mûsta, a to 23., které
se konalo 25. bfiezna. Na programu byly
zprávy t˘kající se ãinnosti Technické
správy mûsta ·tramberka a fie‰ení problémÛ Bytové správy mûsta ·tramberka.
Zprávu o ãinnosti TS pfiednesl její vedoucí Josef Va‰ek. Radní byli seznámeni s v˘sledky práce t˘kající se zimní údrÏby, která, jak v‰ichni dobfie víme, byla v leto‰ní
zimû nároãná ãasovû i fyzicky. Zima byla
mnohem del‰í i s vût‰ím pfiídûlem snûhu.
V bfieznu, kdy závûje vyhrnutého snûhu
se blíÏily v˘‰ce dospûlého ãlovûka, se odvezlo 114 aut snûhu (nosnost 3 t). Je tfie-

ba podûkovat v‰em pracovníkÛm Technické správy, za v‰echny noãní smûny,
operativnost, pfiesãasy a dobfie udrÏované
komunikace v prÛbûhu leto‰ní zimy. Dal‰í oblast, o kterou se TS stará, jsou domy
v majetku mûsta, kde byly provádûny
opravy, údrÏba, zateplení apod. Radní byli seznámeni i s problematikou mûstsk˘ch lesÛ, vefiejného osvûtlení a vánoãní
svûtelné v˘zdoby. Také byly projednávány
autobusové zastávky na území na‰eho
mûsta. Nûkteré jsou opravdu v Ïalostném
stavu, nûkde chybí úplnû a asi by se mûl
tento problém fie‰it komplexnû vzhledem
k tomu, Ïe jsme mûstská památková
rezervace a na‰e zastávky jsou opravdu
nevkusnû pfií‰erné. Rada podûkovala vedoucímu TS Josefu Va‰kovi za dobrou
práci i práci jeho kolektivu spolupracovníkÛ.
Karel Baar, vedoucí Bytové správy,
pfiedloÏil radû problematiku tohoto oddûlení, zprávu o ãinnosti a problémech s neplatiãi. Rada mûsta nakonec doporuãila
zastupitelstvu mûsta k projednání návrh
na pfievod správy bytÛ v majetku mûsta
·tramberka na firmu REKAZ – realitní
kanceláfi, s. r. o. Kopfiivnice. A z toho vyplynuly úkoly pro místostarostku Jindfii‰ku Kundlovou pfiipravit návrh smlouvy
o pfievodu správy bytÛ mezi mûstem
·tramberkem a Rekazem a pro Karla Baara, vedoucího BS, pfiipravit podání ãtyfi
návrhÛ na pfiivolení k v˘povûdi z nájmu
mûstsk˘ch bytÛ prostfiednictvím Okresního soudu v Novém Jiãínû. Dal‰í úkol, uloÏen˘ Karlu Baarovi byl, aby zpracoval
pfiehled nejnutnûj‰ích stavebních akcí
Bytové správy mûsta ·tramberka s vyzna-

ãením priorit a pfiedal je investorovi mûsta Janu Kozlovskému a komisi rozvoje
a dopravy k dal‰ímu projednání.
V majetkoprávních záleÏitostech se
rada zab˘vala návrhy na odprodeje pozemkÛ, z nichÏ nûkteré doporuãila a nûkteré ne.
Byly schváleny smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy s Moravskoslezsk˘m krajem na zfiízení vûcného bfiemene ve vûci
umístûní spla‰kové kanalizace, dodatek
ke smlouvû mezi mûstem ·tramberkem
a Urbanistick˘m stfiediskem Ostrava
k Územnímu plánu, smlouva s Moravskoslezsk˘m krajem na poskytnutí dotace
spojené s ãinností Jednotky sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ pro rok 2004, smlouva
o spolupráci na pofiádání hudebního festivalu IX. Dny klasické kytary a smlouva
o spolupráci na VII. ·tramberskou divadelní pfiehlídku amatérsk˘ch divadelních
souborÛ. Byly doplnûny komise Ïivotního
prostfiedí o Karla Hrãka a komise rozvoje
a dopravy o Josefa Va‰ka. Byla schválena
úãast starosty na zahraniãní sluÏební cestû pofiádané SdruÏením historick˘ch sídel
âech, Moravy a Slezska. Dále byly schváleny finanãní pfiíspûvky na nûkteré akce
a ãinnost kynologického klubu. Rada
zmocnila starostu mûsta, Ing. Jana Sochu, podpisem v˘‰e schválen˘ch smluv
a dodatku.
Místostarostce Jindfii‰ce Kundlové rada
uloÏila úkol pfiipravit podklady a projednat osobnû problematiku pohledávek
s MUDr. Jifiinou Kahánkovou. Radní vzali na vûdomí zápis z provedené kontroly
kontrolním v˘borem ze dne 6. 2. 2004
a Ïádost DDM ·tramberk o finanãní úhradu za uÏívání tûlocviãen v okolních mûstech a obcích pro dûti a mládeÏ. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení delegáta na fiádnou valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového Jiãína Ing. Jana Sochu, starostu mûsta.
25. schÛze rady mûsta pfiipadla na 6.
kvûtna. Na pofiadu byl blok zpráv o ãinnosti komise Ïivotního prostfiedí a problematika Ïivotního prostfiedí ve mûstû.

Dále v˘kon státní správy na úseku matrik,
jména a pfiíjmení, vidimace a legalizace,
agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních
pasÛ a evidence obyvatel za rok 2003 a jako poslední hlavní zpráva informace
k volbám do Evropského parlamentu.
Zprávy t˘kající se Ïivotního prostfiedí
pfiedloÏili Ing. Pavel Podolsk˘, pfiedseda
komise Ïivotního prostfiedí a Mgr. Radka
Krysová, pracovnice oddûlení stavebního
úfiadu, silniãního hospodáfiství, dopravy
a Ïivotního prostfiedí. T˘kaly se dal‰í fáze
projektu v˘stavby cementárny a s ní spojené problematiky jako pÛsobení seismick˘ch vlivÛ z tûÏby vápence, plnûní podmínek souhlasného stanoviska EIA, plán sanace a rekultivace loÏiska vápencÛ a cementáfiské sialitické korekce na léta
2004—2008, hluk a evidence pfiejezdÛ
vlakÛ na Kozinû apod. Byly uvefiejÀovány
v novinkách ãlánky Desatera domácí ekologie, které pfiipravovala Mgr. Radka Krysová. Také se osvûdãuje práce s mládeÏí
a pfiedná‰ky z ekologické v˘chovy.
Z oblastí ochrany pfiírody a krajiny se
rada seznámila s informacemi co, kde,
kdy a kdo se touto ãinností na území
mûsta zab˘vá. Jsou to biotechnické zásahy na Zámeckém vrchu, v NPP ·ipka,
v souvislosti s v˘stavbou parkovi‰tû byl
proveden záchrann˘ transfer o.s. Hájenkou zvlá‰tû chránûn˘ch rostlin (okrotice
bílé, lilie zlatohlavé a kru‰tíku ‰irokolistého). To je dobfie, Ïe je zde nûkdo, kdo
chrání vzácnosti a pfiírodu v na‰em mûstû. Ale co nemohu pochopit je to, Ïe se
ná‰ hfibitov pomalu a jistû roz‰ifiuje
o hfibitov stromÛ. KdyÏ se tak zamyslím,
v posledních nûkolika letech zmizela alej
sakur v parku smûrem ke hfibitovu, alej
topolÛ v zatáãce pod hfii‰tûm, nedávno
stromy a kefiov˘ porost ustoupily parkovi‰ti, zmizely krásné stromy ze hfibitova
a najednou i lípa z volejbalového hfii‰tû
a padnou dal‰í stromy. Vefiejn˘ zájem. Tak
trochu to pfiipomíná scénu z âern˘ch baronÛ, kdy major Terazky dí: „A na ão také
velké stromy“, ukázal na nûkolik stolet˘ch
cedrÛ chránûn˘ch památkov˘m úfiadem,
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„popílit, v‰etky popílit“. VÏdycky mû dûsí,
kdyÏ se kácí zdrav˘ strom. Stromy jsou
plíce planety, pod stromy se odpoãívá,
strom nás chrání pfied sluneãními paprsky, poskytuje pfiíjemn˘ stín, zadrÏuje vûtry, poskytuje domov ptákÛm a veverkám.
Roste dlouho a pomalu a v plné síle ho
nûkdo porazí, i kdyÏ to není vÏdycky úplnû a nezbytnû nutné. No, trochu jsem odboãila. Dal‰ími body, kter˘mi se zpráva
o ãinnosti komise zab˘vala, byly odpady
a ãerné skládky. Podafiilo se jich nûkolik
zlikvidovat. Je neuvûfiitelné, Ïe pfiestoÏe
máme tfiídûn˘ odpad, svoz netradiãního
i nebezpeãného odpadu, objevují se ãerné
skládky. Buì to dûlají nûktefií na‰i obãané
naschvál, nebo nám sem zaná‰ejí cizí
zneãi‰Èovatelé. Do systému sbûru a likvidace komunálního odpadu je zapojeno 98
% fyzick˘ch osob, ale nûktefií chalupáfii,
chatafii i podnikatelé se nechtûjí zapojit,
nebo jsou s nimi problémy. Dal‰í závaÏná
problematika v nûkter˘ch ãástech na‰eho
mûsta je kanalizace (Kozina, Libotín).
DráÏné uÏ bylo napojeno na âOV na Bafiinách, poãítá se s kanalizací ·pice a Kanady (u statku), ale tyto akce zatím nejsou
kryty rozpoãtem. Komise doplnila zakreslení kanalizací a zpracovala seznam existujících a dosud nezkreslen˘ch kanalizací. No, to bude je‰tû hodnû pfiípravn˘ch
a následnû realizaãních prací. Do dal‰ího
období má komise naplánovány akce související s ochranou ovzdu‰í, vefiejné zelenû a vefiejn˘ch prostranství, ekologickou
v˘chovou, ochranou krajiny a pfiírody, odpady i kanalizací. Práce této komise je
opravdu ãinorodá, vûcná, pestrá, dÛsledná a úãinná díky pfiedsedovi, Ing. Pavlu
Podolskému, metodiãce Mgr. Radce Krysové i v‰em ãinn˘m ãlenÛm komise Ïivotního prostfiedí.
Jako dal‰í bod byla zpráva Eli‰ky Hyklové, pracovnice zab˘vající se v˘konem
státní správy na úseku matrik, jména
a pfiíjmení, vidimace a legalizace (ovûfiení
listin a podpisÛ), agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a evidence obyvatel. Jen tak pro zajímavost bylo uzavfieno ve ·tramberku 42
sÀatkÛ, vyfiízeno 447 obãansk˘ch prÛkazÛ,

171 cestovních pasÛ, 84 v˘pisÛ z rejstfiíku
trestÛ, vidimace a legalizace v poãtu 677
a mnoho dal‰ích jin˘ch úkonÛ souvisejících
s ãinnostmi náleÏejícími do této oblasti.
Dále byla pfiedloÏena informace o pfiípravû voleb do Evropského parlamentu,
která se fiídí závazn˘m harmonogramem
úkolÛ a lhÛt. V‰e o volbách se dozvíte
v samostatném ãlánku.
Rada vzala v‰echny pfiedloÏené zprávy
a informace na vûdomí. Byl schválen termín konání 9. mimofiádného zastupitelstva mûsta na 12. 5. 2004 v 16.00 hod.
v sále Kulturního domu na Námûstí. Rada vzala na vûdomí nesouhlas komise kulturní a cestovního ruchu s fie‰ením situace na hradû ·tramberku formou v˘bûrového fiízení. Byl uloÏen úkol Vûfie Michnové, vedoucí oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu
zjistit organizaãní záleÏitosti k moÏnosti
vydání známky k v˘roãí 650 let mûsta
·tramberka v roce 2009.
V majetkoprávních záleÏitostech vzala
rada na vûdomí v˘povûì z nájmu pozemku v lokalitû DráÏné a následnû schválila
nov˘ pronájem tohoto pozemku.
Bylo schváleno nav˘‰ení kapacity ‰kolní druÏiny z 25 dûtí na 50 dûtí. Byly
schváleny finanãní pfiíspûvky na akci
·tramberk — ráj umûlcÛ a na ãinnost
Jednotû Orel ·tramberk a nebyl schválen
pfiíspûvek ·kole Ïivota z Nového Jiãína.
Byly doporuãeny ke schválení zastupitelstvu mûsta pfiíspûvky na ãinnost na‰im
kulturním divadelním spolkÛm Kotouã,
Divadlu pod vûÏí a SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka.
Rada dále doporuãila zastupitelstvu ke
schválení dle metodického pokynu Ministerstva ‰kolství MT pfiekódování stávajících ‰kolních jídelen.
Taky na vás nûkdy chodí bubáci v podobû starostí, bolesti, trápení, stárnutí, pfiepracování, samoty, nebo nûãeho podobného? Chybí vám radost? „Radost vstupuje do na‰eho Ïivota, kdyÏ máme co dûlat,
milovat a v co doufat“ (J. Addison). Tak
nezoufejme, ale doufejme.
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Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Dne 12. 5. 2004 se se‰li zastupitelé na
mimofiádném 9. zasedání zastupitelstva
mûsta. Hlavním a nejdÛleÏitûj‰ím bodem
bylo fie‰ení problematiky Bytové správy
mûsta ·tramberka. Z jednání a následné
diskuze nakonec vyplynul úkol pro radu
mûsta vyhlásit v˘bûrové fiízení na zaji‰tûní správy obytn˘ch domÛ, bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ tak, aby se toto fie‰ení realizovalo nejpozdûji k 1. 1. 2005 a dal‰í
úkol pfiipravit návrh na dal‰í privatizaci
bytového fondu mûsta ·tramberka.
Byla schválena ãástka 300 tis. Kã na nezbytné stavební úpravy koupali‰tû na Libotínû firmou Stojanãa Stevanoviã v termínu dokonãení 15. 6. 2004. Byla schválena realizace investiãní akce pfiestavby
objektu 751 na Bafiinách a zastupitelstvo
zmocnilo starostu k podpisu dodatku
smlouvy s firmou VCES Olomouc, která
bude pfiestavbu provádût a zastupitelstvo
schválilo odstoupení od smlouvy s SFRB
Olomouc z dÛvodu nezaji‰tûnosti prostfiedkÛ na dofinancování stavebních
úprav objektu ubytovny 751. Zastupitelé
schválili pfiijetí státní dotace ve v˘‰i 13,2
mil. Kã z programu Ministerstva pro
místní rozvoj âR na podporu v˘stavby nájemních bytÛ. Bylo schváleno rozpoãtové
opatfiení ã. 2/2004 v souladu se zákonem
ã. 250/2000Sb.
Byly schváleny navrÏené pfiíspûvky na
ãinnost pro organizaci Junáka ·tramberk, Divadelnímu souboru Divadla pod
vûÏí a dûtskému divadelnímu souboru,
Divadelnímu spolku Kotouã ·tramberk,
SdruÏení dechového orchestru mûsta ·tramberka a také na pofiízení nov˘ch stejnokrojÛ ãlenÛm SHDOM·. Zastupitelstvo
schválilo delegáta na fiádnou valnou hromadu ASOMPO, a. s. se sídlem v Îivoticích u Nového Jiãína v osobû starosty Ing.
Jana Sochy a zmocnila ho ke v‰em úkonÛm souvisejícím s touto delegovanou
funkcí. Bylo schváleno pozastavení nárokové odmûny za v˘kon funkce ãlena za-

stupitelstva panu Bohumilu Majerovi
v souladu se zákonem ã. 128/200 Sb.
o obcích, ve znûní pozdûj‰ích zákonÛ.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
paní Krysová…
ProtoÏe posledním tématem, dost obsáhl˘m, na jednání rady mûsta bylo Ïivotní prostfiedí, zaskoãila jsem na slovíãko
k paní Mgr. Radce Krysové
1. Co vás osobnû nejvíce trápí v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí?
Podle mého názoru je to vÛbec vztah
ãlovûka k pfiírodû. Z toho pramení vût‰ina
problémÛ, se kter˘mi se zde na úfiadû pot˘káme. âlovûk, kter˘ má dobr˘ vztah
k pfiírodû nevyhodí do lesa co nepotfiebuje, nedá do kamen vûci, které pfii hofiení
sobû, druh˘m i pfiírodû zpÛsobují problémy, je rád, Ïe má na zahradû velkého kamaráda — star˘, ko‰at˘ strom a nepodává
Ïádost o kácení jen proto, Ïe musí uklízet
listí…
2. O ãem si myslíte, Ïe by bylo dobré
pfiedsunout pfied ostatní úkoly na pfií‰tí
období?
V pfiírodû v‰e souvisí se v‰ím, proto by
se mûlo fie‰it v‰e komplexnû. Pro nás je
velk˘m úkolem vyfie‰ení kanalizace, která
musí b˘t dokonãena do roku 2010, jinak
hrozí sankce z EU. Chtûla bych také zlep‰it spolupráci se ‰kolou, která dûlá hodnû
dobrého proto, o ãem jsem mluvila v 1.
otázce.
3. Jaké je Va‰e osobní Ïivotní krédo,
samozfiejmû ve vztahu k Ïivotnímu prostfiedí?
Mysli globálnû, jednej lokálnû neboli
mysli na Zemi, zaãni u sebe. Je to nûkdy
tûÏké, ale i malá zmûna v jednání jednotlivce je dÛleÏitá.
Za ãas i odpovûdi dûkuje
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V. M.

Oznámení
o dobû a místû konání voleb
do Evropského parlamentu
ve ·TRAMBERKU
Podle § 32 odst. 2 zákona ã. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
1. Volby se uskuteãní
v pátek dne 11. 6. 2003
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 12. 6. 2003
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
okrsek ã. 1 — Bafiiny
je místnost pro hlasování — Základní
umûlecká ‰kola, Bafiiny ã. p. 571
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰ení k trvalému pobytu — na ul. Bafiiny
okrsek ã. 2 — NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm dûtí
a mládeÏe, NádraÏní ã. p. 450
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu — na ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou,
Horeãka
okrsek ã. 3 — Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní
dÛm, Námûstí ã. p. 10
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu — na ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní Ba‰ta,
Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace
„Dallas“, Závi‰ická, ã. p. 42
pro obãany podle místa, kde jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu — na ulicích
·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu, Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice

obãanství âeské republiky, popfiípadû
státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou
oprávnûni hlasovat na území âeské republiky. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem âeské republiky, jde-li
o cizince, prÛkazem o povolení k pobytu.
4. Obãanu budou hlasovací lístky dodány
po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním
voleb.Stejné hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební místnosti po celou dobu
voleb.
5. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen
zároveÀ s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ v‰ak nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si mÛÏe vzít s sebou
do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ jiného oprávnûného obãana,
aby za nûj hlasovací lístek upravil a vloÏil
do úfiední obálky.
6. Oprávnûn˘ obãan mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ
mûstsk˘ úfiad a v den voleb okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze v územním
obvodu okrsku. V takovém pfiípadû okrsková komise vy‰le k obãanu své 2 ãleny
s pfienosnou schránkou.
7. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování v místnosti pro hlasování
je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ
pfiedsedy okrskové volební komise.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

3. Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní
·tramberské novinky 5

Vyhrazení ploch
pro vylepení volebních
plakátÛ
Vyhrazení ploch pro vylepení volebních
plakátÛ
Podle § 59, odst. 1 zákona ã. 62/2003
Sb. o volbách do Evropského parlamentu
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ urãuji plochy na vylepení volebních plakátÛ pro volební kampaÀ na volby do Evropského
parlamentu ve ·tramberku na vefiejn˘ch
plakátovacích plochách mûsta ·tramberka. Vylepení je moÏno provádût pouze
prostfiednictvím oddûlení Technické správy mûsta ·tramberka se sídlem K Oãnímu
45, ·tramberk, tel. 556 852 440
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

O vzniku vlajky
Evropské unie
V ãervenci 1951 vyzval Robert Schuman(1886—1963) ãleny první Evropské
komise, aby posoudili 12 pfiedloÏen˘ch
návrhÛ na vlajku Evropské unie. Jeden
návrh pfiedloÏil i po‰tovní úfiedník Evropské komise Arsséne Heitz: dvanáct zlat˘ch pûticíp˘ch hvûzd na azurovém podkladu.
Arsséne Heitz byl pravideln˘m náv‰tûvníkem pafiíÏské kaple Rue du Bac, kde se
fiádové sestfie Cathérine Laboure zjevila
Panna Maria s korunou 12 hvûzd kolem
hlavy. Na památku této události byla vydána medaile s vyobrazením tohoto zjevení, která se roz‰ífiila po celé Evropû. Také
proto Arsséne Heitz navrhl na radu sv˘ch
pfiátel právû dvanáct hvûzd jako symbol
EU. Politikové v ãísle 12 vidûli symboly
plnosti, 12 hodin, 12 mûsícÛ v roce apod.
A tak byl návrh po‰tovního úfiedníka Arsséna Heitze schválen Evropsk˘m shromáÏdûním jako nov˘ symbol EU a modrá

vlajka s 12 hvûzdami poprvé slavnostnû
zavlála 13. prosince 1955. V âeské republice aÏ 1. kvûtna 2004.
Podle KT ã. 20/03 Praha pfiipravil
Bohumil Kresta

Upozornûní pro obãany
UpozorÀujeme obãany, na jejichÏ nemovitosti byl vypracován znaleck˘ posudek.
„Podrobná pasportizace na lokalitû
·tramberk“ — mûfiení a hodnocení seismick˘ch úãinkÛ na stavební objekty, Ïe
tento posudek je volnû k nahlédnutí na
Mûstském úfiadû ·tramberk, oddûlení stavební úfiad, silniãní hospodáfiství, doprava
a Ïivotní prostfiedí u Mgr. Radky Krysové.
Dále upozorÀujeme v‰echny obãany
·tramberka, Ïe v pfiípadû moÏné stíÏnosti na prÛbûh provádûné trhací práce mohou volat KOTOUâ ·tramberk, spol.
s r. o. vedoucího trhacích prací Ing. Jana
Monsporta ã. tel: 606 645 147. Pfii stíÏnosti musí b˘t uvedeno pfiesné datum
a pfiesn˘ ãas pfiíslu‰ného odstfielu.
Mgr. Radka Krysová

Policejní koutek
Milí spoluobãané
Chtûl bych vás upozornit, Ïe se nám
opût zaãínají do mûsta natahovat rÛzné
Ïivly, které pod záminkou sbûru starého
Ïeleza vám odcizí i jiné vûci. Vût‰inou se
jedná o na‰e rómské spoluobãany. Taky se
nám zaãal vyskytovat podomní prodej
a pak zjistíte, Ïe vám chybí peníze.
Je tady senoseã, a to nám dûlá problémy. Mnoho luk, které mají majitele, není
je‰tû poseãen˘ch. Pak se nám mnoÏí rÛzné plevelné rostliny.
A na to navazuje problém, co s trávou.
Mnoho lidí se domnívá , Ïe ji prostû spálí.
Ale ve ·tramberku se mÛÏe spalovat je-

·tramberské novinky 6

nom dfievní hmota. Proto vás Ïádám aÈ
seno, nebo trávu, kterou poseãete nespalujete.
Je lep‰í ji zkompostovat a nemít problémy se sousedy nebo mûstskou policii.

Podnûty a Ïádosti mÛÏete stále volat na
tel: 736 670 513, 606 909 624, nebo na
e-mail: mp_stramberk@sendme.cz
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Informace Oddûlení technická správa
Poplatek za komunální odpad na 2.pololetí 2004 bude vybírán v tûchto termínech:
Pondûlí
Úter˘
Stfieda
âtvrtek

14.
15.
16.
17.

6.
6.
6.
6.

2004
2004
2004
2004

odd. technická správa
kulturní dÛm — kuchyÀka
odd. technická správa
Bafiiny, odd. bytová správa

Mimo tento termín je moÏné uhradit
poplatek za komunální odpad v úfiední
dny v pokladû Mûstského úfiadu (pondûlí
a stfieda 8.00—12.00 hod., 13.00—
17.00 hod.) nebo v kanceláfii technická
správa (pondûlí a stfieda 7.00—11.00
hod., 13.00—16.00 hod.). Platba musí
b˘t uhrazena do 14. ãervence 2004.
Upozornûní obãanÛm.
Dne 3. 5. 2004 skonãil svoz velkoobjemového odpadu z území celého mûsta
a bûhem tfií t˘dnÛ bylo na skládku odvezeno 26 tun tohoto odpadu. Ve dnech 7.
a 8. 5. byl proveden svoz nebezpeãného
odpadu firmou Slumeko Kopfiivnice.
I pfies tyto svozové akce
se neustále vyskytují
problémy s ukládáním
v˘‰e zmínûn˘ch typÛ
odpadÛ u míst urãen˘ch pouze na separovan˘ odpad.
UpozorÀuji obãany, kter˘ch se tyto
praktiky t˘kají, Ïe mûstská policie a pracovníci mûstského úfiadu
budou vûnovat zv˘‰enou pozornost tûmto
místÛm a obãané se vystavují nebezpeãí
uloÏení sankce ve smyslu Zákona ã.
185/2001 Sb.

8.00—16.30
9.00—14.00
8.00—16.30
10.00—15.30

hod.
hod.
hod.
hod.

Tradice soutûÏe
stále pokraãuje
Dne 27. dubna 2004 se v Matefiské ‰kole ·tramberk Bafiiny rozeznûly hlásky pfii
X. roãníku pûvecké soutûÏe „Zpívání pod
Trúbou. SoutûÏe se zúãastnilo 22 dûtí ze
‰irokého okruhu matefisk˘ch ‰kol. Dûti
z M· Kunãice pod Ondfiejníkem vystoupily také s taneãním pásmem na lidové motivy a sklidily tak, jako v‰ichni soutûÏící,
upfiímn˘ potlesk od rodiãÛ i pedagogÛ,
ktefií dûti na soutûÏ doprovázeli.
X. roãník je malé v˘roãí, a tak se bilancovalo. SoutûÏe se za 10 let zúãastnilo
212 dûtí, které v‰echny dosáhly na pûknou knihu, aÈ uÏ se umístily ve zlatém,
stfiíbrném ãi bronzovém pásmu.
OrganizátorÛm byly odmûnou nejen
spokojené dûti a vûdomí, Ïe písniãky stále
tû‰í du‰i dûtí i ostatních, ale i pochvala za
vkusné a estetické prostfiedí ‰koly, kde se
po celou dobu soutûÏ koná.

Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS
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Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

Veterinární mini poradna
Vstup âR do EU sebou pfiinesl i nûkteré nové pfiedpisy t˘kající se pfiesunu zvífiat. Od 3. 7. 2004 pro majitele psÛ a koãek, ktefií uvaÏují o cestách do zahraniãí,
vypl˘vá nová povinnost mít u sebe pas pro
své spolucestující zvífie. Jedná se o NET
PASSPORT, bez kterého nemÛÏe zvífie
cestovat. Druhou podmínkou je mít zvífie
jednoznaãnû identifikovatelné. Pro majitele zvífiat, která jsou tetována tzn. mají
prÛkaz o pÛvodu a tato zvífiata jsou zapsána v plemenné knize tuto podmínku
splÀují. Ostatní zvífiata tzn. bez tetování
musí b˘t oznaãena mikroãipem podle
platn˘ch norem ISO 11784 nebo 11785.

Bez tohoto oznaãení nemohou vycestovat. Dal‰í podmínkou je vakcinace zvífiete
proti vzteklinû.
Na tomto místû bych rád informoval
v‰echny majitele zvífiat, Ïe moje Veterirární ordinace, Dolní 964 má autorizaci
k oznaãování zvífiat mikroãipem metodou
RFID a obou ISO normách a mohu vydávat pasy pro zvífiata.
Více informaci na www.narodniregistr.cz a www.svscr.cz
Tû‰ím se na va‰i náv‰tûvu a rád vám poskytnu pfiípadné dal‰í informace.
MVDr. Milan Pfiibil — Veterinární ordinace ·tramberk
Tel.: 556 852 236, Mobil: 602 717 305,
608 859 083

Spoleãenská rubrika
Jubilanti

Narozené dûti:

v mûsíci ãervnu 2004

Jakub Balhárek
Daniel Frébort
Adéla Sykalová

Vladimír Pítr
Jaroslav Novobilsk˘
Jifiina Voglová

Zemfielí:

BlaÏena Bárová

Jan âajka
BoÏena âerná
BoÏena Marková
Ludvík Ra‰ka

Josef Sopuch
Emilie Hoìáková
Juliána Hanzelková
Ferdinand Hanzlík

âest jejich památce

Vilém ¤ehák, JUDr.
Îofie ZrÛnková

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

Blahopfiání
Milé dûti, mûsíc ãerven zaãíná va‰ím
krásn˘m svátkem a konãí vysvûdãením.
Pfiejeme vám v‰em, pûknû proÏit˘ sváteãní den, pûkné poãasí, dohnané vûdomosti
a krásné vysvûdãení.
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ZU· pfiijímá Ïáky
Základní umûlecká ‰kola ZdeÀka Buriana ve ·tramberku pfiijímá Ïáky do hudebního a v˘tvarného oboru.
BliÏ‰í informace na ãísle 556 852 820.

SoutûÏ
Mûsto ·tramberk vyhla‰uje II. roãník
soutûÏe o nejlep‰í ·tramberké ucho.
Vyz˘váme odváÏné pekafiky a pekafie
z fiad soukromníkÛ i podnikatelÛ, aby
zmûfiili své dovednosti v anonymní soutûÏi o nejlep‰í ·tramberské ucho.
Nejde ve své podstatû o nic víc, neÏ
o pobavení se a pfiízeÀ ochutnávaãÛ.
Podmínky soutûÏe:
1. pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ ·tramberák
(i ti, ktefií Ïijí jinde, ale srdcem jsou
neustále doma ve ·tramberku)
a místní ‰tramber‰tí podnikatelé, v˘robci ‰trambersk˘ch u‰í
2. poãet kusÛ nutn˘ch k soutûÏi je
25—30
3. dodávka musí b˘t fiádnû oznaãena
jménem v˘robce a adresou
4. termín dodání je prÛbûÏn˘, nejpozdûji v pátek 25. 6. 2004 do 12.00
hod. (Kulturní dÛm, 1. poschodí,
kanceláfi vedoucí OKSVVâCR)
Co se bude hodnotit:
1. vzhled
2. chuÈ
3. celkov˘ dojem
Jak se bude hodnotit:
1. SoutûÏ je anonymní. Vystavené u‰i
v poãtu 2 ks budou oznaãeny ãísly
a pfied nimi budou úlomky peãiva na
talífiku urãené k ochutnávce
2. ten, kdo bude pfiipravovat soutûÏ,
nesmí b˘t ãlenem poroty
3. kdo se pfiihlásí do soutûÏe se sv˘m
v˘robkem, nesmí b˘t ãlenem poroty
4. odborná porota bude sloÏená ze zku-

‰en˘ch pekafiÛ a pekafiek a osob nezainteresovan˘ch na soutûÏi
5. laická vefiejnost bude hodnotit formou hlasovacích lístkÛ do pfiipravené hlasovací schránky
6. v˘sledky a vyhodnocení soutûÏe budou vyhlá‰eny v nedûli na slavnosti
v Národním sadu
Ochutnávka bude probíhat v zasedací
místnosti v Kulturním domû v sobotu
26. ãervna 2004 v dobû od 13.30 hod. do
16.30 hod.
Ceny za vítûzství ve dvou kategoriích
1.—3. místo ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo ocenûné laickou vefiejností
V. M.

Program kina ·tramberk
na mûsíc ãerven 2004
Nedûle 6. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
PIKOVÁ TROJKA
Erotick˘ thriller, titulky, 118 min, od 18
let. Myslíte, Ïe víte o touze v‰echno, ale je
to jinak! MEG RYAN jak jste ji je‰tû nevidûli.
Nedûle 20. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
KILL BILL 2
Akãní, titulky, 120 min, od 15 let. Velké finále nejnovûj‰ího filmu Quentina Tarantina. PfieÏila svou smrt ve svatební den
i ãtyfii roky kómatu. Nevûsta se vydává
zavr‰it krvavou pomstu.
Nedûle 27. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
NESNESITELNÁ KRUTOST
Romantická komedie, titulky, 100 min,
od 12 let. Exkluzivní rozvodov˘ právník
GEORGE CLOONEY se zaplete do vlastního pfiípadu. Pfiekvapivé rozuzlení se odkládá aÏ na sam˘ konec pfiíbûhu. V jedné z hl.
rolí uvidíte KATHERINU ZETA-JONES.
NA MùSÍC âERVENEC P¤IPRAVUJEME: ·KOLA ROCKU, LÁSKA NEBESKÁ, UMUâENÍ KRISTA, TRÓJA
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Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce
v mûsíci ãervnu

Chata dr. Hrstky pofiádá
v sobotu 5. 6. 2004 od 20.00 hod.

Country veãer na Trúbû
k poslechu i tanci hraje
skupina Cizinci
bez vstupného

DDM ·tramberk pofiádá

Ble‰í trh
obleãení, sportovních potfieb,
knih, hraãek
„V‰e, co doma nepotfiebujete
a jin˘m by udûlalo radost“
od 31. 5. 2004 do 7. 6. 2004
dennû od 9.00 hod. do 17.00 hod.
v Domû dûtí, NádraÏní 450,
·tramberk
Pfiíjem a prodej vûcí
po celou dobu trhu

Dûtsk˘ divadelní soubor
Divadla pod vûÏí uvede dne
18. 6. 2004 v 18.00 hod.
v sále Kulturního domu na Námûstí
lehce hororov˘ pfiíbûh nejen pro dûti

Dûtsk˘ den v arboretu

Restaurace na hfii‰ti na Bafiinách
pofiádá v sobotu 19. 6. 2004

Ve dnech 5.—6. ãervna
v rámci dûtského dne pofiádají
ostrav‰tí jeskyÀáfii
lanov˘ traverz nad arboretem.
Akce je urãena nejen dûtem, ale
i star‰ím zájemcÛm.
Ve‰keré technické vybavení
pro jízdu na lanû dûtem
zapÛjãujeme zdarma.
Pfiijìte se pobavit,
srdeãnû zvou
ãlenové âeské speleologické
spoleãnosti Ostrava

„Kdo osvobodí stra‰idlo“
Vstupné 25 Kã

Letní veãer
hraje skupina „Cizinci“
zaãátek ve 20.00 hod.,
vstupné 30 Kã
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na vystoupení
profesionálního portorikánského
souboru

Guamaniqe
Kastelán hradu ·tramberka zve
v‰echny dûti na dûtsk˘ den

„KastelánÛv poklad“
v sobotu 5 .6. 2004 od 14.00 hod.
v areálu hradu ·tramberka

které se uskuteãní v pondûlí 21.
ãervna 2004 v 17.30 hod.
v amfiteátru pod vûÏí
vstupné 35 Kã
pfiedvádûjí folklór pÛvodních
jihoamerick˘ch indiánÛ
v pfiípadû nepfiíznivého poãasí bude
koncert v Kulturním domû
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Mûsto ·tramberk vás
srdeãnû zve na Dny mûsta
25. 6.—27. 6. 2004
Pátek 25. 6. 2004
Amfiteátr
16.30 hod. koncert hudební skupiny
Musica da gamba, vstupné 30 Kã
Sobota 26. 6. 2004
Kulturní dÛm
8.00—12.00 hod.
zasedací místnost v Kulturním domû
— sbûratelská burza knih a pohlednic
13.00—16.00 hod.
kinosál — pfiedná‰ky a besedy k aktuálním v˘stavám v Muzeu ZdeÀka Buriana
13.30—16.30 hod.
ochutnávka a soutûÏ o nejlep‰í ·tramberské ucho v zasedací místnosti KD
17.00 hod.
povídkov˘ film Vojtûcha Jasného Touha. Povídka Maminka se odehrává ve
·tramberku, vstupné 25 Kã
Námûstí, areál hradu, amfiteátr
10.00 hod.
tradiãní bûh do schodÛ
10.00—12.00 hod.
hrad patfií dûtem — soutûÏe a hry pro
dûti v areálu hradu
amfiteátr
20.00 hod.
dramatizace povídky B. Nûmcové Divá
Bára, vstupné 25 Kã, DS Divadlo pod
vûÏí (za nepfiíznivého poãasí v KD na
Námûstí)
Námûstí — po skonãení divadelního
pfiedstavení asi ve 22.00 hod. ohÀové
pfiedstavení na Námûstí „ëábel“ — SS·
Allegros — vstupné dobrovolné
Nedûle 27. 6. 2004
Národní sad
14.00 hod.
prÛvod z Námûstí SHDOM· s maÏoretkami

14.20—14.40 hod.
— SHDOM· hraje pochody a vystoupení maÏoretek v NS
14.50—15.00 hod.
— vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho
15.00—15.30 hod.
vystoupení
kynologického
klubu
·tramberk s ukázkami v˘cviku psÛ
15.30—15.50 hod.
SHDOM·
16.00—16.10 hod.
Taneãní skupina Pavuãinky z DDM
·tramberk
16.15—17.00 hod.
hudební skupina Ogafii s lidov˘m vypravûãem Josefem Hrãkem
17.15—19.00 hod.
vystoupení hudební skupiny Radeg —
k poslechu i tanci
Zmûna programu vyhrazena
Obãerstvení zaji‰Èují Karla Harrandová
a SDH ·tramberk

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Dnes jsem pro vás vybrala nûco z poznámek v Ïákovsk˘ch kníÏkách:
‚ Poznámka: Neustále lítá po tfiídû a posedává na oknech.
Odpovûì otce: Tomu nevûfiím. Holub
‚ Svaãí cibuli a obtûÏuje zápachem.
‚ Strká si lentilky do nosu a hraje v‰emi
barvami.
‚ Napovídá nepovolen˘m zpÛsobem.
‚ Sv˘m zpûvem úmyslnû ru‰í hodinu
zpûvu.
‚ Smrká mi do v˘kladu.
‚ Poznámka: Je drzá a neustále vyru‰uje.
Odpovûì: To má po matce. Zmlátil
jsem je obû. Otec
‚ Moãí do v˘‰e oãí.
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‚ Byl pfiistiÏen ve ‰kolní jídelnû, jak líbá
spoluÏaãku. Máme podezfiení na lásku.
‚ Bije spoluÏaãku de‰tníkem, aã není
jeho.
‚ Snídá pomÛcky na v˘tvarnou v˘chovu.
‚ Poznámka: Smrdí! Um˘vat!
Odpovûì otce: Uãit! Neãuchat!
‚ Poznámka uãitelky: Vá‰ syn v hodinách neustále vyru‰uje.
Odpovûì otce: Vá‰ Ïák doma nestále
odmítá jíst mrkev.
‚ Smûje se mi za zády do oãí.
‚ Má pod lavicí Ïirafu a ta koufií.
‚ Vûdomosti va‰í dcery se rovnají nule;
pro postup do vy‰‰ího roãníku je tfieba, aby je minimálnû zdvojnásobila.
‚ Pofiád se hlásí.
‚ Pfii hodinû pleská mokr˘m pytlíkem
o lavici.
‚ Hodil mokrou houbou po uãitelce, a ta
po dopadu na zem udûlala louÏiãku.

Tesafiské práce
pergoly sruby
střechy chatky

Jan Hrouda
Štramberk
+420 721 910 322

Petr Kubíček ml.

INSTALATÉR
VODA — TOPENÍ — ODPADY
— montáž zaříz. předmětů: vany, roh.
vany, umyvadla, záchody, pisoáry atd.
— montáž vodoměrů

V. M.
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OPRAVY A HAVÁRIE
mobil 737 610 674:

fa Martin Zdafiil
Nabízí:
1. Opravy spotřební elektroniky
— AUDIO – rádia, hi-fi vûÏe, CD pfiehrávaãe atd.
— VIDEO – televizory v‰ech typÛ a znaãek, videokamery, videa, satelitní pfiijímaãe
U televizorÛ moÏno opravu objednat pfiímo do domu bez pfiíplatku
2. Prodej a montáž satelitní techniky
— prodej digitálních SAT pfiijímaãÛ zn. HUMAX, EMTECH – vhodné pro pfiíjem CZ
programÛ ze satelitu
— prodej Fe a Al parabol TRIAX a jiné
— prodej LNB, natáãecích zafiízení fiízen˘ch pomocí DiseqC
— prodej pfiíslu‰enství – dekódovací karty, dekodéry, konektory, koax. kabely,
konzoly a dal‰í
Pfii objednání celého SAT kompletu montáÏ
ZDARMA
Adresa: Martin Zdafiil
Telefon:
Zauliãí 253
603 891 161
·TRAMBERK
IâO 478 51 635
DIâ 399 75 0212 4905

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

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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