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… loučení…
Je ãas se rozlouãit. ·estnáct let jsem vás pravidelnû informovala o tom, co se projednávalo
na radách a v zastupitelstvech mûsta, obãas
jsem vás rozãílila nebo potû‰ila sv˘mi úvahami,
citáty moudr˘ch lidí ãi lidov˘mi pranostikami.
Mûla jsem tu práci moc ráda. ·tramberk je moje velká láska uÏ od prvního setkání — láska na
první pohled a na cel˘ Ïivot. KdyÏ mû mÛj muÏ
na Velikonoce v roce 1975 seznámil se ·tramberkem, byla jsem unesena kouzlem dfievûného
mûsteãka krãícího se pod majestátní Trúbou,
nádhern˘mi pohledy, bohatou pfiírodou… Ta
láska vytryskla spontánnû, okamÏitû a navÏdy.
Pfied ãtyfimi roky jste mi dali moÏnost sv˘mi
hlasy, abych mohla b˘t souãástí vedení mûsta, podílet se na jeho Ïivotû, spoleãnû se pokusit nûco
dokonãit, ãi nûco nového zaãít. Podafiily se dobré
vûci, prospû‰né mnoha lidem. Mûla jsem moÏnost se s vámi setkávat pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech,
na kulturních a spoleãensk˘ch akcích, na setkáních, na náv‰tûvách, na schÛzích, osobnû, ale i na
svatbách, pohfibech ãi pfii vítání obãánkÛ. Dûkuji
vám za ta setkávání a stfietnutí. Byla jsem ráda dopisovatelkou, ‰éfredaktorkou i va‰í starostkou.
Pfieji vám po nov˘ch volbách dobré a stabilní
vedení mûsta, rozumné a schopné zastupitelstvo a pracovitou radu mûsta.
Louãím se v˘taÏky ver‰Û Jaroslava Seiferta,
básníka Ïivota:
„Bíl˘m ‰átkem mává, kdo se louãí, …kaÏdého dne se nûco poãíná… kaÏdého dne se nûco
konãí“.
Vûra Michnová

Vážení spoluobčané,
Skonãilo na‰e volební období, vy jste sv˘mi
hlasy rozhodli o svém novém zastupitelstvu a to
rozhodne o novém starostovi, místostarostovi
a radû. Uplynulé období nebylo lehké, ale máme
za sebou kus odvedené práce.
V tomto ãtyfiletém období se podafiilo odstranit nûkteré palãivé záleÏitosti mûsta, jako byla

napfi. nedokonãená komunikace na Novojiãínské, opravit komunikaci v DráÏném, sjíÏdûjící
komunikaci na Kopci, vymûnit okna na DPS na
Bafiinách a v Domû sluÏeb na NádraÏní ul., probûhla v˘mûna hlavních dvefií na bytov˘ch domech na Bafiinách a dal‰í opravy na bytovém
fondu (izolace boãní stûny, oprava stfiechy,
oprava rozvodÛ, oprava fiíms, v˘mûna stupaãek,
v˘mûna sociálních zafiízení), prodali jsme 60
bytÛ, získali jsme dotace na projekty i na realizaci nûkter˘ch projektÛ — M· Bafiiny, V˘stavní
síÀ ZdeÀka Buriana, na kanalizaci na Kozinû, na
vybavení Z· ·tramberk, jsou pfiipraveny dal‰í
projekty k realizaci — MIC, DDM, hasiãská zbrojnice, zateplení DPS, dal‰í etapa kanalizace aj.
Také se nám podafiily i mnohem men‰í akce,
jako obnova schodÛ do areálu hradu od Námûstí, oprava vstupní brány do Národního sadu,
oprava kapliãky s lidov˘m betlémem, oprava vefiejn˘ch WC v NS s celoroãním provozem, oslavy 650 let mûsta, vydali jsme krásné a hodnotné knihy za pfiispûní sponzorÛ, umístili jsme
pamûtní desky v˘znamn˘m obãanÛm mûsta,
uspofiádali jsme 60 vût‰ích a 25 komorních kulturních akcí ve vlastní reÏii, Mûstské IC nav‰tívilo 101 156 náv‰tûvníkÛ, MZB 26 300 náv‰tûvníkÛ, Trúbu 205 952 platících, Muzeum Novojiãínska 12 071 náv‰tûvníkÛ, webové stránky
nav‰tívilo 401 tis. zájemcÛ.
V knihovnû jsme si pÛjãili 80 750 svazkÛ a probûhlo 78 besed, soutûÏí, bibliografick˘ch besed,
zpracovali jsme 92 informací pro média (ãlánky, rozhovory, natáãení do rozhlasu a televize).
Mûstská policie fie‰ila 3 243 dopravních pfiestupkÛ, 706 oznámení od obãanÛ, 11 trestn˘ch
ãinÛ, 280 odchytÛ volnû pobíhajících psÛ a za
dopravní pfiestupky bylo vybráno 158 900 Kã.
Na dotacích jsme získali do rozpoãtu 17 266 137
Kã a na darech 2 307 987 Kã. Bylo zvefiejnûno
516 písemností na úfiední desce, projednali
jsme a schválili 3., 4., 5., a 6. zmûnu ÚP, pracujeme na novém ÚP — pro‰li jsme s Ïádostí o dotaci na nov˘ územní plán na 648 tis. Kã. Celkem
jsme oddali 235 svateb, 3 zlaté svatby a 12 vítání obãánkÛ — 147 dûtí, fie‰ili jsme 69 stíÏností,
5 petic, fie‰ili jsme 473 majetkoprávních záleÏitostí (pozemky, pronájmy, prodeje aj.), bylo fie‰eno 367 pfiestupkÛ v komisi pro pfiestupky, na

pokutách vybráno 39 500 Kã, vysázeli jsme
stromy na koupali‰ti a v˘roãní alej, bylo vykonáno celkem 371 úkonÛ v oblasti sociálních
sluÏeb a samozfiejmû mnoho dal‰ích záleÏitostí
bylo v prÛbûhu ãtyfi let fie‰eno.
Ne v‰e bylo vzpomenuto, ale v prÛbûÏn˘ch
zprávách jste se dozvídali v‰echny informace.
Ne v‰e se podafiilo, ale to uÏ bude na na‰ich nástupcích. V kaÏdém pfiípadû za v‰ím stojí lidé, aÈ
uÏ vedení mûsta, zastupitelé, radní, zamûstnanci MÚ nebo obãané. Co jsme dokázali splnit, to
máme. Díky nám v‰em. NíÏe vám pfiikládám
kontrolu plnûní programu v letech 2006 aÏ
2010.
Vûra Michnová, dosluhující starostka mûsta

…z jednání rady
Je po volbách, po babím létû, po dovolen˘ch
a pfied námi plískanice, sníh a pr˘ snad „tisícroãná“ zima (jak nás na poslední radû informoval radní Ing. Jifií ·ebek). Snad to nebude tak
stra‰né, myslím, Ïe zimní sportovci se uÏ urãitû tû‰í na své sjezdy, skoky, pády, pluhy a kristiánky na úboãích hor a místních kopcÛ. To jen
ti „letÀáci“ nemají rádi zimu. Ale taková snûhová pfiikr˘vka niãím neporu‰ená — no, není to
nádhera?
Rada mûsta se se‰la celkem dvakrát. 85. rada
konaná dne 12. fiíjna projednala zprávy o pfiípravû oddûlení technické správy na zimní údrÏbu, zprávy o stavu bytÛ a o stavu domÛ v majetku mûsta, které pfiedloÏil vedoucí OTSBH Josef Va‰ek, zprávu o ãinnosti komise kulturní
zpracovanou pfiedsedkyní PhDr. Annou Hrãkovou, zprávu o ãinnosti komise cestovního ruchu zpracovanou její pfiedsedkyní Mgr. Janou
Povalovou, BMA, informaci o ãinnosti komise
letopisecké zpracovanou pfiedsedou Ale‰em
Durãákem, hodnocení ãinnosti kulturního domu, Mûstského informaãního centra, Muzea
ZdeÀka Buriana a mûstské knihovny, které
zpracovala a pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu Anna Ra‰ková.
Zastupitelstvu k projednání byly doporuãeny
zprávy Kontrola plnûní Plánu rozvoje mûsta
·tramberka v letech 2006—2010 a Hodnocení
roku 2010. Rada projednala dále prÛbûÏnou
zprávu t˘kající se vyhodnocení spolupráce La‰ské brány Beskyd v roce 2010 a schválila podlicenãní smlouvu s obcemi La‰ské brány Beskyd
na uÏívání fotografií ze soutûÏe o nejlep‰í foto
LbB. Byla projednána kontrola úkolÛ s tím, Ïe
nûkteré úkoly byly roz‰ífieny o zaji‰tûní doplÀujících informací nebo uloÏen nov˘ úkol s návazností na pfiede‰lé úkoly. T˘kalo se to úkolu

pro vedoucí OKSCR Anny Ra‰kové pfiedloÏit
v návaznosti na pfie‰lé úkoly variantu slouãení
provozÛ MZB, MIC a mûstské knihovny do objektu budovy ãp. 31 a úkol o provûfiení dodrÏení platné legislativy pfii uzavfiení dohody doplnit o stanovisko JUDr. TaÈány Pfiibilové, dále byl
uloÏen úkol vedení mûsta pfiipravit pfiedávací
protokol rozpracovan˘ch a nedokonãen˘ch plánovan˘ch úkolÛ a akcí na pfií‰tí období . Tajemníkovi Ing. Josefu Babulíkovi byl uloÏen úkol
zajistit ve spolupráci s vedoucím OTSBH Josefem Va‰kem formou vefiejné sluÏby dostatek
pracovníkÛ pro zimní údrÏbu a vedoucími
OTSBH Josefu Va‰kovi zpracovat cenovou kalkulaci na generální opravu stfiech Mûstského
úfiadu — budovy ãp. 9 a 310. Rada pfiijala dar ve
v˘‰i 50 tis. Kã a schválila darovací smlouvu
vãetnû materiální pomoci na projekt vybudování chodníku na Kozinû od ãlena koncernu Holcim (âesko) a. s. Prachovice. Byla schválena
úhrada nákladÛ spojen˘ch s opravou po‰kozeného vozidla jeho majiteli. Auto po‰kodily
uvolnûné kameny ze zfiícené hradební zdi. Nebylo schváleno vymezení dvou parkovacích
míst ÏadatelÛm. Zastupitelstvu mûsta bylo doporuãeno k projednání vyhodnocení plánu rozvoje mûsta ·tramberka v letech 2006—2010
v tabulkové podobû za oblasti: stav projektÛ
(nad 1 mil. Kã) vybran˘ch pro pfiípravu projektové dokumentace a realizaci v rámci dotací, sanaãní a záchovná údrÏba budov v majetku mûsta a pfiehled Ïádostí o dotaci nebo finanãní pfiíspûvek v tomto období. Byly schváleny v˘sledky
a vítûz poptávkového fiízení pro pfieklenovací
úvûr na financování projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny, a to âeská spofiitelna, a. s. Praha a zastupitelstvu bylo doporuãeno ke schválení pfiijetí úvûru ve v˘‰i 22 mil. Kã na tuto akci. Rada
rozhodla o pfiijetí úãelov˘ch neinvestiãních dotací urãen˘ch na pokrytí mimofiádn˘ch v˘dajÛ
vznikl˘ch v souvislosti s povodnûmi a dotace
urãené na odmûny z dohod o pracích konan˘ch
mimo pracovní pomûr pro ãleny JSDH JPO II
·tramberk vãetnû podmínek pro pfiijetí dotace
z rozpoãtu MSK a byla schválena smlouva o poskytnutí úãelové neinvestiãní dotace z rozpoãtu
MSK na zaji‰tûní akceschopnosti JSDH JPO II.
Radní schválili zmûnu vnitfiního pfiedpisu Pravidel pro pfiijímání a vyfiizování petic a stíÏností, pfiiãemÏ zmûna se t˘kala sníÏení délky pro‰etfiení na 30 dnÛ. Byly projednány majetkoprávní záleÏitosti v oblasti pozemkÛ a pfiijata
odpovídající usnesení. Byla schválena smlouva
o v˘pÛjãce nebytov˘ch prostorÛ âeské speleologické spoleãnosti ZO Ostrava v suterénu tûlocviãny na Zauliãí. Byly uzavfieny smlouvy
o smlouvách budoucích o zfiízení vûcného bfiemene se Správou silnic MSK p.o ve vûci stavby
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kanalizace a napojení na âOV na ul. Závi‰ické,
s âEZ Distribuce, a. s. Dûãín ve vûci elektropfiípojky s mûstem ·tramberkem, dále pak smlouvy mezi mûstem a Ïadateli na stavbu kanalizaãních pfiípojek, na stavbu âOV, jednotné kanalizace a vyústních objektÛ. Byl schválen dodatek
ã. 2 s firmou Vodafone Czech Republic a. s. Praha o umístûní jejich technického zafiízení na
na‰í budovû, dohody o skonãení nájmu a podnájmu dvou nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp.
820 (DÛm sluÏeb) a zároveÀ schváleno zvefiejnûní zámûru pronajmout tyto nebytové prostory. Bylo zru‰eno poptávkové fiízení na vefiejnou
zakázku malého rozsahu na úklidové práce venkovních i vnitfiních prostorÛ objektÛ mûsta. Byli schváleni noví nájemníci na uvolnûné byty na
Bafiinách a povûfiena referentka OTSBH Karla
Procházková podpisem tûchto nájemních
smluv. Rada schválila smlouvu o dílo s firmou
UNISTAD spol. Suchdol nad Odrou na opravu
hradební zdi a dodatek ã. 3 ke smlouvû s firmou
Aqualia infrastructuras inÏen˘ring, s. r. o. Ostrava na kanalizaci Kozina. Starostka Vûra
Michnová byla povûfiena podpisem v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatkÛ.
Na 86. jednání se se‰li radní v mezidobí (do
zvolení nov˘ch obecních orgánÛ) dne 20. 10.
a schválili dodatek ã. 3 ke smlouvû o dílo s firmou GMP Mix, a. s. Ostrava na V˘stavní síÀ Zdenûk Burian a jeho svût, dodatek ã. 1 k mandátní smlouvû na Regeneraci sídli‰tû Bafiiny —
manaÏer stavby, byl schválen nov˘ nájemník na
uvolnûn˘ byt a povûfiena referentka OTSBH
Karla Procházková podpisem nájemní smlouvy,
byl schválen pfiíkaz provést v dan˘ch termínech
inventarizaci majetku a závazkÛ mûsta a zru‰ena dvû usnesení ve vûci daru a darovací smlouvy od âeské po‰ty na likvidaci následkÛ povodní, protoÏe do‰lo ke zmûnû poskytovatele daru,
a to nadace âlovûk v tísni, o. p. s. Praha. Rada
pak schválila pfiijetí daru a darovací smlouvu na
stejn˘ úãel, tj. na financování prací spojen˘ch
s likvidací následkÛ zfiícení hradební zdi v areálu hradu ·tramberka. Starostka Vûra Michnová byla povûfiena podpisem v˘‰e uveden˘ch dodatkÛ a smlouvy.
V‰ichni mluvíme pofiád o ãasu. Nûkdo, Ïe ho
nemá, jin˘ zase, Ïe ho má dost. Imaginární, nehmotná pfiedstava nûãeho, co nelze chytit, zastavit, uloÏit do penûÏního ústavu, prodat, zpronevûfiit, ochoãit. Byl nám pfiifiknut vy‰‰í mocí,
fiídí ná‰ Ïivot, manipuluje s námi, ale kaÏd˘
z nás má moÏnost ho vyuÏít podle sv˘ch vlastních pfiání, moÏností ãi dovedností. „âas proudí z budoucnosti, která je‰tû neexistuje, pfies
pfiítomnost, která nemá trvání, do minulosti,
jeÏ pfiestala existovat“ (Sv. August˘n).
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Poslední zastupitelstvo tohoto volebního období se konalo ve stfiedu 13. fiíjna 2010. Mûlo
pofiadové ãíslo 34. Starostka pfiedloÏila zastupitelstvu Hodnocení roku 2010 a kontrolu plnûní
Plánu rozvoje mûsta ·tramberka v letech 2006
aÏ 2010. Zastupitelstvo vzalo pfiedloÏené zprávy
na vûdomí, kontrolu plnûní pak s pfiipomínkami. Pfii kontrole úkolÛ zastupitelé uloÏili starostce mûsta informovat Ministerstvo financí
âR o skuteãnosti, Ïe dochází ke krácení plateb
pfii v˘poãtu ãástky za dob˘vací prostor v lomu
Holcim (âesko), investorovi mûsta zvefiejnit
harmonogram prací v prosincov˘ch ·trambersk˘ch novinkách na akci Regenerace sídli‰tû
Bafiiny v souladu se smlouvou o dílo a zastupitelé vzali na vûdomí kontrolu úkolÛ ke dni konání zastupitelstva. Byl schválen prodej pozemku ÏadatelÛm, schváleno pfiijetí úvûru ve v˘‰i 22
mil. Kã a úvûrová smlouva na financování projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny s âeskou spofiitelnou, a. s. Praha. Byla schválena smlouva
o kontokorentním úvûru a âeskou spofiitelnou
a. s. Praha a starostka byla povûfiena podpisem
smluv. Zastupitelé vzali na vûdomí vyhodnocení splnûní plánu rozvoje mûsta v letech 2006 aÏ
2010 v oblasti projektÛ (nad 1 mil. Kã) vybran˘ch pro pfiípravu projektové dokumentace
a realizaci v rámci dotací, sanaãní a záchovnou
údrÏbu budov v majetku mûsta a pfiehled Ïádostí o dotaci nebo finanãní pfiíspûvek v tomto období.
Vûra Michnová

Oznámení o konání ustavujícího zasedání
Zastupitelstva mûsta ·tramberka
Oznamujeme obãanÛm, Ïe ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka se koná
v pondûlí 8. listopadu 2010 od 16.00 hod. v sále Kulturního domu na Námûstí. Na tomto zasedání bude zvolen nov˘ starosta, místostarosta a Rada mûsta ·tramberka.
Srdeãnû vás zveme.
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Kontrola plnûní Plánu rozvoje mûsta
·tramberka v letech 2006—2010
Zastupitelstvo mûsta ustavené na základû v˘sledkÛ podzimních voleb roku 2006 naplánovalo ve volebním období 2006—2010 rozvoj mûsta v následujících oblastech:
I. Obecní rozvoj
• komplexní regenerace sídli‰tû Bafiiny (bytov˘
fond, vefiejné komunikace, vefiejné osvûtlení,

·tramberské novinky 3

•

•

•

•

•

•

•

parkovací a odstavné plochy, dûtské koutky
a zeleÀ)
❚ projekãnû splnûno, zaji‰tûna dotace ve v˘‰i 43,3 mil Kã na Regeneraci sídli‰tû
·tramberk Bafiiny, realizace projektu byla
zahájena
❚ bytov˘ fond — splnûno ãásteãnû (v˘mûna
oken DPS, oprava rozvodÛ vody 779—784,
v˘mûna dvefií 814—818, oprava stfiechy
539)
komplexní pfiíprava lokalit pro v˘stavbu nov˘ch rodinn˘ch domkÛ v Pískovnû a hledání
nov˘ch lokalit pro v˘stavbu
❚ projekãnû splnûno — v˘stavba domÛ v Pískovnû v realizaci, studie zástavby na Novojiãínské, alternativy fie‰ení pozemkÛ za
Farní zahradou
dokonãení úplatného pfievodu kanalizaãního
fiádu do majetku SmVak Ostrava
❚ splnûno — prodej kanalizací je pfiipraven,
nutno dokonãit, prodej se uskuteãní v 10/10
komplexní pfiíprava sanaãní a záchovné údrÏby budov v majetku mûsta s harmonogramem postupné realizace oprav
❚ splnûno ãásteãnû — viz samostatnou pfiílohu
spolupráce s místními podniky a podnikateli
s cílem obecného rozvoje mûsta, propagace,
turistiky a poskytovan˘ch sluÏeb
❚ splnûno ãásteãnû — podnikatelé se podílí
sponzorsk˘mi dary na obecném rozvoji
mûsta, ale na druhé stranû nutno pfiiznat,
Ïe mûsto nevytváfií podmínky pro rozvoj
podnikání ve mûstû.
dokonãení III. etapy rekonstrukce objektÛ Z·
a tûlocviãny na Zauliãí, realizace IV. etapy za
pfiedpokladu získání dotace
❚ splnûno dokonãení III. etapy rekonstrukce
Z· a tûlocviãny
❚ nesplnûno — IV. etapa — zru‰eno z dÛvodu nereálnosti, nedostali jsme dotaci na
tuto etapu
posílení oblasti investorské ãinnosti a aktivní
vyhledávání moÏností získání finanãních
prostfiedkÛ z dotací a grantÛ MSK a EU (Regionální operaãní program — ROP do r.
2013), monitorování moÏností pro vyuÏití
k rozvoji mûsta
❚ splnûno — pracovi‰tû ãásteãnû posíleno,
v˘sledky v dotaãní politice mûsta jsou uvedeny v samostatné pfiíloze Pfiehled Ïádostí
o dotaci nebo finanãní pfiíspûvek v období
2006—2010
provádûní anal˘z hospodafiení mûsta s cílem
sníÏit mandatorní a provozní v˘daje
❚ splnûno ãásteãnû — úsporná opatfiení —
v˘mûna oken v nûkter˘ch budovách (DPS,
DÛm sluÏeb), zateplení M·B, odborné provozování kotelen, sníÏení nákladÛ na hla-

sové sluÏby, sníÏení v˘dajÛ v rozpoãtu
mûstského úfiadu
• zpracování rozpoãtového v˘hledu na léta
2006—2010 s pravidelnou aktualizací
❚ splnûno
• zpracování plánu investiãních akcí na léta
2007—2013 vãetnû finanãní rozvahy
❚ splnûno — plán zpracován v roce 2007
• zpracování nového územního plánu mûsta
·tramberka
❚ splnûno ãásteãnû — proces pfiípravy nového územního plánu probíhá, zpracovává se
koncept nového ÚP, podána Ïádost o dotaci na pofiízení nového ÚP
II. Sociální oblast a prevence negativních jevÛ
• podpora aktivit a programÛ úfiadu práce na
zaji‰Èování nov˘ch míst na trhu práce a sniÏování nezamûstnanosti v na‰em mûstû
❚ splnûno ãásteãnû — kromû zamûstnávání
lidí z ÚP na vefiejnû prospû‰né práce
(OTSBH) a plnûní vefiejné sluÏby se nepfiipravilo a nerealizovalo Ïádné dal‰í fie‰ení
• podpora sociálních sluÏeb na ochranu obãanÛ, ohroÏen˘ch dûtí, sociálního zabezpeãení,
specializovan˘ch zafiízení pro dûti, mládeÏ,
seniory i pro obãany s rÛzn˘mi tûlesn˘mi
i mentálními vadami
❚ prÛbûÏnû plnûno — peãovatelské sluÏby,
umístûní seniorÛ v domovech dÛchodcÛ
v Novém Jiãínû, Pfiíbofie, Fren‰tátû, Odrách, Studénce-Nové Horce, dohled sociální pracovnice v rodinách, pro‰etfiení pomûrÛ v rodinách, opatrovnictví, spolupráce se Salusem, o. p. Kopfiivnice, Asociací
zdravotnû postiÏen˘ch v Kopfiivnici, Charitou Kopfiivnice, Obãansk˘m sdruÏením pfii
Dûtském centru, Diakonií Broumov
• podpora programÛ protidrogové prevence
❚ fie‰eno ve spolupráci se Z· ·tramberk a MP
·tramberk formou pfiedná‰ek, besed a osvûtou
III. Dopravní rozvoj
• vypracování a postupná realizace komplexního fie‰ení dopravní situace ve mûstû (parkovi‰tû, odstavné plochy, chodníky, cyklostezky,
dopravní znaãení, zvy‰ování pasivní bezpeãnosti chodcÛ)
❚ nesplnûno — kromû pfiípravy DUR pro záchytné parkovi‰tû na Novojiãínské a projektové dokumentace na chodník na Kozinû, kter˘ se bude realizovat na jafie 2011 se
nepodafiilo z této problematiky vyfie‰it nic.
• oprava místních komunikací
❚ splnûno ãásteãnû — komunikace na Novojiãínské, komunikace DráÏné, ostatní komunikace jsou prÛbûÏnû udrÏovány a opravovány

·tramberské novinky 4

• podpora dopravní obsluÏnosti vefiejn˘mi dopravními prostfiedky pro obãany
❚ splnûno — dopravní obsluÏnost zachována
v rozsahu pfiedchozích let (je tfieba pfiehodnotit efektivnost vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ).
• postupná obnova autobusov˘ch zastávek
a ãekáren na celém katastru mûsta v jednotném stylu
❚ splnûno ãásteãnû — realizovány 2 zastávky
na ul. NádraÏní
IV. Îivotní prostfiedí
• dÛsledná kontrola a monitorování hlavních
zdrojÛ zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí —
hluk, prach, emise, otfiesy a kontrola dodrÏování limitÛ ze strany pÛvodcÛ
• kontroly a mûfiení provádûny ve spolupráci
s Kotouãem ·tramberk, s OHS Nov˘ Jiãín,
MP ·tramberk
• zpoplatnûny malé plo‰né zdroje zneãi‰tûní
v prostoru vápencového lomu (podsítné)
a dal‰í na území mûsta
• sniÏování dopravní zátûÏe
❚ nefie‰eno, chybí parkovi‰tû, odstavné plochy. Ve vûci zv˘‰eného prÛjezdu nákladních automobilÛ a cisteren jednáno s firmami Holcim âesko a Kotouã ·tramberk
— dohodnuto operativní fie‰ení odklonu
dopravy ze závodu pfies horní bránu vápenky
• zv˘‰ení podílu tfiídûn˘ch odpadÛ, podpora
ãastûj‰ího svozu netradiãního a nebezpeãného odpadu, a tím zamezení vytváfiení ãern˘ch
skládek
❚ plnûno prÛbûÏnû — svozy velkoobjemového odpadu (firma AVE a OTSBH ·tramberk), svoz nebezpeãného odpadu, kontejnery na bioodpad, roz‰ífiení o sbûrné nádoby na bílé sklo a nápojové kartony
• postupné odstraÀování stávajících ãern˘ch
skládek
❚ probíhá podle potfieby — likvidace ãern˘ch
skládek na Libotínû, v Tamovicích u kostela sv. Katefiiny, u plynafisk˘ch sond na Rybsk˘ch pasekách
• podpora projektu sanace a revitalizace ãern˘ch skládek o. s. Hájenka
❚ projekt zpracován, ale v Ïádosti o dotaci
Hájenka neuspûla
• zaji‰tûní odborné ochrany krajiny, ochrany
vod a lesÛ, odborné o‰etfiování zelenû a travnat˘ch ploch
❚ je zaji‰Èována pravidelná odborná péãe, náhradní v˘sadby, zaji‰tûny dotace na o‰etfiení NPP ·ipka, PP Kamenárka, VKP Zámeck˘ vrch, VKP Horeãka, VKP nad Kocvínkem, ochrana a údrÏba La‰ské nauãné
stezky, vysazena náhradní v˘sadba stromÛ

na koupali‰ti Libotín, vysazena v˘roãní lipová alej mûsta k 650. v˘roãí;
❚ neudrÏované pozemky — fie‰eno osobnû
s majiteli, nebo pfiedáno kompetentnímu
úfiadu;
❚ provádûna pravidelná deratizace;
❚ lesy — m˘tní tûÏba, prodej dfieva
• udrÏení dosaÏené úrovnû kvality ovzdu‰í ve
mûstû kontrolou zneãi‰Èujících zdrojÛ
a osvûtou mezi obãany
❚ fie‰eno nûkolik stíÏností na spalování nepovolen˘ch druhÛ paliv v domácích topeni‰tích v souãinnosti s MP — fie‰eno v˘zvou a domluvami, není moÏnost prokázat, ãím tito lidé topí;
❚ osvûta — v ·N
• dofie‰ení jednotné kanalizace na území mûsta s napojením na âOV (vyuÏít moÏností spolupráce v rámci SdruÏení povodí Sedlnice pfii
pfiípravû projektÛ pro ROP, dotaãní tituly)
❚ splnûno ãásteãnû — kanalizace v lokalitû
Kozina realizována, kanalizace v lokalitách
Novojiãínská, ·pice, K oãnímu a Závi‰ická
jsou projektovû pfiipraveny k podání Ïádosti o dotaci
• zpracování a realizace programu âisté mûsto
(kontejnery, odpadkové ko‰e, likvidace velkoobjemového odpadu aj.)
❚ Od tohoto zámûru upu‰tûno
V. ·kolství, kultura, sport a voln˘ ãas
• podpora rozvoje a modernizace ‰kolních
i pfied‰kolních zafiízení
❚ splnûno — realizace projektu Modernizace
zafiízení Z·, Revitalizace M·B, vybavení
M·B, M·Z a Z· (RWE Transgas)
• pfiíprava a organizace vzdûlávacích a kulturních programÛ pro dûti i dospûlé
❚ prÛbûÏnû plnûno — besedy, semináfie, kulturní akce, soutûÏe, v˘stavy
• zaji‰tûní roz‰ífiení poãtu míst vefiejnû pfiístupného internetu a roz‰ífiení sluÏeb vefiejného pfiístupu k informacím v mûstské knihovnû (nové programy)
❚ splnûno — MK — 3 vefiejnû pfiístupné stanice (zdarma), 1 v MIC (za úplatu), ‰kolení v MK — první kroky s internetem (za
úplatu)
• udrÏení úrovnû kultury ve mûstû
❚ splnûno
• aktivní spolupráce s místními spolky, sdruÏeními, sportovními kluby a v‰eobecná podpora spoleãenské, kulturní a sportovní ãinnosti
ve mûstû
❚ plnûno prÛbûÏnû, celoroãnû
• zaji‰tûní plnohodnotného vyuÏití volného ãasu dûtí, mládeÏe, ale i dospûl˘ch modernizací a dokonãením sportovi‰È na Bafiinách, Libotínû, v tûlocviãnû i okolních hfii‰tích
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❚ splnûno ãásteãnû, dokonãena III. Etapa dostavby tûlocviãny na Zauliãí, nejsou dokonãeny sportovi‰tû na Bafiinách ani na Libotínû
• spolupráce a zachování mimo‰kolních zafiízení pro dûti a mládeÏ (DDM, ZU·, Junák, Zálesák aj)
❚ splnûno, jen Zálesák v souãasné dobû nefunguje
• roz‰ífiení muzejnické ãinnosti (budování archivu Zd. Buriana, archivu tiskÛ z historie
mûsta ·tramberka aj.), spolupráce s dal‰ími
subjekty (Muzeum Novojiãínska, muzea
v Kopfiivnici, Krajsk˘ úfiad MSK — odbor
kultury aj.)
❚ plnûno prÛbûÏnû
VI. Památky a turistick˘ ruch
• spolupráce pfii zpracování nového programu
regenerace mûstské památkové rezervace
·tramberk pro období 2007—2010 a postupná realizace tohoto programu opravami
a údrÏbou památek
❚ splnûno, nov˘ program zpracován, probíhají opravy v MPR dle pfiedloÏen˘ch Ïádostí majitelÛ památek a finanãních dotací
z MK âR
• zaji‰tûní rozvoje cestovního ruchu spoluprací s agenturami, cestovními kanceláfiemi, informaãními centry, podnikateli v oblasti rozvoje na‰í destinace v ‰ir‰ím pojetí MSK i âeské republiky (Beskydy-Vala‰sko, Vala‰ské
království, A.T.I.C., âeská centrála cestovního
ruchu, Destinaãní managment MSK, La‰ská
brána, Cyklisté vítáni, podpora regionálního
rozvoje KÚ MSK, BIC aj)
❚ plnûno, ·tramberk zafiazen jako jedna
z nejzajímavûj‰ích a nejnav‰tûvovanûj‰ích
destinací do Marketingové studie CR
v MSK, spolupráce na vysoké úrovni
• podpora pfieshraniãního cestovního ruchu,
rozvoj druÏebních vztahÛ se zahraniãím, fam
tripy aj.
❚ âásteãnû plnûno, druÏební náv‰tûvy v Polsku a PolákÛ u nás, fam tripy, náv‰tûva velvyslancÛ z EU ve ·tramberku
• rozvoj sluÏeb v oblasti cestovního ruchu (úschovny zavazadel, bezpeãnostní stojany na
kola, vefiejné WC na námûstí aj.)
❚ ãásteãnû splnûno — vefiejné WC na Námûstí provozováno ve spolupráci s firmou
·míra-print
• budování cyklostezek na území mûsta a získání financí na tento zámûr
❚ nesplnûno — nedostatek financí
• sjednocení smûrového znaãení pro náv‰tûvníky mûsta (turistické znaãení, nauãné stezky, informaãní tabule, smûrovky k památkám
a zajímav˘m místÛm)

❚ nesplnûno — závislé na financích
• oprava schodÛ na Trúbu
❚ splnûno — ze sponzorsk˘ch darÛ
• posílení pracovi‰tû cestovního ruchu (MIC)
vzhledem k nárÛstu náv‰tûvníkÛ MIC (22 tis.
roãnû) a s tím spojeného nárÛstu poskytovan˘ch sluÏeb náv‰tûvníkÛm, vybudování nového MIC vã. posílení poãtu pracovníkÛ
❚ nesplnûno posílení poãtu pracovníkÛ na
MIC, projekt na nové MIC zpracován, v˘zva
zatím nevyhlá‰ena
• doplnûní oznaãení v˘znamn˘ch míst a budov
popisn˘mi cedulkami
❚ splnûno ãásteãnû — pamûtní desky v˘znamn˘ch rodákÛ a osobností mûsta
·tramberka ve spolupráci s firmou ·míraprint
• rozvíjení prezentace mûsta na veletrzích cestovního ruchu, v médiích, vytváfiet nové
propagaãní materiály o na‰em mûstû, zajímav˘ch lidech a památkách
❚ prÛbûÏnû plnûno, vydány publikace k 650.
v˘roãí mûsta
• komplexní fie‰ení víceúãelového prostoru
v Národním sadu pro vyuÏití na kulturní,
spoleãenské akce, ale také pro odpoãinek obãanÛ, turistÛ i cyklistÛ vãetnû opravy vstupní brány do Národního sadu a okolí jeskynû
·ipky
❚ NS vyuÏíván ke spoleãensk˘m a kulturním
aktivitám i dnes;
❚ zpracována studie fie‰ení víceúãelového
prostoru v NS; brána opravena ze sponzorského daru Holcim âesko, opravena kapliãka s lidov˘m betlémem; zatepleno
a opraveno vefiejné WC v NS a zprovoznûno celoroãnû
• pfiíprava dÛstojné oslavy 650 let mûsta
❚ splnûno — pfiíprava i prÛbûh
• zaji‰tûní renovace osvûtlení Trúby
❚ splnûno ãásteãnû, opraveno dosavadní,
máme studii na renovaci osvûtlení — finanãnû nákladné
VII. Bezpeãnost ve mûstû
• dÛsledné zamezení v˘trÏnictví, ru‰ení noãního klidu, vandalství, neukáznûnosti a bezohlednosti
❚ prÛbûÏnû provádûno v rámci prevenãních
pochÛzek MP a ve spolupráci s PâR
• dÛsledná kontrola dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
❚ plnûno prÛbûÏnû — MP, oddûlením ÎP
a ostatními zamûstnanci MÚ
• prevence kriminality v souãinnosti s pedagogy v pfied‰kolních i ‰kolním zafiízeních
❚ plnûno prÛbûÏnû — besedy v Z· i M·, dopravní v˘chova na hfii‰ti — MP
• spolupráce s MP Kopfiivnice i PâR
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❚ plnûno prÛbûÏnû, ne vÏdy k na‰í spokojenosti
• zachování JSDH na území mûsta
❚ splnûno — JSDH zachována, velká pomoc
obãanÛm pfii povodních (3x)
• zv˘‰ení úrovnû práce a zkvalitnûní podmínek
pro ãinnost stráÏníkÛ Mûstské policie ·tramberk
❚ plnûno prÛbûÏnû – ‰kolení, povinné vzdûlávání, zkou‰ky, zvy‰ování kvalifikace;
VIII. Informovanost vefiejnosti
• zlep‰ení grafické podoby ·trambersk˘ch novinek a zv˘‰ení informovanosti obãanÛ
❚ grafika nezmûnûna, informovanost na dobré úrovni
• pokraãování ve vydávání Zpravodaje mûsta
·tramberka
❚ splnûno, zlep‰ení grafické podoby ZM·
• zpracovávání informací pro média, prezentaci i propagaci
❚ plnûno prÛbûÏnû — zpracování dotazníkÛ,
poskytování rozhovorÛ, natáãení programÛ do televize, rozhlasu, tisku na v‰ech
úrovních
• zaji‰tûní pfienosu informací z mûsta k obãanÛm pomocí mobilních telefonÛ
❚ nesplnûno
• zkvalitnûní a doplnûní pfienosu informací
mûstsk˘m rozhlasem (bezdrátov˘ pfienos)
i do míst, kde nejsou rozvody
❚ nesplnûno
• hledání dal‰ích moÏností ‰ífiení informaãního signálu (kabelové televize) vzduchem
❚ nesplnûno
• zv˘‰ení kvality a aktuálnosti webov˘ch stránek mûsta
❚ plnûno prÛbûÏnû; do roku 2011 se design
stránek nesmí zmûnit — udrÏitelnost projektu v rámci Jednotného komunikaãního
stylu (dotace)

IX. Mûstsk˘ úfiad
• vypracování a realizace programu rozvoje
mûstského úfiadu v oblasti elektronického
zpracování dat a komunikace, racionalizace
administrativních ãinností
❚ splnûno ãásteãnû — provedena anal˘za
elektronického zpracování dat, internetu,
hlasov˘ch sluÏeb, v˘poãetní techniky —
zpracováno do projektu, z nûhoÏ byly nûkteré ãásti realizovány — hlasové sluÏby
a internet, sjednocení SW, vytvofiení základu pro datové úloÏi‰tû, podpora realizace
technologického centra na MÚ Kopfiivnice
Vûra Michnová a Ing. Pavel Podolsk˘

Loučení II
„Umûní Ïít není umûní hrát s dobrou kartou,
ale umûní se ‰patnou kartou hrát dobrou hru.“
Robert L. Stevenson
V listopadu nastává pro na‰i pfiítelkyni, kamarádku, kolegyni a pfiedev‰ím dobrého ãlovûka Vûru Michnovou nová kapitola Ïivota. Louãí
se s námi a zÛstává za ní kus poctivé práce. Odchází do dÛchodu.
Vûro, pfiejeme Ti, abys v dal‰ích dnech nacházela jen to, co hledá‰, a to co najde‰, aÈ je jen
pfiíjemné a milé. Teì se mÛÏe‰ obklopit lidmi,
ktefií Tû opravdu znají, mají Tû rádi a dÛvûfiují
Ti. V na‰ich srdcích má‰ a bude‰ mít vÏdy dvefie otevfiené.
Zdraví a v‰echno dobré pfiejí ti z kolektivu
spolupracovníkÛ MûÚ, ktefií Ti vÏdy drÏeli palce
a mají Tû rádi.
„AÏ ti bude v Ïivotû nejhÛfi, otoã se ãelem ke
slunci a v‰echny stíny padnou za tebe.“
John Lennon

Informace pro občany
V˘sledky voleb
Poãet
Poãet
Okrsky
Voliãi
Vydané
volen˘ch
volebních celkem
zpr.
v % v seznamu obálky
ãlenÛ
obvodÛ
zastupitelstva
21
1
4
4
100,00
2 801
1 460
Kandidátní listina
ãíslo název
1

Komunistická str. âech a Moravy

Hlasy
abs. v %

Volební
úãast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

52,12

1 451

26 886

Poãet Pfiepoãten˘ Pfiepoãtené % Poãet Podíly
kandidátÛ
základ
platn˘ch hlasÛ mandátÛ hlasÛ
dle poãtu
kandidátÛ
3 339 12,42
21
26 886,00
12,41
2
X
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2
3
4
5
6
7

SdruÏ. nezáv. kand.(SNK)
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
Dûlnic. str. sociální spravedl.
TOP 09
âeská str. sociálnû demokrat.
Obãanská demokratická strana

8 942
3 529
0 177
2 171
2 861
5 867

33,26
13,13
00,66
08,07
10,64
21,82

21
21
6
21
20
21

26 886,00
26 886,00
07 681,71
26 886,00
25 605,71
26 886,00

33,25
13,12
02,30
08,07
11,17
21,82

8
3
0
1
2
5

X
X
X
X
X

Zvolení ãlenové zastupitelstva
Kandidátní listina
ãíslo název
1

Komunistická str. âech a Moravy

1
2
2

Komunistická str. âech a Moravy
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

2
2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

2
2
2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

3
3
3

KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

5

TOP 09

6
6
7

âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
Obãanská demokratická strana

7
7

Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana

7

Obãanská demokratická strana

7

Obãanská demokratická strana

Kandidát
pofi. pfiíjmení,
ãíslo jméno, tituly
1 Hejtmanãík
Stanislav
2 Guznarová Marie
13 Socha Jan Ing.
4 Hanzlíková
Vûra Bc.
8 Kramoli‰ Antonín
1 ·krabal
Oldfiich Ing.
2 Svobodová
ZdeÀka Mgr.
3 Socha Václav Ing.
5 Danûk Radim
6 Kundlová
Jindfii‰ka
3 Dostál Michal
1 David Jan Ing.
6 Jurková
Pavla Mgr.
10 ·ebková
Barbora MUDr.
3 Bár âestmír Ing.
5 ·mahlík Lubomír
2 ·imíãek
Ondfiej Mgr.
6 Va‰ek Josef
7 Seibert
Luká‰ Mgr.
17 Milichová
Jana Mgr.
9 Huvar
Petr MUDr.

vûk Navrhující Politická
strana
pfiíslu‰nost
57 KSâM
KSâM

Hlasy
abs. v %
309

9,25

Pofiadí
zvolení
1

Mandát
*

65
54
46

KSâM
NK
NK

KSâM
BEZPP
BEZPP

214
521
518

6,40
5,82
5,79

2
1
2

*
*
*

54
46

NK
NK

BEZPP
BEZPP

475
433

5,31
4,84

3
4

*
*

56

NK

BEZPP

465

5,20

5

*

27
40
58

NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP

421
441
452

4,70
4,93
5,05

6
7
8

*
*
*

35
55
61

KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL

BEZPP
KDU-âSL
BEZPP

264
241
231

7,48
6,82
6,54

1
2
3

*
*
*

38

TOP 09

BEZPP

287 13,21

1

*

38
54
26

âSSD
âSSD
ODS

BEZPP
BEZPP
ODS

225
198
397

7,86
6,92
6,76

1
2
1

*
*
*

61
31

ODS
ODS

ODS
ODS

375
348

6,39
5,93

2
3

*
*

49

ODS

BEZPP

348

5,93

4

*

47

ODS

ODS

333

5,67

5

*

Náhradníci
Kandidátní listina
ãíslo název
1
1
1

Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy

pofi.
ãíslo
4
3
19

1
1

Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy

11
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy

5
6
7
9
10
12
13
14
15
16

Kandidát
pfiíjmení,
jméno, tituly
Jelen Zdenûk
Majer Bohumil
Kramoli‰
Svatopluk
Kocurková Nina
Petrá‰ová
Ludmila Mgr.
Zátopková Jana
Urbanãík Jifií
Bellová Anna
Bártová Milena
Skyba Radek
Polá‰ek Franti‰ek
Bárta Karel
Rojíãková Jana
Horáková Jarmila
Socha Jaroslav

Hlasy
abs. v %

Mandát

199
194
191

Pofiadí
náhradníka
5,95
1
5,81
2
5,72
3

-

KSâM
KSâM

186
175

5,57
5,24

4
5

-

BEZPP
KSâM
KSâM
BEZPP
BEZPP
KSâM
KSâM
BEZPP
KSâM
BEZPP

140
160
128
133
147
169
129
128
118
135

4,19
4,79
3,83
3,98
4,40
5,06
3,86
3,83
3,53
4,04

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-

vûk Navrhující
strana
59 KSâM
55 KSâM
69 KSâM

Politická
pfiíslu‰nost
KSâM
KSâM
KSâM

64
56

KSâM
KSâM

64
47
62
59
41
62
66
51
63
36

KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
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1
1
1
1
2
2

Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
Komunistická str. âech a Moravy
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

17
18
20
21
7
9

2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

10

2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

11

2
2
2
2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

12
14
15
16

2
2

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)

17
18

2
2
2
3
3
3
3

SdruÏ. nezáv. kand. (SNK)
SdruÏ.nezáv.kand.(SNK)
SdruÏ. nezáv. kand.(SNK)
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

19
20
21
4
2
5
7

3
3
3
3
3
3

KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr.unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

8
9
10
11
12
13

3

KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

14

3
3
3

KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

15
16
17

3
3

KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.

18
19

3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
KfiesÈ. demokr. unie-âs. str. lid.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09

20
21
20
3
2
4
15
1
5
6
7
8
9
11

5
5
5
5
5
5

TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09

12
13
14
16
17
18

5

TOP 09

19

5
6

TOP 09
âeská str. sociálnû demokrat.

21
1

Kolibová Alena
Tomá‰ Jifií
Matera Josef
BartoÀ Kvûtoslav
·varc Robert
Stanislavová
Martina Mgr.
BartoÀová .
Renáta Ing
Hajník
Pfiemysl Ing.
Michnová Vûra
Kratochvíl Josef
Pourová Dagmar
Kramoli‰
Mojmír Ing.
Svoboda Jifií Mgr.
Juráková
Stanislava
Bortel Pavel Ing.
Hrãek Josef
Krestová Ludmila
David Petr
Sopuchová Marie
Morãinko Jifií Ing.
Sopuch
Lubomír Ing.
Hykel Pavel
VáÀa Karel Ing.
Buzková Radka
Socha Tomá‰
Gold Zdenûk Ing.
Petrá‰ová
Ludmila
Schönweitz
Eduard
David Dominik
Geryková Anna
Petrá‰ová
Ludmila
Dostál Jaroslav
Kramoli‰ová
Marie
Cigánová RÛÏena
Marek Josef
Hyklová Eli‰ka
Juraãák Jifií
Monsport Vojtûch
S˘korová Marie
Cigán Alois
·ebek Jifií Ing.
Baãák Karel
Tycarová Marcela
Geryk Ondfiej
Ja‰ková Marcela
·ebková Jarmila
Vefimifiovská
Lenka
Monsportová Jana
Vaja˘ Josef
Baãák Erik
Ja‰ková Martina
BartoÀ Lubomír
Vefimifiovská
Sylva
Vefimifiovsk˘
Tomá‰
Tomá‰ek Petr
Baar Karel

57
62
70
72
38
44

KSâM
KSâM
KSâM
KSâM
NK
NK

KSâM
BEZPP
KSâM
KSâM
BEZPP
BEZPP

127
115
132
110
359
460

3,80
3,44
3,95
3,29
4,01
5,14

16
17
18
19
1
2

-

44

NK

BEZPP

401

4,48

3

-

54

NK

BEZPP

446

4,98

4

-

58
46
47
46

NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

447
387
387
416

4,99
4,32
4,32
4,65

5
6
7
8

-

33
53

NK
NK

BEZPP
BEZPP

376
402

4,20
4,49

9
10

-

52
61
50
34
56
41
53

NK
NK
NK
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-âSL
BEZPP
KDU-âSL

332
438
365
220
192
164
180

3,71
4,89
4,08
6,23
5,44
4,64
5,10

11
12
13
1
2
3
4

-

37
39
32
24
54
51

KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU-âSL
KDU-âSL

156
183
173
148
142
166

4,42
5,18
4,90
4,19
4,02
4,70

5
6
7
8
9
10

-

46

KDU-âSL

KDU-âSL

146

4,13

11

-

23
53
41

KDU-âSL
KDU-âSL
KDU-âSL

BEZPP
BEZPP
BEZPP

135
124
133

3,82
3,51
3,76

12
13
14

-

65
51

KDU-âSL
KDU-âSL

BEZPP
KDU-âSL

118
137

3,34
3,88

15
16

-

68
70
47
35
41
58
68
70
45
56
19
61
61
46

KDU-âSL
KDU-âSL
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09

KDU-âSL
KDU-âSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
TOP 09
TOP 09
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
TOP 09
TOP 09

109 3,08
167 4,73
273 12,57
200 9,21
167 7,69
154 7,09
119 5,48
74 3,40
104 4,79
52 2,39
77 3,54
63 2,90
59 2,71
85 3,91

17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

19
41
18
37
54
59

TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09
TOP 09

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
TOP 09
BEZPP

71
73
55
57
50
48

3,27
3,36
2,53
2,62
2,30
2,21

13
14
15
16
17
18

-

19

TOP 09

TOP 09

61

2,80

19

-

55
58

TOP 09
âSSD

BEZPP
âSSD

42
196

1,93
6,85

20
1

-
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str.sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.
âeská str. sociálnû demokrat.

2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7

Obãanská demokratická strana

1

7

Obãanská demokratická strana

4

7

Obãanská demokratická strana

5

7
7

Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana

3
8

7

Obãanská demokratická strana

10

7
7
7
7
7
7

Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana

11
12
13
14
15
16

7
7
7
7

Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana
Obãanská demokratická strana

18
19
20
21

Jeliã Pavel
Vraspír Jifií
Filipová Ester
Jefiábek Miroslav
Ja‰ek Franti‰ek
Fabián Vladimír
Jurek Lubomír
Kopeãek Miloslav
Jeliãová Karla
Jifiíãek Jaromír
Baarová Oldfii‰ka
Ja‰ek Karel
Kelnar Pavel
Bajer Bohuslav
KedroÀ Antonín
Palack˘ Josef
KedroÀová
Bronislava
Podolsk˘
Pavel Ing.
·imíãek
Václav Ing.
Kvasniãková
Pavlína Mgr.
Vensk˘ Petr Ing.
Povalová
Jana Mgr. MBA
Wisnar
Miroslav Ing.
Tursk˘ Robert
Köller Robert Ing.
Köller Vladislav
Malíková Valerie
Hanzelka Jaroslav
Milichová
Petra Bc.
Socha Antonín
Novobilsk˘ Josef
Harrandová Karla
Hanzelka Jifií

Oznámení MÚ ·tramberk
Oznamujeme v‰em obãanÛm, Ïe od 1. listopadu 2010 bude pokladna Mûstského úfiadu
otevfiena opût i v úter˘ od 8.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 13.30 hod. Úfiední hodiny v ostatní dny zÛstavají nezmûnûny.
Ing. Andrea Hlávková

Jak se pfiipravit na topnou sezónu…
Topná sezóna neúprosnû klepe na dvefie a obãané znovu zaãínají mít starost o to, jak si své
domovy dostateãnû vyhfiát. Hasiãi v Moravskoslezském kraji stále ãastûji vyjíÏdûjí k poÏárÛm
sazí a dehtov˘ch usazenin ve ‰patnû udrÏovan˘ch komínech. Îe nejde o plané varování potvrzuje i statistika Hasiãského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, kdy od komínÛ
vzniklo v 1. pololetí 2010 uÏ 29 poÏárÛ.
Hlavní pfiíãinou b˘vá zanedbaná údrÏba komínového tûlesa. Pravidelné ãistûní komínÛ
a vybírání sazí z komínov˘ch sbûraãÛ by mûlo

58
61
35
54
73
72
47
70
55
46
53
59
43
63
63
49
50

âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD
âSSD

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
âSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

189
133
133
148
139
130
142
121
126
138
126
120
146
129
101
126
95

6,60
4,64
4,64
5,17
4,85
4,54
4,96
4,22
4,40
4,82
4,40
4,19
5,10
4,50
3,53
4,40
3,32

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

61

ODS

ODS

323

5,50

1

-

54

ODS

ODS

323

5,50

2

-

36

ODS

ODS

317

5,40

3

-

44
45

ODS
ODS

ODS
ODS

267
248

4,55
4,22

4
5

-

43

ODS

ODS

293

4,99

6

-

67
27
54
55
48
24

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
BEZPP

279
235
215
267
197
293

4,75
4,00
3,66
4,55
3,35
4,99

7
8
9
10
11
12

-

70
66
52
45

ODS
ODS
ODS
ODS

ODS
ODS
ODS
ODS

219
206
187
197

3,73
3,51
3,18
3,35

13
14
15
16

-

b˘t samozfiejmostí, stejnû jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.
Pamatujte, Ïe i sebemen‰í neãistoty v komínû totiÏ mohou snadno zpÛsobit velké nepfiíjemnosti, aÈ jiÏ dlouhodobé Ïhnutí a následn˘
otevfien˘ poÏár, nebo otravu osob jedovat˘m
oxidem uhelnat˘m.
1. ledna 2011 nabude úãinnosti nové Nafiízení vlády ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách poÏární bezpeãnosti pfii provozu komínÛ, koufiovodÛ
a spotfiebiãÛ paliv. Co se oproti minulosti nezmûnilo, je povinnost nechat si pravidelnû komín vyãistit a zkontrolovat jeho technick˘ stav.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyãi‰tûní spalinové cesty pfii celoroãním provozu
spotfiebiãÛ na pevná paliva o v˘konu do 50 kW
tfiikrát roãnû, pfii sezónním provozu dvakrát
roãnû, tedy nejlépe pfied zaãátkem a po skonãení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak
u spotfiebiãÛ na pevná paliva o v˘konu do 50 kW
provádí jedenkrát roãnû. U spotfiebiãÛ na plynná paliva staãí kontrola a ãi‰tûní jednou roãnû.
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Aãkoli ãi‰tûní komínÛ u spotfiebiãÛ do zmínûn˘ch 50 kW vãetnû lze provádût svépomoci, lep‰í je se spolehnout na odborníky — kominíky.
Ti by mûli provést revizi komínu i v pfiípadû, Ïe
se chystáte pfiipojit nov˘ spotfiebiã, nebo hodláte zmûnit druh paliva. O provedeném ãi‰tûní vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která
je dÛleÏitá nejen pro uplatnûní pfiípadn˘ch nárokÛ vÛãi poji‰Èovnû.
I v pfiípadû hrozícího nebezpeãí se snaÏte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Pfiípadn˘
poÏár co nejdfiíve oznamte hasiãskému záchrannému sboru na tísÀovou linku 150 nebo
112. PoÏár sazí v komínû nikdy nehaste vodou,
komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo
dojít k v˘buchu. Do pfiíjezdu hasiãÛ se mÛÏete
pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvífiky nebo ze stfiechy
do komína.
VÏdy ale mûjte na pamûti, Ïe nejdÛleÏitûj‰í je
Ïivot a zdraví, teprve potom majetek!
Nadp. Dagmar Bene‰ová

Upozornûní o minipfiíbûhu
Letos bylo o natáãení ve ·tramberku opravdu velk˘ zájem. âeská televize natáãela v Moravskoslezském kraji jednotlivé díly minipfiíbûhÛ, které se budou vysílat na âT2.
·tramberk aneb o u‰ích, ale i jin˘ch smyslech
(âT 2, 17. 12. 2010, 17.20, repríza: âT2, 20. 12.
2010, 08.10, reÏie: Jan Louãím)
Anna Ra‰ková

Vlakov˘ trhák v Mûstském informaãním
centru
Mûstské informaãní centrum bude mít v prodeji poukázky âD Net na 1denní dopravu vlakem po celé âeské republice. Poukázky âD Net
budou platit na cestu vlakem ve 2. tfiídû od 11.
12. 2010. Poukázku zakoupenou v Mûstském
informaãním centru vymûní její drÏitel u pokladny âD nebo je‰tû lépe ve vlaku u prÛvodãího za jednodenní síÈovou jízdenku v den, kdy
cestuje. Se získanou jízdenkou mÛÏe cel˘ den
aÏ do 24 hodin jezdit vlakem odkudkoliv kamkoliv po celé âeské republice.
Poukázky budou v prodeji jako balíãek s pohlednicí mûsta. Jsou velmi v˘hodné díky cenû
ve v˘‰i 250 Kã, zejména pro dlouhé jednodenní
nebo zpáteãní (napfi. sluÏební) cesty.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t cesta ze ·tramberka do
Prahy a zpût v jednom dni. Pfii obyãejném jízdném zpáteãním stojí 785 Kã, pfii zákaznickém
(se Z kartou) 600 Kã a se síÈovou jízdenkou získanou za poukázku ãiní 250 Kã. Poukázka pla-

tí i na Pendolino, jen se musí zakoupit místenka v hodnotû 200 Kã, s in kartou 100 Kã. Zahájení prodeje vám sdûlíme.
Anna Ra‰ková

Historie kinematografie ve ·tramberku
V loÀském jubilejním roce 2009 — 650 let od
pov˘‰ení ·tramberka na mûsto — mûla své v˘roãí téÏ tûlov˘chova. Dne 7. kvûtna 1899 probûhla ustavující schÛze Tûlocviãné jednoty Sokol.
Tehdy to byl velk˘ úspûch MUDr. Adolfa Hrstky
a skupiny pokrokovû sm˘‰lejících obãanÛ ·tramberka. Pfiedcházely tomu znaãné problémy,
neboÈ povolení ãinnosti záleÏelo na místodrÏitelství v Brnû. To bylo poplatné pánÛm ve Vídni, a proto nepfiálo vzniku nov˘ch ryze ãesk˘ch
organizací.
Vznik jednoty pfiinesl témûfi okamÏitû do
mûsta bohatou sportovní ãinnost a posílil v˘znamnû téÏ ãinnost na poli kultury a vzdûlávání. Vefiejné cviãení, nûkolik divadelních her
roãnû, pfiedná‰ky, ãajové veãírky se zpûvem, pofiádání plesÛ a sokolsk˘ Silvestr. Tyto akce se
staly trvalou samozfiejmostí.
Sokolské jednotû se dobfie dafiilo, mûla dobré
v˘sledky, jak ve sportu, tak i v kultufie. Dne 11.
kvûtna 1925 byl poloÏen základní kámen pro
postavení sokolovny a 28. fiíjna téhoÏ roku se
konalo první otevfiení sokolovny s programem
tûlocviãné akademie. V sokolovnû bylo téÏ kinopromítací zafiízení, takÏe jiÏ
1. listopadu 1925 se hrálo ve ·tramberku
první kinopfiedstavení. Byl to ãesk˘ film „âerní myslivci“.
Po osvobození od fa‰ismu v r. 1945 mûli sokoli problém s obnovením provozu kina, protoÏe Nûmci ukradli celé promítací zafiízení a uÏ se
nena‰lo. Vyfie‰it se to podafiilo tak, Ïe pozvali do
·tramberka rodinu Kutáãovou, která vlastnila
promítací zafiízení a ti ho v krátkém ãase nainstalovali v sokolovnû. Jako první byl promítán
sovûtsk˘ barevn˘ film — pohádka „Kamenn˘
kvítek“. Rodina Kutáãová zde zÛstala natrvalo.
V roce 1957 bylo kino pfiemístûno do nynûj‰í
budovy kulturního domu (dfiíve katolického
domu). V sokolovnû byl jen jeden promítací
stroj o ‰ífice filmu 35 mm, proto byly mezi promítáním nejménû 2 pfiestávky. V novém kinû
byly jiÏ dva promítací stroje na 16 mm filmov˘
pás, ale hrálo se jiÏ bez pfiestávky. Promítalo se
vÏdy ve stfiedu v 17 a v 19.30 hod. Pak v sobotu
v 19.30 a v nedûli v 17 a 19.30 hod. Obãas se téÏ
hrávalo pfiedstavení pro dûti v 15 hod.
Pfied revolucí 1986 bylo rozhodnuto zrekonstruovat budovy 10 a 11 — „Parmovic a KaÈáku“. K pÛvodnû navrÏenému pompéznímu pfie-
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budování zafiízení nedo‰lo. Zaãaly se sice nûkteré práce v objektu ã. 11 v akci Z, ale projekt
na ã. 10 byl v zásadû pfiepracován. Na rekonstrukci se zaãalo pracovat v roce 1991. Vznikl
víceúãelov˘ sál s rovnou podlahou, zásuvn˘m
hledi‰tû, kulisárnou, ‰atny pro herce, promítací kabina, salónek a hospoda.
Dnes se kino hraje v 18.30 hod. kaÏdou nedûli a mimofiádná pfiedstavení se konají pro dûti na‰ich ‰trambersk˘ch ‰kol. Vstupné dnes stojí 60 Kã. Bylo zv˘‰eno po nûkolika letech o pouh˘ch 10 Kã. Díky víceúãelovému zafiízení se
nemusí v sále topit zvlá‰È, protoÏe v dobû promítání kina je v provozu hospoda. K promítání
slouÏí promítaãka MEO5XB, 35 mm. Obûtavû
nám promítá p. Pavel Bár jen za náklady s minimálním ziskem. Provozování kina se prozatím podafiilo uhájit. Myslíme, Ïe na‰e kino bude alternativou pro milovníky kina, ktefií nemusí mít promítání v 3D. Také nezaplatí 130
Kã, ale „jen“ 60 Kã.
Lubomír Bár, tro‰ku doplnila Anna Ra‰ková

Z filmového políãka — Mûsíc kina
ve ·tramberku
V mûsíci listopadu oslaví na‰e kino 75 let od
svého prvního promítání. Vybrali jsme pro vás
opravdu filmové lahÛdky. KaÏd˘ náv‰tûvník,
kter˘ nav‰tíví kino v tomto mûsíci dostane ke
vstupence repliku pÛvodní vstupenky z první
republiky, kdy se je‰tû promítalo v sokolovnû.
Anna Ra‰ková

Prosba
V pÛlce listopadu bude jako vÏdy v Muzeu
ZdeÀka Buriana pro vás pfiipravena a otevfiena
v˘stava s názvem ·tramberské Vánoce. Abychom trochu osvûÏili a oÏivili v˘stavu betlémÛ,
dovolujeme si poÏádat v‰echny ·tramberáky
o laskavé zapÛjãení staroÏitn˘ch pfiedmûtÛ, které mají souvislost s domácností, kuchyní, Vánoci apod., napfi. formy na peãení, obrázky, Ïehliãky, formiãky na peãení cukroví, vánoãek, v˘‰ivky, staré kuchafiky apod. Za takto poskytnuté exponáty pfiedem dûkujeme a slibujeme, Ïe
po ukonãení v˘stavy je ihned vrátíme. Telefonovat mÛÏete na mûstsk˘ úfiad, oddûlení kultury, A. Ra‰kové, tel 558 840 616, nebo pfiímo do
muzea panu Ale‰i Durãákovi tel. 558 840 619.
Pfiijedeme si a budeme opatrní.
Anna Ra‰ková

motorov˘ch vozidel na námûstí. Prosíme
v‰echny obyvatele námûstí i ulic nad námûstím
o shovívavost a souãinnost s mûstskou policií
a organizátory akce. Jedná se hlavnû o bezpeãnost vystupujících dûtí
Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková

NezapomeÀte na Vánoce
V na‰em Mûstském informaãním centru mÛÏete nakoupit dárky na Vánoce. Velkou nabídku
máme hlavnû v oblasti knih:
·tramberk — Moravsk˘ Betlém
·tramberk — Pfiíroda a pravûk
·tramberk — Pohádkové mûsto
J. Adamec, ·tramberk v zrcadle ãasu
B. Kresta, Slovník ‰tramberského náfieãí
J. Adamec, ·est rodákÛ ze ·tramberka
J. Tichánek, Z historie vãelafiského spolku ve
·tramberku
V. Severa, Novojiãínsk˘ okres — novinka s CD
J. Va‰ák, Vala‰ská kuchafika
V. Îmolík, Po âesku
Akce 1 + 1
J. Va‰ák,Vala‰ská kuchafika + R. Stoklasa, Vala‰sko v souãasn˘ch fotografiích (·tramberk,
Fren‰tát p. R., RoÏnov p. R. aj) za velmi pfiíznivou cenu
Dále nabízíme romanticko-dobrodruÏnou literaturu autorÛ — J. Foglar, E. ·torch, K. May,
J. Verne, A. Ransome, J. London aj.
Na vánoãní pohledy si mÛÏete zakoupit
známky s motivem ·tramberka, ozdoby z vãelího vosku aj. zajímavé vûciãky
Ceny zjistíte na MIC nebo na na‰ich webov˘ch stránkách.
Anna Ra‰ková

Podûkování voliãÛm
MO KSâM dûkuje sv˘m voliãÛm za projevenou pfiízeÀ a podporu ve volbách do zastupitelstva mûsta
V˘bor MO KSâM
Placená inzerce

Prosba — upozornûní
Dne 24. 11. 2010 bude z dÛvodÛ konání akce Pfiedadventní koledování aneb Vánoce buìteÏ vítány ãásteãnû omezen nebo zakázán vjezd
·tramberské novinky 12

Podûkování voliãÛm

Za KDU-âSL byli do
zastupitelstva mûsta
·tramberka zvoleni:

Michal Dostál
Ing. Jan David
Mgr. Pavla Jurková

Dûkujeme v‰em voliãÛm
za Va‰e hlasy!
www.kdu-stramberk.cz

VáÏení obãané mûsta ·tramberka, váÏení voliãi,
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (SNK)
dÛkladnû prostudovalo v˘sledky voleb
a vyhodnotilo vÛli voliãÛ. Tím, Ïe mandát
do Zastupitelstva mûsta nezískalo 5 ze
7mi stávajících radních, vãetnû starostky
a místostarosty, a Ïe ‰anci dostali také noví, mladí, neokoukaní, jste se jasnû vyjádfiili pro zmûnu. S radostí jsme uvítali, Ïe
SNK v tûchto volbách zvítûzilo s 8mi
mandáty. K tomuto vítûzství pfiístupujeme s pokorou a zároveÀ s velkou zodpovûdností. ·tramberk je nás v‰ech a proto
jej nebudeme dûlit, nebudeme politikafiit.
Chceme zapojit do vefiejného Ïivota a budování mûsta co nejvíce obãanÛ, pfiivítáme ty nejlep‰í námûty na obecní rozvoj,
vybraná fie‰ení dáme pod vefiejnou kontrolu.
Dûkujeme Vám za hojnou úãast i volební v˘sledek. Vûfiíme, Ïe s Vámi popotáhneme ·tramberk kousek dál.
Za SNK ·tramberk Ing. Jan Socha

Placená inzerce

Placená inzerce

Podûkování
Dûkuji touto cestou jménem sv˘m a jménem místního sdruÏení ODS ve ·tramberku v‰em zodpovûdn˘m voliãÛm, ktefií pfii‰li k volbám do obecního zastupitelstva a zároveÀ dûkuji také v‰em, ktefií sv˘m hlasem podpofiili v˘sledky mé práce
ve funkci místostarosty a podpofiili kandidáty za ODS.
Zarmoutil mne v‰ak fakt, Ïe je ve ·tramberku je‰tû mnoho lidí, ktefií nerozeznají
pomluvy, lÏi a nenávist od tvrdé, poctivé a v˘sledky podloÏené práce.
Pfii pokládání základního kamene obnovy sídli‰tû Bafiiny jsem vyjádfiil pfiání, aby
tento základní kámen byl symbolem toho, Ïe Bafiiny jsou souãástí ·tramberka.
Úãast obyvatel Bafiin ve volbách mne v‰ak pfiesvûdãila o tom, Ïe 2/3 obyvatel tohoto sídli‰tû je to úplnû jedno.
Minul˘ mûsíc byla zahájena obnova sídli‰tû Bafiin, která bude stát více jak 45 mil.
Kã, které se podafiilo získat z fondÛ Evropské unie jen díky stovkám hodin usilovné práce bez ohledu na pracovní dobu. Podle v˘sledkÛ voleb jsem v‰ak dospûl k názoru, Ïe vût‰ina lidí, pro které jsem to udûlal, naslouchá pfiedev‰ím pomluvám a polopravdám a nebo je sami dokonce roz‰ifiují.
BohuÏel se ani po 20 letech nedá fiíct, Ïe by ve ·tramberku zvítûzila pravda a láska nad lÏí a nenávistí, a to je mi upfiímnû líto.
Ing. Pavel Podolsk˘ – Vá‰ (???) místostarosta
Placená inzerce
·tramberské novinky 13

Mûstská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Pfiíbûh tfií ‰Èastnû vdan˘ch a jedné ãerstvû
rozvedené kamarádky (dohromady mají devût
dûtí a desáté je na cestû), vypráví o Ïenské soudrÏnosti, pfiátelství a samozfiejmû o lásce. Knihu napsala Alena Jakoubková a má název Dopadlo to ‰patnû… vzali se.
Proã se v‰ichni tolik báli váleãn˘ch lodí VikingÛ? Kdo vynalezl stfieln˘ prach? Kdy do‰lo
k prvnímu úspû‰nému letu letadla? Proã se Velká Británie pokou‰ela na konci první svûtové
války zakázat ponorky? Fascinující skuteãnosti
o váleãn˘ch strojích od starovûku aÏ po nadzvukovou a „neviditelnou“ techniku, to v‰echno najdete v knize Váleãná technika, s podtitulem (Od o‰tûpu po stíhaãku).
Hedvika pfiijde o práci a zároveÀ i o snoubence. Pfied peklem celkového zoufalství ji
chrání uÏ jen její poveden˘ synek, kamarádky
a slabost pro drink zvan˘ Vztekl˘ pes. KdyÏ se
následkem ne zcela promy‰leného rozhodnutí
ocitá v televizní taneãní soutûÏi, zdá se, Ïe její
koneãn˘ pád je jen otázkou ãasu. Román napsala Joanna Fabicka a má název Vá‰nivé tango a podtitul — Hysterick˘ románek.
Jaké jsou vedlej‰í úãinky lékÛ? Jak má dítû Ïít
se svou alergií? Kniha Alergie u dûtí, francouzsk˘ch autorÛ Étienna Bidata a Christelle Loigerot pfiiná‰í odpovûdi na tyto otázky a snaÏí se
objasnit v‰echny problémy.
Milostn˘ román Regíny Andrásové — Korneliina válka se odehrává pfieváÏnû v dobû okupace. Jeho hrdinka, mladá venkovská Ïena Kornelie Hajná, nemá zrovna snadn˘ Ïivot. ManÏel,
zapálen˘ komunista, ji opustil hned na zaãátku
války a ona zÛstala sama. Na dûti i na statek,
zranitelná a vystavená zvûdav˘m pohledÛm
sousedÛ i strachu z nûmeck˘ch okupantÛ.
Dûtem je urãena kniha Gerriho McCalla —
Monstra a jiná stra‰idla, kterou vydalo nakladatelství Svojtka. Seznámíte se s pfiíbûhy nejdûsivûj‰ích tvorÛ a bytostí z pradávn˘ch m˘tÛ, legend i novûj‰ích literárních dûl — od trojhlavého psa Kerbera aÏ po Drákulu a bezhlavého
jezdce. Tato sbírka více neÏ ãtyfiiceti bestiálních
stvÛr, doplnûná barevn˘mi ilustracemi, vás rozhodnû vydûsí, uchvátí i pobaví.
Libu‰e Bûlunková,
vedoucí mûstské knihovny ·tramberk

Ze školy
Vzdûlávací pfiedná‰ka pro rodiãe: DROGY
Dne 9. listopadu 2010 v 16.00 probûhne na
Z· ·tramberk pfiedná‰ka na téma DROGY.
Pfiedná‰ejícím bude Bc. Pavel Matula (pracov-

ník Centra nové nadûje Fr˘dek–Místek), kter˘
vás seznámí s drogovou problematikou, rozdûlením drog, uÏíváním, úãincích a jejich dopadem na ãlovûka, co nám droga dává a co nám
bere. Po skonãení pfiedná‰ky zÛstane urãitû také prostor na pfiípadné dotazy.
VáÏení rodiãe, pokud tedy chcete vyuÏít pfiíleÏitost a dozvûdût se nûco nového o v˘‰e zmínûné problematice, rádi vás uvidíme.
Tû‰íme se na spoleãné setkání.
Mgr. Lenka Vosejpková, ·MP

Ze sportu
Judo
Oddíl Judo, TJ Kotouã ·tramberk uspofiádal
v sobotu 9. fiíjna Velkou cenu benjamínkÛ, které se zúãastnilo úctyhodn˘ch 95 nejmlad‰ích
adeptÛ tohoto sportu z 19 oddílÛ Moravy a Slovenska.
Tradiãnû sehran˘ kolektiv pofiadatelského oddílu pod vedením Ing. Venského se zaslouÏil
o hladk˘ prÛbûh, coÏ ocenili i pfiítomní zástupci ostatních oddílÛ. Také startující dûti domácího oddílu podaly pûkné v˘kony.
V˘borná byla Nikola ·imková do 35 kg. Podala skvûl˘ v˘kon, kter˘ násobilo povzbuzování
celé rodiny ·imkovy a pfies malé zaváhání s Kubíãkovou z Ostravy (prohrála na body 0:5) získala prvenství, protoÏe Kubíãkovou vyfiadila
Eliá‰ová z Hulína.
Do 25 kg startoval její bratr Daniel ·imek. Ve
skupinû zaváhal pouze s Filipcem (SKP Ostrava) a postoupil z 2. místa do „pavouka“. Zde se
propracoval aÏ do finále, kde narazil opût na Filipce a pfies ve‰kerou snahu bral aÏ stfiíbro.
Do 31 kg se chtûl vytáhnout pfied taÈkou
Adam Bajer. Ve skupinû se mu vcelku dafiilo
a postoupil z 2. místa. Zde v‰ak narazil na favorizovaného Labského z Baníku a prohrál. Po
dal‰í v˘hfie nad DaÀkem z Pfierova získal cenn˘
bronz.
âtvefiici ‰trambersk˘ch nadûjí uzavíral Vincent Skurka do 28,9 kg. Jediná v˘hra ve skupinû nad Va‰inem z Hranic, ale nestaãila na dal‰í
postup.
Se stejnou medailovou bilancí se mohl pochlubit i sousední oddíl ze Závi‰ic, kdyÏ do 29
kg byl R˘par Radek první, GajdÛ‰ek Jakub do 42
kg druh˘ a Hanzelka Filip do 27 kg tfietí.
SoutûÏ druÏstev zvítûzilo SKP OStrava, pfied
Baníkem a FEMAX-em Hranice.
Oddíl Judo, TJ Kotouã ·tramberk rád uvítá ve
sv˘ch fiadách nové adepty od 8 do 13 let. Informace získáte pfiímo na tréninku ve sportovní
hale TJ ·tramberk v pondûlí a stfiedu od 17.30
do 19.00.
Josef ·tábl, trenér
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na listopad:
88 let Drahoslava Jefiábková

Narozené dûti:
Apolena Dostálová
Matyá‰ Janhuba
Johana Langerová
Barbora Pûnkavová
Vojtûch StaÀa

86 let Ján Pekník
Anna Davidová

Zemfieli:

82 let Sylva Bárová

Anna Bajerová
Ludmila Charvátová
Karel Josiek
Jaroslav Najvar
Jaromír Petrá‰
Vlasta Zemanová
Jana Kvitová

81 let Marie R˘dlová
80 let Marie Janeãková
Josef ·karka
70 let Svatopluk Kramoli‰
Jaroslav Jeliã
Rudolf Knebel

Smutné podûkování

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

Chci touto cestou podûkovat za rodinu v‰em
pfiátelÛm, znám˘m a spoluobãanÛm za projevy
soustrasti, slova útûchy, kvûtinové dary a úãast
pfii posledním rozlouãení s paní Janou Kvitovou.
Za rodinu manÏel

Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve
na XVII. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 12. 11. 2010
v sále Kulturního domu na Námûstí ve ·tramberku
od 18.00 hod. do 24.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic,
ocenûna titulem laureát 65. Mezinárodního folklorního festivalu
„StráÏnice 2010“
Vystoupí ná‰ host
gajdo‰ a vypravûã Josef Pacula z RoÏnova p. R.
Vstupné místenkové 110 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru ve ·tramberku
od pátku 5. 11. 2010 dennû mimo pondûlí v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Pfiedprodej bude ukonãen 12. 11. 2010 ve 12.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit, potû‰it, zazpívat si a ochutnat leto‰ní
úrodu vín z jiÏní Moravy, vãetnû Martinského,
které vám nabídnou manÏelé Stfiechovi
z Galerie vín pod radnicí
·tramberské novinky 15

Svatomartinské je mladé víno, u nûhoÏ mezi sklizní a uvedením na trh ubûhlo jen nûkolik t˘dnÛ. Proto má lehkou barvu i chuÈ a niÏ‰í obsah alkoholu. Mladé víno je v‰ak urãeno k rychlému
spotfiebování. Sami vinafii doporuãují, aby bylo vypito do jara. Rozhodnû mu nehrozí zkaÏení, jen
se stáfiím ztrácí na svûÏesti. Mladé víno není vhodné k archivaci.
Svátek svatého Martina b˘vá s napûtím oãekáván nejen kvÛli pranostice o bílém koni, ale 11.
listopadu se totiÏ otevírají první láhve vína pocházejícího z podzimní skliznû. A pokud se mladé
svatomartinské víno vyvede, znamená to, Ïe bude kvalitní cel˘ roãník.
Tradice svatomartinského vína se po staletí vyvíjela zcela svébytn˘m zpÛsobem, vycházejícím
z koloritu ãesk˘ch zemí, pfiedev‰ím Moravy. Tady mladé víno získalo svÛj název podle pravidelného otvírání a prvního ochutnávání v den sv. Martina, tedy symbolicky 11. 11. Jméno svatomartinské, spojené s vítáním nového vína se zaãalo uÏívat jiÏ na dvofie císafie Josefa II. Tehdy konãila
vinafiÛm pracujícím u vût‰ích sedlákÛ sluÏba. V tu dobu byla jiÏ nûkterá vína ve sklepû „vyãi‰tûna“, a proto bylo zvykem ochutnat novou úrodu. Svatomartinské tak bylo vÏdy spjato s ãasem bohatého hodování a bujarého veselí. Odtud pochází dnes jiÏ tradiãní spojení — svatomartinská husa se svatomartinsk˘m vínem. Toto období pfiipadalo na dobu, kdy sklizeÀ jiÏ byla v bezpeãí pod
stfiechou a za dvefimi ãekal klidn˘ Advent spojen˘ s pfiedvánoãním pÛstem.
Pfiíjemn˘ zvyk dobrého jídla a pití pfietrval do dne‰ní doby. Lidé v dobû vrcholícího podzimu rádi vyuÏijí pfiíchodu mladého vína jako pfiíleÏitosti pro pobavení a setkání s pfiáteli. Tradice svatomartinského vína je v âeské republice Ïivá dodnes a zvolna se dostává také na Slovensko. Zásluhu má nejen vynikající práce vinafiÛ, ale také propagace znaãky SVATOMARTINSKÉ, která garantuje vysokou kvalitu mlad˘ch moravsk˘ch a ãesk˘ch vín.

Mûsto ·tramberk vás zve na v˘stavu betlémÛ
a v˘tvarn˘ch prací dûtí ‰trambersk˘ch ‰kol
s doprovodn˘m programem

·tramberské Vánoce,
která bude zahájena slavnostní vernisáÏí
v nedûli 14. 11. 2010 v 15.00 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V programu vystoupí hudební skupina Ogafii
se ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá do nedûle 19. 12. 2010
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte v‰ichni, jste srdeãnû zváni!
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Hrad ·tramberk — Vala‰ské království

Co se pí‰e v letokruzích
Termín 20. listopadu 2010 sobota od 10.00 hodin
Seznámíte se se zpracováním dfieva pro dal‰í vyuÏití k v˘robû, udûláte si drobné v˘robky ze dfieva
Získáte Zápoãet z – dfievologie

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na tfietí

Pfiedadventní koledování
aneb Vánoce buìteÏ vítány,
které se koná na námûstí ve ·tramberku
24. listopadu 2010 v 17.00 hod.
Souãástí programu bude slavnostní rozsvícení vánoãního stromeãku
a vánoãního osvûtlení ‰tramberského námûstí,
vánoãní jarmark v kulturním domû (zaãátek 16.00 hod.)
V programu vystoupí dûti Základní ‰koly ve ·tramberku,
hudební skupina Ogafii
Obãerstvení zaji‰tûno
Pfiijìte si zazpívat, pobavit se, porozprávût
a pfiivítat tento nejkrásnûj‰í pfiedvánoãní ãas
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Z· a M· ·tramberk a mûsto ·tramberk
zve v‰echny maminky, tatínky, babiãky, dûdeãky, str˘ãky a tetiãky, bratry, sestry,
prostû v‰echny pfiátele na

Pfiedvánoãní jarmark
Sál kulturního domu na námûstí ve ·tramberku
24. listopadu 2010 v 16.00 hod.
Îáci 1., 2., 3., 4., 5. roãníku pro vás vyrábûjí rÛzné vánoãní pozornosti,
které budou prodávat na jarmarku pfii Pfiedadventním koledování.
V˘tûÏek akce jde na konto prodávajících tfiíd a dûtí.
ZároveÀ vám nabídneme malé dáreãky vlastnoruãnû vyrobené
zamûstnankynûmi MûÚ
s tématikou Vánoc.
V˘tûÏek vûnujeme ‰trambersk˘m matefisk˘m ‰kolkám
a Z· a M· Mot˘lek Kopfiivnice.
„V‰ude tam, kde je ãlovûk, je místo pro dobr˘ ãin.“ Seneca

Divadelní spolek Kotouã ·tramberk pofiádá
dne 26. 11. 2010 v 19.30 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
divadelní pfiedstavení ochotnického divadla Bodlák z Bernartic nad Odrou

„Îena ha‰tefiivá a manÏel zoufanliv˘“.
Vstupné: dospûlí 50 Kã, dûti 30 Kã
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NA PROSINEC P¤IPRAVUJEME
RESIDENT, KARATE KID,
OBâANSK¯ PRÒKAZ

Inzerce

Program kina Štramberk

• KB-Blok nabízí pomoc oblastem zasaÏen˘ch
povodnûní. Pomoc pro obãany sleva 25 % na
v‰echny v˘robky firmy: oplocení, opûrné zdi,
stfie‰ní krytina, dlaÏba, zahradní architektury, aj.
E-SHOP www.kb-blok.cz

NA MùSÍC LISTOPAD
Nedûle 7. 11. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

KAJÍNEK

Akãní thriller, drama, 107 min., od 15 let
Repríza kriminálního thrilleru inspirovaného pfiíbûhem Jifiího Kajínka, kter˘ je povaÏován za prvního
nájemného vraha v âeské republice. Díky svému útûku z vûzeÀské pevnosti Mírov se z nûj stala legenda.
Pût t˘dnÛ, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmov˘ Kajínek je siln˘m pfiíbûhem nejznámûj‰ího vûznû u nás, pfiíbûhem dvojnásobné vraÏdy, pfiíbûhem obhájkynû hledající nové dÛkazy, pfiíbûhem podsvûtí a jeho prorÛstání do státní správy
i pfiíbûhem manipulace. Je Jifií Kajínek obûtí konspirace nebo chladnokrevn˘ zabiják? Hrají: Konstantin
Lavronûnko, Tatiana Vilhelmová, Bogus∏aw Linda,
Vladimír Dlouh˘, Michal Dlouh˘ a dal‰í.

Firma V&V nabízí:
výrobu kuchyňských linek
na zakázku, včetně spotřebičů a montáže.
Dále vestavěné skříně v ceně od 7 000 Kč,
interierový nábytek, kancelářský nábytek.
Kontaktujte nás na tel.
604 405 264 — p. Vašut
a 737 770 969 p. Vacula.
Sídlo firmy v areálu Tatry Kopřivnice
www.vav-kuchyne.ic.cz

Nedûle 14. 11. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

ÎENY V POKU·ENÍ

Komedie âesko, 2009, 118 min, od 12 let
Opût repríza velmi úspû‰né komedie, kde ãtyfiicátnice Helena, uznávaná odbornice na manÏelské problémy, jednoho dne zji‰Èuje, Ïe se dostala do situace, jaké fie‰í se sv˘mi pacienty. Její doposud milující
a milovan˘ manÏel je pfiistiÏen in flagranti s mlad‰í
Ïenou a Helena brzy bezradnû stojí na prahu nového Ïivota. Dvacetiletá dcera Laura chce b˘t matce
oporou, zároveÀ se v‰ak pot˘ká s nástrahami vlastní
první opravdové lásky. V hlavní roli Eli‰ka Balzerová.
Nedûle 21. 11. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

SHREK: ZVONEC a KONEC

Animovan˘, dobrodruÏn˘, komedie, rodinn˘, 92 min.
KdyÏ si podáte nebezpeãnou draãici, zachráníte
krásnou princeznu a tch˘nino království, co dal‰ího
je‰tû mÛÏete dokázat? Pokud se jmenujete Shrek,
pravdûpodobnû trochu zfotrovatíte. Místo toho, aby
jako za star˘ch dobr˘ch ãasÛ dûsil vesniãany, teì jim
otráven˘ Shrek rozdává autogramy. Co se to stalo
s divok˘m zlobrem?
Nedûle 28. 11. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

ROMÁN PRO MUÎE

âR, drama, komedie, 100 min., od 12 let
Podle vlastního bestselleru Román pro muÏe napsal
Michal Viewegh scénáfi ke stejnojmenné komedii,
která má v‰echny pfiedpoklady stát se diváck˘m hitem podzimu. Kromû toho, Ïe autorovy knihy promûnûné ve filmy v kinech neselhávají, by mûly b˘t
zárukou úspûchu i jméno Tomá‰e Bafiiny, reÏiséra
prvního dílu Bobulí, a hvûzdná herecká sestava, jíÏ
vévodí Miroslav Donutil.

¤ízená a kontrolovaná detoxikace
MUDr. Josefa Joná‰e
novû i v Kopfiivnici.
¤e‰ení pfiíãin Va‰ich potíÏí.
Diagnostika EAV, EAM zdarma.
T: 608 304 424,
www.jonasovadetoxikace.wz.cz

Ing. Jan Marek.
Projekty rodinn˘ch domÛ, pfiístaveb,
rekonstrukce, vizualizace,
Zelená úsporám.
Tel. 773 509 741,
adresa: ·tramberk, Námûstí 33,
email: jmary@seznam.cz
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WWW.PLOTY-PLETIVO.CZ
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po—Pá 8.00—16.00 nebo po telefonické domluvě na tel.:
722 550 000
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

AKCE! 20 % SLEVA
NA MONTÁŽ VRAT
(Při předložení tohoto inzerátu.)
GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá,
sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem
na dálkové ovládání.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
PLOTY - PLETIVO — zabýváme se výstavbou
a prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, apod.
Více informací naleznete na www.ploty-pletivo.cz
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč.
Více informací naleznete na www.thuja.cz
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Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
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