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…z jednání rady
Léto uÏ je fuã a teì nastane doba fuãákÛ
a strni‰tních vûtrÛ a vÛbec — je tu podzim.
Nic s tím nenadûláme. A protoÏe nastala doba skliznû podzimní úrody, je tfieba nahlédnout do pranostik, co se na nás chystá.
„âím déle vla‰tovky u nás v fiíjnu prodlévají, tím déle pûkné dny potrvají. Je-li fiíjen
dlouho zelen˘, bude leden pûknû studen˘.
V roce, ve kterém je mnoho ÏaludÛ, má b˘ti studená zima s mnoÏstvím snûhu“. No,
potû‰ily vás pranostiky? Asi ani ne.
Rada zasedala ve svém funkãním období
po 46. a na pofiadu byly zprávy o ãinnosti
komise sociálnû zdravotní a bytové, o nezamûstnanosti ve mûstû a sociální oblasti,
o bytové problematice a stavu privatizace
bytÛ a zpráva o spolupráci s podniky a podnikateli v na‰em mûstû. Zprávu o ãinnosti
komise sociálnû zdravotní a bytové zpracovala Katefiina Sochová, DiS. a na radû ji
pfiedkládala tajemnice mûstského úfiadu
Eva Vefimifiovská. Oblast sociální je vûnována pfiedev‰ím péãi o na‰e potfiebné obãany,
zprostfiedkování sluÏeb a spolupráce s Charitou Kopfiivnice, se zdravotnick˘m zafiízením Therapón, o. p. s. Kopfiivnice a také úzké spolupráci s jin˘mi organizacemi nabízejícími sluÏby obãanÛm s rÛzn˘m postiÏením, komise spolupracuje i s na‰ím Klubem
seniorÛ. Oblast zdravotnické zahrnuje péãi
o v‰echny obãany a to sluÏbami v soukromém zdravotním stfiedisku MUDr. Antonína
Quardy, ordinacemi dûtské i obvodní lékafiky a soukromou lékárenskou sluÏbou Mgr.
Magdalény Rosové.
Oblast bytová se zab˘vá pfiedev‰ím byty,
aÈ uÏ je to pfiidûlování, pfievody nebo v˘mûny dle sestaven˘ch pofiadníkÛ. Byla zpraco-

vána pravidla na prodej bytÛ a domÛ v majetku mûsta, byly vybrány domy vhodné
k odprodeji a nakonec na základû v˘sledkÛ
ankety obyvatelÛ obecních domÛ byl vybrán
k odprodeji dÛm ãp. 767—769. Dal‰í zprávou zpracovanou Katefiinou Sochovou, DiS.
byla sociální oblast a nezamûstnanost ve
mûstû. Tato oblast se zab˘vá pfiedev‰ím péãí
o rodiny, dûti, staré a zdravotnû postiÏené
obãany. Zahrnuje peãovatelskou pomoc nemohoucím, administrativní pomoc pfii vyfiizování rÛzn˘ch záleÏitostí, dohled nad v˘chovou dûtí ustanoven˘ okresním soudem,
opatrovnictvím u obãanÛ zbaven˘ch zpÛsobilosti k právním úkonÛm a v neposlední
fiadû je to o spolupráci s rÛzn˘mi institucemi a organizacemi na úseku péãe o obãany.
Nezamûstnanost je v na‰em okrese pomûrnû dost vysoká a ve ·tramberku se míra
nezamûstnanosti v I. pololetí roku 2005 pohybovala v rozmezí 12,6 aÏ 11,3 %. Mûsto se
snaÏí fie‰it tuto situaci alespoÀ u nûkter˘ch
dlouhodobû nezamûstnan˘ch obãanÛ zamûstnáním na sezonu na vefiejnû prospû‰né
práce.
Zprávu o privatizaci bytového fondu v domech ve vlastnictví mûsta pfiedloÏila a s v˘sledkem probûhlé ankety seznámila radní
referentka úseku bytového hospodáfiství
Karla Procházková. Souãástí této zprávy byl
i pfiehled dluhÛ nûkter˘ch nájemníkÛ na
nájemném k 30. 8. 2005 a poãty Ïádostí
o byty.
Poslední z hlavních zpráv projednávan˘ch v radû byla zpráva zpracovaná a pfiedloÏená starostou mûsta ing. Janem Sochou
o spolupráci s podniky a podnikateli. Pfiíkladná spolupráce je s firmami a Ïivnostníky, ktefií pro mûsto vykonávají nûjakou zakázku. Dlouhodobû má mûsto dobré vztahy
s nejvût‰ími zamûstnavateli na území mûs-

ta, a to s Kotouãem, s. r. o. ·tramberk
a RWE Transgas, a. s., PZP ·tramberk. RÛznorodá je pak spolupráce s podniky a podnikateli pÛsobícími na katastru mûsta a relativnû dobrá a bezproblémová je s tûmi, ktefií jsou v nájemních nebytov˘ch prostorech.
Zkrátka, nûktefií s mûstem více cítí, pomáhají a Ïijí a nûktefií jsou pasivními pozorovateli. Vzájemná spolupráce a podpora mûsta, podnikÛ a podnikatelÛ je namístû a urãitû vytváfií dobré klima pro Ïivot v‰ech v na‰em mûstû.
V‰echny pfiedloÏené a pfiednesené zprávy
vzala rada na vûdomí.
Vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef
Babulík pfiedloÏil radû k projednání rozpoãtové opatfiení ã. 2/2005 a návrh na pfiijetí
kontokorentního úvûru pro rok 2006. Rada
pfiedloÏené dokumenty doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání. Rada schválila
program, datum i ãas konání 18. zasedání
zastupitelstva, a to 26. 9. 2005 v Kulturním
domû na Námûstí v 16.00 hod.
Pfii kontrole úkolÛ uloÏila rada úkol nov˘
Janû Hanzelkové z finanãního oddûlení
a Josefu Va‰kovi, vedoucímu technické
správy, zpracovat harmonogram kontrol
dodrÏování obecnû platn˘ch pfiedpisÛ v nebytov˘ch prostorech mûsta.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila smlouvu o budoucí smlouvû
s T-Mobilem Czech Republic, a. s. Praha
o umístûní telekomunikaãního zafiízení na
budovû Hasiãárny ve ·tramberku. Zastupitelstvu mûsta doporuãila rada k projednání
bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ ze státu na
mûsto za pfiedpokladu dodrÏení stanoven˘ch podmínek a smlouvu o dílo s BP projektem, s. r. o. Ostrava na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby „Areál rekreace a relaxace Libotín–·tramberk“
a povûfiila starostu mûsta, ing. Jana Sochu,
podpisem této smlouvy.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada schválila ukonãení nájemního vztahu
s panem Pavlem RÛÏiãkou na nebytov˘ prostor v domû ãp. 45, schválila pronájem pÛdního prostoru v tomtéÏ domû panu Vladimíru ·tûpánovi, schválila smlouvu o v˘pÛjãce radiostanice od Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a také

schválila Bc. ·árku ·imkovou za nového
ãlena komise Ïivotního prostfiedí. Zastupitelstvu doporuãila rada k projednání smlouvu o partnerství mezi mûsty Kopfiivnicí
a ·tramberkem za úãelem realizace projektu „Podpora cestovního ruchu na Kopfiivnicku“, smlouvu o sdruÏení obcí za úãelem
zpracování místního programu ke zlep‰ení
ovzdu‰í pro obce územnû správního obvodu
Kopfiivnice a smlouvu o pfiijetí finanãního
daru poskytnutého mûstu RWE Transgas,
a. s. Praha, kter˘ bude v˘luãnû pouÏit na
kulturní úãely. Dále radní doporuãili zastupitelstvu k projednání návrh zmûny zfiizovatele DDM Kopfiivnice, poboãka ·tramberk
a finanãní pfiíspûvky pro sportovní oddíly
a kulturní spolky a obãanská sdruÏení na
území mûsta dle návrhÛ komise mládeÏe,
sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské a komise kulturní a cestovního ruchu.
Rada nedoporuãila zastupitelstvu k projednání odkup chatek u koupali‰tû Libotín
a vzala na vûdomí Ïádost o finanãní pfiíspûvek âeského ãerveného kfiíÏe na ãinnost
v roce 2005.
Jak uÏ to v Ïivotû b˘vá, tak ne vÏdy je veselo. Tu nás skfiípne osud, tu nadfiízen˘, tu
tfieba dvefie nebo obyãejn˘ zip, nálada klesne k bodu mrazu, z dûr vylézají deprese
a smutky a je‰tû ke v‰emu i podzim. Netfieba si zoufat a jak praví ukrajinské pfiísloví:
„Îije‰ — tak se nezapomeÀ smát. AÏ bude‰
umírat, leda si ‰kytne‰“. Tak zvesela do podzimku, s odvahou na starosti a strasti a se
smíchem tam, kde jsme rádi.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
18. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka se uskuteãnilo dne 26. 9. 2005. Na pofiadu byly hlavní zprávy: hospodafiení mûsta
za I. pololetí roku 2005, rozpoãtové opatfiení ã. 2/2005, coÏ se t˘kalo úpravy rozpoãtu
mûsta, pfiijetí kontokorentního úvûru na
rok 2006 a obecnû závazná vyhlá‰ka ã.
1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
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odpadÛ s úãinností od 1. 1. 2006. Zprávy t˘kající se financí pfiednesl pfiedseda finanãního v˘boru ing. Pfiemysl Hajník. Zastupitelstvo schválilo pfiedloÏené dokumenty a vyhlá‰ku s pfiipomínkou.
Zprávu o ãinnosti rady za období od 28.
6. do 26. 9. 2005 pfiednesla místostarostka
Jindfii‰ka Kundlová, informaci o aktuálním
stavu stavebních akcí ve mûstû ing. Jifií ·ebek. Obû zprávy vzalo zastupitelstvo na vûdomí.
V oblasti majetkoprávních záleÏitostí zastupitelstvo schválilo zámûr odkoupit budovu M· Bafiiny ãp. 700 vãetnû pozemku a starostovi mûsta ing. Janu Sochovi uloÏilo
projednat zmûnu podmínek kupní smlouvy,
nájemní smlouvy a eventuálnû smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene na pozemky
v areálu M· s Kotouãem s. r. o. ·tramberk
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemkÛ zájemcÛm v souladu se schválen˘mi pravidly
pro prodej nemovitostí ve vlastnictví mûsta
·tramberka a nákladÛ s prodejem souvisejících. Bylo schváleno odkoupení pozemku
mûstem od soukromé osoby za odhadní cenu stanovenou znaleck˘m posudkem a nebyl schválen jeden prodej pozemku. V ostatních záleÏitostech schválili zastupitelé
smlouvu o zpracování místního programu
zlep‰ování kvality ovzdu‰í pro mûsto Kopfiivnici a dal‰í obce spadající pod územnû
správní celek Kopfiivnice. Dále byly schváleny smlouvy o dílo s BP projektem, s. r. o. Ostrava na zpracování projektu na areál koupali‰tû na Libotínû, smlouva o partnerství
na realizaci projektu podpory cestovního
ruchu Kopfiivnicka, smlouvu o daru ve v˘‰i
250 tis. od RWE Transgas, a. s. Praha na kulturní úãely a starostu mûsta ing. Jana Sochu povûfiilo zastupitelstvo podpisem v‰ech
v˘‰e jmenovan˘ch smluv. Byl schválen nákup motorové sekaãky zn. Honda pro oddûlení technické správy, zmûna zfiizovatele
stfiedisek volného ãasu a finanãní pfiíspûvky
sportovním a kulturním spolkÛm, organizacím a obãansk˘m sdruÏením. Byli novû
jmenováni ãlenové ‰kolské rady dle zákona
ã. 561/2004 Sb.: ing. Oldfiich ·krabal, Prof.
ing. Jifií TÛma, CSc. a ing. Jan David a v‰ichni tfii jsou na‰imi zastupiteli.
V. M.

…na slovíãko… V. M.
Dne‰ní rozhovor jsem vedla tak trochu
sama se sebou s pfiihlédnutím na fakt, Ïe uÏ
skonãilo jak léto astronomické, tak kulturní. A obãas je dobré si pfiipomenout dobré
lidi a dobré vûci.
1. Jak se jeví leto‰ní kulturní léto?
Leto‰ní ·tramberské kulturní léto trvalo
od 23. 6. do 4. 9. 2005. Myslím si, Ïe se nám
podafiilo zajistit ‰irokospektré a duhové léto, co se t˘ká úrovnû i ÏánrÛ. Povedlo se
nám v období posledních 10 let vybudovat
tradici promenádních koncertÛ, které tvofií
nosn˘ pilífi ·tramberského kulturního léta.
S nápadem i realizací pfii‰el dlouholet˘
ãlen, i svého ãasu pfiedseda, kulturní komise Alois Cigán. Koncerty zaãaly na Námûstí,
ale ãasem jsme je po zváÏení pfiestûhovali
do Národního sadu a komornûj‰í do amfiteátru.
V leto‰ním létû jsme se mohli setkat
s koncertní dechovou hudbou, varhanní,
swingem, folkem, pûveck˘m vystoupením,
krajov˘mi lidov˘mi písnûmi, jazzem, country. Trochu nás zradilo poãasí, tfii koncerty
jsme museli úplnû zru‰it. ÚroveÀ se posunula opût mnohem v˘‰e. Dne‰ní amatéfii
nejsou opravdu Ïádná „béãka“ a jejich mistrné ovládání nástrojÛ uÏ koketuje s profesionalitou, aranÏmá skladeb b˘vá svûfiováno
opravdu profesionálÛm, skvûl˘m hudebníkÛm a skladatelÛm. Vût‰inou není co vytknout, jen ocenit.
2. Kolik akcí probûhlo?
No fiekla bych Ïe opravdu dost. Jen
v rámci zahajovacích DnÛ mûsta (24. 6.—
26. 6.) bylo celkem v na‰í reÏii 11 akcí a vystoupení bûhem 3 dnÛ.
Den pfiedtím 23. 6. 2005 byl v botanické
zahradû v Kamenárce vysvûcen obraz sv. Jana Kfititele, patrona kamenáfiÛ, od Vojtûcha
Petrá‰e panem biskupem Msgre. Václavem
Lobkowitzem.
Regionální akce T˘den se ZdeÀkem Burianem v rodném kraji od 24. 6. do 2. 7. 2005
(z toho ve ·tramberku probûhlo 6 akcí)
Jinak se uskuteãnilo celkem 7 promenádních koncertÛ z plánovan˘ch 10, 1 vystoupení folklórního fieckého souboru Makryanys, varhanní koncert v kostele a ·tramber-
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ské kulturní léto bylo doplnûno akcemi jin˘ch subjektÛ buì samostatnû firmou ·míra-print. a. s. Ostrava (5 akcí), restaurací na
hfii‰ti Bafiiny (3 letní veãery), Technoprojektem, a. s. Ostrava (4 akce, z toho 3 ve spolupráci s divadelními spolky a mûstem), holubáfii (holubí hody), Den s Generali Poji‰Èovnou (ve spolupráci s Technoprojektem,
a. s. Ostrava a mûstem), DS Kotouã (1), nová v˘stava v MZB a je‰tû nûjaké letní veãery
se skupinou Radeg na volejbalovém hfii‰ti
(3). TakÏe celkem v‰ech akcí bylo dohromady 45.
3. Které akce mûsta byly nejhojnûji nav‰tíveny?
Nejvût‰í náv‰tûvnost byla na Dnech mûsta pfii soutûÏi o nejlep‰í ·tramberské ucho,
pak na nedûlním odpoledni v Národním sadu, na koncertech Swingového orchestru
Bedfiicha Pukovce z Pfiíbora, Javofiinky
z Lichnova a závûreãném koncertu SHDOM· (na‰í dechovky).
4. Co se povedlo a co ne?
Co se pfiedev‰ím nepovedlo, to bylo poãasí. Jinak aÏ na pár drobností bych fiekla, Ïe
máme za sebou bohaté a úspû‰né ·tramberské kulturní léto. Na tomto místû bych
chtûla podûkovat v‰em vûrn˘m divákÛm,
ktefií pravidelnû a za kaÏdého poãasí nav‰tûvují na‰e akce, dále v‰em sv˘m spolupracovníkÛm z na‰eho oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu, bez nichÏ by to vÛbec ne‰lo, ãlenÛm
komise kultury a cestovního ruchu a komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu
a ‰kolské, Aloisi Cigánovi za pomoc a radu
pfii v˘bûru koncertÛ, v‰em ãlenÛm spolkÛ,
sdruÏení, skupin, souborÛ i organizací za
programovou náplÀ pfii Dnech mûsta
a v dobû ·tramberského kulturního léta,
JSDH za obãerstvení pfii akci, oddûlení
Technické správy za ochotu a pomoc, paní
fieditelce Z· Mgr. Bronislavû Hyklové za
moÏnost uloÏení Ïidlí a laviãek v prostoru
Z·, ãlenÛm mûstské policie a Stanislavu
Jan‰ovi za zdárn˘ prÛbûh koncertÛ v Národním sadu a dal‰ím dobrovoln˘m pomocníkÛm.
Tû‰ím na pfií‰tí ·tramberské kulturní léto (zase nûco nového vymyslíme), na spolupráci a setkávání s vámi v‰emi.
V. M.

Informace oddûlení TS
Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 28. fiíjna a v sobotu 29. fiíjna 2005
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr
nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût
firma REMONDIS Studénka. Zastávky vozidla:
Pátek 28. 10. 2005
Bafiiny u restaurace
Bafiinka
15.00—15.45 hod.
Bafiiny u zahrádkáfiské
osady
15.50—16.20 hod.
Paneláky u Domu
mládeÏe
16.25—17.10 hod.
DráÏné u vlak. nádraÏí 17.15—17.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû
u ‰koly
18.00—18.45 hod.
Sobota 29. 10. 2005
Námûstí
8.00—19.00 hod.
Závi‰ická ulice
9.10—10.10 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch 10.15—10.45 hod.
Rybské paseky
u zásobníku plynu
10.50—11.30 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Vyhodnocení ankety
k pfiipojení domácnosti
na internet
Ze 1450 anketních lístkÛ rozeslan˘ch
v ·N 07/2005 na anketu reagovalo 16, tj.
1,1 % (!) zájemcÛ, z toho 6 jiÏ net má.
Vût‰ina zájemcÛ chce bezdrátové pfiipojení k internetu mít do 2 mûsícÛ v cenû 300—
500 Kã/mûs. Se sdílenou linkou a rychlostí
alespoÀ 256 kbps. Vût‰ina zájemcÛ vidí na
Trúbu, ale jsou rozpt˘leni po celém katastru, takÏe není moÏné vyhodnotit, v které
ãásti mûsta je zájem nejvy‰‰í. SluÏbu NETTLE HOME od CPR s. r. o. Kopfiivnice by vyuÏilo 12 z 16 zájemcÛ.
I kdyÏ pfiipustím, Ïe v˘sledky ankety nemusí b˘t smûrodatné, mal˘ zájem o vyplnûní an-
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ketního dotazníku nenasvûdãuje, Ïe zavedení
vysokorychlostního bezdrátového internetu je
pro na‰e obãany prioritním problémem.
Za této situace pravdûpodobnû nebude
mûsto ·tramberk vynakládat finanãní prostfiedky na komplexní celoplo‰né fie‰ení tohoto problému. Na druhé stranû si vedení
mûsta je vûdomo boufilivého rozvoje produktÛ moderních informaãních technologií, a proto budeme tuto problematiku nadále sledovat a hledat vhodné moÏnosti
a dotaãní tituly k rozvoji informaãních
technologií ve mûstû. R˘sují se dal‰í moÏnosti: jednání s majitelem kabelové televize
ve ·tramberku, zvaÏování nabídky v okolí
(Wi-fi Vefiovice) aj. Po tûchto jednáních
a konzultaci s CPR s. r. o. Kopfiivnice pfiedloÏím v˘sledky jednání a ankety Radû mûsta
6. 10. 2005 ke koneãnému rozhodnutí.
Za této situace v‰ak nikdo nemÛÏe oãekávat rychlé (v horizontu nûkolika mûsícÛ)
a komplexní fie‰ení za finanãní pomoci mûsta.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Oznámení o provádûní
pravideln˘ch odeãtÛ
vodomûrÛ
V termínu od 3.—27. 10. 2005 budou ve
·tramberku provádûny pravidelné opisy vodomûrÛ (v rodinn˘ch domcích) pracovnicí
SmVaK Ostrava a. s. paní ·i‰kovou.
tel. 556 779 254, 737 205 234
e-mail: vladimira.brstakova@smvak.cz

Stfiípky ze ‰koly
Podzim ve znamení ‰koly
a REALITY SHOW
Dfiíve, neÏ se léto stane podzimem, zaãíná
·KOLA. Je to kaÏdoroãní realita, pro nûkoho
krutá, popravdû fieãeno, pro vût‰inu krutá,
vÏdyÈ pomûfiovat prázdniny — dobu volna,
i kdyÏ jste ji aktivnû vyuÏívali, a ‰kolu — úkoly, fiád a povinnost — to, jak jistû uznáte, se

nedá. Ale najdou se i tací, ktefií se tû‰í na staré kamarády, nové informace, situace a záÏitky…, pfiistupují k tomu, co pfiichází, bez slep˘ch iluzí nekoneãn˘ch prázdnin, ale reálnû.
·tramberská ‰kola na zaãátku ‰k. roku
2005—06 je ve znamení zmûn. Pfiednû se
zmûnil oficiální název, kter˘ zní: Z· a M·
·tramberk. UÏ zvenãí je zjevná nová fasáda
ãásti Z· spojující hlavní budovu se sportovní halou, dílãí úpravy probûhly i uvnitfi spojovací chodby, skleníku, v uãebnû pfiírodopisu, pfiibyly nové odpoãinkové plochy na
chodbû v pfiízemí, celé schodi‰tû oÏilo stojany se zelení. Samozfiejmostí se staly pûknû
a vhodnû pfiipravené uãebny pro Ïáky, od
rozmístûní nábytku (ten je nov˘ v obou sedm˘ch tfiídách) aÏ po poslední nástûnku. Novû vás budeme o dûní v Z· informovat i prostfiednictvím www stránek, které jsou v „rozjezdu“ a budou otevfieny 1. 10. 05. O v‰ech,
i tûch nezmínûn˘ch novinkách, se mohli rodiãe ÏákÛ dozvûdût a ‰kolu si prohlédnout na
1. vefiejném setkání konaném 14. 9. 05, kdy
se volila nová Rada Z· a M· ve ·tramberku.
·kola, jak praví klasik, základ Ïivota (myslí se lidského) je samozfiejmû souãástí Ïivota
(toho vefiejného). Nutnû se v ní odráÏí to,
ãím zrovna spoleãnost Ïije. Netvrdím, Ïe celá spoleãnost, to snad probÛh ne, ale zeptejte se, kdo neví, co je REALITY SHOW. Leto‰ní podzim je ve znamení REALITY SHOW.
S jistotou se dá fiíct, Ïe Ïivot ve ‰kolních
tfiídách se mÛÏe jevit jako show. Je stejnû jako ona pln˘ emocí, dobrodruÏství, zvratÛ, napûtí, dopfiedu nepfiipraven˘ch lidsk˘ch reakcí. JenÏe to je asi tak v‰e, co seskupení tfiídy
se seskupením napfi. VYVOLEN¯CH spojuje.
Ve ·KOLE je uÏ od J. A. KOMENSKÉHO
zdÛrazÀován princip individuálního pfiístupu ke kaÏdému jedinci, respektuje se jeho
soukromí a utváfií se jeho identita. Soukromí je základní prvek a nezbytnost pfiirozeného v˘voje kaÏdého z nás. Soukromí vychází z rodiny ãlovûka a umoÏÀuje utváfiet
ho, dává mu jistotu, svobodu a prostor k nesobecké realizaci. ·kola je v tom nápomocna. Není ostuda b˘t sám sebou a vûdût to
o sobû. Naopak — je to cíl — poznat sebe
sama. Je ostuda nechat po‰lapat svou vlastní identitu, a to je‰tû dobrovolnû. Ale co
zmÛÏeme my, ve ·KOLE? Vysvûtlovat, varovat, na negativním pfiíkladu demonstrovat?
Nebo s povdûkem sledovat narÛstající
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okruh ÏákÛ — ãtenáfiÛ denního tisku, ktefií
se bohuÏel zamûfiují jen mnohdy na stupidní texty mnohdy zvrhl˘ch snímkÛ z REALITY SHOW? TextÛ a snímkÛ, které dokumentují, jak vypadá (vyjádfieno slovy mlad˘ch)
nûco, co je „cool“ nebo „hustej vodvaz“.
A tak mû napadá, Ïe budu k podzimní realitû pfiistupovat taky reálnû a pfiijímat ji takovou, jaká je, pfiípadnû je vyuÏívat jako didaktick˘ materiál pro své Ïáky. Budeme se
na ní uãit orientovat se v Ïivotû, co je dobré
a ‰patné, vhodné, nevhodné ãi nebezpeãné…, budeme zkrátka sdílet tu kaÏdodenní
realitu ne jako boj o pfieÏití, ale jako pokus
o sÏití se.

zku‰enostech za první tfii t˘dny jsme se rozhodli ve spolupráci s Policií âR ãastûji mûfiit rychlost ve ·tramberku.
Období podzimu nám taky pfiiná‰í opakovan˘ problém, a to je spalování odpadÛ,
hlavnû zbytkÛ ze zahrad, trávy, such˘ch natí, ale i plastÛ a hmot obsahujících nebezpeãné látky.
Oprávnûnû to sousedÛm, ale i ostatním
obãanÛm vadí. Îe to niãí sousedské spoluÏití vidíme nejlépe my, protoÏe vyjíÏdíme ke
kaÏdé stíÏnosti.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Jana Bri‰ová

Leto‰ní podzimní realita
Îe zaãal podzim, mi do‰lo hlavnû kvÛli
konci prázdnin a zaãátku ‰koly. Podle poãasí se to poslední dobou poznat nedá. V‰e je
naopak. Tento podzim ale letos Ïije nov˘m
hitem, a tím je reality show. Sleduji Vyvolené a moÏná aÏ moc. Kdybych mûla popsat
podzim, tak mû hned napadá paralela, Ïe je
klidn˘ a mírn˘ jako Kaãka, krásn˘ jako RosÈa, Ïe je tepl˘ a vesel˘ jako Vlado, ale umí
b˘t taky únavn˘ jako Petrovy fieãi, pochmurn˘ a tûkav˘ jako Vûra a hlavnû promûnliv˘ a boufiliv˘ jako Regina, bez které by
to nebylo ono. Je to hra. Nikdy nevím, co je
ãeká, kdo nevydrÏí a vybouchne. Co neãekaného se pfiihodí? A tak mi trochu pfiipadá, Ïe
to, co dennû sledujeme ve Vyvolen˘ch,
vlastnû proÏíváme taky. Pfiijde mi, Ïe jednu
takovou reality show nám pfiipravuje pfiíroda, která nám v dobû zdánlivého klidu udefií nûjakou ránu a pak sleduje, jak se s tím
vyrovnáme. Dal‰í realitou je zmínûná ‰kola,
o které se dá fiíct totéÏ, co o pfiírodû.
A. Vaccová, 9. B

Policejní koutek
Zase nám zaãal nov˘ ‰kolní rok. I kdyÏ
jsme jenom dva, snaÏíme se b˘t dennû
u pfiechodu pro chodce u základní ‰koly.
Nejenom, Ïe nûktefií fiidiãi nedodrÏují pfiedepsanou tfiicítku, ale obãas musíme zasáhnout, aby vÛbec zastavili pfied pfiechodem
a dali pfiednost chodcÛm, hlavnû dûtem. Po

Program kina ·tramberk
na mûsíc fiíjen 2005
Nedûle 2. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
OCHRÁNCE
Komedie, 91 min, titulky, pfiístupn˘
VIN DIESEL v hlavní roli. Patfiil k elitní vojenské jednotce. Teì se musí stát elitním hlídaãem dûtí.
Nedûle 9. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
BATMAN ZAâÍNÁ
Akãní fantasy, 135 min, titulky, od 12 let
Film se vûnuje poãátkÛm legendy o Batmanovi a zjevení Temného rytífie coby síly dobra.
Nedûle 16. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
P¤Í·ERNÁ TCH¯Nù
Romantická kom., 102 min, titulky, od 12 let
V hlavní roli JENIFER LOPEZ a JANE FONDA.
Atraktivní doktor má jedinou chybiãku a tou
je jeho dominantní matka.
Nedûle 23. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
VÁLKA SVùTÒ
Sci-fi, 117 min, titulky, od 12 let
Poslední válku na zemi nezaãnou lidé. V hlavní roli TOM CRUISE.
Nedûle 30. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
SIN CITY – MùSTO H¤ÍCHU
DobrodruÏn˘, 126 min, titulky, od 15 let
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MICKEY ROURKE a BRUCE WILLIS v hlavních rolích. Mûsto je zamofieno kriminálníky,
zkorumpovan˘mi policisty a a sexy Ïenami.
Nûkdo touÏí po pomstû.

Zveme v‰echny dûti i rodiãe do Kulturního domu
v pondûlí 3. 10. 2005 v 15.30 hod.

na Pirátskou pohádku
plnou dobrodruÏství a napûtí
kterou nám pfiijede zahrát
Divad˘lko Mrak z Brna
vstupné 30 Kã

NA MùSÍC LISTOPAD P¤IPRAVUJEME
KUNG-FU MELA, 3:15 ZEM¤E·,
Mr. a Mrs. SMITHOVI,
PANENSTVÍ NA OBTÍÎ

Upozornûní
Mûsto ·tramberk oznamuje zmûnu
v promítání filmÛ v na‰em mûstském kinû
s platností od 1. listopadu 2005. Promítacím dnem zÛstává nedûle, ale promítat se
bude pouze 1×, a to v 18.30 hod. Pokud bude na programu pohádka nebo film pro dûti, bude se promítat od 17.00 hod. a také
pouze 1×. K tomuto kroku jsme byli donuceni z dÛvodÛ nízké náv‰tûvnosti kina a následn˘ch velk˘ch finanãních nákladÛ.
Dûkujeme za pochopení.
Vûra Michnová, vedoucí oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
V nedûli 2. 10. 2005 nav‰tíví Trúbu
ministr pro místní rozvoj Radko Martínek
v dobû od 10.00 do 12.00 hod.
v rámci akce pofiádané âeskou centrálou
cestovního ruchu „Kudy z nudy“. Podzimní
putování po rozhlednách âeské republiky,
nad kterou pfievzal patronát. KaÏd˘, kdo má
zájem, mÛÏe se této vyhlá‰ené akce zúãastnit.
Na Trúbû dostanete prÛkaz, se kter˘m mÛÏete
dále pokraãovat po náv‰tûvách vybran˘ch
rozhleden. Akce byla zahájena 17. 9. a potrvá
do 30. 11. 2005. Kdo nav‰tíví nejvíce
rozhleden, mÛÏe vyhrát pûkné ceny.
BliÏ‰í informace na www.kudyznudy.cz.
Pokud nechcete nav‰tívit rozhledny,
mÛÏete se setkat s panem ministrem.
Obãerstvení (káva, ãaj) bude pfiipraveno
v Chatû dr. Hrstky.

Mûsto ·tramberk vás zve na veãer pln˘
krásn˘ch melodií ze znám˘ch operet

Láska brány otevírá
které nám pfiijedou zazpívat operní
a operetní umûlci ostravsk˘ch divadel
Kulturní dÛm na Námûstí
7. 10. 2005 v 18.00 hod. Vstupné 35 Kã

Obãanské sdruÏení Svatováclavsk˘
hudební festival Ostrava, mûsto ·tramberk
a firma ·míra-print, a. s. Ostrava vás zvou
na nedûlní koncert
dne 9. 10. 2005 v 17.00 hod.
do farního kostela sv. Jana Nepomuckého
Úãinkují: Ivo Hrachovec — bas,
Alfréd Strejãek — recitace,
Ale‰ Bárta — varhany
Program: J. S. Bach: Preludium a fuga
G dur BWV 541 pro varhany
A. Dvofiák: Biblické písnû, op. 20 (ã. 1—5)
J. Brahms: Chorální pfiedehra „Herzlich tut mich
verlagen“ Preludium a fuga g moll pro varhany
A. Dvofiák: Biblické písnû (ã. 6—10)
F. Liszt: Preludium a fuga na téma
B-A-C-H pro varhany
Pfiedprodej vstupenek od 1. 10. 2005
na Mûstském informaãním centru dennû kromû
pondûlí v dobû od 8.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 do 16.00 hod. Cena vstupenky 50 Kã

Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk opakuje
v pátek dne 14. fiíjna
v Kulturním domû na Námûstí
pfiedstavení pro 3 herce a kostelní scholu
PILÁTOVA ÎENA
zaãátek v 19.00 hod. vstupné 25 Kã
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Zprávy z hradu

Spoleãenská rubrika

Technoprojekt, a. s. Ostrava dûkuje Zdence Malíkové, Sonû Ocáskové a Svatavû Kunãarové za pomoc pfii instalaci kvûtinové v˘stavy v JaroÀkovû útulnû pfii akci Jifiinková
slavnost.

Jubilanti
na mûsíc fiíjen 2005
70 let Svatopluk Bajer, Dolní
Vladimír Fátor, Kozina
75 let Metodûj Bortel, Horní Ba‰ta
Dagmar ·krabanová, Bafiiny

Podûkování

80 let Vilém Îák, Kozina

Oddíl kopané TJ Kotouã ·tramberk dûkuje touto cestou firmû ·MÍRA-PRINT jeÏ
podporuje, jako jedna z mála spoleãností
pÛsobících na území mûsta ·tramberka,
ãinnost fotbalového oddílu. Jejich pomoc
slouÏí pfiedev‰ím k zabezpeãení materiálního vybavení druÏstev, zejména pak druÏstev
mládeÏe. Vedení oddílu oãekává, Ïe spolupráce v této oblasti bude pokraãovat i v dal‰ím období. Doufáme, Ïe k aktivitám v˘‰e
zmínûné firmy se pfiipojí i dal‰í podnikatelé.
Za v˘bor oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk
pfiedseda oddílu EDUARD KUTÁâ

81 let Marie Peãenková, Bafiiny
82 let AneÏka JalÛvková, Hraniãky
Jifiina ·igutová, Horní Ba‰ta
83 let Ludmila Hoffmannová, DráÏné
84 let Anna Ocieczková, Bafiiny
Zdenûk Sopuch, Kopec
85 let Jaroslav Baar, NádraÏní
86 let Jifiina Hofová, Libotín
Marie Turská, Zauliãí
87 let Ludmila Sochová, Zauliãí

Podûkování

Blahopfiejeme

Mûsto ·tramberk dûkuje ãlenÛm komise
kulturní a cestovního ruchu a ostatním
dobrovolníkÛm za pomoc pfii organizaci
DnÛ evropského dûdictví, hudební skupinû
Ogafii za hudební vystoupení v JaroÀkovû
útulnû a SS· Allegros za ‰ermífiské vystoupení v areálu hradu.

Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu
Za SPOZ Ludmila Janeãková
a za mûsto Ing. Jan Socha

V. M.

Narozené dûti:

Kam za sportem

Radek Ferenc

DDM ·tramberk pofiádá tradiãní
NOâNÍ VOLEJBALOV¯ TURNAJ
smí‰en˘ch ‰estek (3+3) v tûlocviãnû na Zauliãí
z 27. 10. na 28. 10. 2005
prezence: 18.00—18.30 hod. 40 Kã/osobu
Obãerstvení v Sauna baru v suterénu tûlocviãny

Zemfielí:
Valdemar Kundel
Klára Rylková

Upfiímnou soustrast
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Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Slavné a neslavné v˘roky slavn˘ch
a neslavn˘ch
✯ UpozorÀujeme majitele psÛ, Ïe nesmí pobíhat po návsi bez náhubku!
✯ „Ne‰tûstí nechodí nikdy samo“ (Marx a Engels)
✯ „Nikdy proti proudu“ (Ampér)
✯ „Nemá to jiskru“ (Diesel)
✯ „Neznalost zákonÛ neomlouvá“ (Murphy)
✯ „Nûco je ve vzduchu“ (F. v. Zeppelin)
✯ „I mistr tesafi se nûkdy utne“ (kat Jan Mydláfi)
✯ „UÏ musím letût“ pronesl pyrotechnik
a pfiestfiihl ãerven˘ drát
Ze soudního zápisu:
✯ „Poranûní bylo zpÛsobeno tup˘m pfiedmûtem, pravdûpodobnû lokomotivou.“
✯ „V‰ichni mûli ruce od krve, jenom já hubu“
✯ „Zahnal jsem je do rohu a tam mi to nandali“
✯ Soudce: „¤ekl jste, Ïe po‰kozen˘ je idiot.
Vyslovte nad tím lítost“
ObÏalovan˘: „VáÏen˘ soude, vyslovuji politování nad tím, Ïe po‰kozen˘ je idiot“
Vûty pfied smrtí:
✯ „A teì mû vyfoÈ na té skále“
✯ „Zprava dobr˘“
✯ „Neboj, není nabitá“
✯ „Klídek, to je nulák“
✯ „Hoì mi sem to kladivo“
✯ „Ty Ïe jsi mafián? Nevûfiím“
✯ „Pejsku, pojì sem“
✯ „Hele, uÏovka“
✯ „Mohla bys mi pfiidat té vynikající houbové
omáãky?“
✯ „Tady je siln˘ led, to pfiejdeme“
V. M.

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

Janečka Libor,
soukromně hospodařící rolník, Chlebovice 15
Tel: 558 654 221 Mobil: 608 612 763

Přijímám objednávky
na brambory na zimní uskladnění
– z vybraných, velice chutných odrůd:
Laura, Dali, Marabel, Solara
Prodávám: pšenici, ječmen, oves
Případné objednávky, prodej a rozvoz zajišťuje
Michal Dostál, Štramberk, Dolní ulice
Tel: 556 852 690 Mobil: 723 188 540

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Chov drůbeže Závišice
(rozcestí ke Štramberku)

Stavění a půjčování lešení,
výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva

Prodej jatečných

Josef Petráš,
Zauličí 242, Štramberk
mob. 728 869 392

Každou sobotu od 8.00 do 10.00 hod.
Informace na tel. č. 556 856 091, 728 280 859

KRŮT
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CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
Zkuste to se společností Eurobydlení s. r. o.
• naše služby Vám ušijeme na míru
• můžete si prodávat sami, neomezujeme Vaše vlastnická práva
• pracujeme bez smluvních pokut
• umíme nemovitost oddlužit i od exekucí
• intenzivní propagace Vaší nabídky
• pracujeme zdarma až do doby prodeje
• naše provize je 3—5 %
• zpracujeme odhad nemovitosti, sepíšeme kupní smlouvu
• pomůžeme s hypotékou, úvěrem
• nenavyšujeme ceny

Využijte našich služeb a objednejte si ZDARMA
konzultaci na tel. 602 175 563
HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ
POZICE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Nový Jičín, Kopřivnici, Odry, Studénku, Bílovec, Fulnek
informace na tel.602 175 563

Z naší nabídky
Tel. 776 766 154
RD Bartošovice — s velkým pozemkem 800 000 Kč
RD Starý Jičín — v centru, komerční využití 1 250 000 Kč
RD Starý Jičín — s velkou zahradou 1 550 000 Kč
Obytný mlýn Nová Horka — byty 2+1 a 3+1, 2 700 000 Kč
Byt 3+1 os. vl. Odry — panel, 1. patro, udržovaný 650 000 Kč
Byt 4+1 os. vl. Fulnek — cihla, 2. patro, 120 m2 880 000 Kč
St. pozemky Šenov u NJ — 3× 2 000 m2 300 Kč/m2
Tel. 732 191 913
RD Luboměř — k celk. rekonstrukci 195 000 Kč
Byt 3+1 os. vl. Odry — cihla, 1. patro, 81 m2 598 500 Kč
Tel. 608 970 547
Zahrada Štramberk — 4 266 m2, udržovaná 63 000, Kč
Zahrada Pržno okr. FM — 1 061m2, oplocená, udržovaná 473 000 Kč
Pro své klienty hledáme: RD do 20 km od Nového Jičína, byt 3+1
v Novém Jičíně, RD v okolí Bílovce, chatu na Odersku, byt ve Studénce,
RD v okolí Kopřivnice, byt 2+1 v Kopřivnici

Volejte 602 175 563
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