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…z jednání rady
Koneãnû se jaro pfiedstavuje ve své
pravé kráse. âlovûka aÏ dojímá ta nádhera
a souhra barev, tónÛ a tvarÛ. Ov‰em ãasto
díky na‰í liknavosti, nev‰ímavosti, rozvoji
prÛmyslu, na‰emu nezájmu, nebo nevûdomosti nenahraditelnû ztrácíme pfiíslu‰níky stejného prostfiedí, ve kterém Ïijeme, aÈ uÏ jsou to rostliny nebo Ïivoãichové.
Rada mûsta se se‰la na své 41. schÛzi
dne 10. 5. 2001. Diskutované, mnoh˘mi
lidmi zlehãované a ãasto nedocenûné
téma Ïivotního prostfiedí bylo na programu. Zprávu o ãinnosti komise Ïivotního prostfiedí pfiednesl její pfiedseda Ing.
Pavel Podolsk˘ a zprávu o stavu a fie‰ení
problémÛ v Ïivotním prostfiedí ve ·tramberku pak pfiedloÏil pracovník Ïivotního
prostfiedí Karel Hrãek. ZáleÏitostí t˘kajících se Ïivotního prostfiedí ve mûstû
máme dost a dost. Pfies v‰echny moÏné
snahy rady, sluÏeb mûsta, mûstské policie, pracovníka Ïivotního prostfiedí, ãlenÛ
komise Ïivotního prostfiedí, âeského
svazu ochráncÛ pfiírody se neustále objevují kaÏdoroãní stejná diskuzní témata,
a to ãerné skládky, zneãi‰Èování ovzdu‰í
a nedodrÏování obecních vyhlá‰ek, psí exkrementy povalující se po ulicích, likvidace odpadu u kolonií zahrádek ãi garáÏí,
nedokonalá síÈ kanalizaãních sbûraãÛ,
které v nûkter˘ch ãástech mûsta zcela
chybí, odpadky lemující cesty ÏáãkÛ loudajících se ze ‰koly domÛ, pfiíkopy plné
pytlÛ s odpadky, nebo dokonce les pln˘
prázdn˘ch kazet od filmÛ a velmi nebezpeãné nádoby s chemikáliemi, které se
pouÏívají pfii vyvolávání filmÛ a v˘robû fo-

tografií. Je neuvûfiitelné, Ïe nûkdo vyveze
takov˘to odpad do lesa. To uÏ hraniãí
opravdu s kriminalitou. Tato nadílka se
nacházela v libotínském lese. Pfii akci
Den zemû ji zlikvidovaly dûti z na‰í základní ‰koly a za to jim patfií dík. Diskuze
byla velmi Ïivá a tvÛrãí. Vze‰ly z ní úkoly
pro pracovníka Ïivotního prostfiedí Karla
Hrãka, projednat a fie‰it zneãi‰Èování prostranství u kumulovan˘ch zahrádek a garáÏí umístûním kontejneru na úãet podílníkÛ, dále ve spolupráci s komisí Ïivotního prostfiedí a mûstskou policií vytypovat neudrÏované pozemky na území
mûsta a uãinit potfiebné kroky k nápravû.
Ing. Václavu ·imíãkovi, místostarostovi,
rada uloÏila, aby jí pfiedloÏil posouzení
souãasného právního stavu vypl˘vajícího
ze smluvních závazkÛ mezi mûstem ·tramberkem a panem Petrem Pavlíkem,
t˘kající se botanické zahrady a arboreta.
Rada vzala pfiedloÏené zprávy na vûdomí.
Dal‰í téma, ke kterému se má moÏnost
vyjádfiit kaÏd˘ obãan, je zámûr na znovuotevfiení závodu na v˘robu cementu. Odborníky byla zpracována studie na posouzení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí znovuotevfiením cementárny. Pro zájemce i vefiejnost je k dispozici do 4. 6. 2001 u pana
Karla Hrãka na Ïivotním prostfiedí, dále
v Kopfiivnici na Mûstském úfiadu, Obecním úfiadu v Îenklavû a v Novém Jiãínû
na Okresním úfiadu. Rada vzala na vûdomí informaci o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí zámûru „·tramberk — závod na v˘robu cementu“ a návrh na harmonogram k projednání v orgánech
mûsta. 14. ãervna 2001 se bude konat jednání zastupitelstva, kde bude pfiijata koneãná podoba stanoviska mûsta k doku-

mentaci. Jste srdeãnû zváni a pokud vám
tato problematika není lhostejná, pfiijìte.
Zastupitelstvo zaãíná v 17.00 hod. v sále
Kulturního domu na Námûstí.
V organizaãních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí v˘sledky pfiezkoumání
hospodafiení mûsta za rok 2000, Ïádost
o pfiíspûvek oddílu Juda a protokol o kontrole v˘konu státní správy na úseku pfiestupkové agendy u mûsta ·tramberka.
Rada schválila v˘sledky v˘bûrového fiízení
na nástavbu bytového domu 814—815,
a to stavební firmu KT· Nov˘ Jiãín a na
stavbu „Úprava komunikace Kopfiivnice—Nov˘ Jiãín v prÛtahu mûstem ·tramberk“ stavební firmu Strabag âR, a. s.
Brno. Byla schválena kritéria pro pfiijetí
dûtí do matefisk˘ch ‰kol ve ·tramberku
pro rok 2001—2002, provozní fiád Internetu a v˘‰e poplatkÛ za jeho uÏívání
v na‰í mûstské knihovnû a také v˘bûrová
komise na záchytné parkovi‰tû dle projektu firmy Architráv, s.r.o. Nov˘ Jiãín.
Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení hospodafiení mûsta za rok 2000, rozdûlení pfiíspûvku z rozpoãtu mûsta na
Program regenerace MPR a MPZ v roce
2001 ve v˘‰i 130 tis. za jednu vyfiazenou
Ïádost a odprodej pozemku v lokalitû Bafiiny. Dále byla jmenována komise pro v˘bûr dûtí do M· Zauliãí pro ‰kolní rok
2001—2002, rada souhlasila se zmûnou
nájemce nebytového prostoru v provozovnû Maso, uzeniny na Bafiinách a neschválila sníÏení nájemného v bytovém
domû ãp. 818—819. Rada mûsta vyhlásila
v˘bûrové fiízení na stavbu záchytného
parkovi‰tû dle projektu jiÏ zmínûné firmy
Architráv, s.r.o. Nov˘ Jiãín.
Pûkné poãasí provází vesmûs pûkná
a dobrá nálada.Proto si ji udrÏujme po
cel˘ rok. Smích uzdravuje, prolomí ledy
a odmyká zámky, nachází schÛdnûj‰í cestiãku v pohofií problémÛ. Star˘ klasik
ãeské literatury J. K. Tyl kdysi fiekl:
„smích je nejlep‰í apatyka“, tak ji nav‰tûvujme v rámci zachování zdraví nejlépe
kaÏd˘ den.
Vûra Michnová

Stalo se ve mûstû:
Jsou události v Ïivotû mûsta, které bychom si mûli pfiipomenout. Za poslední
období se jich událo tolik, Ïe provedu
alespoÀ letmou rekapitulaci:
1. 11. 4. se po komplexní opravû a v˘mûnû vodní nádrÏe navrátil od firmy HATECO CZ Peãky cisternov˘ hasiãsk˘ vÛz
CAS 32, kdyÏ mu pfiedtím ãlenové ‰tramberské zásahové jednotky vymûnili pÛvodní motor za motor T 148. Tato akce
v hodnotû pfies 530 tis. Kã a mnoÏství brigádnick˘ch hodin zdarma urãitû pfiispûjí
k vût‰í technické akceschopnosti pfii
ochranû na‰ich ÏivotÛ a majetkÛ. Hasiãi,
díky.
2. Vskutku úãinn˘m, v˘chovn˘m zpÛsobem si Ïáci Z· pfiipomnûli Den Zemû,
a to kdyÏ pfii vzorné spolupráci pedagogického sboru, pracovníka ÎP p. Hrãka
a SluÏeb mûsta ãistili Bílou horu, Zámeck˘ vrch a pomohli odstranit nûkteré
ãerné skládky u Libotína. V‰em díky.
3. Aktivní obãané Bafiin ve spolupráci
se SluÏbami mûsta radikálnû vyãistili zanefiádûn˘ les u panelákÛ 816—819. Dále
ve spolupráci obãanÛ, komisí mládeÏe,
sportu a vyuÏití volného ãasu a firmou
REVO ing.Repáka realizovali u takto vyãi‰tûného lesa dûtsk˘ koutek. Je to uÏ 3.
místo bûhem dvou let na Bafiinách, kde si
dûti mají kde hrát. Dûkujeme.
4. 21. 4. se uskuteãnil 11. roãník bûÏeckého závodu „·tramberská desítka"
pofiádan˘ kaÏdoroãnû OS KOVO Kotouã
·tramberk.
5. 25. 4. byla vernisáÏí v Muzeu ZB zahájena v˘stava „Na dobrodruÏné stezce"
z prací malífiÛ ZdeÀka Buriana a Gustava
Kruma. V˘stava potrvá do 30.9.2001.
6. 25. 4. jako jiÏ tradiãnû probûhlo ve
·tramberku vyhlá‰ení Nadace âeská ZOO
Expozice a odchovek roku 2000, na které
se do kulturního domu sjeli zástupci nejv˘znamnûj‰ích zoo z celé republiky, fiada
pfiíznivcÛ, sponzorÛ a novináfiÛ.
7. 27.—28. 4. se uskuteãnil velice úspû‰n˘ Den otevfien˘ch dvefií staré ‰koly na
Námûstí, kde po investici za více neÏ 5
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miliónÛ Kã byl zahájen provoz knihovny
pfiestûhované sem z hasiãárny a provoz
penzionu Stará ‰kola manÏelÛ Tuzov˘ch
z Pfiíbora. 3 roky nevyuÏívan˘ a chátrající
objekt oÏil.
8. 28. 4. se konalo za zájmu cca 3500
náv‰tûvníkÛ 8. ·ermífiské klání s otevfiením Trúby a dobov˘m jarmarkem na Námûstí. Domácí skupinû scénického ‰ermu
Allegros spolu s dal‰ími ‰ermífisk˘mi
a hudebními skupinami z Moravy patfií podûkování za pofiadatelsky zvládnutou akci.
9. 28. 4. uspofiádala ZO âZS ·tramberk
–Bafiiny v domû zahrádkáfiÛ krásnou v˘stavu tulipánÛ a narcisÛ.
10. 1. 5. uspofiádala Z· ve spolupráci
s DDM Kopfiivnice (pob. ·tramberk)
k rozh˘bání tûl rodiãÛ a dûtí jiÏ ponûkolikáté akci FIT rodina.
11. 1. 5. zaãalo fungovat dal‰í vefiejné
WC ve mûstû a sice novû zrekonstruované
díky firmû JAPSTAV a SM· v Národním
sadu. Doufáme, Ïe i nûktefií Ïáci Z· se
k tomuto zafiízení budou chovat lépe neÏ
doposud.
12. Ve dnech 3.—6. 5. se uskuteãnil jiÏ
15. roãník mezinárodního cyklistického
závodu Ïen Gracia âEZ – EDù 2001 – svûtov˘ pohár Ïen, kde startovalo 64 Ïen z 12
ti svûtov˘ch t˘mÛ v 5 etapách, z toho
první dvû v PLR. 3. etapa 4. 5. z Dûtmarovic mûfiila 82,8 km a pfiivedla roztrhan˘
peleton strhan˘ch Ïen na ‰tramberské
námûstí.
13. Ve dnech 4.—6. 5. uspofiádala hudební agentura GUITAR PRO s mûstem
·tramberkem podruhé ve ·tramberku VI.
Dny klasické kytary. Tento kytarov˘ festival s 5 ti koncerty, pfiedná‰kami a v˘ukou
probûhl za zv˘‰ené pozornosti vefiejnosti,
netvrdím Ïe ‰tramberské.
14. 4. 5. byla dokonãena oprava fasády
radnice pod Námûstím a od pouti by v suterénu radnice mûla fungovat provozovna
firmy DAR z Kopfiivnice vãetnû ochutnávky vín
15. 5. 5. se uskuteãnila první mistrovská fotbalová utkání na bafiinském travnatém hfii‰ti, kde se pozornost fanou‰kÛ
soustfiedila pfiedev‰ím na muÏe hrající I.

B tfiídu. Na‰e muÏstvo t. ã. tfietí od konce
tabulky porazilo Kozlovice, t. ã. 3. v tabulce. KéÏ by elán v‰em hráãÛm, hráãkám, trenérÛm a funkcionáfiÛm na novém hfii‰ti vydrÏel.
16. 6. 5. jsme si pfiipomnûli 56. v˘roãí
osvobození mûsta, 8.5. ukonãení II. svûtové války
17. 8. 5. se uskuteãnil veleúspû‰n˘
a vefiejností hojnû nav‰tíven˘ Den otevfien˘ch dvefií Z· u pfiíleÏitosti 90. v˘roãí postavení ‰koly u Národního sadu. K této
pfiíleÏitosti byla rovnûÏ vydána broÏurka
Josefa Adamce „·kola ve ·tramberku“.
Pfii slavnostním zasedání Ïákovského parlamentu byli ocenûni nejlep‰í Ïáci v rÛzn˘ch soutûÏích a vyhlá‰eny v˘sledky ankety starosty mûsta. Ke slavnostnímu
obûdu byli pfiizváni téÏ kantofii, ktefií ve
·tramberku v dobách minul˘ch vyuãovali
a také se slavnosti v pomûrnû hojné mífie
zúãastnili. Akci pofiádalo vedení ‰koly
a pedagogickému sboru pomáhali Ïáci.
Díky v‰em organizátorÛm.
18. TéhoÏ dne uspofiádal DDM Kopfiivnice—pob. ·tramberk v tûlocviãnû volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch mládeÏnick˘ch
‰estic za úãasti 8mi druÏstev.
19. 12. 5. si pfiipomnûla vefiejnost 125
let zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
ve ·tramberku. Akce zahájena tradiãním
prÛvodem uniformovan˘ch hasiãÛ za doprovodu místního dechového sboru pokraãovala bohosluÏbou za Ïivé a zemfielé
ãleny sboru v kostele a vyvrcholila slavnostní schÛzí v kulturním domû. Bylo
evidentní, Ïe jedno z nejaktivnûj‰ích obãansk˘ch sdruÏení ve mûstû má zázemí
a chuÈ na tradici pfiedchÛdcÛ úspû‰nû navázat. Od 19. 5. je dennû od 9 do 17 hodin
k vidûní na hasiãárnû v˘stava „Svût hasiãsk˘ch modelÛ a sbûratelství“.
20. Do pouti 27. 5. se po mûstû uskuteãnil svoz velkoobjemového odpadu a jak
vidno mnoÏství odpadÛ odváÏeného ze
·tramberka závratnû roste a na‰tûstí ãern˘ch skládek najednou nepfiib˘vá.
21. Do konce kvûtna by jiÏ mûla b˘t
hotova fasáda dal‰ího panelového domu
na Bafiinách, a to ã. 818—819.
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22. Divadelní soubor Kotouã uvedl
v premiéfie a jiÏ reprízoval hru B. Nu‰iãe
„Truchlící pozÛstalí“, se kterou získal na
regionální pfiehlídce amatérsk˘ch divadelních souborÛ ocenûní za reÏii (Mgr. P.
Jurková), muÏsk˘ (J. Hrãek) a Ïensk˘ (J.
Vondá‰ková) hereck˘ v˘kon. Divadelní
soubor Pod vûÏí 19. 5. v premiéfie odehrál
hru L. StroupeÏnického „Na‰i furianti“,
dûtsk˘ divadelní soubor nacviãuje Erbenovu Kytici. SdruÏení hudebníkÛ mûsta
·tramberka nacviãuje skladby na festival
mládeÏnick˘ch dechov˘ch orchestrÛ
v Kristianstadu (·védsko), kam byli vybráni a pozváni a odcestují 14. 6. t. r.
23. Ve dnech 14.—15.6. si pfiipomeneme 40. v˘roãí zahájení provozu matefiské ‰kolky na Záuliãí.
24. Dne 14.6. se mûstské zastupitelstvo
na vefiejném zasedání vyjádfií k zámûru
„·tramberk – závod na v˘robu cementu“,
a to zodpovûdnû po projednání ve v‰ech
orgánech mûsta na základû podrobného
prostudování dokumentace, která na MÚ
dorazila 3. 5. Uãiníme tak na rozdíl od
mimo‰trambersk˘ch aktivit za záchranu
·tramberka, které bez vûdomí a diskuse
se samosprávou a zfiejmû bez prostudování dokumentace rozesílalo 14.5. do
schránek na‰ich obãanÛ jiÏ jednostrannû
profilovan˘ názor proti cementárnû.
Zdá se, Ïe se ve ·tramberku stále nûco
dûje a tak bychom se nûktefií nemuseli
nudit nebo smáãet ústa jen pomluvami
a negativní kritikou. Co fiíkáte?

nosti. Navíc v mnoha domácnostech pouÏívají mobil s moÏností odesílat textové
zprávy – SMSky. TakÏe navazujíc na uÏiteãnou a zdafiilou anketu ÏákÛ Z· a intenzívní diskusi v Ïákovském parlamentu
nic nebrání tomu, abych vyhlásil v nadpisu zmínûnou akci, a to nejen pro Ïáky
Z·, ale téÏ ‰tramberské i mimo‰tramberské obãany a podnikatele.
Na Va‰e otázky zasílané e-mailem, pfiíp.
SMS z mobilu na adresu: starosta@stramberk.cz nebo jan.socha@atlas.cz budu se
sv˘mi spolupracovníky odpovídat nonstop v pondûlí 11. ãervna 2001 v dobû od
7.30 do 16.30 hod.
Ing. Jan Socha

Anketa
K ANKETù ÎÁKÒ Z· OD STAROSTY

aneb MAILUJTE STAROSTOVI

Poãátkem dubna t. r. odpovídali Ïáci
v‰ech tfiíd (tj. 1.—9.) na‰í Z· na 3 starostou poloÏené otázky, které mûly zmapovat jejich zájem o mûsto. V˘sledky zpracoval a 8. 5. pfii jednání Ïákovského parlamentu vyhodnotil pan starosta osobnû.
Zde pfiiná‰íme jeho hodnocení:
1. V˘sledky ankety mû nesmírnû potû‰ily. Ukázaly, Ïe Ïáci na‰í ‰koly jsou velice
v‰ímaví a vnímaví, Ïe jim záleÏí jak na
historii mûsta, tak pfiítomnosti, ve které
Ïijí a není jim lhostejná ani budoucnost,
kterou by rádi spoluvytváfieli. Také bylo
z ankety evidentní, Ïe Ïáci Z· jsou v drtivé vût‰inû také patrioti, zapou‰tûjí zde
kofieny a neradi by mûsto opustili ãi vymûnili.
2. ObdrÏel jsem velice pestré odpovûdi
na 3 otázky a to:

Ve ·tramberku máme jiÏ dostatek moderních telekomunikaãních prostfiedkÛ,
jak získat informace ãi odpovûdi na
otázky, aniÏ bychom chodili po úfiadech.
V základní ‰kole jsou pedagogÛm a dûtem, v mûstské knihovnû ‰ir‰í vefiejnosti
dostupné poãítaãe s internetem a elektronickou po‰tou. Tyto prostfiedky mají nûktefií spoluobãané k dispozici i v domác-

1. otázka: „Co se mi ve ·tramberku
nejvíce líbí“:
1. Trúba
136 hlasÛ
2. ·ipka
077 hlasÛ
3. ‰kola
061 hlasÛ
0(pfiekvapivé)
4. námûstí
048 hlasÛ
5. dfievûnice
041 hlasÛ
6. pfiíroda
040 hlasÛ

Ing. Jan Socha

Zkou‰ka spojení
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7. rozhledna
8. památky
9. Kotouã
10. fotbalové hfii‰tû

8. dobudoval fotbalové hfii‰tû Bafiiny 11
hlasÛ
9. zavedl ‰kolní autobus 11 hlasÛ
10. opravil dfievûnice 10 hlasÛ

039 hlasÛ
026 hlasÛ
020 hlasÛ
019 hlasÛ

a dále arboretum 18, muzea 17, staré
domy 17, kostel 16, lesy 14, park 12, Národní sad 20, Roubenka a Gong, ale i celé
mûsto 8, ka‰na 8, ãisté ovzdu‰í 6, kino 4,
Kamenárka 10 a Bílá hora 7, ale i dostatek místa na sport, zvoniãka 7, ale i i jednotlivé hlasy jako varhany v kostele, nové
houpaãky, pletivo pfied ‰kolou, socha
Leo‰e Janáãka, mot˘l JasoÀ ãervenook˘
(Apollo), hfibitov, Ïiv˘ Betlém aj., ãi spoleãenství lidí
Na 2. otázku: „Co se mi ve ·tramberku
nejvíce nelíbí nebo mû ‰tve?“ odpovûdûli:
1. cesty
2. odpadky v lese
3. odpadky na vefiej. prost.
4. koupali‰tû
5. psí exkrementy
6. neupraven˘ park
7. ‰kola
8. tûÏba vápence
9. pobíhající psi
10. nepûkné domy

68 hlasÛ
38 hlasÛ
38 hlasÛ
31 hlasÛ
31 hlasÛ
13 hlasÛ
11 hlasÛ
11 hlasÛ
10 hlasÛ
9 hlasÛ

a dále prodej zápalek, cigaret a petard
dûtem 9 hlasÛ, hospoda Prosek 7, Bafiiny
7, rychlá jízda aut 6, a jednotlivû i málo
místa, nic, zlodûji, drbny, ãerné skládky,
‰kolní fiád, paneláky, chování turistÛ, niãení pingpongov˘ch stolÛ, lidé, Romové,
rozbité houpaãky, Ïe mi zemfiel pes aj.
Na 3. otázku: „Pokud bych byl starostou mûsta ·tramberka a mûl pravomoc
sám to zafiídit, co bych v na‰em mûstû
vykonal nebo vylep‰il?“
1. opravil cesty 61 hlasÛ
2. opravil koupali‰tû 51 hlasÛ (nûktefií
i vãetnû tobogánu)
3. vybudoval dûtská hfii‰tû 32 hlasÛ
4. upravil park 27 hlasÛ
5. opravil domy 24 hlasÛ
6. uklidil vefiejná prostranství 21 hlasÛ
7. zavedl víc akcí pro dûti a mládeÏ 17
hlasÛ

a dále zafiídil spofiitelnu a bankomat,
postaral se o památky, vybudoval parkovi‰tû, dokonãil arboretum, udûlal pfiechody (zebry), postavil nov˘ hotel, opravil
radnici, zastavil tûÏbu vápence, ale i neudûlal nic, zlevnil kino, zvût‰il cesty
a chodníky, domov dÛchodcÛ, starostou
by b˘t nechtûl, do kaÏdé domácnosti PC
a mobil, zru‰il ‰kolu, kryt˘ bazén, basebalové hfii‰tû, hokejov˘ stadión, fitness, asfalt na Horní Ba‰tû, neplnil kaÏdou hloupost, klub juniorÛ, spojil Îenklavu a ·tramberk, víc knih do knihovny, závody na
prasatech, zavedl kolárnu u Z·, vefiejné
WC, ãajovnu, zábavn˘ park, automaty na
pití pfiípadnû kondomy.
3. Bylo tûÏké hodnotit, neboÈ vût‰ina
odpovûdí byla zajímavá. PrvÀáci, druháci,
tfieÈáci a nûktefií ãtvrÈáci namalovali
hezké obrázky. Nûkde bylo vidût, Ïe poradili uãitelé. Mrzelo mû i u tûch vût‰ích
mnoÏství pravopisn˘ch chyb a ‰krabopis,
napfi. „trÛba" u deváÈákÛ, scházející písmenka, takÏe uãitelé mají co dûlat pfii
opravování domácích úloh. Nûktefií byli
velmi struãní, napfi. na 3 otázky uvedli 5
slov odpovûdí, jiní se rozepsali aÏ na136
slov. Drtivá vût‰ina se podepsala, nûktefií
ne. Jsem rád, Ïe nûkteré vûci, které Ïáci
v anketû psali, jiÏ jsou vykonány: napfi.
opravená radnice, pfiestûhovaná knihovna
a v ní k dispozici Internet, zprovoznûno
travnaté hfii‰tû na Bafiinách, nov˘ hotel, vefiejné WC, nov˘ dûtsk˘ koutek na Bafiinách,
hasiãská cisterna, fasáda na Bafiinách.
Také vedení mûsta si bude muset od
ÏákÛ vzít leccos k srdci: napfi. jejich volání po opravû památek, obnovení koupali‰tû, opravû cest, zavedení více akcí pro
dûti a mládeÏ. aj.
Nebylo lehké nûkoho vyhodnotit jako
nejlep‰ího. nakonec jsem pfiipravil následující ocenûní, a to jednak podle vûkové
kategorie a také podle toho, ãím mû dan˘
pfiíspûvek zaujal.
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Zaujala mû práce Markéty Heimerlové
z II. B, a to jednak hezk˘m a v˘stiÏn˘m
obrázkem a ãiteln˘m písmem. Dále mne
zaujal pfiíspûvek Ïáka IV. tfiídy Vojtûcha
Davida, kter˘ sice nemá Ïádn˘ krasopis,
ale pokud by byl starostou, tak by toho
prospû‰ného vykonal mnoho a dotáhl
mûsto do Unesco.
Z vy‰‰ích roãníkÛ jsem nakonec ocenil
odpovûdi Katky ·imonové z 8. A. Na rozdíl od sv˘ch mnoh˘ch spoluÏákÛ psala
úhlednû, takfika bez chyb a zdá se mi, Ïe
má optimistické a pozitivní vidûní svûta
kolem sebe.
Mimofiádnou cenu jsem se rozhodl
udûlit Ïáku IV. B Pavlu Runákovi, kter˘ na
otázku, co se mu líbí, odpovûdûl: „ve ·tramberku se mi líbí pan starosta". A to
pfiece stojí za mimofiádné ocenûní. V této
aktivitû a dialogu s dûtmi a mládeÏí hodlám nadále pokraãovat, a to jiÏ 11. 6. akcí
„Zkou‰ka spojení aneb Mailujte starostovi“.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

• Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku v souladu

s textem oznámení vyvû‰eném na úfiední
desce i touto cestou informuje, Ïe probíhá vefiejné nahlíÏení do dokumentace
zpracované podle zák. ã. 244/92 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, k investiãnímu zámûru „·tramberk — zákon
na v˘robu cementu 600 kt slínku/rok“.
Obãané a ‰iroká vefiejnost mají moÏnost
do 4. 6. 2001 (vãetnû) do této dokumentace nahlíÏet, ãinit si z ní v˘pisy, opisy,
pfiípadnû kopie. Do dokumentace je
moÏno nahlédnout v úfiední dny, t. j. v
pondûlí a stfiedu v dobû od 8 do 12 a od
13 do 17 hodin, v úter˘, ãtvrtek a pátek
od 8 do 12.30 hodin a je uloÏena v budovû MÚ ·tramberk, oddûlení Ïivotního
prostfiedí, dvefie ã. 1 na Námûstí 9. Písemné pfiipomínky je moÏno podat po celou
dobu, nejpozdûji v‰ak 4. 6. 2001 do 17
hodin v místû uloÏení dokumentace nebo
na podatelnû MÚ ·tramberk, pfiíp. zaslat
po‰tou do stejného dne na adresu MÚ,
odd. ÎP, ·tramberk.
Karel Hrãek, ref. Ïivotního prostfiedí

Informace sluÏeb
mûsta ·tramberka
SluÏby mûsta oznamují obãanÛm, Ïe
ve dnech 18.—20. ãervna 2001 se bude
vybírat poplatek za komunální odpad na
2. pololetí 2001. Placení se t˘ká jenom
tûch obãanÛ, ktefií mají zaplacen˘ poplatek do konce ãervna 2001. Cena 120 Kã.
na osobu a pololetí.
Termíny prodeje: 18. ãervna: Bafiiny —
kanceláfi bytové správy 10—17 hodin, 19.
ãervna ·ÀÛrková – kanceláfi TS 10—17
hodin, 20. ãervna Kulturní dÛm – kuchyÀka 10—17 hodin.
Josef Va‰ek, vedoucí SM

Oznámení

• SME, a. s., oznamuje obãanÛm, Ïe dne

19. 6. 2001 od 8 do 13 hod. z dÛvodu
oprav el. vedení nebude dodáván elektrick˘ proud na katastru mûsta ·tramberka mimo lokality Bafiiny, Kozina
a DráÏné.

Jubilanti
ãerven 2001
70 let: Ludmila Ja‰ková, Zauliãí 623,
Zdenka Holubová, NádraÏní 381.
75 let: Oldfiich Hanzelka,Hornychovice 75,
Jana Pekníková, Bafiiny 894.
80 let: Josef Sopuch, Dolní 226,
Josef Manda, Záuliãí 323,
Emilie Hoìáková, Bafiiny 727,
Juliána Hanzelková, Hornychovice 757.
81 let: Josef Marek, Dolní 482.
82 let: Ludvík Dostál, Horní Ba‰ta 299,
Jindfii‰ka BraÏinová, Závi‰ická 376.
85 let: Ferdinand Hanzlík, Horní Ba‰ta
283,
JUDr. Vilém ¤ehák, Záuliãí 169.
87 let: Franti‰ka Randusová, DráÏné 512.
91 let: Îofie Zrunková, Pod Palárnou 760.
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·tramberské kulturní léto

Kam za sportem:
Odbíjená

âERVEN 2001

muÏi – okresní pfiebor
7.6.2001 ·tramberk – Fren‰tát p. R.
hfii‰tû odbíjené 17.00 hod

Kopaná

1. 6. 2001 9.00 hod.
DEN DùTÍ NA TRÚBù –
hry pro dûti, projíÏìky na ponících, pohádka v podání SS· Allegros

muÏi – krajská soutûÏ I.B tfiídy
9.6.2001 ·tramberk – Ostravice hfii‰tû
Bafiiny 16.30 hod.
dorostenci – okresní pfiebor sk. A
9.6.2001 ·tramberk – Rybí hfii‰tû Bafiiny
14.15 hod.
Ïáci – okresní pfiebor sk. A
9.6.2001 ·tramberk – Jistebník hfii‰tû Bafiiny 10.00 hod.

2. 6. 2001 19.00 hod. zve SdruÏení hudebníkÛ DO mûsta ·tramberku pfiíznivce
a milovníky dechové hudby na
KONCERT,
kter˘ se koná v amfiteátru „Pod starou
vûÏí“. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert uskuteãní v Kulturním domû.
Vstupné dobrovolné.

Z matefiské ‰koly
Matefiská ‰kola ·tramberk Bafiiny
uspofiádala 26. 4. 2001 jiÏ 7. roãník pûvecké soutûÏe mal˘ch zpûváãkÛ „Zpívání
pod Trúbou“. SoutûÏe se zúãastnilo 26
dûtí ze sedmi okolních matefisk˘ch ‰kol.
V˘kony dûtí byly velmi dobré a porota
mûla tûÏk˘ úkol pfii rozhodování. Odmûnou pro soutûÏící byla pûkná kníÏka a voÀavá upeãená perníková „Trúba“. Po
skonãení soutûÏe v‰ichni pfiítomní pobesedovali u malého obãerstvení.
Stanislava Juráková

Pozvánka
Zveme vás na vefiejnou v˘stavku
dûtsk˘ch prací a tvofiivosti ve dnech
14. a 15. 6. 2001 do prostor Matefiské
‰koly ·tramberk Záuliãí. V˘stavka probíhá u pfiíleÏitosti 40. v˘roãí zahájení
provozu matefiské ‰koly. K prohlídce
jste srdeãnû zváni 14. 6. v dobû od 14
do 17 hodin a 15. 6. od 8 do 16 hodin.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Pavla Bergerová, fieditelka

9. 6. 2001 15.00 hod. v amfiteátru „Pod
Starou vûÏí“
KONCERT PùVECKÉHO SDRUÎENÍ
MORAVSK¯CH UâITELÒ.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert
uskuteãní v Kulturním domû. Vstupné
dobrovolné.
12. 6. 2001 15.00 hod. pofiádá 1. SZU·
MIS music o. p. s. Kopfiivnice
ÎÁKOVSK¯ KONCERT,
kter˘ se uskuteãní v Kulturním domû ve
·tramberku
16. 6. 2001 pofiádá komise sportu. mládeÏe a vyuÏití volného ãasu od 14.00 do
16.00 hod. v areálu hradu
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
PRO DùTI.
16. 6. 2001 19.30 hod. v amfiteátru „Pod
Starou vûÏí“ sehraje divadelní soubor Divadlo pod vûÏí ·tramberk — dûtsk˘ divadelní soubor Troubeníãek
KYTICI –
vybrané balady podle námûtu K. J. Erbena. Vstupné 30 Kã. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí bude pfiedstavení pfieloÏeno
do Kulturního domu na Námûstí ve
·tramberku.
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Program kina ·tramberk
NA MùSÍC âERVEN 2001
Nedûle 3. 6. v 17.00 a 19.30 hod., vst. 39 Kã

VERTICAL LIMIT
DobrodruÏn˘, titulky, 125 min. pfiístupn˘.
K2 druhá nejvy‰‰í hora svûta je tou nejvraÏednûj‰í. CHRIS O’DONNELL vede k jejímu vrcholu riskantní záchrannou misi.
Nedûle 10. 6. v 17.00 a 19.30 hod., vst. 39 Kã

OTEC RODINY
Romantická komedie, titulky, pfiístupn˘
ProÏijte druhé vánoce s Nicolasem Cagem
v hlavní roli romantické komedie.
Stfieda 13. 6. v 17.00 a 19.30 hod., vst. 39 Kã

102 DALMATINÒ
Komedie, 100 min. pfiístupn˘, ãesk˘ dabing.
Roztomilá ‰tûÀátka znovu v ohroÏení! Glen
Closeová a Gerard Depardieu v pokraãování
úspû‰ného rodinného filmu.
Stfieda 17. 6. v 17.00 a 19.30 hod., vst. 39 Kã

BOJI·Tù ZEMù
Akãní sci–fi, 117 min, titulky, pfiístupn˘
Podle jednoho z nejúspû‰nûj‰ích sci–fi románÛ v‰ech dob. V hl. roli JOHN TRAVOLTA.
Stfieda 24. 6. v 17.00 a 19.30 hod., vst. 39 Kã

HURÁ NA MEDVùDA

• Plynoservis. Znaãkov˘ odborn˘ servis

kotlÛ, bojlerÛ, sporákÛ: Atoma, Ariston,
Baxi, Dakon, Destila, Fais, Feroli, Junkers, HoferRadiant, Mora, MCN, NordGas, Oceán, Odra, Termona, Karma, Pro
therm, Wiadrus. — Nabízím: Pravidelné
prohlídky, ãi‰tûní, opravy. âistûní ucpan˘ch kotlÛ vodním kamenem a vápencem
moderní technikou 100% úãinnost. Odborné sefiízení v˘konu kotle, sníÏení spotfieby a nákladÛ za topení. Opravy do 24
hodin vãetnû sobot a nedûlí. — NezapomeÀte na pravidelní prohlídky plynov˘ch
spotfiebiãÛ. — Volejte! — Jifií Kovalsk˘
Vefiovice 361 742 73,Tel: 0603 816 847,
0656 / 857 244. Uschovat!

APOLI ·tramberk
NádraÏní 809 (b˘valé Ïelezáfiství)

v˘roba spodního prádla,
plavek, trik, teplákÛ
a pyÏam
MoÏnost v˘hodného nákupu
v dobû od 6 do 14 hodin

Komedie, ãesko–nûmecká koprodukce, pfiístupn˘. Prázdninová komedie pro celou rodinu o vzpurn˘ch dûtech a ‰ikovném medvûdovi. V hl. rolích IVANA CH¯LKOVÁ, KAREL
HE¤MÁNEK, RUDOLF HRU·INSK¯.

Na mûsíc ãerven pfiipravujeme:
Smlouva s ìáblem, Cesta z mûsta, Fotr
je lotr, Vyhnání z ráje, Není král jako král

Inzerce
• Hledám pronájem prostor ve ·tramberku cca. 25—50 m2 pro sázkovou kanceláfi. Tel.: 0608 777 931.
• âalounictví Filip Jifií nabízí: — opravy
ãalounûného nábytku — ãalounûní dvefií
(i v bytû) — taburetky — leti‰tû. Dovoz
i odvoz zaji‰tûn. Tel.: 0606 / 457 142, Hornychovice 853, ·tramberk
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 0656 / 81 20 85, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 6/2001. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru
příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová.
Vyrábí Beatris, Dobrá

