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…z jednání rady
Léto uÏ je tady, alespoÀ kalendáfiní. Obãas nás potrápí horko, obãas se ochladí.
Ale prázdniny zaãaly a co nás v ãervenci
ãeká? „KdyÏ dne ub˘vá, horka pfiib˘vá;
ãervenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojn˘ na boufiky i vichfiice.“
V kaÏdém pfiípadû máme od dûtství spojeny
s ãervencem dny odpoãinku a dobrodruÏství, volna a tepla — je to ãas dovolen˘ch.
Rada mûsta se na své 42. schÛzi zab˘vala ãinností komise rozvoje a dopravy
a návrhem této komise k reorganizaci dopravy a parkování ve ·tramberku, dále
stavem rozpracovan˘ch stavebních akcí
a investorskou ãinností, ãinností stavebního úfiadu a silniãnû správní agendou
a v neposlední fiadû stavem územního plánování ve správním území mûsta.
Zprávy, t˘kající se ãinnosti komise rozvoje a dopravy a návrhu reorganizace dopravy a parkování, zpracoval a pfiedloÏil
její pfiedseda ing. Jifií ·ebek. Komise byla
rozdûlena, s ohledem na velk˘ poãet ãlenÛ, na dvû sekce — na dopravu a rozvoj.
Toto rozdûlení se osvûdãilo a v pfiípadû
potfieby se konají spoleãná jednání. Za
problémy, které stojí v popfiedí, povaÏují
ãlenové komise dofie‰ení problematiky
koupali‰tû na Libotínû, reorganizaci dopravy a parkování ve mûstû a opravy a údrÏby
budov v majetku mûsta. Reorganizace se
zab˘vá parkovacími zónami, garáÏováním,
parkovi‰ti i pasportem dopravního znaãení.
Rada vzala obû zprávy na vûdomí.
Zprávu o stavu rozpracovan˘ch stavebních akcí a investorské ãinnosti ve mûstû
zpracoval a pfiedloÏil investor mûsta Jan

Kozlovsk˘. K tûm nejvût‰ím patfií rekonstrukce a pfiístavba Z·, kde zatím byla
provedena rekonstrukce tûlocviãny a v leto‰ním roce se bude pokraãovat v opravû
spojovacího krãku, vãetnû v˘mûny topení, opravû stfiechy Z· a ãásteãné úpravy
suterénu Z· v celkovém objemu 4,150
mil. Kã. Dal‰í rozpracovanou velkou akcí
je pfiestavba objektu ã. p.751 na Bafiinách,
kde vznikne 24 bytov˘ch jednotek a bude
v leto‰ním roce dokonãena. Novou akcí je
pokraãování realizace prÛtahu mûstem 2.
etapy s tím, Ïe se jedná o zlep‰ení dopravní dostupnosti k turistick˘m objektÛm
v na‰em mûstû jako pfiedpoklad rozvoje
místního podnikání. Na tuto stavbu získalo mûsto grand z národního programu
PHARE 2003, ale za pfiedpokladu finanãní
spoluúãasti mûsta. Z dal‰ích akcí je to rekonstrukce vefiejného osvûtlení a místního
rozhlasu na Závi‰ické ulici, rekonstrukce
elektroinstalace a osvûtlení v M· Zauliãí,
oprava opûrné zdi v DráÏném a mnoho
dal‰ích drobnûj‰ích investiãních akcí. Také
tuto zprávu vzali radní na vûdomí.
Oddûlení stavebního úfiadu, silniãního
hospodáfiství a dopravy, Ïivotního prostfiedí, vedené Miroslavem Lo‰ákem pfiedloÏilo radû zprávu o ãinnosti stavebního
úfiadu, kterou zpracoval Miroslav Lo‰ák
a zprávu o silniãnû správní agendû zpracovanou spoleãnû Mgr. Radkou Krysovou
a Miroslavem Lo‰ákem. Oblast této ãinnosti je velmi spektrálnû ‰iroká a nelehká. S nov˘m stavebním zákonem, kter˘
by mûl platit od 1. 1. 2006, nedojde zfiejmû k Ïádn˘m strukturálním zmûnám
a nemûly by se stávající stavební úfiady
ru‰it, coÏ je dobrá zpráva pro ·tramberk.

V oblasti silniãního hospodáfiství dochází
k nárÛstu agendy i ãinnosti, coÏ v praxi
znamená, Ïe se nároky na kvalitní v˘kon
státní správy v této oblasti neustále zvy‰ují.
Dal‰í z hlavních zpráv, pfiedloÏen˘ch
stavebním úfiadem mûsta ·tramberka
spolu s odborem územního plánování,
památkové péãe a marketingu Mûstského
úfiadu Kopfiivnice zastoupen˘m ing. arch.
Milanem ·mídem, byl stav územního plánování ve správním území mûsta ·tramberka. Územní plán, kter˘ byl pofiizován
v letech 1993—1997 uÏ doznal ãetn˘ch
dodateãn˘ch doplÀkÛ a zmûn. âasem
vznikají rÛzné poÏadavky a objevují se
rÛzné problémy, které je tfieba fie‰it a vyfie‰it. Rada vzala také tuto zprávu na vûdomí.
Na jednání rady bylo schváleno datum,
program i místo konání 17. ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva mûsta ·tramberka a to dne
27. 6. 2005 v 16.00 hod. v Kulturním domû na Námûstí.
Vedoucí finanãního oddûlení Josef Babulík pfiedloÏil radû k posouzení a následnému doporuãení ke schválení pro zastupitelstvo mûsta závûreãn˘ úãet mûsta ·tramberka za rok 2004 a závûreãn˘ úãet
SdruÏení povodí Sedlnice za rok 2004
v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a oba
úãty bez závad. Rada tyto dokumenty doporuãila zastupitelstvu ke schválení. Dal‰í zprávou byl rozpoãtov˘ v˘hled na léta
2006 a 2008, kter˘ byl s pfiipomínkami doporuãen také zastupitelstvu ke schválení.
Pfii kontrole úkolÛ uloÏila rada místostarostce Jindfii‰ce Kundlové zvefiejnit nabídku pronájmu nebytov˘ch prostorÛ
v domû ãp. 265, a spolu s Janem Kozlovsk˘m, investorem mûsta, obdrÏeli úkol
oslovit nejménû tfii firmy k podání nabídky na provedení prodeje mûstsk˘ch domÛ. Vedoucím oddûlení technické správy
Josefu Va‰kovi a vedoucímu finanãního
oddûlení rada uloÏila úkol provést finanãní vyhodnocení akce firmy ·míra – print,
s. r. o. Ostrava „Otevírání ‰tramberského
pivovaru“ z hlediska rozpoãtu mûsta
·tramberka.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
souhlasila s pronájmem ãásti pozemku

v lokalitû Horní Ba‰ty, doporuãila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o budoucí
smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene
s âesk˘mi dráhami, a. s. Praha v souvislosti s v˘stavbou kanalizaãní pfiípojky. Zastupitelstvu k projednání byly pfiedloÏeny
nûkteré prodeje pozemkÛ a jeden bezúplatn˘ pfievod pozemku a rada nedoporuãila zastupitelstvu ke schválení dohodu
o vstupu na pozemek mûsta s SmVak Ostrava a také nebyl doporuãen prodej pozemku v lokalitû Libotín.
V ostatních záleÏitostech rada vzala na
vûdomí Ïádost ing. Jifiího Tuzy b˘t pfiítomen na 43. jednání rady ve vûci nájemní
smlouvy, Ïádost o finanãní pfiíspûvek Jednoty Orla ·tramberk na údrÏbu a provozování travnatého hfii‰tû malé kopané
a také na sportovní ãinnost, zápis z jednání
pracovního t˘mu na fie‰ení areálu koupali‰tû na Libotínû, odpovûì starosty ing. Jana Sochy místnímu sdruÏení ODS ·tramberk ve vûci aktivit firmy ·míra-print,
s. r. o. Ostrava na Námûstí ve ·tramberku,
informaci vãetnû ekonomické rozvahy na
akci „T˘den se ZdeÀkem Burianem v rodném kraji“ a informaci o znovuobnovení
kamenáfiské kapliãky v Botanické zahradû
ve ·tramberku. Bylo schváleno uzavfiení
nové nájemní smlouvy s ing. Jifiím Tuzou
na provozování penzionu Stará ‰kola na
dobu urãitou s pfiipomínkami, byla schválena v˘povûì z nájmu nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 265 pana Jaromíra Fraise
a jako delegát na valnou hromadu pfiedstavenstva Sm VaK, a. s. Ostrava byl schválen
starosta mûsta ing. Jan Socha. Dále bylo
schváleno zadání ke zpracování projektové dokumentace minimalizované varianty rekonstrukce koupali‰tû v Libotínû
s pfiipomínkou a finanãní pfiíspûvek na
ãinnost v roce 2005 organizaci Junáka ve
·tramberku.
Jedna z nejhor‰ích lidsk˘ch ãinností je
shon a spûch. V takov˘ch situacích se napáchá spoustu omylÛ a chyb. A tak se fiiìme tatarsk˘m pfiíslovím: „Spûchat se má
jen pfii chytání blech“. UÏijte si léta a dovolen˘ch.
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Vûra Michnová

Na slovíãko…
paní Procházková…
Tentokrát jsem se zastavila na slovíãko
za samostatnou referentkou Karlou Procházkovou, která od leto‰ního roku spravuje majetek bytového hospodáfiství mûsta spolu s jedním pracovníkem na údrÏbû.
1. Je nûco z oblasti bytového hospodáfiství, co vás trápí?
Ano, samozfiejmû, nejvíce mû pfiekvapilo mnoÏství dluÏníkÛ a také v˘‰e dluÏné
ãástky. V minulosti bylo úãtováno k dluÏné ãástce na nájmu pouze 25 Kã za dluÏn˘ mûsíc. To tak dluÏníky moc netrápilo.
Dnes se poplatek z prodlení vypoãítává
2,5 promile k dluÏné ãástce a to ãástka
celkového dluhu je potom úplnû o nûãem
jiném. Prostfiednictvím splátkového kalendáfie se nám podafiilo hodnû nájemníkÛ zbavit dluhÛ. VÏdycky se dá v‰e fie‰it.
V dne‰ní dobû se jednodu‰e mÛÏe stát, Ïe
se nepodafií jeden mûsíc zaplatit, ale pokud se situace nefie‰í, tak poplatek z prodlení uÏ nûkolikrát byl v celkovém v˘poãtu vy‰‰í neÏ samotn˘ dluh. Je pravdou,
Ïe tady byli a jsou tzv. chroniãtí dluÏníci.
V jednom pfiípadû jsme soudní cestou vystûhovali dluÏníka, ve tfiech pfiípadech bûÏí Ïaloba k soudnímu vystûhování. Také
se uÏ stalo, Ïe se Ïaloba ze soudu stahovala,
protoÏe
dluÏník
uhradil
celou ãástku, jakmile obdrÏel v˘povûì
z nájmu bytu. Je to sice velmi nepfiíjemné, ale spravedlivé. Jak by k tomu pfii‰li
ostatní poctivû platící. Îádostí o byt je
dost.
2. Mají nájemníci v mûstsk˘ch bytech
sami zájem o lep‰í bydlení?
Ano, jsou vchody, které vás pfiíjemnû
osloví tím, jak jsou ãisté, upravené a vyzdobené. Ale jsou zde i vchody, kter˘m fiíkám „vchody hrÛzy“. Hlavní dvefie snad
deset let nemyté, pavuãiny, schody ‰pinavé, sklepní chodby se v nûkter˘ch domech
staly odkládacím místem. Bojujeme spoleãnû se slu‰n˘mi nájemníky, aby se jim

tam v‰em fajn bydlelo, ale jsou nájemníci, ktefií to snad nikdy nepochopí. V poslední dobû ãasto procházím urãité domy
a nejednou jsem se setkala s tím, Ïe neohledupln˘ nájemník koufiil ve spoleãn˘ch
prostorách a kdyÏ jsem ho upozornila na
to, Ïe zde nebydlí sám, tak mi fiekl, Ïe si
pfiece nebude koufiit v bytû. Nevadí mu, Ïe
nekufiákÛm jde nepfiíjemn˘ koufi do bytu.
MoÏná, Ïe je to banalita k pousmání, ale
pouze pro ty, ktefií v tom domû nebydlí.
3. Jsou v plánu nûjaké opravy, po kter˘ch touÏí nájemníci?
Ano, jsou opravy, po kter˘ch touÏí nájemníci jiÏ del‰í dobu. Na jedné stranû je
nutno si uvûdomit, Ïe se nájemné uÏ 4 roky nezvy‰ovalo, ale na druhé stranû zafiízení v bytech v mnoha pfiípadech je pÛvodní, coÏ znamená nûkde i cca 50 let.
SnaÏíme se postupnû vymûÀovat zafiízení
bytÛ, ale zatím pouze to, které není uÏ
provozu schopné.
Vím, Ïe by bylo nutno co nejdfiíve vymûnit celé stupaãky v dlouhém domû,
tzn, ã.p. 779—784, okna v domech 814 aÏ
819, na Kozinû 444, na DráÏném jeden
dÛm také volá po vût‰í opravû. Ale víme
jak je to, peníze, peníze, peníze. Ale men‰í nadûje tady je — privatizací jednoho
domu, o dal‰í domy zatím nebyl projeven
vût‰í zájem, snad se získají finance.
Abych si jenom nestûÏovala, musím
fiíct, Ïe práce v této oblasti se mi líbí a vût‰ina na‰ich nájemníkÛ je slu‰ná a zodpovûdná.
Za ãas i odpovûdi dûkuje V. M.

Zprávy ze Ïivotního
prostfiedí
Dal‰í krok k ãistému mûstu
V dubnu tohoto roku mûli obãané mûsta
·tramberka moÏnost zapojit se do zlep‰ení
vzhledu svého mûsta dobrovoln˘m sbûrem
odpadkÛ u pfiíleÏitosti Dne Zemû. Nûktefií
tak uãinili a patfií jim za to velk˘ dík.
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BohuÏel dal‰í velmi nevzhlednou a uÏ
témûfi nedílnou souãástí ‰trambersk˘ch
uliãek jsou psí exkrementy (nebo také v˘kaly ãi „hovínka“, chcete-li). Nemálo chodcÛ potkalo to ‰tûstí minimálnû s jedním
takov˘m pfiijít do tûsného kontaktu. Není
to v‰ak problém psÛ, ale jejich majitelÛ.
Oddûlení stavebního úfiadu, silniãního
hospodáfiství, dopravy a Ïivotního prostfiedí a oddûlení technické správy MÚ ·tramberk vy‰li majitelÛm psÛ vstfiíc a na
devíti místech zfiídili k odpadkov˘m ko‰Ûm stojany se sáãky urãen˘mi pouze ke
sbûru psích exkrementÛ. Sáãky opatfiené
lopatkou jsou do stojanÛ doplÀovány pracovníky technické správy a jsou majitelÛm psÛ k dispozici. BohuÏel — nûkteré
obãany a obãánky sáãky zaujaly natolik,
Ïe je vytahují a rozhazují po mûstû. Proto
bychom je chtûli poprosit, aby si uvûdomili, Ïe tyto sáãky platí Mûsto ze svého
rozpoãtu a je ‰koda je vyuÏívat pro úãely,
pro které nejsou urãeny. Majitelé psÛ také pfii kaÏdém administrativním poplatku
za svého psa obdrÏí balení sáãkÛ urãen˘ch ke sbûru psích exkrementÛ.
Ostatní jiÏ závisí na majitelích psÛ, aÈ
uÏ jsou to obãané mûsta nebo turisté. Bylo by v‰ak vhodné tûchto sluÏeb vyuÏívat.
V pfiípadû kladného ohlasu se plánuje roz‰ífiení stojanÛ i na dal‰í lokality ve mûstû.
Co se stane, pokud budou „pejskafii“
nadále lhostejní? Mûstská policie mÛÏe
pokutovat (ty, které pfiistihne) za zneãi‰Èování vefiejného prostranství. Ale v‰ude
b˘t nemÛÏe, takÏe bychom do tûch „hovínek“ ‰lapali v‰ichni dál. Vûfiíme ale, Ïe
kdo doma chová nûjaké zvífie, nemá rád
jen sebe a svého „miláãka“, a jistû bude
ohledupln˘ i k ostatním lidem a na‰emu
spoleãnému prostoru.

du (MÚ Kopfiivnice — odbor ÎPZ), aby vytvofiilo seznam ÏadatelÛ, ze kterého bude
pfii vût‰ím poãtu Ïádostí vybírat zájemce.
DÛvodem je plánované roz‰ifiování
PrÛmyslového areálu Vlãovice (PAV)
a plánované skr˘vání zemin pfii v˘stavbû
silnice I/58 — obchvat Pfiíbora (poãátek
stavby 2007—2008).
Formuláfi Ïádosti si mÛÏete vyzvednout a odevzdat na Mûstském úfiadû ve
·tramberku — oddûlení stavební úfiad,
silniãní hospodáfiství, doprava a Ïivotní
prostfiedí u Mgr. Radky Krysové. S pfiípadn˘mi nejasnostmi vám poradíme. Tel.
556 812 086, E-mail: radka.krysova@
stramberk.cz.
K Ïádosti pfiineste: obãansk˘ prÛkaz,
v˘pis z katastru nemovitostí nebo jin˘ doklad o vztahu k pozemku, kopii katastrální mapy v mûfiítku cca 1:2 000 s vyznaãením pozemku, pfiibliÏná rozloha pozemku, na které bude zemina rozprostfiena.
Îádosti budou pfiijímány do 14. ledna
2006.

Bc. ·árka ·imková, Mgr. Radka Krysová

Hlína zdarma!
Mûsto ·tramberk nabízí obãanÛm a organizacím na území mûsta moÏnost bezplatného získání zeminy.
Mûsto ·tramberk bylo osloveno orgánem ochrany zemûdûlského pÛdního fon·tramberské novinky 4

Upozornûní oddûlení
technická správa
UpozorÀujeme obãany, Ïe první svoz ve
druhém pololetí 2005 bude 6. ãervence
— státní svátek. NezapomeÀte pfiipravit
popelnice k odvozu a vylepit nálepky na
druhé pololetí.
Josef Va‰ek, ved. odd. TS

Oznámení provádûní
deratizace ve mûstû
·tramberku a v˘zva
k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pfiipravuje v souladu
s ustanovením § 57 zákona ã. 258/2000 Sb.,
o ochranû vefiejného zdraví, provedení deratizace na území mûsta. Ochranná deratizace bude provedena na zafiízeních a objektech v majetku mûsta. PrÛbûh je stanoven˘;
na 2. a 3. t˘den v mûsíci ãervenec.
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk vyz˘vá kaÏdého vlastníka nebo správce objektu (tj. rodinn˘ dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty, restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod., aby zajistili deratizaci na
svém nebo svûfieném majetku na vlastní
náklad. U bytov˘ch domÛ se pfiedpokládá
o‰etfiení suterénu domu a kanalizaãní
pfiípojky aÏ po první ‰achtu pfied domem.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti prosíme
o provedení deratizace pokud moÏno ve
stejném termínu jako Mûsto ·tramberk.
Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek
pan Alois Kresta, kterého mÛÏete kontaktovat a dovûdût se bliÏ‰í informace. Tel.
556 772 681 nebo 603 509 742. Pro informaci uvádíme, Ïe poloÏení návnady pro
jeden vchod bytového domu nebo dÛm
stojí pfiibliÏnû 100 Kã.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce
doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm
a správcÛm provést následující opatfiení:

• Otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním).
• Opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo
zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch objektÛ.
• Utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé
a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.
• Vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod.
zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit a spodní ãást dvefií pfiípadnû
oplechovat.
• Odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky,
které mohou hlodavcÛm poskytovat
úkryt
• Zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m
pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby
po‰kozené a netûsnící, udrÏovat ãistotu
v jejich okolí
• Zajistit poloÏení nástrah v jednotném
termínu urãeném Mûstsk˘m úfiadem
·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce je nutno provádût v souladu se zákonem ã. 258/2000
Sb. a dle metodického pokynu hlavního
hygienika âR.
Dûkujeme za pochopení a spolupráci.
Miroslav Lo‰ák, vedoucí oddûlení
stavebního úfiadu, silniãního hospodáfiství
a dopravy, Ïivotního prostfiedí

VáÏení spoluobãané
Zastupitelstvo Mûsta ·tramberk schválilo 18. 4. 2005 uzavfiení kupní smlouvy
se spoleãností SmVaK Ostrava a. s. na odprodej v‰ech dosud nepfiedan˘ch kanalizaãních fiadÛ, které odvádûjí odpadní vody z území mûsta a jsou vyústûny na ãistírny odpadních vod v lokalitû ul. Závi‰ické a Bafiiny, z majetku Mûsta ·tramberk
do majetku SmVaK Ostrava a. s. Kromû
úhrady kupní ceny se spoleãnost SmVaK
Ostrava a. s. zavázala v letech 2006—2010
investovat do vybudování kanalizaãního
sbûraãe ve ãtvrti Kozina tak, aby Mûsto
·tramberk splnilo kritéria EU. Do majet-
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ku SmVaK Ostrava a. s. pfiejdou uvedené
kanalizaãní fiady zaplacením kupní ceny
v souladu s uzavfienou smlouvou v ãervenci tohoto roku. Od daného mûsíce budou v‰ichni majitelé nemovitostí napojení kanalizaãní pfiípojkou na pfiedmûtné
kanalizace (ãtvrÈ DráÏné, ul. Závi‰ická,
Hornychovice, K oãnímu, ·ÀÛrková a dal‰í), kter˘m dosud úãtovalo poplatky stoãného Mûsto ·tramberk, pfievedeni pod
správu SmVaK Ostrava a. s.
V˘kon provozovatele kanalizace a úãtování poplatkÛ stoãného jednotliv˘m odbûratelÛm zahájí spoleãnost SmVaK Ostrava
a. s. od tfietího ãtvrtletního fakturaãního
úãtovacího období roku 2005. V prÛbûhu
uvedeného ãtvrtletí uzavfie rovnûÏ spoleãnost SmVaK Ostrava a. s. s dotãen˘mi odbûrateli nové smlouvy na dodávku pitné
vody a odvádûní odpadních vod.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Aktivity ·míra-Print
s. r. o. ve ·tramberku
Dopisem ze dne 30. 5. 2005 se na mû
z povûfiení své strany obrátil ve vûci aktivit firmy ·míra-Print s. r. o. na Námûstí
ve ·tramberku pfiedseda Místního sdruÏení Obãanské demokratické strany ve
·tramberku ing. Václav ·imíãek (cel˘ text
dopisu MS ODS naleznete na www.stramberk.cz). V dopise byly uvedeny následující 4 otázky a v˘zva ke zvefiejnûní odpovûdi, coÏ tímto po projednání v Radû mûsta
9. 6. 2005 ãiním:
VáÏen˘ pane pfiedsedo,
na úvod cituji z materiálu „Nové pojetí
rozvoje cestovního ruchu ve ·tramberku“, kter˘ na návrh komise a vedoucí oddûlení kultury, cestovního ruchu a vyuÏití volného ãasu (dále jen KCRVVâ) schválila Rada mûsta 13. 11. 2003. Cituji:
„V dobû turistické sezony se mûsto musí
zamûfiit na aktivity, které turisty potû‰í,
pozdrÏí anebo vrátí v budoucnosti zpût.
Kde je pohoda, tam se ãlovûk vrací rád.

Proto je tfieba nabízet doprovodné akce
jako koncerty, divadla, Ïivou kulturu
v areálu hradu, atrakce pro dûti i dospûlé
v Národním sadu, na Trúbû, v ulicích, na
Námûstí, zpfiístupnit kulturní památky,
jinak nepfiístupné (amfiteátr se Starou vûÏí, kostel sv. Katefiiny, studnu na Námûstí, kostel na Námûstí), pfiivést do mûsta
fiemeslníky a zajímavé aktivity, vtáhnout
do akcí i podnikatele a zapojit místní obãany i spolky a obãanská sdruÏení.“
A nyní odpovûdi na va‰e dotazy:
1. Kdo za vlastníka vydává souhlas
k uzavfiení MK pfii vjezdu na Námûstí
z ulice Dolní Ba‰ta a Zauliãí pfii pofiádání akcí firmou ·míra PRINT s. r. o.?
Za mûsto ·tramberk dává souhlas
k rozhodnutí investor mûsta — pan Jan
Kozlovsk˘, kter˘ stanoví podmínky, které
mûsto poÏaduje.
Souhlas s uzávûrou místní komunikace (zvlá‰tní uÏívání místní komunikace)
vydává pracovník oddûlení stavebního
úfiadu, SH a D, ÎP MûÚ ·tramberk Mgr.
Radka Krysová v souladu se zákonem ã.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a dle zákona
ã. 71/1967 Sb., — správní fiád, v platném
znûní formou rozhodnutí.
K tomuto rozhodnutí se dále vyjadfiují
dotãené orgány státní správy:
MÚ Kopfiivnice, Policie âR O¤ DI Nov˘
Jiãín.
2. Kdo za vlastníka stanoví podmínky
pro zábor vefiejného prostranství za úãelem pofiádání akcí firmou ·míra-print
s. r. o? (od kdy — do kdy, poplatek za
uÏívání vefiejného prostranství, úklid po
akci, odpovûdnost za zpÛsobené ‰kody,
kompenzace úniku parkovného)
Za vlastníka stanoví podmínky investor
pan Jan Kozlovsk˘, kter˘ se fiídí Obecnû
závaznou vyhlá‰kou (OZV) ã. 4/2003 ze
dne 15. 12. 2003 o místním poplatku za
uÏívání vefiejného prostranství a Obecn˘mi pravidly pro pronájem vefiejného prostranství na Námûstí schválen˘mi RM
24. 2. 2005 a k tomu je vydáváno ÏadatelÛm opatfiení se stanovením podrobnûj‰ích
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podmínek pro uÏívání vefiejného prostranství. Úklid po akcích je povinen na vlastní
náklady zajistit pofiadatel. Kompenzace za
u‰lé parkovné je nárokována pfii plné uzávûfie Námûstí a v sezónû, kdy je parkovné
vybíráno. Zatím bylo vybráno od fa ·míraprint s. r. o. pouze v 1 pfiípadû, kde vedoucí
odd. TS urãil ãástku, která byla následnû
firmou zaplacena. Mûsto ·tramberk se na
Ïádné akci spoleãnosti ·míra-Print finanãnû nepodílí a nemá z ní finanãní újmu.
3. Pokud byly stanoveny podmínky
uÏívání vefiejného prostranství, kdo je povinen tyto kontrolovat a vymáhat plnûní?
Kontrolou plnûní podmínek je v souladu s OZV ã. 4/2003 povûfien pracovník
správy majetku, oddûlení finanãního
a mûstská policie.
4. Kdo firmû ·míra-print s. r. o. schválil pofiádání naplánovan˘ch akcí na Námûstí v rozsahu, kter˘ je realizován —
zatím kaÏd˘ druh˘ víkend?
Firma ·míra-print s. r. o. pfiedloÏila návrh akcí pro rok 2005. Tento návrh akcí
byl projednán v komisi KCRVVâ, která tyto akce zapracovala do Návrhu kulturních
a spoleãensk˘ch akcí v roce 2005 ve mûstû a na jejich doporuãení je následnû
schválila RM na svém 37. zasedání dne
24. 2. 2005. Pro leto‰ní rok je naplánováno pofiádání 20 akcí, z toho 19 na Námûs-

Vûc: Oficiální vyjádfiení k akcím
na ‰tramberském námûstí
Po vyslechnutí ãetn˘ch názorÛ, Ïe nûkteré akce pofiádané firmou ·míra-Print
na ‰tramberském námûstí (napfi. akce BiciBici) které se spí‰ hodí do Ostravy na
Stodolní ulici, neÏ do malebného prostfiedí rezervace, chceme ujistit v‰echny obyvatele ·tramberka, Ïe skuteãnû není na‰im zámûrem udûlat z námûstí poboãku
Stodolní ulice ani nedûlní cirkus.

tí a 1 v Národním sadu, poÏadována je 1
úplná uzávûra Námûstí (Silvestr). Úplnou
uzávûru námûstí na akci „Otevfiení ‰tramberského pivovaru“ vyfiídil pofiadatel na
základû poÏadavku mûstské policie. V leto‰ním roce se uskuteãnilo jiÏ 7 akcí.
StíÏnosti a v˘hrady jsem zaznamenal u jediné z nich 1. ·tramberské Bicibici (1. 5.
2005). Akce tohoto typu se ve ·tramberku jiÏ nebudou opakovat.
Dále bych vás chtûl informovat, Ïe s firmou ·míra-Print uzavfielo Mûsto ·tramberk po schválení RM 24. 2. 2005 Dohodu
o spolupráci v oblasti kultury a CR.
Závûrem bych vás chtûl ujistit, Ïe pokud budou dodrÏovány: Dohoda, Obecná
pravidla, OZV mûsta, hlukové a bezpeãnostní normy, nemûl by b˘t naru‰ován
pfiirozen˘ chod mûsta. Rozvoj cestovního
ruchu a podmínky pro podnikání pak budou v souladu se schválenou koncepcí
mûsta ·tramberka citovanou v úvodu tohoto dopisu.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

P.S.: Dále za sebe prohla‰uji, Ïe akcí Bicibici na Námûstí 1. 5. 2005 pfietekla míra i mé tolerance vÛãi nevhodn˘m hudebním stylÛm naru‰ujícím ráz romantického ·tramberka a Ïe jsem pfiipraven razantnû zakroãit a dÛslednû hájit zájmy
‰trambersk˘ch obãanÛ.

Z organizaãních dÛvodÛ ve firmû do‰lo
k nevyváÏenému posunu ve sloÏení kulturních programÛ v neprospûch folklóru,
jeÏ urãitû lépe spoluvytváfií kolorit jedineãného mûsteãka. V‰e se budeme snaÏit
napravit je‰tû v prÛbûhu léta.
Jsme si vûdomi kouzla a v˘jimeãné malebnosti tohoto skvostu lidové architektury nejen v na‰em mûfiítku âeské republiky a chceme i nadále vynakládat úsilí,
abychom s touto krásou byli v harmonii.
S pfiátelsk˘m pozdravem
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Ing. Pavel ·míra

VáÏení spoluobãané
Pfiedkládáme vám struãnou informaci
ke stavu nezamûstnanosti obãanÛ mûsta
·tramberka.
K 31. 1. 2005 bylo v evidenci uchazeãÛ
o zamûstnání evidováno 197 na‰ich obãanÛ, míra nezamûstnanosti byla 12,59 %,
k 31. 5. poklesl poãet na 177 s mírou nezamûstnanosti 11,31 %.
K uveden˘m ãíslÛm uvádíme, Ïe se podafiilo za úãinné spolupráce s Úfiadem
práce Nov˘ Jiãín a poboãkou Kopfiivnice
postupnû zamûstnat od dubna do kvûtna
t.r. 6 na‰ich obãanÛ. V souladu s Akãním
plánem zamûstnanosti na návrh mûsta
vyhlásil Úfiad práce Nov˘ Jiãín dal‰í dotaãní program „Pro krajinu ·tramberska“
a podafiilo se zamûstnat dal‰ích 5 z fiad
nezamûstnan˘ch. Z celkového poãtu 11 je
6 z vûkové kategorie nad 50 let vûku.
Úfiad práce v rámci své dotaãní politiky
okresu Nov˘ Jiãín pfiispívá mûstu za splnûní pfiísn˘ch podmínek na v‰echna novû
vytvofiená pracovní místa pfiíspûvek na
mzdové náklady.
Tato poãetná skupina novû zamûstnan˘ch pracuje na údrÏbû zelenû, vefiejn˘ch
prostranstvích vãetnû parkovacích ploch,
údrÏbû lesních porostÛ v majetku mûsta
a údrÏbû domÛ v majetku mûsta.
Eva Vefimifiovská, tajemník

Klípky a stfiípky ze ‰koly
Na‰e tfiída
Jsme jiÏ v deváté tfiídû, proto o nás mÛÏu fiíct pravdu. Nebude mû totiÏ ovlivÀovat, Ïe by mi to dal‰í léta ostatní vyãítali…
Je nás celkem devatenáct. Osm dûvãat
a jedenáct chlapcÛ. Mají pfievahu. Ale to
nám nevadí, protoÏe se rozhodnû nedûlíme na dva tábory, kluãiãí a holãiãí, ale drÏíme pohromadû. Myslím, Ïe jsme k sobû
vût‰inou pfiátel‰tí. Jsme taková hodnû velká a dobrá parta, protoÏe i v nudném
‰kolním dnu si uÏijeme legraci. MÛÏu

fiíct, Ïe jsme ãasto jako „utrhnutí ze fietûzu“. Proto nás musí nûkdo krotit. A to má
na starosti ná‰ dal‰í ãlen. Tfiídní uãitelka.
Krocení se jí vût‰inou dafií, protoÏe jí
v tom dost napomáhá její pfiirozená autorita. Ov‰em nûkdy mi pfiipadá, Ïe by se
k nám rad‰i pfiidala. Ale to jí její postavení nedovolí. Nûkdo pfiece musí hrát tu zápornou roli. Ale i pfiesto. UÏ ta my‰lenka
je vtipná!
UÏ bych je nevymûnila. Pfiece jen jsme
spolu strávili devût nezapomenuteln˘ch
let. A to je dost na to, aby se vám nechtûlo odejít. Ale budeme muset, pfiece jen,
zmûna je Ïivot.
Pavlína Ka‰párková

Ano, ode‰li po posledním ‰kolním
zvonûní, na‰i b˘valí deváÈáci, ten fiezav˘
nepfiíjemn˘ zvuk, co vytrhává ze zábavy,
od jídla a vÛbec v‰eho svobodného, usly‰í zas aÏ po prázdninách. Ov‰em uÏ pro
nû nebude zvonit ve ‰tramberské ‰kole,
ale v jin˘ch ‰kolsk˘ch zafiízeních a na jin˘ch místech.
I ostatní Ïáci si oddychli. Byl uÏ ten
prav˘ ãas dát ‰kole chvíli sbohem a rozbûhnout se na zaslouÏené a vytouÏené
PRÁZDNINY.
·kola se v‰ak neponofií jako ·ípková
RÛÏenka do dvoumûsíãního spánku a nezaroste trním. Naopak, místo dûtského
povyku by se z ní mûly „linout“ úplnû jiné, pracovní zvuky. Mûla by zde probíhat
rekonstrukce spojovací chodby mezi ‰kolou a sokolkou a oprava stfiechy na pfiístavbû ‰koly, nov˘ kabát v podobû ãist˘ch
vymalovan˘ch zdí by mûla dostat jídelna.
Pokud v‰e pÛjde podle plánÛ, v záfií by
mûly dûti vstoupit do upraven˘ch, nov˘ch prostor.
Do této doby aÈ si uÏijí zábavy, her, odpoãinku, nov˘ch poznání a setkání, pfiírody…, zkrátka v‰eho, co od prázdnin
oãekávají.
A taky hodnû sluníãka.
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Za Z· Jana Bri‰ová

SLUNCE a JÁ
Slunce to je pro mû dar,
není to v‰ak Ïádn˘ zmar!
KdyÏ ráno otevfiu své oãi,
slunce na obloze uÏ se toãí.
Pak si lehne na obláãky
a z v˘‰ky pozoruje ptáãky.
Ptáãci pûjí cel˘ den
a lidi chodí randit ven.
V létû hfieje nejvíce,
obouváme stfievíce.
VyráÏíme na houby,
pak s nimi ‰up do trouby.
Sluníãko nás doprovází,
nic jiného nám neschází.
Kolem roste tráva, kvítí,
na které právû slunce svítí.
K veãeru ale zapadne
a celá zemû ochladne.
Bez sluníãka je tu tma
a nofií nás do temného sna.
KdyÏ se ráno probudíme,
sluníãko zas uvidíme.
Pfiejeme si krásn˘ den
a veãer zas pûkn˘ sen.
Petra Kramoli‰ová, Petra Îerdíková

Zprávy z M· na Bafiinách
Jaro pfie‰lo do léta a my se ohlíÏíme za
uplynul˘mi mûsíci. Poslední t˘dny byly
naplnûny kulturními, poznávacími, ale
i sportovními akcemi. Mal˘ v˘ãet aktivit
Vás pfiesvûdãí, Ïe dûti z M· Bafiiny nejsou
Ïádní peciválové.
Divadelní pohádky a pofiad s mimem
patfiily k nûkolika úsmûvn˘m dnÛm ve
‰kolce. Jarní soutûÏ tvofiivosti z pfiírodnin
zapojila fantazii rodiãÛ i dûtí a obohatila
velikonoãní v˘zdobu M·. Odpoledne pro
rodiãe probûhlo ve znamení kolíãkÛ na
prádlo. V˘robky si dûti odnesly domÛ na
v˘zdobu sv˘ch pokojíãkÛ. Den Zemû pro
nás pfiipravili Ïáci z 8. tfiíd. Bylo milé vidût, jak star‰í dûti pomáhají tûm nejmen‰ím. První kvûtnov˘ t˘den jsme vûnovali
maminkám. Pfiipravovali jsme dárky, poho‰tûní a program na besídku. Ve mûstû

jsme nav‰tívili v˘stavu v˘robkÛ ze sirek
a v˘stavu obrazÛ Z. Buriana. Následn˘
„T˘den pravûku“ v M· zaujal dûti natolik
,Ïe vytvofiily mnoho pûkn˘ch dûl, která
jsme poslali do soutûÏe. Vyvrcholením byl
v˘let na Kotouã do jeskynû ·ipka.
Nav‰tívili jsme také kamarády v prvních tfiídách Z·. Dûti ze ZU· Z. Buriana
pro nás pfiipravili v˘chovn˘ koncert. Mal˘m vystoupením v obfiadní síni MÚ ve ·tramberku jsme pfiivítali do svazku mûsta
nové obãánky. Den dûtí jsme oslavovali
spoleãnû s M· Zauliãí u nás na hfii‰ti.
Sportovali jsme, hráli hry a v závûru do‰lo i na ‰pekáãky. Celoroãnû jsme sbírali
star˘ papír, nyní jsme sbûr roz‰ífiili o sbûr
plastov˘ch láhví.
Dûti velkého oddûlení plavou jako kapfiíci v Kopfiivnickém bazénu v rámci pfiedplaveckého v˘cviku.
UÏili jsme si „Noc v M·“ kde stateãné
dûti plnily bobfiíky odvahy a mlãení. Závûr
‰kolního roku patfií kaÏdoroãnû „Zahradní slavnosti“ s pohádkov˘m lesem, kde se
letos rozlouãíme se 13 dûtmi, budoucími
‰koláky. 26. 6. vystoupí dûti na‰í matefiské
‰koly na oslavách mûsta ·tramberka, a to
uÏ bude definitivní teãka za tímto ‰kolním rokem.
Sluníãkové prázdniny pfiejí v‰em dûti
a zamûstnanci M· Bafiiny.
Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny
dûkuje v‰em jejím zamûstnancÛm za zodpovûdnou a nároãnou práci po celou dobu
‰kolního roku a pfieje jim pûknou letní dovolenou, hodnû sluníãka a odpoãinku.
Stanislava Juráková,
fiídící uã. M· ·tramberk Bafiiny

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
asi v‰ichni víme, Ïe ulice Zauliãí je dopravnû vedená jako jednosmûrná. Platí to
pro v‰echny uÏivatele dopravních prostfiedkÛ, tedy i pro cyklisty. ProtoÏe jsme
zaznamenali nedodrÏování jednosmûrné-
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ho provozu ze strany cyklistÛ, upozorÀujeme, Ïe se tomuto problému budeme ve
zv˘‰ené mífie vûnovat.
Dne 2. 6. 2005 byl hlídkou MP dopaden
v Muzeu na námûstí zlodûj. Byl pfiistiÏen
pfii krádeÏi vystaveného hmoÏdífie.
Upozornûní: dne 13. 7. 2005 se uskuteãní na námûstí asi mezi 12.30 aÏ 14.00
hod sraz pfiibliÏnû 100 ks motorek. Îádáme o zv˘‰enou pozornost a opatrnost.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete stále volat na
tel.: 736 670 513, nebo 606 909 624, nebo
na e-mail: mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Podûkování
Dnes chci podûkovat stráÏníkovi mûstské policie panu Vladislavu Pra‰ivkovi za
zásah proti zlodûji z Prahy, kter˘ z Muzea
Novojiãínska na Námûstí ukradl 2. 6.
2005 historick˘ hmoÏdífi. Vãasn˘m a odváÏn˘m zásahem tak zachránil exponát,
jehoÏ cena kromû historické hodnoty byla vyãíslena na 3500 Kã. JelikoÏ se nejednalo o trestn˘ ãin, byl tento delikt fie‰en
jako pfiestupek.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Informace
Mûstské knihovny
UpozorÀujeme v‰echny
ãtenáfie i uÏivatelé internetu, Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku
bude od 18. 7. do 31. 7.
2005 uzavfiena.

V˘herci soutûÏe
Cesta za pfiedky
1. A
1. B
2. tfi.
3. tfi.
4. tfi.
5. tfi.
6. tfi.
7. tfi.
8. tfi.

AlÏbûta Krestová
David HrÀa
kolektinvní práce
Lucie Barvíková + Ester Lo‰áková
Lucie Eslerová
kolektivní práce
Alena Vajdová
Nikola Stolafiová + Pavla Sykalová
Katefiina Cochlárová + Lenka Tobolová
9. tfi. Radim Hoffmann

Vyhodnocení soutûÏe
o nejlep‰í
·tramberské ucho
Vyhodnocení soutûÏe o nejlep‰í ·tramberské ucho, která se konala v sobotu 25. 6.
2005 v Kulturním domû na Námûstí
Hodnocení odborné poroty: (5 porotcÛ)
1. místo ã. 8 Jaroslava Kvasniãková,
·tramberk
2. místo ã. 6 Pavlína Marková,
·tramberk
3. místo ã. 11 Ladislav Hezk˘,
Kopfiivnice
Hodnocení laické vefiejnosti:
1. místo ã. 11 Ladislav Hezk˘,
Kopfiivnice
42 hlasÛ
2. místo ã. 10 Radim Hanzelka,
·tramberk
20 hlasÛ
3. místo ã. 2 Zdenûk Golik,
Kopfiivnice
18 hlasÛ
celkem hlasovalo 160 lidí

PÛjãovat se znovu zaãne v pondûlí 1. srpna
2005.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk
·tramberské novinky 10

Zemfielí

Spoleãenská rubrika

ZdeÀka Marková

Jubilanti

Upfiímnou soustrast

na mûsíc ãervenec
70 let Anna Slováková, Bafiiny
Ludmila Jaro‰ová, Bafiiny
Marie Hanzelková, Dolní
Ludmila Bajerová, Bafiiny
Petr Dziak, NádraÏní
Rudolfa Filipová, Bafiiny

Bûh do schodÛ na Trúbu
Celkem se zúãastnilo 51 bûÏcÛ

75 let Zdenûk Barvík, Dolní Ba‰ta
BoÏena Svobodová, Závi‰ická

MuÏi nad 15 let
David Balhárek

33,3 sec.

81 let Drahomíra Bárová, DráÏné
Jan Kostelník, Bûlohorská
Zuzana Petrá‰ová, Bafiiny

Chlapci do 15 let
Jakub Lahodn˘

34,1 sec.

82 let Ludmila Chalupová, Námûstí
Marie Pavlíãková, JaroÀkova
83 let Anna Schäferová, Zauliãí
84 let Vojtû‰ka Sochová, Zauliãí
BlaÏej Marek, NádraÏní
85 let Zdenûk Schäfer, Zauliãí
86 let Slavûna Sochová, K oãnímu
88 let Jan Jefiábek, Dolní
91 let Marie Sochová, Bafiiny

Nejstar‰í úãastník — muÏi nad 40 let
Franti‰ek Vavru‰
1,03 min.
Îeny nad 15 let
Lidka Drozdová

1,02 min.

Dívky do 15 let
Terezie ·arounová

50,57 sec.

Rodiãe s dûtmi (prarodiãe)
Jakub Geryk
a babiãka Radka Boráková

1,32 min.

Nejmlad‰í úãastnice — 3,5 roku
Viktorka Hanzelková
1,57 min.

93 let Bedfiich Pilafi, Horní Ba‰ta

Blahopfiejeme
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

Narozené dûti
v kvûtnu
Tereza Durajová
Tomá‰ Klimíãek
Veronika Marková
·tramberské novinky 11

V. M.

Program kina ·tramberk

NA MùSÍC SRPEN P¤IPRAVUJEME
XXX, TLUMOâNICE, ROMÁN PRO
ÎENY, KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

na mûsíc ãervenec
Nedûle 3. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
BLADE: TRINITY
Thriller, 120 min. titulky, od 12 let
WESLEY SNIPES dlouhé roky bojoval ve
stínu moci proti upírskému podsvûtí. Pfii‰el ãas vystoupit ze stínu na denní svûtlo.

Kam za kulturou
a do spoleãnosti

Nedûle 10. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
SK¤ÍTEK
Komedie, 90 min, od 12 let
âeská komedie o mase a o masách.
V hlavních rolích uvidíte BOLKA POLÍVKU, EVU HOLUBOVOU a TOMÁ·E HANÁKA.

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na promenádní koncert
v nedûli 3. 7. 2005 do Národního sadu
Vystoupí Swingov˘ orchestr
Bedfiicha Pukovce
pod taktovkou ZdeÀka Pukovce.
Zaãátek v 15.00. Vstupné dobrovolné

Nedûle 17. 7. v 17.00 vst. 44 Kã
ROBOTI
Rodinná animovaná komedie, ãesk˘ dabing, 86 min
Z doby ledové do doby plechové.Roboti se
ocitají ve víru humoru, kterému nescházejí cit a srdce. Aã jsou to umûlé bytosti
stvofiené z kovu, dokáÏou b˘t skvûl˘mi
„lidmi“.

Firma ·míra-print, s. r. o. Ostrava
pofiádá
dne 5. 7. 2005 na Námûstí
Cyrilometodûjské slavnosti
v dobû od 14.00 do 17.00 hod.
s bohat˘m programem

Nedûle 24. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
STAR WARS: EPIZODA III —
POMSTA SITHÒ
Sci-fi, ãesk˘ dabing, 140 min, pfiístupn˘
Pomsta SithÛ slibuje stát se nejen zavr‰ením, ale i vyvrcholením celé série hvûzdn˘ch válek.
Nedûle 31. 7. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO
MUÎE
Romantická komedie, 113 min, titulky,
pfiístupn˘
Chcete se seznámit? Zeptejte se mû.
V hlavní roli WILL SMITH. Pfiíbûh profesionálního starého mládence, kter˘ se
znenadání beznadûjnû zamiluje aniÏ by
tu‰il, Ïe je jejím nejvût‰ím sólokaprem.

âarovná noc na hradû ·tramberku
Na hrad nechÈ pfiijdou v‰ichni,
kdoÏ budou moci
oddat se kouzlÛm ãarovné noci
5. 7. 2005
v dobû od 20.00 do 24.00 hod.
Budou se podávat ãarovné pokrmy
a nápoje a mÛÏete vstoupit do vûÏe
a podívat se na noãní ·tramberk.
Srdeãnû zvou pofiadatelé:
Technoprojekt, a. s. Ostrava,
divadelní spolky Divadlo pod vûÏí,
dûtsk˘ divadelní spolek a DS Kotouã
a komise kulturní a cestovního ruchu
mûsta ·tramberka
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Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na promenádní koncert
v nedûli 10. 7. 2005
v Národním sadu
zaãátek v 15.00 hod.
hraje country skupina Ranec
z Nového Jiãína
Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na koncert
v nedûli 24. 7. 2005 v amfiteátru
zaãátek v 15.00 hod.
Vystoupí hudební skupina Svítání
z Brna
Vstupné 40 Kã

Restaurace Na hfii‰ti na Bafiinách
pofiádá v sobotu 16. 7. 2005
Letní country veãer
hraje skupina Cizinci
vstupné 30 Kã, zaãátek ve 20.00 hod.
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Technoprojekt, a. s. Ostrava
zve v‰echny hudbymilovné lidi
na setkání s konzervatoristy
na Trúbû
v sobotu 30. 7. 2005
Koncertovat se bude v prÛbûhu celého
dne v areálu hradu
Vystoupí studenti konzervatofií

Restaurace Na hfii‰ti na Bafiinách
pofiádá v sobotu 30. 7. 2005
Letní country veãer
hraje skupina Cizinci
vstupné 30 Kã, zaãátek ve 20.00 hod.
Srdeãnû zvou pofiadatelé
Firma ·míra-print, s. r. o. pofiádá
v sobotu 16. 7. 2005 od 14.00
II. roãník hudebního festivalu
Vypni troubu
v Národním sadu

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na promenádní koncert
v nedûli 17. 7. 2005 v amfiteátru
zaãátek v 15.00 hod.
Pûvecké sdruÏení Kopfiivnice
Vstupné dobrovolné

Firma ·míra-print, s. r. o. Ostrava
pofiádá ve dnech 30.—31. 7. 2005
II. roãník
·tramberského lidového
fiemeslného jarmarku na Námûstí
s doprovodn˘m programem
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Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
‚ Tfii kamarádky se vracejí veãer z práce
domÛ. ¤eknou si, Ïe si zkrátí cestu
pfies hfibitov. Vtom se z niãeho nic
zvedne prudk˘ vítr. Îeny se vydûsí
a bûÏí jako o závod, jen aby uÏ byly ze
hfibitova pryã, bûÏí pfies hroby i kfioví.
Druh˘ den se sejdou v hospodû na pivu jejich manÏelé. První povídá: „Tak
nevím, co se vãera stalo, ale moje Ïena
pfii‰la domÛ celá roztfiesená a vÛbec
nemluvila.“
Druh˘ povídá: „Ta moje pfii‰la celá po‰krábaná a ‰pinavá“.
Tfietí povídá: „Ho‰i, to nic není, ta moje pfii‰la skoro nahá, jen ve spodním
prádle a na krku mûla stuhu s nápisem: nikdy na tebe nezapomenou kolegové z práce.“
‚ âím bych chtûla b˘t v pfií‰tím Ïivotû:
Ráda bych byla medvûdem:
Spí 6 mûsícÛ zimním spánkem a nic
jiného nedûlá.
NeÏ se uloÏí k spánku, musí se pofiádnû nacpat.
Medvûdí mámy rodí dûti ve spánku,
a ty nejsou vût‰í neÏ vla‰ské ofiechy
a kdyÏ se probudí, uÏ jsou z nich medvídci k mazlení.
Medvûdí mámu berou v‰ichni váÏnû.
Bûda ublíÏit jejímu mládûti, hned dostane‰ facku. KdyÏ provedou nûco
mláìata, taky dostanou za ucho.
Jsi-li medvûdí dáma, pak tvÛj partner
oãekává, Ïe bude‰ ráno nabruãená, Ïe
má‰ chlupaté nohy a pofiádné ‰peky.
Asi budu medvûdem.
‚ Nûco pro zasmání:
Jak˘ je rozdíl mezi mrazem a traktorem?
KdyÏ vám po zádech pfiejde mráz, dá
se to vydrÏet.

‚ Jak rozdûlí Snûhurka 6 jablek mezi 7
trpaslíkÛ?
Upeãe ‰trúdl.
‚ Které zvífie je nejpfiítulnûj‰í?
Anakonda — kdyÏ obejme ãlovûka, do
smrti ho nepustí.
‚ Jak se oblékají Eskymáci?
Rychle.
‚ Kdy je klepna nejvíc na‰tvaná?
KdyÏ zná kupu nov˘ch drbÛ a ztratí
hlas.

V. M.

Inzerce
• Hledám k pronajmutí garáÏ, nebo jin˘
objekt k uschování auta.
tel. 556 852 325, mob. 737 466 859
• Prodám mobil Siemens A57, mûsíc star˘. Kontakt: 736 250 313
• Mladá rodina koupí men‰í rodinn˘
domek se zahrádkou.
tel. 777 627 453

DÁRKOVÁ SÍŇ
Štramberk, Zauličí 499

‚ Víte, co je nejvût‰í odvaha?
Zapít prá‰ky na spaní ‰araticí.
·tramberské novinky 14

LETNÍ AKCE
2 l vína (Kyjov)
červené za 67 Kč
bílé za 65 Kč

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

Stavění a půjčování lešení,
výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva
Josef Petráš,
Zauličí 242, Štramberk
mob. 728 869 392

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

Korunka

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

Královské ceny
Nově otevřená prodejna levného zboží
Nabízíme:
• domácí potřeby • drogerie, kosmetika
• sklo, keramika • dárkové zboží
• proutí, umělé květiny • bižuterie, hračky
Najdete nás ve Štramberku
na ulici Nádražní 820
Vždy v pondělí—pátek od 13—17 hodin.

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru
vãetnû zamûfiení a montáÏe
ceny od 7 000 Kã za metr
vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334
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