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…z jednání rady
Druhá polovina listopadu nás v‰echny
pfiekvapila pomûrnû tepl˘m a pfiíjemn˘m
poãasím a podle star˘ch pranostik se mÛÏeme tû‰it na pûkné jarní mûsíce: „Jak˘ b˘vá
v listopadu ãas, tak˘ obyãejn˘ v bfieznu zas“.
No, není to pfiekvapivû milá vyhlídka?
Rada mûsta se se‰la na svém 17. zasedání
13. listopadu a na programu mûla zprávu
o kronice mûsta, zprávu o ãinnosti komise
kulturní a cestovního ruchu, hodnocení turistické sezony, propagaci mûsta a pfiípravu
veletrhÛ cestovního ruchu, dále zprávu Návrh nového pojetí rozvoje cestovního ruchu
ve mûstû ·tramberku a jeho souãástí byla
alternativní fie‰ení muzeí ve ·tramberku.
Kronikáfi mûsta, Josef Marek, radû pfiedloÏil
kroniky, které zpracovává nyní odli‰nou
formou, neÏ na jakou jsme byli v minulosti
zvyklí. Je to formou záznamÛ na poãítaãi
a v‰e je zálohováno na disketách. Rada mûsta vyslovila uznání a dík panu Markovi.
V dal‰ím bloku vystoupil se svou zprávou
pfiedseda komise kulturní a cestovního ruchu Antonín Kramoli‰ a s ostatními zprávami Vûra Michnová, vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu. Práce komise i pracovníkÛ mûsta
v oblasti kultury a cestovního ruchu byly
kladnû ohodnoceny, aÈ uÏ za mnoÏství kulturních akcí na území mûsta, akcí pro dûti
pofiádané mûstskou knihovnou, nové webové stránky, v˘stavy v Muzeu ZdeÀka Buriana, za dokumentaristiku akcí, za prÛvodcovství, publikaãní a propagaãní ãinnost
v médiích, za ·tramberské novinky i Zpravodaj mûsta ·tramberka a i za dal‰í aktivity.
Byl zpracován dokument Návrh nového pojetí rozvoje cestovního ruchu ve mûstû
·tramberku, kter˘ se snaÏí o vytvofiení jed-

notné koncepce kultury, sportu i cestovního ruchu. V‰echny pfiedloÏené zprávy vzala
rada mûsta na vûdomí a uloÏila úkol Vûfie
Michnové a komisi kulturní a cestovního
ruchu zpracovat varianty provozování areálu hradu a muzeí na území mûsta vãetnû
harmonogramu a ekonomické rozvahy do
konce ledna 2004.
Dal‰ím bodem v jednání rady byl rozpoãet mûsta, jednak úprava rozpoãtu a jednak
rozpoãet mûsta na rok 2004. Oba návrhy byly doporuãeny zastupitelstvu ke schválení.
V organizaãních záleÏitostech rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení kupní
smlouvu s dohodou o pfiedkupním právu
s Kotouãem ·tramberk, spol. s r. o. na pfievod pozemkÛ v NPP ·ipka a odkup pozemku v lokalitû Libotín. Rada schválila smlouvu o vûcném bfiemenu na stavbu vodovodu
na Hraniãkách, dále doporuãila zastupitelstvu ke schválení uzavfiení darovací smlouvy s mûstem Kopfiivnicí na pfievod finanãních prostfiedkÛ na územnû plánovací dokumentaci. Bylo schváleno uzavfiení dohody o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné ‰kolní docházky
dûtí s trval˘m pobytem jin˘m, neÏ je sídlo
‰koly mezi mûstem ·tramberkem a obcí
Îenklavou, byl schválen pofiadník na byty
v domû ãp. 814—815 pfiedloÏen˘ komisí sociálnû zdravotní a bytovou, dodatek ke
smlouvû o dílo na zmûnu ã. 1 — koncept fie‰ení územního plánu mûsta ·tramberka
s Urbanistick˘m stfiediskem Ostrava,
smlouva o dílo s panem Stanislavem Sochou na zhotovení lidového betlému do kapliãky v Národním sadu. Dále bylo schváleno uspofiádání sportovního plesu v tûlocviãnû na Zauliãí TJ Kotouã oddílu volejbalu
dne 16. 1. 2004 a termín obecního bálu
v Kulturním domû na Námûstí na den 13. 2.
2004. Rada také schválila ceník za pouÏití

silniãní techniky a pÛjãování dopravních
znaãek obãanÛm pfiedloÏen˘ vedoucím TS
·tramberk Josefem Va‰kem, smlouvu na
pofiizování videodokumentace v˘znamn˘ch
událostí ve mûstû v letech 2003—2006
s agenturou PhDr. Vítûzslava âernocha
z Mofikova. Byl uloÏen úkol Eli‰ce Hyklové,
která má na starosti mimo jiné ‰kolství, aby
pfiipravila návrh dohody o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné ‰kolní docházky dûtí s trval˘m pobytem
jin˘m, neÏ je sídlo ‰koly pro období od 1. 1.
2004 do 30. 6. 2004. Rada vzala na vûdomí
Ïádosti o finanãní pfiíspûvky mimo ‰trambersk˘ch organizací a povûfiila starostu,
Ing. Jana Sochu, podpisem v˘‰e schválen˘ch smluv, dodatku a dohody. Nebyla
schválena zmûna nájemce JaroÀkovy útulny
a vytvofiení soukromého muzea obrazÛ
a keramiky bratfií JaroÀkÛ v tomto prostoru. Rada zru‰ila smlouvu o spolufinancování projektu Areálu rekreace a relaxace Libotín – ·tramberk.
BlíÏí se k nám pomalu a plíÏivû doba
pfiedvánoãního shonu, nákupní horeãky,
gruntování, peãení a starostí, ale kaÏd˘
z nás se vlastnû ohromnû tû‰í: „Oãekávané
‰tûstí je motorem lidského Ïivota“, tak ten
motor zapnûte na plné obrátky a v‰e se urãitû podafií.

s mûstem Kopfiivnicí, kupní smlouva na vozidlo Avia A 31 pro na‰i Technickou správu
se Slumekem spol. s r. o. Kopfiivnice, kupní
smlouvu na nákup osobního automobilu
pro Mûstskou polici a kupní smlouvu na odprodej souãasného automobilu MP ·koda
Forman 135. Zastupitelstvo povûfiilo starostu mûsta Ing. Jana Sochu podpisem v‰ech
v˘‰e uveden˘ch smluv.

Vûra Michnová

1. Kolik ãlenÛ má kontrolní v˘bor a co je
jeho hlavním posláním?
Kontrolní v˘bor je zfiízen na základû zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zfiízení), § 117 a má 5 ãlenÛ. Jeho úkoly jsou
dány v §119, odst. 3:
a) kontroluje plnûní usnesení zastupitelstva obce a rady obce
b) kontroluje dodrÏování právních pfiedpisÛ ostatními v˘bory a obecním úfiadem na úseku samosprávné pÛsobnosti
c) plní dal‰í úkoly, jimiÏ jej povûfiilo zastupitelstvo obce
Ve své ãinnosti se kontrolní v˘bor dále fiídí sv˘m statutem, jednacím fiádem a plánem kontrolní ãinnosti. Z kaÏdého jednání
v˘boru je pofiizován zápis. RovnûÏ z jednotliv˘ch proveden˘ch kontrol jsou pofiizovány
zápisy. Ze své ãinnosti skládá úãty kontrolní v˘bor zastupitelstvu obce.

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka se se‰lo
na mimofiádném 5. zasedání dne 24. 11.
2003. Starosta mûsta, Ing. Jan Socha,
v hlavních zprávách seznámil ãleny zastupitelstva o plánované rekonstrukci objektu ã.
p. 751 na Bafiinách a také pfiedloÏil program
podpory v˘stavby nájemních bytÛ a technické infrastruktury, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj âR. Zastupitelé tuto
informaci vzali na vûdomí. Byla schválena
kupní smlouva s Kotouãem ·tramberk,
spol. s r. o. na pfievod pozemkÛ v NPP ·ipka
s pfiipomínkami.
V organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu o pfievodu
finanãních prostfiedkÛ na zaji‰tûní v˘konu
pofiizování územnû plánovací dokumentace

Vûra Michnová

Upozornûní redakce
·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka pro vánoãní ãíslo ·N
(12/2003) je ve ãtvrtek 11. prosince.
V roce 2004 vyjdou ·tramberské novinky aÏ 1. února (uzávûrka je 20. 1. 2004).

Na slovíãko…
pane ·ebku…
Dnes jsme se zastavili na slovíãko s panem Ing. Jifiím ·ebkem, radním a pfiedsedou kontrolního v˘boru

2. Co bylo pfii kontrolách zji‰tûno, jaké nedostatky a jaké jsou podnikány nápravy?
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Pfii dosud proveden˘ch kontrolách nebyly zji‰tûny zásadní nedostatky. Drobná pochybení napfi. pfii evidenci a zpracování
obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek mûsta byla po
dohodû s pracovníky úfiadu odstranûna.
Pracovníci kontrolního v˘boru se na rozdíl
od minulého období zamûfiují na právní dokumenty vydávané obcí jiÏ v prÛbûhu zpracování, a tak do rady a zastupitelstva obce
jiÏ pfiicházejí dokumenty, které pro‰ly pfiipomínkov˘m fiízením. Velmi to zefektivnilo
práci jak obce, tak kontrolního v˘boru.
3. Co plánujete na budoucí období, na co se
pfiedev‰ím chcete zamûfiit?
Práce kontrolního v˘boru je permanentní. Chceme se v pfií‰tím období zamûfiit na
vyfiizování petic a stíÏností obãanÛ, obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta, spoleãnû s finanãním v˘borem na kontrolu pfiíspûvkov˘ch
organizací zfiízen˘ch mûstem, kontrolu pfiíjemcÛ a ÏadatelÛ o vefiejnou finanãní podporu z rozpoãtu mûsta a dal‰í úkoly, kter˘mi nás povûfií zastupitelstvo obce.
Za ãas i odpovûdi dûkuje V. M.

Ekologické okénko
Ekologické desatero se pfiehouplo do své
druhé poloviny. Je doba adventní, která by
mûla b˘t dobou rozjímání, rozzáfien˘ch dûtsk˘ch oãek, období, kdy bychom si mûli b˘t
k sobû blíÏ neÏ jindy, ale bohuÏel je u hodnû lidí spojena s gruntováním, vafiením, peãením, po rozbalení dáreãkÛ zÛstává plno
balicích papírÛ, kartonov˘ch krabic, polystyrénÛ a vÛbec celé to vánoãní období je
v mnoha rodinách spojeno s nadmûrn˘m
konzumováním, po kterém zÛstává spousta
odpadkÛ. Proto jsem pro tentokrát vybrala
téma:

ODPADY aneb Neodhodí‰ odpadu
mimo recyklaci.
V âeské republice bylo v roce 1997 vyprodukováno 52 miliónÛ tun odpadÛ nejrÛznûj‰ího pÛvodu. (44,6 % prÛmysl, 19,7 %
energetika, 6,3 % zemûdûlství, lesnictví,
6,1 % komunální odpad, 0,3 % dolování,
22,9 % ostatní)

Aãkoli nemÛÏeme o tûchto odpadech fiíci,
Ïe se nás net˘kají, neboÈ dennû vyuÏíváme
jejich produkty, pfiece nám jsou bliÏ‰í komunální odpady, které produkujeme sami
a mÛÏeme více ovlivnit jejich dal‰í osud.
Za rok vyhodí prÛmûrn˘ obãan 250—470
kg odpadÛ. 90 % konãí na skládce,
6 % se spálí ve spalovnách, pouhá 4 % pfiipadá na recyklaci.
Jak omezit vznik odpadÛ se dá shrnout
do 3 hlavních bodÛ
1. ZabraÀ vzniku odpadu — nejlep‰í odpad
je ten, kter˘ vÛbec nevznikne — nûkolik
drobn˘ch rad:
v Místo reklamních igelitek nakupujeme do vlastní plátûné ta‰ky, která má
del‰í Ïivotnost.
v Odmítáme u pokladen zbyteãné balení
napfi. knih.
v Nekupujeme v˘robky na jedno pouÏití
(papírové ruãníky, zapalovaãe, baterie,
které nelze nabít.)
v Kreslíme na obû strany papíru.
v NámûtÛ jistû kaÏd˘ najde ve svém okolí více.
2. PouÏívej vûci opakovanû
v Dûtem mÛÏeme dávat svaãinu do plastov˘ch krabiãek nebo vícekrát vyuÏívat sáãek
v Jedna plastová (PET) láhev mÛÏe slouÏit vícekrát. PET láhev má v˘hodu
v tom, Ïe je lehká a nerozbitná. Je témûfi nerozloÏitelná. BohuÏel se vût‰inou pouÏívá na jedno pouÏití… (Plasty
se vyrábí z ropy, jejíÏ zásoby jsou odhadovány na 30 let). Lidová tvofiivost
z PET lahví je plná fantazie (ptaãí krmítka, schránky, okapy, loutky,…)
v Prasklé du‰e z kola lze vyuÏít nastfiíháním na koleãka jako gumiãky s v‰estrann˘m pouÏitím.
v Staré obleãení, hraãky mÛÏeme pfiedat
jin˘m lidem, prodat na burze nebo vûnovat na charitu.
v Star˘ nábytek lze tvofiivû renovovat za
pouÏití ekologicky únosnûj‰ích barev.
3. Recykluj
V na‰em mûsteãku se vyskytuje nûkolik
hnízd na sbûr separovaného odpadu. Máme
veliké ‰tûstí, Ïe nám byla dána moÏnost
alespoÀ nûkter˘ odpad tfiídit a tím ná‰ odpad promûnit v druhotnou surovinu.
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Ve ·tramberku tfiídíme:
‚ PAPÍR — modrá popelnice — kromû papíru zde mÛÏeme házet i voskované papírové obaly od nápojÛ a novû i krabiãky, které mají uvnitfi hliník. 1 tuna sbûrového papíru zachrání asi 2,5 metry
krychlové dfieva, sníÏí spotfiebu elektrické energie o 23—74 %, vody o 58 %
a sníÏí mnoÏství emisí o 74 %.
‚ PLASTY — Ïlutá popelnice — zde patfií
PET láhve, kelímky od jogurtÛ, ale
i rÛzné obaly od nudlí, su‰enek… Na

kaÏdém obalu bychom mûli najít 3
prázdné ‰ipky do tvaru trojúhelníku
a dole je zkratka z ãeho je tvofien (napfi.
PP — polypropylen)
Z recyklovan˘ch plastÛ se vyrábí napfi.
kvûtináãe, laviãky, zatravÀovací dlaÏdice, protihlukové stûny. 10 tun odpadu
nahradí asi 25 tun ropy.
‚ SKLO — zelená popelnice — sklenûné
stfiepy usnadÀují tavení skla a ‰etfií suroviny. U‰etfií 32 % energie, 50 % vody, sníÏí se mnoÏství emisí do ovzdu‰í o 20 %.
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A co s dal‰ím odpadem?
• Îelezo — vykupují ve sbûrnû.
• Bioodpad — zbytky z kuchynû patfií na
kompost.
• Nebezpeãn˘ odpad — baterie, el. spotfiebiãe, záfiivky, zbytky chemikálií.
V na‰em mûstû se vybírá nárazovû po
vyhlá‰ení ve ·trambersk˘ch novinkách.
• Pro‰lé léky — podle zákona 79/1997
Sb. má lékárna povinnost léky pfievzít
Obaly — zaslouÏí samostatnou kapitolu,
protoÏe tvofií aÏ tfietinu na‰ich odpadÛ. Dfiíve se pouÏívaly k ochranû v˘robku, nyní
obal prodává. âím „luxusnûj‰í“ v˘robek, tím
víc obalÛ.
Pfii volbû nápojÛ dáváme pfiednost sklenûn˘m lahvím. Mohou se aÏ 70 ´ naplnit
a pokud se rozbijí, dají se dobfie recyklovat.
Co se odpadu t˘ãe, jsou v˘hodnûj‰í rodinná balení a koncentráty.
Nûkde se udrÏuje pfii Ïivotû takov˘ „‰etrn˘“ lidov˘ zvyk, podle kterého spálíme co
shofií a zbytek nûkam vyvezeme… Obãan
má sice právo svÛj odpad vyuÏít nebo zne‰kodnit, ale obec má také právo v souladu
s obecnû závaznou vyhlá‰kou poÏadovat
prokázání, jak˘m zpÛsobem s odpadem naloÏil. Nesmí b˘t v rozporu se zákonem ã.
309/1991 Sb, o ochranû ovzdu‰í pfied zneãi‰Èujícími látkami. Za neoprávnûné zakládání skládky nebo odkládání odpadÛ mimo
vyhrazená místa mÛÏe b˘t udûlena pokuta
aÏ do v˘‰e 50 000 Kã
Je tedy opût na kaÏdém z nás, jak se sv˘m
odpadem naloÏí. Heslo pro dne‰ní téma tedy zní — ODPADY — opravdu je musíme
kupovat? A Ïe to není cena malá, mÛÏete se
podívat na obrázek. Je to cena, která je v cenû v˘robku.
S vyuÏitím Knihy Desatero domácí ekologie
od A. Máchala a materiálÛ Hnutí Duha
pfiipravila Mgr. Radka Krysová

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
v poslední dobû se nám ve mûstû objevil
problém s parkováním osobních automobilÛ v místech, kde potfiebuje pfiístup vozidlo
odváÏející domovní odpad. Jedná se pfieváÏnû o lokality Kopec, PlaÀava a Hornychovi-

ce. Îádáme proto obyvatele zmínûn˘ch míst,
aby pfii parkování brali ohled na tuto skuteãnost. Problém se t˘ká i odhrnování snûhu
v zimû, a to také na Bafiinách a Kozinû.
O tfietím víkendu v listopadu jsme provedli akci zamûfienou na kontrolu podezfiel˘ch osob a poÏívaní alkoholu mladistv˘ch,
nebo fiidiãÛ. V pozdních noãních hodinách
jsme kontrolovali R. Z. z Pfiíbora, kter˘ byl
opil˘ a mûli jsme podezfiení na krádeÏ, coÏ
se nám nepodafiilo prokázat. Dal‰ím kontrolovan˘m byl J. R. ze ·tramberka, kter˘
opil˘ nastoupil do automobilu, následnû byl
po krátkém pronásledování zadrÏen a bylo
mu namûfieno 2,12 promile alkoholu v krvi.
Na obdobné akce se budeme zamûfiovat
i nadále, protoÏe fiidiãÛ s alkoholem v krvi
neustále pfiib˘vá.
UpozorÀuji obãany na v˘skyt podezfiel˘ch
osob pohybujících se ve mûstû a okolí a zároveÀ vás Ïádám o nahlá‰ení tûchto lidí,
abychom je mohli provûfiit.
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

Informace oddûlení TS
VáÏení obãané.
Jak jistû víte, zvy‰uje se v roce 2004 DPH
u zboÏí a sluÏeb z 5 % na 22 %. Od 1. 5.
2004 se rovnûÏ zvy‰uje DPH na manipulaci,
svoz a uloÏení ve‰kerého odpadu.
Z tûchto dÛvodÛ zv˘‰ila mûstská rada ·tramberka na svém 16. zasedání ze dne 23.
10. 2003 poplatek pro fyzickou osobu mající trvalé bydli‰tû na území mûsta z ãástky
300 Kã na ãástku 340 Kã na osobu a rok.
Tento poplatek je pro obãany povinn˘ a je
dán zákonem ã. 185/2001 Sb. a pozdûj‰í novelizací podle zákona ã. 275/2002 Sb.
Poplatek pro majitelé chalup a chat urãen˘ch k individuální rekreaci je 300 Kã pro
rok 2004.
PodnikatelÛm, ktefií podnikají na území
mûsta a jsou zapojení v odpadovém systému
mûsta budou zaslány smlouvy s pfiíslu‰n˘m
nav˘‰ením.
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V˘bûr poplatku za komunální odpad pro
obãany bude provádûn v tûchto termínech:
DÛm dûtí a mládeÏe (vchod od hlavní cesty)
15. 12. 2003
10.00—12.00 hod.
12.30—16.00 hod.
Bafiiny — kanceláfi BS
16. 12. 2003

10.00—12.00 hod.
12.30—16.00 hod.

Oznámení Mûstského
úfiadu ·tramberk
Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku oznamuje
obãanÛm, Ïe posledním úfiedním dnem
v tomto roce bude pondûlí 22. 12. a prvním
úfiedním dnem v roce 2004 bude pondûlí 5. 1.
Eva Vefimifiovská, tajemnice MÚ ·tramberk

Kulturní dÛm — kuchyÀka
17. 12. 2003
10.00—12.00 hod.
12.30—17.00 hod.
Kromû v˘‰e uveden˘ch termínu je moÏno poplatek zaplatit od prosince v pondûlí
a stfiedu v kanceláfii TS nebo v pokladnû
MûÚ.
UpozorÀuji obãany,Ïe poplatek za komunální odpad musí b˘t uhrazen do konce ledna 2004.

Upozornûní pro nájemce mûstsk˘ch
bytÛ na Bafiinách, Kozinû a DráÏném
Od 1. 1. 2004 dochází ke zmûnû v˘bûru
poplatku za komunální odpad pro nájemce
mûstsk˘ch bytÛ. Tato zmûna spoãívá v tom,
Ïe v souãasné dobû máte mûsíãní poplatek
za komunální odpad zahrnut ve sluÏbách,
které se pfiipoãítaly k základnímu nájemnému za dan˘ mûsíc.
Od 1. 1. 2004 budete poplatek za odpad
platit stejnû jako ostatní obãané mûsta, tedy
na dobu jednoho nebo pÛl roku v kanceláfii
TS, pokladnû MûÚ v úfiední dny a na v˘‰e
uveden˘ch místech v pfiíslu‰n˘ch termínech. UpozorÀuji, aby nájemci mûstsk˘ch
bytÛ pamatovali na vãasné zaplacení, jinak
jim nebudou od 1. 1. 2004 vyváÏeny nádoby
na odpad.
Îádáme obãany, ktefií dosud nevrátili
smlouvu o nájmu hrobového místa, aby ji
fiádnû vyplnûnou obratem zaslali na MûÚ
·tramberk nebo na Technickou správu
·tramberk. Pokud tak neuãiní, bude postupováno dle zákona o pohfiebnictví, tzn. dojde k zániku uÏívacího práva k hrobovému
místu.
ZároveÀ informujeme zájemce o hrobová
místa na mûstském hfibitovû ve ·tramberku, Ïe na Technické správû je evidováno 23
voln˘ch hrobov˘ch míst.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Zápis do 1. tfiídy
Z· ·tramberk zve rodiãe s dûtmi, budoucími prvÀáãky, na zápis do 1. tfiídy, kter˘ se
uskuteãní v pátek 23. 1. 2004 v podkroví
(2. A a 2. B) Z· ·tramberk (vchod od parku)
v dobû od 13.00 do 17.00 hod.
Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz. K zápisu se dostaví dûti narozené od 1. 9. 1997 do 31. 8. 1998 a dûti
s odloÏenou ‰kolní docházkou. Tû‰í se na
vás uãitelé Z· ·tramberk.

Upozornûní
UpozorÀujeme ãtenáfie, Ïe Mûstská knihovna
ve ·tramberku bude od
19. 12. 2003 do 5. 1.
2004 uzavfiena.
Pfiijìte si vãas vypÛjãit knihy na dlouhé
zimní veãery.
Ve ãtvrtek 4. 12. 2003 se bude pÛjãovat
aÏ od 11.00 hod. do 17.00 hod.
Libu‰e Bûlunková, knihovnice

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Vesele i váÏnû, ale pfieváÏnû neváÏnû…
Jedna paní si dala inzerát do novin:
„Hledám pfiítele men‰í postavy, kter˘ má
rád legraci, ryby a hry v kolektivu“.
Pfii‰la jí odpovûì:
„Pofiiìte si tuãÀáka“.
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Program kina ·tramberk
na prosinec 2003
Nedûle 7. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

FANFAN TULIPÁN
DobrodruÏn˘, 110 min, titulky, od 12 let
Nové zpracování francouzského filmu z roku 1952. Vtip, odvaha, ‰arm — ztfie‰tûn˘
miláãek ·tûstûny a krásn˘ch Ïen se vrací!
V hlavních rolích VINCENT PEREZ a PENELOPE CRUZ.
Nedûle 14. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

·VINDLÍ¤I
Krimi komedie, 116 min, titulky, od 12 let,
LÏi a kraì a kdyÏ ti to projde, tak se neboj
jít do toho znovu. V hlavní roli NICOLAS
CAGE.

Nedûle 21. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

PRAVIDLA VÁ·Nù
Erotické drama, 110 min, titulky, od 15 let
Láska nemá Ïádná pravidla a sex v‰echna
poru‰uje. âerná komedie od spoluautora
Pulp Fiction — historek z podsvûtí.
Nedûle 28. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

ÎELARY
Kruté i romantické drama, 150 min, pfiístup.
Krut˘ pfiíbûh nûÏné lásky. V hlavní roli A≈A
GEISLEROVÁ. Film nominován ãeskou republikou na oscara.
NA LEDEN 2004 P¤IPRAVUJEME
MATRIX REVOLUTION
LARA CROFT II
LIGA V¯JIMEâN¯CH
PRCI, PRCI, PRCIâKY — SVATBA

Pozvánky
FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
vás zve k tûmto adventním a vánoãním shromáÏdûním:
Adventní stfiedy, bohosluÏby s hostem:
13. prosince
17.15 hod
Ale‰ Wrana, faráfi v Ostravû
10. prosince
17.15 hod
·tûpán Marosz, kazatel v ·enovû
17. prosince
17.15 hod
Marta Silná, faráfika CâSH v Novém Jiãínû
Vánoãní shromáÏdûní:
21. prosince
19.00 hod
BohosluÏby s vystoupením dûtí
22. prosince
10.00 hod
Program pro dûti s názvem:
„Extrémní vánoãní dar“
·tûdr˘ den
21.00 hod
BohosluÏby
25. prosince
19.00 hod
BoÏí hod vánoãní — bohosluÏby
26. prosince
19.00 hod
Muãedníka ·tûpána — bohosluÏby

Mikulá‰ na Trúbû

Mûsto ·tramberk vás v‰echny
zve na v˘stavu betlémÛ

·tramberské Vánoce,
která byla zahájena
v nedûli 16. 11. 2003 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana
a potrvá do 16. 12. 2003.
Otevfieno dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod.,
12.30—16.00 hod.

Mikulá‰e na Trúbû
pofiádá Chata Dr. Hrstky
dne 5. 12. 2003 zaãínáme v 16.00 hod.
kouzelnick˘m pfiedstavením
Balíãky pro své dûti pfiineste laskavû
4. 12. odpoledne po 15. hod.
Nutná rezervace místa.
Pfiípadné dal‰í informace
vám rádi sdûlíme na tel. ã. 777 806 839,
nebo pfiímo v restauraci
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Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk sehraje
v sobotu dne 6. prosince 2003
v Kulturním domû na Námûstí
pohádku Josefa Lady

„BYL JEDNOU JEDEN DRAK“
s Mikulá‰skou nadílkou
Zaãátek v 15.30 h
Vstupné dobrovolné
Pfiíjem dárkÛ od 14.00 h
Srdeãnû zvou divadelníci!

ManÏelé, ktefií jste se poznali
od r. 1992 v Apolo baru ve ·tramberku
a máte dûti do 10 let,
jste zváni na

2. Mikulá‰skou nadílku
v nedûli 7. 12. 2003 od 15.00 hod.
do restaurace v Apolo baru.
Pfiipravili jsme pro va‰e dûti nadílku
zdarma. Va‰i úãast nahlaste osobnû nebo
telefonicky od 17.00 hod.
Na tel. ã. 556 813 710 do 5. 12. 2003.
Obãerstvení a jídlo je zaji‰tûno.
MÛÏete pfiijít i ostatní.
Srdeãnû vás zve personál
restaurace Apolo baru.

VÁNOâNÍ TURNAJ V MARIÁ·I
Kdy: 20. 12. 2003
v 9.00—9.30 hod. prezence
V 10.00 hod. zahájení
Kde: restaurace Dallas ·tramberk
Závazné pfiihlá‰ky do 12. 12. 2003
doneste do restaurace Dallas.
Vklad je 300 Kã
(100 Kã startovné a 200 Kã do hry)
BliÏ‰í informace na tel. ãísle 704 213 778
Gulá‰ a obãerstvení zaji‰tûno.

Konal se zde totiÏ tradiãní noãní turnaj ‰estiãlenn˘ch volejbalov˘ch druÏstev. Celou
noc bojovalo 30 t˘mÛ a boj to byl skuteãnû
vyrovnan˘. Ze v‰ech sil se zápolilo aÏ do
osmé hodiny ranní nedûlní. Skladba soutûÏících byla opravdu rozmanitá: juniorky, juniofii, muÏi, Ïeny, zástupci ·tramberka,
Kopfiivnice, Pfierova, Nového Jiãína a dokonce i Opavy. Vítûzství si nakonec odneslo
‰tramberské druÏstvo „Obeãka“ ve sloÏení
Zuzana Li‰aníková, Marie ·mahlíková, Pavla ·mahlíková, Václav Socha, Miroslav Socha a Luká‰ Matulík.
Tato originální akce má jiÏ dlouholetou
tradici a kaÏdoroãnû ji pofiádá DDM ·tramberk ve spolupráci s komisí mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské mûsta
·tramberka. K úspû‰nému prÛbûhu akce
pfiispívá i vstfiícnost pana Jifiího Hanzelky ze
Sauna baru, kter˘ se soutûÏícími tráví bezesnou noc a snaÏí se jim pobyt zpfiíjemnit.
Závûrem chceme podûkovat v‰em nad‰encÛm, ktefií se akce zúãastÀují, aÈ uÏ v roli
pofiadatelÛ, soutûÏících ãi divákÛ.
Za DDM Regina ·mahlíková

Kam za sportem
Volejbal
Juniorky — oblastní pfiebor
7. 12. 2003 — tûlocviãna Zauliãí
3 zápasy, zaãátek 1. zápasu v 9.00 hod.

Sportovní turnaje
20. 12. 2003
Turnaj v malé kopané
9.00—14.00 hod.
pofiádá TJ Orel ·tramberk
23. 12. 2003
Turnaj ÏákÛ v kopané „Milou‰ cup“
8.00—15.00 hod.
pofiádá oddíl kopané, TJ Kotouã ·tramberk

Ze sportu
Co v‰e lze dûlat v noci
B˘vá pravidlem, Ïe normální ãlovûk v noci spí. Ale v˘jimky potvrzují pravidlo. Tak
tomu bylo i v sobotu 25. 10. 2003, kdy se ve
veãerních hodinách se‰lo ve ‰tramberské
tûlocviãnû témûfi 200 pfiíznivcÛ volejbalu.

26. 12. 2003
Vánoãní volejbalov˘ rodinn˘ turnaj ãtvefiic
Prezence od 9.00 do 9.30 hod.
Startovné 30 Kã/osobu
BliÏ‰í informace podá Regina ·mahlíková,
DDM ·tramberk, tel. 556 813 019
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27. 12. 2003
Turnaj v malé kopané
8.00—15.00 hod.
Pofiádá Viagra team, TJ Kotouã ·tramberk
28. 12. 2003
Turnaj benjamínkÛ v kopané
„O JoÏkÛv pohár“
8.00—14.00 hod.
Turnaj smí‰en˘ch pûtic dospûl˘ch
„MI·MA·“
14.00—18.00 hod.
Pofiádá oddíl kopané, TJ Kotouã ·tramberk
29. 12. 2003
Turnaj ÏákyÀ v kopané
„·tramberská ·ipka“
8.00—16.00 hod.
Pofiádá oddíl kopané, TJ Kotouã ·tramberk
30. 12. 2003
Turnaj ve florbale
8.00—17.00 hod.
Pofiádá DDM ·tramberk a oddíl florbalu
·tramberk

Jubilanti
na prosinec 2003
70 let Jan âerno‰ek, Bafiiny 721
Bohuslava Janischová, Kozina 519
75 let Jifií Socha, Bafiiny 777
Augustin Stanislav, Dolní 786
80 let ZdeÀka Marková, Dolní 482
Augustin Janek, DráÏné 826
81 let Marie RÛÏiãková, Hraniãky 601
Anna Chovaneãková, Libotín 321
84 let Bohuslav Tichavsk˘, Bafiiny 734
85 let Vladimír David, Dolní Ba‰ta 401
Eva Pûluchová, Kozina 573
89 let Anna Davidová, Námûstí 36
90 let Markéta Hyklová, Závi‰ická 593

Blahopfiejeme

2. 1. 2004
Turnaj dorostu a ulic v kopané
„O pohárek Viktorie“
8.00—16.00 hod.
Pofiádá oddíl kopané, TJ Kotouã

Zemfielí
za fiíjen 2003
Milan âagánek, Bafiiny 895
Hilda Hanzelková, Hornychovice 755
Jaroslav Hykel, Kopec 92
Ferdinand Janek, Zauliãí 183
Oldfiich Socha, Závi‰ická 764

Narozené dûti
za fiíjen 2003
AlÏbûta Badurová, Horní Ba‰ta 299
Viktorie Hanigovská, K oãnímu 468
Petr Harabi‰, Bafiiny 819
Adéla HrivÀáková, Zauliãí 139
Franti‰ek Adam Jedliãka, Hornychovice 797
Michaela Koláfiová, Bafiiny 702
Radek Kostelník, Zauliãí 458
Adam Heimerle, Bafiiny 895

Inzeráty
Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalce
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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Obãerstvení — Jan Bár
Nabízí k vánoãním a novoroãním svátkÛm
Vína — čepovaná — odrůdová
1 l/40 Kč
— stolní
1 l/30 Kč
Vína — lahvovaná – odrůdová
0,7 l/60—100 Kč
(etiketa se štramberskou Trúbou — registrovaná ochranná známka)
„Šampus“
0,75 l/48 Kč
Lihoviny — vodka, rum 40 %
— 0,5 l/60 Kč
— režná, borová 40 %
— 0,5 l/70 Kč
— švestková vodka 40 %
— 0,5 l/75 Kč
Zv˘hodnûné ceny pro obchodníky
Dále nabízíme — pivo čepované, lahvové, limo, cukrovinky, cigarety, sv. víno,
grog, káva, čaj, sběrna foto, broušení nožů a nůžek,
prodej suvenýrů ze Štramberka,…
Sídlo provozovny — ·tramberk – Bafiiny 740
Tel. kontakt — 556 852 200, Internet — sweb.cz/vinobar

Oznámení MIC
Mûstské informaãní centrum ·tramberk v souãasné dobû zpracovává novou aktuální databázi podnikatelÛ, firem, organizací, sdruÏení, spolkÛ atd. pro rok 2004 — na území mûsta ·tramberka a obcí Îenklava, Závi‰ice, Vefiovice a Rybí.
Z tohoto dÛvodu vás Ïádáme o zaslání potfiebn˘ch informací na adresu:
Mûstské informaãní centrum
Námûstí 456, 742 66 ·tramberk
nebo na fax: 556 812 085
nebo e-mail: mic@stramberk.cz
Údaje: Jméno/název, adresa, kontakt, provozovna, provozní doba provozovny (lze pfiidat
i krátk˘ popis ãinnosti ãi logo).
Ve‰keré údaje a následné aktualizace údajÛ budou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách mûsta (www.stramberk.cz) a budou slouÏit pro potfieby MIC a vefiejnosti.
Na adresu MIC lze následnû zasílat i ve‰keré aktualizace a zmûny.

Anketa pro obãany
Zajímá nás, jak se obãané mûsta ·tramberka dívají na umístûní a vzhled prodejních
stánkÛ na Námûstí.

1.
2.
3.
4.

Ano
Ne
Ano, ale pouze pro vybrané druhy zboÏí (uveìte jaké)
Ano, av‰ak s jednotnou podobou (uveìte jakou)

ZakrouÏkujte jednu nebo více odpovûdí a odevzdejte na MIC do 21. 12. 2003.
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PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!
splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ
Kontaktujte na‰eho obchodního
zástupce:
Eli‰ka Hyklová, tel.: 556 760 016
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
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800 – 1600 – Pondûlí – âtvrtek
800 – 2000 – Pátek – Sobota
800 – 1800 – Nedûle

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail: truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 11/2003. 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 Věra Michnová. Vyrábí Beatris, Dobrá

