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Jsou dny, kdy svítá
o nûco dfiív…
Tak se zdá, Ïe i nad ·tramberkem
vysvitla nadûje, Ïe se doãká lep‰ích zítfikÛ,
byÈ záfií vesmûs propr‰elo a fiádil mezinárodní terorismus, Ïe to historie lidstva
nepamatuje. ·tramberk byl totiÏ úspû‰n˘
pfii opakované snaze získat ze státního
rozpoãtu dotaci na akci honosnû nazvanou „Úpravy komunikace mezi mûsty
Kopfiivnice a Nov˘ Jiãín v prÛtahu mûstem ·tramberkem“. Odstranûní havarijního stavu zejména prÛtahu mûstem od
Palárny po Dallas (po ‰trambersky) si daly
do vínku v‰echny volební strany a zastupitelé v právû probíhajícím volebním období. V náfiku fiidiãÛ, turistÛ, cyklistÛ,
chodcÛ a vût‰iny obãanÛ byla cítit beznadûj z dlouhodobû nefie‰eného prioritního
problému mûsta. Lidé nadávali na vedení
mûsta, mûsto si zoufalo nad nedostatkem
financí k obnovû komunikace. Díky státnímu programu Sapard-test a mimofiádné aktivitû zainteresovan˘ch pracovníkÛ mûsta (ing. ·imíãek, Va‰ková, â.
Bár…), pomoci Agentury pro regionální
rozvoj Ostrava a zdravému lobování se
nám podafiilo získat státní dotaci 5 mil.
Kã z celkovû rozdûlen˘ch 27,5 mil. Kã
v celé âR. Tím konãí dobré zprávy.
V‰e dal‰í bude pracné, tûÏké, nároãné.
Nejdfiíve je tfieba zdÛraznit, Ïe celkové
náklady generální opravy prÛtahu podle
smlouvy o dílo s firmou Strabag âR a. s.
ãiní 14 966 357 Kã. TakÏe je na první po-

hled jasné, Ïe k úspû‰nému dokonãení
celé akce, pravda, jaksi vût‰ina penûz
schází. Je si tfieba uvûdomit, Ïe státní dotace a tím i akce musí b˘t hotova do 10.
12. 2001 a my místní známe klimatické
podmínky ve mûstû. Za dal‰í: dovedeme si
pfiedstavit stav nûkter˘ch inÏen˘rsk˘ch
sítí (zejména vodovodu a kanalizace
vãetnû pfiípojek) a pfiestoÏe jiÏ nûkolik let
vyvíjíme tlak na správce sítí, ale i obãany
(viz dnes na jiném místû znovu), mÛÏeme
s ãist˘m svûdomím vûfiit, Ïe se dal‰ích 20
let nestane Ïádná porucha, nebo Ïe si majitel nevzpomene na nutnost provádûní
v˘kopu právû v dobû, kdy nov˘ asfalt bude
záfiit novotou?
I tyto otázky musí kromû jin˘ch operativnû fie‰it orgány mûsta ke spokojenosti
obãanÛ. S nejvût‰í pravdûpodobností nebude realizováno celé dílo, ale pouze ãást,
zfiejmû od Palárny po Mûstsk˘ úfiad.
O tom v‰em se bude jednat na mimofiádném zasedání zastupitelstva mûsta 2.
fiíjna 2001 v 17 hod. v KD na Námûstí,
kam Vás zveme. Îádáme o souãinnost
a pochopení.

…z jednání rady
Rada mûsta se na svém 46. zasedání
6. 9. 2001 zab˘vala pfiípravami DnÛ evropského kulturního dûdictví, regenerací
Mûstské památkové rezervace ·tramberk,
stavem státem chránûn˘ch památek, ale
i jin˘ch nemovitostí ve mûstû. Projed-

nána byla rovnûÏ zpráva o hodnocení
práce Rady mûsta (RM) za 1. polovinu
roku 2001. RM schválila princip pfiidûlování v˘vûsních skfiínûk ve mûstû a poplatky za nû. S uspokojením vzala na vûdomí závûry kontroly Okresního úfiadu
o dodrÏování zákona o obcích, projednala
stíÏnost paní Markové Ludmily z Horní
ba‰ty na vandalismus v noãních hodinách, schválila pfiíspûvek místním vãelafiÛm ve v˘‰i 1000 Kã. Rada dále souhlasila
s roz‰ífiením prostor v Domû dûtí pro rehabilitaãní sluÏby paní Mik‰íkové, naopak
zamítla Ïádosti o finanãní pfiíspûvek majitelÛm domu ã. 666 na opravu fasády
a manÏelÛm Svobodov˘m na opravu
zídky v Dolní ulici.
47. zasedání RM dne 20. 9. 2001 bylo
vûnováno sociálnû bytov˘m otázkám,
stavu a pfiidûlování mûstsk˘ch bytÛ a informaci o nezamûstnanosti ve mûstû. Ve
·tramberku k 1. 3. 2001 Ïilo dle sãítání
lidu 3418 obyvatel, z toho 1691 muÏÛ
a 1727 Ïen, dûtí do 14 let 577, tj. 16,9 %,
seniorÛ nad 60 let 730, tj. 21,4 %. Nezamûstnanost k 31. 8. 2001 je 9,12 %, tj.
142 osob. Orgány mûsta jsou si vûdomy
nedobrého stavu nûkter˘ch mûstsk˘ch
budov, o ãemÏ svûdãí napfi. Ïádost nájemníkÛ domÛ 817—818 o zaizolování sklepních prostor, kterou navrhla zapracovat
do rozpoãtu na pfií‰tí rok, nesmíme v‰ak
podléhat iluzi, Ïe v‰echny vãerej‰í neduhy odstraníme dnes. Za odstranûní neutû‰eného stavu objektÛ 816—817 a 818
aÏ 819 se po nedávn˘ch finanãnû nároãn˘ch rekonstrukcích (nástavby, zateplení,
fasády aj.) v‰ak nemusíme stydût. Pod palbou kritiky radních bylo, Ïe mûsto eviduje pfies 70 Ïádostí o byt a kdyÏ se nûkter˘ uvolní a komise vybere z pofiadníku
nového nájemníka, ãasto se stává, Ïe
tento, Ïijící údajnû v nelidsk˘ch podmínkách, byt odmítne. RM se ponûkolikáté
intenzívnû zab˘vala neutû‰en˘m stavem
nûkter˘ch neudrÏovan˘ch (neseãen˘ch)
pozemkÛ a uloÏila opatfiení k nápravû.
RM vyhlásila vefiejnou soutûÏ na v˘tvarné

zpracování návrhu komplexního vyuÏití
vstupních bran do mûsta (nevábné kovové
konstrukce u Palárny a Dallasu). Rada nepfiijala prozatím nabídku firmy Digis, s. r.
o. Ostrava na zpracování digitálních mapov˘ch podkladÛ katastru mûsta a doporuãila zastupitelstvu v kaÏdém pfiípadû
schválit realizaci akce „Úpravy komunikace mezi mûsty Kopfiivnice a Nov˘ Jiãín
v prÛtahu mûstem ·tramberkem“ a zaji‰tûní spolufinancování ve v˘‰i min. 30 %.
ZároveÀ uloÏila starostovi mûsta a poÏádala finanãní v˘bor mûsta o vypracování
alternativ financování této akce.

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta 6. 9. 2001 na
svém fiádném zasedání schválilo hospodafiení mûsta za I. polovinu roku a informace o aktuálním stavu stavebních akcí.
Dále schválilo drobné úpravy rozpoãtu
mûsta (nav˘‰ení 200 tis. Kã na komunikace a 20 tis. Kã M· Bafiiny). ZM rozhodlo
o prodeji 3199 ks vefiejnû neobchodovateln˘ch akcií âeské spofiitelny a. s. spoleãnosti Global Brokers Praha za min.
130 Kã (aktuální skuteãnost 135 Kã)
a provedlo nûkteré majetkoprávní úkony.
Bylo rovnûÏ zpraveno o moÏnosti umístit
bankomat âeské spofiitelny na katastru
mûsta, moÏná i do konce roku 2001, najde-li se vhodn˘ prostor.
Ve dnech 17.—18. 9. 2001 natáãela
v na‰em mûstû âeská televize Praha (Václav Îmolík a spol.) dal‰í díl seriálu „Poãesku“, kter˘ uvidíte na âT 1 zfiejmû ve
ãtvrtek 1. listopadu 2001 v 17.05 hod..
PrÛvodcovské role po mûstû se ujali J. Hrãek, J. Socha a P. Pavlík.
A na závûr, abych Vás neochudil o citát,
kter˘mi Vás zde oblaÏuje Vûrka Michnová
(v dobû uzávûrky ·N nemocná), vypÛjãil
jsem si jeden, kter˘ má nad sv˘m pracovním stolem: „V‰echno, co se zrodí v srdci,
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b˘vá nûkdy trochu po‰etilé“. Pfieji Vám od
srdce úspû‰n˘ vstup do podzimu roku
2001 nekomplikovan˘ zdravotními potíÏemi, rozmary poãasí, byrokracií úfiadÛ,
hloupostí druh˘ch ãi vlastní.
Ing. Jan Socha

Vefiejná soutûÏ
Mûsto ·tramberk vyhla‰uje vefiejnou
soutûÏ na v˘tvarné zpracování návrhu
komplexního vyuÏití vstupních bran do
mûsta (kovové konstrukce v lokalitách
nad Palárnou a vedle restaurace Dallas).
Návrh musí obsahovat:
1. V˘tvarné fie‰ení s pouÏitím mûstsk˘ch
symbolÛ v koncepci návrhu
2. Pfiehled pouÏit˘ch typÛ materiálÛ
(dfievo, plasty, atd.)
3. Cenu za realizaci díla (limit finanãní
nároãnosti 300 000 Kã vãetnû DPH na
obû brány)
Dal‰í podmínky:
a) MoÏnost vlastní realizace navrhovatelem
b) Vítána je i propagace ubytovacích zafiízení na území mûsta
BliÏ‰í informace obdrÏíte u vedoucí oddûlení KPCR pfii MûÚ ·tramberk p. Jany
Königové, Námûstí 11, 742 66 ·tramberk,
kde mÛÏete adresovat i své návrhy v termínu do 1. 11. 2001. V˘bûr vítûzného návrhu provede Komise cestovního ruchu
a jeho schválení Rada mûsta ·tramberka.
Vítûzn˘ návrh bude odmûnûn
Mûsto ·tramberk nabízí obãanÛm, politick˘m stranám a spolkÛm pronájem
voln˘ch v˘vûsních skfiínûk na území
mûsta za cenu:
w místní spolek, politická strana 100 Kã/rok
w cizí spolek, politická strana 500 Kã/rok
w komerãní vyuÏití
1000 Kã/rok
BliÏ‰í informace poskytne Ing. Václav
·imíãek, tel. 0656 812093

MùSTO ·TRAMBERK vzhledem k blíÏící

se realizaci opravy prÛtahu mûstem od
restaurace Palárna po restauraci Dallas
upozorÀuje obãany mûsta bydlící na ul.
Zauliãí, NádraÏní, Dolní Ba‰ta, ktefií nemají ke svému RD vymûnûnou vodovodní
pfiípojku, vybudovanou plynovodní pfiípojku, funkãní kanalizaãní pfiípojku (svedení de‰Èov˘ch vod) a telekomunikaãní
pfiípojku atd., aby tak uãinili nejpozdûji
do 15. fiíjna 2001, kdy náklady na uvedení
do pÛvodního stavu budou minimální,
kdeÏto po realizaci opravy prÛtahu bude
vstup do komunikace a uvedení do pÛvodního stavu znaãnû finanãnû nároãné.
Ing. Václav ·imíãek, místostarosta

Informace SluÏeb mûsta
VáÏení obãané.
Na základû smlouvy ã. 332/2000 mezi
mûstem ·tramberk SMVaK Nov˘ Jiãín se
tato spoleãnost zavázala poskytovat informace o stavu mûfiidla (vodomûru) obãanÛ, od nichÏ mûsto vybírá poplatek za
stoãné.
SMVaK budou vyÏadovat souhlas s poskytováním tûchto údajÛ od obãanÛ, kter˘ch se to t˘ká. VáÏení obãané, pokud nebudete souhlasit s poskytováním tûchto
údajÛ, dostavte se v úfiední dny tj. pondûlí
a stfieda 7.00—11.00 a 13.00—16.00 hodin v dobû od 1. do 15. fiíjna 2001 na
Technickou správu, ·ÀÛrková 45, ke konzultacím v dané vûci.
V pfiípadû, Ïe nebudete s poskytováním
údajÛ souhlasit, budeme postupovat dle
platn˘ch smûrn˘ch ãísel vody, jak je uvedeno v pfiíloze vyhlá‰ky ã. 186/1988
Sb.Pokud se obãané, kter˘ch se to t˘ká
nedostaví, budeme to povaÏovat za souhlas s poskytováním údajÛ od SMVaK.
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Josef Va‰ek, vedoucí SM

Velká cena Vala‰ska –
premiéra
Dne 1. záfií 2001 od Lichnovského
kostela vystartovalo 40 cyklistÛ a jedna
cyklistka na Lichnovsk˘ okruh. Pro mal˘
poãet úãastníkÛ byly slouãeny v‰echny
vûkové kategorie a v‰ichni cyklisté vyrazili spoleãnû. Mezi technicky a perfektnû
vybaven˘mi cyklisty jsem si pfiipadal jako
exota. Proã? Mé historické horské kolo
star‰í patnácti let znaãky Shimano–Agresor s blatníky a zástûrkou tûÏce bojovalo s
protivûtrem. I pfies tfii obãerstvovací zastávky a nutnou velkou potfiebou jsem
dosáhl tfietího místa.
Z toho vypl˘vá, Ïe nezáleÏí na vûku, ale
na Ïivotosprávû a vÛli. KéÏ by mû následovalo více z mlad‰í generace. Nashledanou na pfií‰tím startu v Lichnovû v roce
2002.
Franta Kocurek–Lev

Oznámení
Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku v souladu
s textem oznámení, vyvû‰en˘m na své
úfiední desce, i tímto zpÛsobem informuje, Ïe dne 20. 9. 2001 bylo zahájeno
vefiejné nahlíÏení do dokumentace, zpracované podle zákona ã. 244/92 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, k investiãnímu zámûru „·tramberk — závod
na v˘robu cementu 600 kt slínku/rok“.
Jedná se o dokumentaci, která byla aktualizovaná a doplnûná na základû stanoviska MÎP âR v Praze, poÏadavkÛ a pfiipomínek orgánÛ mûsta ·tramberka, dotãen˘ch orgánÛ státní správy, obãanÛ mûsta
a celé vefiejnosti k tomuto zámûru.
Obãané a ‰iroká vefiejnost tak mají
moÏnost do pátku 19. 10. 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 8.00—12.00 a 13.00—17.00 hodin, v úter˘, ve ãtvrtek a pátek 8.00—
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 dne 19. 10.
2001 do 12.30 hodin v místû uloÏení dokumentace (MÚ/ÎP ·tramberk) nebo na
podatelnû MÚ ·tramberk, pfiípadnû poslat
po‰tou do stejného dne na adresu MÚ,
odd. Ïivot. prostfiedí, ·tramberk.
Karel Hrãek,
referent Ïivotního prostfiedí

Jubilanti
v mûsíci fiíjnu 2001
70 let Stanislav Li‰aník, NádraÏní 805
AneÏka Rylková, Hornychovice 328
Josef RomaÀák, Bafiiny 814
Josef Janeãka, Závi‰ická 771
80 let Anna Ocieczková, Bafiiny 720
Zdenûk Sopuch, JaroÀkova 101
81 let Jaroslav Baar, NádraÏní 496
82 let Jifiina Hofová, Libotín 867
Marie Turská, Zauliãí 499
Ing. Franti‰ek Trãka, Dolní 352
83 let Ludmila Sochová, Zauliãí 111
87 let Ludmila Vaccová, Námûstí 28
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Podûkování

Program kina ·tramberk
na mûsíc fiíjen
Nedûle 7. 10. 2001 v 17.00 a 19.30, vst. 39
OSUDOVÉ SETKÁNÍ
Îivotní pfiíbûh, titulky, 130 min, pfiístupn˘. Lekce o tvÛrãím psaní, o Ïivotû
a pfiátelství v podání SEANA CONNERYHO
jako ztraceného spisovatele .
Nedûle 14. 10. 2001 v 17.00 a 19.30, vst. 39
MUMIE SE VRACÍ
Hororová komedie, titulky, 120min, pfiístupn˘. Volné pokraãování úspû‰ného
filmu MUMIE , MUMIE SE VRACÍ a s ní nová
dobrodruÏství.
Nedûle 21. 10. 2001 v 17.00 a 19.30, vst. 39
NA POKRAJI SLÁVY
Komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘
Vyraz si se svou oblíbenou kapelou. UÏij si
to. Ale nevûfi tomu. Hudební film ocenûn˘
Zlat˘m glóbem za nejlep‰í komedii.
Nedûle 28. 10. 2001 v 17.00 a 19.30, vst. 39
BRAVO, GIRLS!
Teenagerská komedie, titulky, 90 min,
pfiístupn˘. Holky, do toho! Pohled do zákulisí ‰kolního druÏstva roztleskávaãek.
A není to ledajak˘ t˘m, jsou vítûzkami
kaÏdoroãní národní soutûÏe.
Stfieda 31. 10. 2001 v 17.00 a 19.30, vst. 39
QUILLS — Perem mark˘ze de Sade
Historické drama, titulky, 110 min, od 15
let. Rozdával bolest i slast. V kaÏdém
z nás je tolik krásy i zrÛdnosti. Mark˘z de
Sade (1740—1840). V hlavní roli uvidíte
KATE WINSLETOVOU (Titanic).
NA MùSÍC LISTOPAD 2001
P¤IPRAVUJEME:
PARALELNÍ SVùTY • LARA CROFT
• EVOLUCE • PEARL HARBOR •
SLEâNA DRS≈ÁK

Orelská jednota ·tramberk tímto zpÛsobem dûkuje mûstskému zastupitelstvu
ve ·tramberku za poskytnutí finanãního
pfiíspûvku na sportovní ãinnost.
Kulturní dÛm — KINOSÁL
sobota 6. fiíjna 2001 v 15 hodin

Tomá‰ PFFEIFER
Cyklus pfiedná‰ek
— téma —
„STA≈ SE âLOVùKEM“

Kulturní komise mûsta ·tramberka
vás srdeãnû zve
na zahájení v˘stavy obrazÛ
FRANTI·EK DANùK–SEDLÁâEK
JOSEF MARTINI

„UâITEL A ÎÁK“
v Muzeu ZdeÀka Buriana ve ·tramberku
17. fiíjna 2001 v 16.00 hodin
V˘stava potrvá do 11. listopadu 2001

Inzerce
Penzion Stará ‰kola, Námûstí ã. 8,
·tramberk pfiijme na HPP

Servírku, ãí‰níka
PoÏadavky:
Vyuãen v oboru nebo s praxí
Pfiíjemné vystupování • Flexibilita
Odpovûdn˘ pfiístup k práci
BliÏ‰í informace na tel. ã. 0737 71 58 26
0656 852697
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• NOV¯ PENZION „STARÁ ·KOLA“,
·tramberk námûstí ã. 18 Vám nabízí
ubytovací kapacitu 36 lÛÏek v pokojích
s vlastním soc zafi., lednicí, BTV a kuchyÀsk˘m koutkem. V zasedací místnosti nebo v nekufiácké jídelnû s minibarem Vám zajistíme soukromí pro obchodní jednání, ‰kolení a slavnostní
pfiíleÏitosti: svatby, rodinné oslavy, promoce, spoleãenská setkání aj. To v‰e za
v˘borné ceny.
Dal‰í sluÏby penzionu: • v˘borná kuchynû • tûlocviãna s posilovnou,
sauna, stolní tenis • kufiáck˘ salonek
s kuleãníkem • hfii‰tû na míãové hry,
venkovní kuÏelky, ruské kuÏelky • venkovní terasa s posezením u hradební
zdi a s dûtsk˘m koutkem • k zapÛjãení
horská kola, pfienosné grily aj. sport.
potfieby • uzavfiené parkovi‰tû. Ve
vlastní tûlocviãnû nabízíme masáÏe a
rehabilitaãní cviãení (moÏnost úhrady
i pfies zdravotní poji‰Èovnu). Na objednávku semináfi — základy orientálního
bfii‰ního tance (pro min. 7 zájemkyÀ).
— Ve‰keré informace Vám poskytneme
pfiímo v penzionu nebo na tel. ã. 0737
7158 26 a 0656 85 26 97.

• KOUPÍM DOMEK SE ZAHRADOU,
400 aÏ 500 m2. ·tramberk, Rybí
a okolí. Telefon: 069 6614522, 8.00—
16.00 hodin.

• KRÁMEK U RADNICE NABÍZÍ:
dámsk˘, pánsk˘, dûtsk˘ kusov˘ textil,
povleãení, ruãníky, zbytkovou metráÏ,
koÏené opasky, penûÏenky, dárkové
zboÏí. Zveme Vás k nákupu.

Pfiijímám objednávky na brambory
k zimnímu uskladnûní 500 Kã/q, p‰enici 400 Kã/q. Objednávky pfiijímá
Michal Dostál, Dolní 217, ·tramberk,
tel. ã. 852690, mobil: 0723 188540.

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.: 0656 / 76 00 16
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
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