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…z jednání rady
Martin tentokrát nepfiijel na bílém koni, ale byla to o pár dní pozdûji Romana.
Zima se uÏ hlásí o svá práva a dává o sobû
dost citelnû vûdût. Co nás ãeká, tj. ve
hvûzdách, ale známé pranostiky váÏící se
ke sv. Katefiinû praví: „KdyÏ Katefiina
(25. 11.) po ledû chodívá, Eva potom blátem opl˘vá (24. 12.).“ A jaká Ïe byla Katefiina u nás? Sice bylo nasnûÏeno, ale uÏ
potávalo. TakÏe si to kaÏd˘ mÛÏe vyloÏit
po svém.
48. rada (3. 11.) mûla na programu
zprávy oddûlení technické správy, a to
o stavu domÛ v majetku mûsta, zprávu
o pfiípravû na zimní údrÏbu a zprávu
o stavu bytÛ v majetku mûsta po zavedení
nového systému údrÏby. Tyto zprávy
zpracovali vedoucí oddûlení TS Josef Va‰ek a Marie S˘korová. Zprávy pfiednesl na
jednání rady Josef Va‰ek.
Mûsto ·tramberk má ve svém majetku
26 domÛ, ve kter˘ch se pravidelnû provádûjí elektrorevize, revize plynov˘ch spotfiebiãÛ, kontrola stavu komínÛ a stav hasicích pfiístrojÛ. V leto‰ním roce probûhly
stavební investiãní akce vût‰ího rozsahu
na Kulturním domû (v˘mûna svodÛ de‰Èové vody na budovû KD ãp. 11 a malování sálu a jevi‰tû v KD, nové osvûtlení
a ozvuãení sálu, nové Ïidle a drátkování
parket), v Základní umûlecké ‰kole na Bafiinách — komplexní rekonstrukce WC
a zavedení teplé vody, elektroinstalace
v M· Zauliãí vãetnû vymalování objektu,
oprava WC na mûstském úfiadû v budovû
radnice a opatfiení proti zamrzání svodÛ
v penzionu Stará ‰kola. I v dal‰ích budo-

vách byly provádûny stavební úpravy.
Zimní údrÏba komunikací není jednoduchá vûc a v na‰em mûstû vÛbec. Díky zachování stfiedovûkého jádra je opravdu
nûkdy tûÏké se do nûkter˘ch ulic dostat
a kam s tûmi haldami odhrnutého snûhu,
kdyÏ pfiijde pofiádná zásilka snûhu, jak
a kde tráví pracovníci TS zimní období;
ale více se dozvíte v rozhovoru s panem
Josefem Va‰kem, vedoucím oddûlení
technické správy. Rada vzala pfiedloÏené
zprávy na vûdomí.
Rada uloÏila úkol vedoucímu oddûlení
TS Josefu Va‰kovi (spoleãnû mu budou
nápomocny místostarostka Jindfii‰ka
Kundlová a tajemnice Eva Vefimifiovská)
zpracovat nafiízení rady mûsta o zimní
údrÏbû místních komunikací v územním
obvodu mûsta ·tramberka. Také investor
mûsta Jan Kozlovsk˘ dostal nov˘ úkol
zpracovat harmonogram rozpracování
studie regenerace sídli‰tû Bafiiny po vûcné
stránce do jednotliv˘ch let ve dvou variantách: a to v pfiípadû, Ïe investice uhradí
mûsto ze svého rozpoãtu, nebo, Ïe mûsto
obdrÏí dotaci z EU. Nápomocni mu budou komise Ïivotního prostfiedí a komise
rozvoje a dopravy.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
projednala a schválila odkupy, odprodeje,
pronájmy i zámûr odkupu pozemkÛ.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada schválila ukonãení nájemního vztahu v nebytovém prostoru v domû ãp. 779
s paní Radomírou Bartkovou dohodou
a schválila nového nájemce pana Roberta
·varce. Rada schválila pfiijetí neinvestiãní
úãelové dotace pro jednotku dobrovoln˘ch hasiãÛ z Moravskoslezského kraje

a schválila smlouvu o v˘pÛjãce technického vybavení pro jednotku sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ od Hasiãského záchranného
sboru MSK. Starosta, ing. Jan Socha, byl
povûfien podpisem této smlouvy. Byla
schválena kupní smlouva na odprodej autobusové ãekárny do majetku mûsta pfied
provozovnou PZP ·tramberk s RWE
Transgas, a. s. Praha a povûfien starosta
mûsta ing. Jan Socha podpisem této
smlouvy. Dále bylo schváleno umístûní
anténního systému a související technologie spoleãnosti CATsPER, s. r. o. Rychvald na vysílaãi Bílá hora v sounáleÏitosti s provozem kabelové televize ve ·tramberku. Byly schváleny dodatky ke
smlouvám na rekonstrukci a pfiístavbu
objektÛ Z· a na pfiestavbu obj. 751 na Bafiinách a starosta, ing. Jan Socha, byl
zmocnûn k podpisu obou dodatkÛ. Byli
schváleni noví ãlenové komisí: ãlenem
komise rozvoje a dopravy pan Vojtûch
Monsport a ãlenkou komise kulturní a cestovního ruchu Jana Kvitová. Rada vzala
na vûdomí rezignaci pana Aloise Cigána
na ãlena komise kulturní a cestovního ruchu, dva ãleny komise pro projednávání
pfiestupkÛ Karlu Procházkovou a Josefa
Kratochvíla a nabídku firmy Remondis,
spol. s r. o. Praha na svoz separovaného
odpadu. Zastupitelstvu mûsta rada doporuãila ke schválení darovací smlouvu
s panem Ladislavem Bartonûm, jejímÏ
pfiedmûtem je penûÏit˘ dar pro mûsto.
15. 11. zasedala rada po 49. a na pofiadu byla zpráva o ãinnosti komise kulturní
a cestovního ruchu, tu zpracoval a pfiednesl její pfiedseda Antonín Kramoli‰, hodnocení turistické sezony v roce 2005,
úroveÀ propagace mûsta a pfiíprava veletrhÛ cestovního ruchu v roce 2006, webové stránky mûsta a hodnocení ãinnosti
mûstské knihovny, Muzea ZdeÀka Buriana a Mûstského informaãního centra. Tyto zprávy zpracovala a radû pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití
volného ãasu a cestovního ruchu Vûra
Michnová. Antonín Kramoli‰ seznámil
radní s náplní ãinnosti komise, s projednávanou problematikou i s v˘ãtem akcí,

na kter˘ch se ãlenové komise v prÛbûhu
aktivnû podílejí.
Turistická sezona ve ·tramberku zaznamenala v leto‰ním roce zv˘‰enou náv‰tûvnost. Svou roli zde sehrává zfiejmû
více faktorÛ, jednak poãasí, které spí‰e lákalo na v˘lety neÏ k vodû, akce v na‰em
mûstû pofiádané jednak cizími firmami
·míra-print, s. r. o. Ostrava na Námûstí
a Technoprojektem, a. s. Ostrava v areálu
hradu a také mûstem (·tramberské kulturní léto), T˘den se ZdeÀkem Burianem
v rodném kraji — spoleãná akce tfií subjektÛ (mûst ·tramberka a Kopfiivnice
a Muzea Novojiãínska v Novém Jiãínû)
a moÏná také dÛsledek propagace na‰eho
mûsta v rÛzn˘ch médiích i publikacích.
Jen tak pro srovnání s ãísly loÀského roku: napfi. v r. 2004 vybrali pracovníci oddûlení technické správy na parkovném
304 tis. Kã a v leto‰ním roce témûfi 448
tis. Kã, coÏ je o 144 tis. více. Náv‰tûvnost
Trúby za období od. 1. 1. do 30. 9. v roce
2004 bylo 45 171 náv‰tûvníkÛ a za stejné
období v r. 2005 50 535 náv‰tûvníkÛ,
V muzeu ZdeÀka Buriana za toto období
7 235 náv‰tûvníkÛ a v roce 2005 8 297
náv‰tûvníkÛ, MIC v roce 2004 22 449 náv‰tûvníkÛ a v roce 2005 23 556 náv‰tûvníkÛ. Informací na MIC bylo v roce 2004
podáno kolem 22 tis. a letos uÏ pfies 25
tis. informací, coÏ je o plné 3 tis. více.
Propagace mûsta probíhá rÛzn˘m zpÛsobem. Máme webové stránky, kde je dostatek informací o na‰em mûstû, informace
poskytované mûstsk˘m úfiadem, informace o rÛzn˘ch aktivitách, akcích, informace z historie, apod. Na‰e internetové
stránky mají velkou náv‰tûvnost, dosud
se jedná o 91 759 náv‰tûv. Dlouhodob˘
denní prÛmûr ãiní 84,6 náv‰tûvníkÛ, nûkdy i více neÏ 120. Vût‰ina náv‰tûvníkÛ
na‰eho webu je spokojena jak s úrovní,
tak kvalitou poÏadovan˘ch sluÏeb. Máme
rÛzné propagaãní materiály, které zpracovali na‰i pracovníci oddûlení KSVVâCR, vydáváme ·tramberské novinky
a Zpravodaj mûsta ·tramberka, poskytujeme zdarma informaãní sluÏby v MIC
i Muzeu ZdeÀka Buriana, mûsto b˘vá pre-
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zentováno v rÛzn˘ch médiích formou
rozhovorÛ, ãlánkÛ, pozvánek. Jsme prezentováni i pfies agentury cestovního ruchu, jako napfi. Beskydy – Vala‰sko a Vala‰ské království, dále pfies webové stránky www.beskydy.cz a www.e-czesko, na‰e
mûsto je ãlenem rÛzn˘ch sdruÏení, která
nás také prezentují napfi. Svaz mûst a obcí, SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska, SdruÏení mûst a obcí pro
cyklotrasy, SdruÏení mûst a obcí povodí
Sedlnice, ASOMPO, a. s. aj., také prostfiednictvím webov˘ch stránek Krajského úfiadu MSK i jin˘ch subjektÛ. Celkem
dÛleÏitá je na‰e úãast na veletrzích cestovního ruchu, kde tvofiíme souãást Beskydy – Vala‰sko v rámci Moravskoslezského kraje a pfies Vala‰ské království. Také
ostravské firmy ·míra-print, spol. s r. o.
a Technoprojekt, a. s. Ostrava propagují
na‰e mûsto rÛzn˘mi pozvánkami na své
akce pofiádané v na‰em mûstû. Také na‰e
vlastní akce mûsta nebo spoleãné akce
s na‰imi spolky v prÛbûhu celého roku lákají na‰e obãany i obãany pfiilehl˘ch obcí
a mûst (pfiedev‰ím v dobû ·tramberského
kulturního léta, na divadelní pfiehlídky
amatérsk˘ch divadelních souborÛ, Dny
klasické kytary, Dny mûsta, Posezení
u cimbálu, Mikulá‰, Îiv˘ Betlém a také
v˘stavy v Muzeu ZdeÀka Buriana, pfiedev‰ím vûnované dílu mistra ZB a také v˘stava betlémÛ ·tramberské Vánoce).
Mûstská knihovna je uÏ koneãnû ve slu‰ném a odpovídajícím prostfiedí v budovû
penzionu Stará ‰kola. KniÏní fond knihovny je kolem 20 tis. knih. V leto‰ním
roce máme 333 ãtenáfiÛ a do dne‰ního
dne se pÛjãilo 17 976 titulÛ, bylo uspofiádáno 23 besed, soutûÏí a knihovnicko bibliografick˘ch lekcí a jin˘ch kulturních
akcí pro dûti, mládeÏ i seniory. Muzeum
ZdeÀka Buriana a Mûstské informaãní
centrum jsou v jedné budovû a tak se pracovníci mohou navzájem zastoupit.
Ov‰em v dobû sezonních ‰piãek musíme
fie‰it provoz i v˘pomocí studentÛ. PfiedloÏené zprávy rada vzala na vûdomí.
Dále rada uloÏila starostovi mûsta ing.
Janu Sochovi oslovit nejménû tfii realitní

kanceláfie ve vûci vypracování nabídek na
zprostfiedkování odprodeje areálu b˘valé
oãní léãebny a místostarostce Jindfii‰ce
Kundlové zpracovat návrh zefektivnûní
ãinností oddûlení TS. Nápomocni budou
starosta mûsta ing. jan Socha a Eva Vefimifiovská, tajemnice.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila zámûr odprodeje pozemku v lokalitû Hornychovice. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila
ukonãení nájemní smlouvy, v˘povûì
z nájmu nájemci nebytov˘ch prostorÛ
v domû ãp. 820 z dÛvodu opakovaného
prodlení v placení nájmu del‰ímu tfiech
mûsícÛ, dohodu o úhradû investiãních
nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné
‰kolní docházky ÏákÛ z obce Îenklava pro
rok 2006. Byla schválena smlouva o v˘pÛjãce zvonÛ na separovan˘ odpad
s ECO-COM, a. s. Praha a podpisem byl
povûfien starosta mûsta ing. Jan Socha.
Byl schválen termín a místo konání 19.
mimofiádného zasedání zastupitelstva
mûsta na den 28. 11. 2005 v sále KD na
Námûstí se zaãátkem v 16.00 hod. Rada
schválila své nafiízení rady mûsta o zimní
údrÏbû místních komunikací v územním
obvodu mûsta ·tramberka. Radní schválili sloÏení hodnotící komise vãetnû náhradníkÛ pro v˘bûrové fiízení na realizaci
zakázky „Areál relaxace a rekreace ·tramberk-Libotín — rekonstrukce bazénu“.
Rada vzala na vûdomí zprávu o situaci
s nabízením areálu b˘valého oãního oddûlení a také informaci o náv‰tûvû delegace z polského mûsta Sandomûfie ve dnech
1.—3. 12. 2005.
Dne 23. 11. se radní se‰li na mimofiádném jednání rady, kde byl schválen vítûz
v˘bûrového fiízení na realizaci rekonstrukce koupali‰tû na Libotínû a to firma
GHC Invest, s. r. o. Praha. Byl schválen finanãní dar starostovi a místostarostce za
splnûní mimofiádn˘ch úkolÛ v prÛbûhu
roku 2005—11—27 a zastupitelstvu byl
doporuãen návrh odmûn za v˘kon funkce
ãlenÛm komisí a v˘borÛ, ktefií nejsou ãleny zastupitelstva mûsta a neuvolnûn˘m
ãlenÛm zastupitelstva za rok 2005.
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UÏ se blíÏí dûtmi tolik oãekávané Vánoce, a na dospûlé ãeká shon a spûch a starosti a rozãilování a… A jak praví J. A.
Komensk˘: „V‰eliké kvaltování toliko pro
hovada dobré jest“ a starofiecké „pospíchej pomalu“, je dobré si tyto prastaré rady vzít k srdci a zvolnit. Pfieji vám v‰em
pûkn˘ a klidn˘ pfiedvánoãní ãas.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane Va‰ku…
Dnes jsem se na slovíãko zastavila s vedoucím oddûlení Technické správy Josefem Va‰kem a zeptala se ho na aktuální
téma, a to na pfiípravu na zimní údrÏbu ve
·tramberku
1. Jak jste pfiipraveni na zimu?
V na‰em mûstû zabezpeãuje zimní
údrÏbu oddûlení technické správy hlavnû
vlastními pracovníky a na‰í technikou.
Nûkteré dílãí práce jsou nasmlouvány s jin˘mi firmami.
Pfii této ãinnosti vychází TS z Nafiízení
mûsta ·tramberka ã. 1/2005 o zimní
údrÏbû, které bylo schváleno dne 15. listopadu 2005 na 49. schÛzi rady mûsta.
Tento materiál je oti‰tûn v kompletní podobû na jiném místû ·trambersk˘ch novinek.
2. Jak vypadá spolupráce s jin˘mi firmami na pomoc zimní údrÏbû?
Podobnû jako v loÀském roce byla nasmlouvána údrÏba komunikace pfies
DráÏné smûrem na Lichnov od firmy Slumeko z Kopfiivnice. V pfiípadû vût‰ího
mnoÏství snûhu u krajnic v centru mûsta
je pfiipravena spolupráce na v˘voz snûhu
s firmami Japstav Lubina a Bamed ·tramberk.
Nasmlouván je rovnûÏ traktor s pluhem z lesní ‰kolky pro pfiípad mimofiádn˘ch situací..
3. V jakém stavu je technika?

Vedle na‰ich dfiívûj‰ích vozidel traktoru a multikáry M 25 máme pro leto‰ní zimu pfiipravenou novou multikáru M 26
s pluhem a sypaãem. Jedná se o kvalitní
vozidlo, ideální pro ná‰ sloÏit˘ terén. Rád
bych podûkoval vedení mûsta i mûstskému zastupitelstvu za uvolnûní finanãní
ãástky z rozpoãtu mûsta ve v˘‰i 1 385 000
Kã na nákup tohoto vozidla.
4. A co posypové hmoty?
Na posyp komunikací máme pfiipravenou drÈ z Jakubãovic a sÛl, které máme
uskladnûny v areálu statku.
Na Námûstí, v prostoru pod Námûstím,
na po‰tû a na Ïelezniãním mostû budou
umístûny nádoby na ruãní posyp.
5. Které ãásti mûsta se udrÏují bez
techniky, pouze ruãnû?
Jedná se o Ïelezniãní most na DráÏné,
prostory kolem mûstského úfiadu, radnice, kulturního domu a po‰ty. V pfiípadû
odvozu snûhu z centra se vyuÏívají pracovníci s ruãním náfiadím na doãi‰Èování
prostoru po odvozu snûhu.
6. Co vás nejvíce trápí v zimním období pfii údrÏbû komunikací?
Zimní údrÏbu prakticky na celém území mûsta komplikují zaparkovaná auta
u krajnic komunikací. Zejména se jedná
o lokality Kopec, Námûstí, Zauliãí, Hraniãky, DráÏné a Bafiiny. V nûkter˘ch místech zb˘vá tak málo místa, Ïe tam na‰e
technika neprojede. Na nûkter˘ch úsecích jsme pfiipraveni umístit pfienosné
znaãky „Zákaz stání“ tak, aby se mohly
komunikace udrÏovat. ObãanÛm z centra
nabízíme moÏnost parkovat na novém
parkovi‰ti Horeãka, které budeme udrÏovat.
A dal‰í nepfiíjemnou záleÏitostí je to, Ïe
si nûktefií lidé uklízejí kolem domÛ, a to
tím zpÛsobem, Ïe na vyhrnutou silnici
odhazují sníh, kter˘ v koneãném dÛsledku mÛÏe zapfiíãinit úraz ãi nehodu.
Za ãas i rozhovor dûkuje V. M.

P.S. Jen doufejme, Ïe si to k srdci vezmou ti, kter˘ch se va‰e pfiipomínky t˘kají
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Mûstsk˘ úfiad informuje
VáÏení obãané,
sdûlujeme vám provozní dobu mûstského úfiadu v závûru leto‰ního roku:
poslední úfiední den pfied vánoãními
svátky je stfieda 21. 12.,
prvním úfiedním dnem v roce 2006 je
pondûlí 2. 1.
Eva Vefimifiovská, tajemník

Upozornûní
UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude od
21. prosince 2005 aÏ do 31. 12. 2005 uzavfiena.
Posledním pÛjãovním dnem v tomto
roce bude úter˘ 20. 12. 2005 a potom aÏ
pondûlí 2. ledna 2006.
Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ,
hodnû ‰tûstí a zdraví v novém roce a pohodu pfii ãtení dobr˘ch knih
Vám pfieje
Libu‰e Bûlunková,
pracovnice MûK ve ·tramberku

Technická správa
informuje
Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta
·tramberk ã. 1/2005 o místním
poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka vydává dne 26. 9. 2005 podle ustanovení § 14
zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku.

âl. 1
Základní ustanovení
1. Mûsto ·tramberk zavádí a vybírá
místní poplatek za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ (dále jen „poplatek“).
2. V˘kon správy místního poplatku provádí Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku (dále jen
„správce poplatku“). Na fiízení o poplatcích
se vztahuje zákon ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, není–li zákonem ã. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, stanoveno jinak.
âl. 2
Pfiedmût poplatku
Pfiedmûtem poplatku je provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, v souladu s obecnû závaznou vyhlá‰kou o systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, vãetnû
systému nakládání se stavebním odpadem, v platném znûní.
âl. 3
Poplatník
1. Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trval˘
pobyt(1); za domácnost mÛÏe b˘t poplatek
odvádûn spoleãn˘m zástupcem, za rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádûjí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slouÏící k individuální rekreaci(2), ve které není hlá‰ena
k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba;
má-li k této stavbû vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek spoleãnû a nerozdílnû, a to ve v˘‰i odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
2. Poplatek se platí obci, na jejímÏ území má fyzická osoba trval˘ pobyt nebo se
na jejím území nachází stavba urãená nebo slouÏící k individuální rekreaci.
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âl. 4
Ohla‰ovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemnû nebo ústnû do protokolu nejpozdûji do 15 dnÛ ode dne, kdy
mu vznikla povinnost platit poplatek, pfiíjmení, jméno, bydli‰tû, rodné ãíslo, u poplatníka dle âl. 3, odst. 1), písm. b) také
evidenãní nebo popisné ãíslo stavby urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci;
není-li tato stavba oznaãena evidenãním
nebo popisn˘m ãíslem, parcelní ãíslo pozemku, na kterém je tato stavba umístûna.
2. Poplatník je povinen stejn˘m zpÛsobem a ve stejné lhÛtû ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v dÛsledku zmûny trvalého pobytu nebo
v dÛsledku zmûny vlastnictví ke stavbû urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci.
âl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle
âl. 3, odst. 1) této vyhlá‰ky ãiní 380 Kã
a je tvofiena:
a) z ãástky 130 Kã za kalendáfiní rok a
b) z ãástky 250 Kã za kalendáfiní rok.
Tato ãástka je stanovena podle skuteãn˘ch nákladÛ obce pfiedchozího roku na
sbûr a svoz netfiídûného komunálního odpadu. Skuteãné náklady za kalendáfiní rok
2004 ãinily 1 145 071 Kã. Ke dni 31. 12.
2004 bylo 3 621 poplatníkÛ. Rozúãtovaná
ãástka na poplatníka ãiní 316 Kã za rok.
Ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm.
b) zákona ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je
druhá ãástka pro v˘poãet poplatku omezena v˘‰í 250 Kã.
2. V pfiípadû zmûny místa trvalého pobytu nebo zmûny vlastnictví stavby, která
je urãena nebo slouÏí k individuální rekreaci v prÛbûhu kalendáfiního roku, se
uhradí poplatek v pomûrné v˘‰i, která odpovídá poãtu kalendáfiních mûsícÛ pobytu nebo vlastnictví stavby v pfiíslu‰ném
kalendáfiním roce. Dojde-li ke zmûnû
v prÛbûhu kalendáfiního mûsíce, je pro
stanovení poãtu mûsícÛ rozhodn˘ stav na
konci tohoto mûsíce.

âl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatn˘ ve dvou stejn˘ch
splátkách, vÏdy nejpozdûji do 31. 3. a do
30. 9. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.
2. Pfii vzniku poplatkové povinnosti bûhem roku je poplatek splatn˘ do 30 dnÛ
ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
âl. 7
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozena:
a) fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu urãenou nebo slouÏící k individuální rekreaci, ve které není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná fyzická osoba, pokud má ohlá‰ené místo trvalého pobytu
na území mûsta ·tramberka.
b) fyzická osoba dle âl. 3, odst. 1 po dobu prokázaného pobytu v zahraniãí v délce trvání 6 a více mûsícÛ v daném roce
(pracovní, studijní pobyt). O poãátku
a ukonãení pobytu v zahraniãí je poplatník povinen pfiedloÏit správci poplatku
pfiíslu‰n˘ doklad (napfi. potvrzení zamûstnavatele, pfiípadnû potvrzení ‰koly). Tyto
doklady musí b˘t v jazyce ãeském nebo
slovenském, pfiípadnû opatfieny úfiedním
pfiekladem do jednoho z tûchto jazykÛ.
2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen ohlásit správci poplatku písemnû nebo ústnû
do protokolu ve lhÛtû do 15 dnÛ ode dne,
kdy nastala skuteãnost zakládající nárok
na osvobození. Stejn˘m zpÛsobem a ve
stejné lhÛtû je poplatník povinen ohlásit
zánik nároku na osvobození.
âl. 8
Závûreãná ustanovení
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vãas nebo ve správné v˘‰i, vymûfií obec poplatek platebním v˘mûrem.
Vãas nezaplacené (neodvedené) poplatky
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)
ãást mÛÏe obec zv˘‰it aÏ na trojnásobek.
Vymûfiené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.(4)
2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhÛtû svoji oznamovací povinnost vy-
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pl˘vající z této vyhlá‰ky nebo uloÏenou
rozhodnutím podle zákona ã. 337/1992
Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, mÛÏe mu správce poplatku opakovanû uloÏit pokutu za nepenûÏité plnûní ve smyslu ustanovení § 37
a § 37a zákona ã. 337/1992 Sb., o správû
daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.(3)
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní
svoji poplatkovou povinnost stanovenou
obecnû závaznou vyhlá‰kou obce, lze
dluÏné ãástky vymûfiit nebo domûfiit do 3
let od konce kalendáfiního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.(4)
4. Byl-li pfied uplynutím této lhÛty uãinûn úkon smûfiující k vymûfiení nebo domûfiení poplatku, bûÏí tfiíletá lhÛta znovu
od konce roku, v nûmÏ byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemnû uvûdomûn. Vymûfiit a domûfiit poplatek v‰ak lze
nejpozdûji do 10 let od konce kalendáfiního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.(4)
âl. 9
Úãinnost
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá
úãinnosti dne 1. 1. 2006.
Ing. Jan Socha
starosta mûsta

Jindfii‰ka Kundlová
místostarosta mûsta

zákon ã. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodn˘ch ãíslech a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o evidenci obyvatel), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a zákon
ã. 326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na území âR, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(2) vyhlá‰ka ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch
technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(3) zákon ã. 337/1992 Sb., o správû daní
a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(4) zákon ã. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
(1)

Nafiízení mûsta ·tramberka
ã. 1/2005,
o rozsahu, zpÛsobu a lhÛtách odstraÀování (zmírÀování) závad ve schÛdnosti
na místních komunikacích a prÛjezdních
úsecích silnic a úsecích místních komunikací, na kter˘ch se nezaji‰Èuje sjízdnost
a schÛdnost odstraÀováním snûhu a náledí — Nafiízení o zimní údrÏbû.
Rada mûsta ·tramberka se usnesla dne
15. listopadu 2005 na své 49. schÛzi vydat
dle § 11 odstavce 1) a § 102 odstavce 2)
písm. d) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení) v platném znûní a v souladu s § 27 odstavcem 7) zákona ã.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znûní toto nafiízení obce.
âlánek 1
Vymezení pojmÛ.
1. Obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy
se rozumí:
a1) zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení), v platném znûní.
a2) zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znûní
a3) vyhlá‰ka Ministerstva dopravy a spojÛ
ã. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
v platném znûní.
2. Zimní údrÏbou pozemních komunikací se rozumí zmírÀování závad, které vznikly povûtrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a prÛjezdních
úsecích silnic1/.
3. Pozemními komunikacemi v podmínkách mûsta ·tramberka se rozumí silnice, místní komunikace a úãelové komunikace.
— Silnice je vefiejnû pfiístupná pozemní
komunikace urãená k uÏití silniãními
a jin˘mi vozidly a chodci.
— Místní komunikace je vefiejnû pfiístupná pozemní komunikace, která
slouÏí pfieváÏnû místní dopravû na
území mûsta.
— Úãelová komunikace je pozemní komunikace, která slouÏí ke spojení jed-
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notliv˘ch nemovitostí pro potfieby
vlastníkÛ tûchto nemovitostí nebo ke
spojení tûchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi.
4. Období zimní údrÏby zaãíná, dle zákona 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích v platném znûní, kalendáfinû 1. listopadu a konãí 31. bfiezna
následujícího roku. Toto období bude
pfiesnû definováno v Plánu zimní
údrÏby pro dané zimní období. Pokud
vznikne zimní povûtrnostní situace
mimo toto definované období, zmírÀují se závady ve sjízdnosti (schÛdnosti) komunikace bez zbyteãn˘ch
odkladÛ pfiimûfienû k vzniklé situaci.
5. Sjízdnost místních komunikací je takov˘ stav komunikací, kter˘ umoÏÀuje jízdu silniãních a jin˘ch vozidel
pfiizpÛsobenou dopravnû technickému a stavebnímu stavu komunikace,
povûtrnostním podmínkám a jejich
dÛsledkÛm2/.
6. Závady ve sjízdnosti pozemních komunikací jsou takové zmûny ve sjízdnosti, které nemÛÏe fiidiã pfiedvídat
ani pfii jízdû pfiizpÛsobené dopravnû
technickému a stavebnímu stavu komunikace, povûtrnostním podmínkám a jejich dÛsledkÛm. Závadami ve
sjízdnosti nejsou úseky nebo ãásti
a souãásti pozemních komunikací, na
nichÏ se podle této vyhlá‰ky údrÏba
neprovádí buì vÛbec nebo jen ãásteãnû3/.
7. SchÛdnost místních komunikací
a prÛjezdního úseku silnic je takov˘
stav tûchto komunikací, kter˘ umoÏÀuje bezpeãn˘ pohyb chodcÛ, kter˘m
je pohyb pfiizpÛsoben˘ stavebnímu
stavu a dopravnû technickému stavu
komunikací, povûtrnostním situacím
a jejich dÛsledkÛm4/.
8. Závadou ve schÛdnosti se rozumí taková zmûna ve schÛdnosti komunikace, kterou nemÛÏe chodec pfiedvídat
ani pfii pohybu pfiizpÛsobeném sta-

vebnímu stavu a dopravnû technickému stavu komunikace, povûtrnostním podmínkám a jejich dÛsledkÛm.
9. Vlastník nemovitosti, která v zastavûném území mûsta hraniãí se silnicí
nebo místní komunikací, je fyzická
nebo právnická osoba, která odpovídá
za ‰kody uÏivatelÛm komunikací, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti na pfiilehlém chodníku, která
vznikla zneãi‰tûním náledím nebo
snûhem.

a)
—
—
—
—
—

âlánek 2
Rozdûlení místních komunikací
a harmonogram jejich sjízdnosti
v zimním období
Komunikace I. pofiadí — zmírnûní
závad ve sjízdnosti bude provedeno do
2 hodin po ukonãení snûÏení.
prÛtah ·tramberkem, ulice NádraÏní,
Zauliãí, Dolní Ba‰ta
Námûstí
Libotín — od kfiiÏovatky silnice na
Rybí po toãnu koupali‰tû a prÛtah na
Îenklavu
Bafiiny — toãna autobusu a hlavní
prÛtah sídli‰tûm
prÛtah na Lichnov pfies DráÏné

b) Komunikace II. pofiadí — zmírnûní
závad ve sjízdnosti bude provedeno do
4 hodin po ukonãení snûÏení.
— DráÏné — okruh pfies DráÏné
— Bafiiny — sídli‰tû
— Kozina – okruh pfies Kozinu
— Hraniãky prÛtah Hraniãek k ulici
NádraÏní
— Dolní ulice
— komunikace k M· Bafiiny
c) Komunikace III. pofiadí — zmírnûní
závad ve sjízdnosti bude provedeno do
12 hodin po ukonãení snûÏení.
— Kozina — ostatní komunikace
— DráÏné — ostatní komunikace
— Ulice Pod Palárnou
— Ulice NádraÏní pfied domy 803—808
a ke garáÏím
— Horeãka
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—
—
—
—
—
—
—
—

Polní cesta a hfii‰tû kopané
Libotín — ostatní komunikace
Hornychovice
Ulice Závi‰ická — Paseky
Kopec — prÛtah po ulici JaroÀkova
Ulice K oãnímu, ·ÀÛrková
Ulice Závi‰ická ke statku
Ulice Novojiãínská od ã. p. 611

d) Ostatní místní komunikace se neudrÏují.
âlánek 3
Závûreãná ustanovení
Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dne 2. 12.
2005.
Ing. Jan Socha
starosta mûsta
1/

2/

3/

4/

Jindfii‰ka Kundlová
místostarostka mûsta

§ 41, odst.1 vyhlá‰ky ã. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích v platném znûní
§ 26, odst. 1 zákona ã. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znûní
§ 26, odst. 6 zákona ã. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znûní
§ 26, odst. 2 zákona ã. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znûní

Asi nejvût‰ím problémem zimní údrÏby místních komunikací v na‰em mûstû
je neustále se zvy‰ující poãet parkujících
aut na krajnicích. V rámci zv˘‰ení prÛjezdnosti na‰ich cest se nabízí obãanÛm
z centra mûsta moÏnost parkování v zimním období na odstavném parkovi‰ti Horeãka. Pracovníci technické správy mûsta budou toto parkovi‰tû v zimním období udrÏovat. Na nûkter˘ch místních komunikacích mimo centrum mûsta budou
rozmístûny pfienosné znaãky Zákaz stání. V pfiípadû, Ïe takto umístûné znaãky
nebudou obãany v dan˘ch lokalitách respektovány, nebudou cesty v zimním období udrÏovány. DÛvodem je malá ‰ífie
vozovky pro prÛjezd na‰í techniky.

V˘bûr poplatku za komunální
odpad
Poplatek za komunální odpad na rok
2006 se bude vybírat od stfiedy 4. 1. 2006
vÏdy v úfiední dny v kanceláfii TS, ulice
·ÀÛrková a v pokladnû MûÚ. Termín v˘bûru poplatku na Bafiinách a v KD na Námûstí bude upfiesnûn. Úhradu poplatku
za odpady je moÏno provést aÏ do konce
mûsíce bfiezna 2006. Vzhledem k tomu,
Ïe systém v˘bûru poplatku za odpady bude od mûsíce ledna provádûn prostfiednictvím nového poãítaãového programu,
prosíme tímto obãany, aby tyto platby
provádûli prÛbûÏnû.
Pfii placení je obãan povinen nahlásit,
za koho odpad platí. ZároveÀ tímto opûtovnû sdûlujeme obãanÛm, Ïe úhradu poplatku je moÏné provést bezhotovostnû.
Zájemci o tento zpÛsob nahlásí do 10. 12.
2005 jména a trvalé bydli‰tû osob.
Poplatek za odpad pro rok 2006 je 380
Kã/1 osoba, chatafii a chalupáfii 380 Kã/nemovitost.
Josef Va‰ek, ved. odd. TS

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
nastává zimní období a s ním i pro
·tramberk velk˘ problém, kde parkovat automobily, aby nepfiekáÏely pfii odhrnování
snûhu. Abychom pfiede‰li zbyteãn˘m nepfiíjemnostem, doporuãuji parkovat obyvatelÛm ul. JaroÀkova a Kopec na Námûstí,
ul. Zauliãí od cukrárny smûrem na Kopfiivnici a ul. Hraniãky na parkovi‰ti u hfibitova, ãtvrÈ DráÏné parkovat na svém pozemku (ve dvofie, v garáÏi), ãtvrÈ Bafiiny neparkovat na hlavní pfiístupové komunikaci.
Îádám v‰echny, aÈ dodrÏují tyto pokyny, protoÏe se mÛÏe stát, Ïe vozidlÛm
Technick˘ch sluÏeb nebude postaãovat ‰ífie komunikace k odhrnutí snûhu. Správn˘m parkováním mÛÏete pfiedcházet zbyteãn˘m nepfiíjemnostem a stíÏnostem ze
stran sousedÛ, pfiípadnû spoluobãanÛ.
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Dne 20. 10. 2005 v dopoledních hodinách probûhlo mûfiení rychlosti u Z·,
které pro ·tramberk nedopadlo dobfie.
Z 56 vozidel bylo 10 pfiestupcÛ, z toho 9
obãanÛ ·tramberka a 1 z Kopfiivnice. Tfii
fiidiãi byli rodiãe, ktefií jeli pro dûti do
‰koly. Nejvy‰‰í pfiekroãená rychlost byla
o 26 Km/hod. Na krátkém úseku u tak
frekventovaného místa, jako je ‰kola, se
jednalo o hrubé poru‰ení dopravních
pfiedpisÛ.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Vánoãní nabídka knih
a zboÏí na Mûstském
informaãním centru
Pro dûti

Moravskoslezsk˘ kraj
autor: Petr Sikula
cena: 400 Kã
Moravskoslezsk˘ kraj mûsta a obce moravskoslezského kraje
vydavatel: Jan Doleãek
cena: 400 Kã
Cesta do Pravûku
autor: Bofiivoj Záruba
ilustrace: Zdenûk Burian
cena: 399 Kã
Kterak…
autor: Josef Vesel˘
Cena: 478 Kã
Otisky ãasu
autor: Bofiivoj Záruba
ilustrace: Zdenûk Burian
cena: 570 Kã
Století ZdeÀka Buriana
autor: Vladimír Hulpach
cena: 359 Kã

Tygfií mládû
autor: Dán Ghópál MukerdÏí
ilustrace: Zdenûk Burian
cena: 179 Kã

Zdenûk Burian
autor: Vladimír Prokop
cena: 249 Kã

Babiãka
autor: BoÏena Nûmcová
ilustrace: Zdenûk Burian
cena: 299 Kã

Kotouã hora Olivetská
autor: kolektiv autorÛ
cena: 30 Kã
Gustav Krum
kreslené seriály
cena: 490 Kã

Pro dospûlé
La‰ská brána Beskyd
autor: Ale‰ Pustûjovsk˘
Stanislava Kováfiová
cena: 460 Kã

hudební CD hraje a zpívá Zdenûk Burian
cena: 260 Kã

Památné a v˘znamné stromy Vala‰ska
autor: Zina Kleãková
Milan Orálek
cena: 370 Kã

keramick˘ hrnek ZdeÀka Buriana
cena: 149 Kã

Poodfií panoramatické
autor: Petr Sikula
cena: 400 Kã

Beskydy – Vala‰sko 2006
Autor Zdenûk Hartinger
Cena 160 Kã

Beskydy panoramatické
autor: Petr Sikula
cena: 400 Kã

Rok v Beskydech 2006
Autor Petr ·igut
Cena 115 Kã

Dva krásné nástûnné kalendáfie
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Zemfielí

Spoleãenská rubrika

za fiíjen
Maria Ferencová
Ludmila Sochová
Vûra ·karková

Jubilanti
na mûsíc prosinec 2005
70 let AneÏka Janková, DráÏné 826
Alenka Vraspírová, NádraÏní 666
75 let Josef Rajnoch, K Oãnímu 823
Bohuslav Hanzlík, PlaÀava 630
Anna Macháãová, DráÏné 876
80 let âenûk Havelka, Bafiiny 751
Ludmila Vy‰kovská, NádraÏní 526

Program kina ·tramberk

81 let Jifiina Janeãková, Dolní Ba‰ta 20
Marie Konigová, Bafiiny 714

na prosinec 2005

82 let Augustin Janek, DráÏné 826
83 let Marie RÛÏiãková, Hraniãky 601
86 let Bohuslav Tichavsk˘, Bafiiny 734
87 let Vladimír David, Dolní Ba‰ta 401
Eva Pûluchová, Kozina 573
92 let Markéta Hyklová, Libotín 936

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

Narozené dûti
za fiíjen
Rozálie Dostálová
Aneta Dufková
Michaela Okrajková

Nedûle 4. 12. 2005 v 18.30 vst. 49 Kã
TùÎKÁ VÁHA
Drama, 144 min, titulky, pfiístupn˘
B˘val˘ ‰ampión se vrací do ringu. V hlavních rolích RUSSELL CROWE a RENÉE
ZELLWEGER. Ve 30. letech 20 století se
stal Jim Bradovo z neznámého chudého
ãlovûka slavn˘m sportovcem, jehoÏ jméno znalo kaÏdé dítû. Pfiíbûh v˘jimeãné odvahy a oddanosti zfilmoval znám˘ reÏisér
Ron Howard.
Nedûle 11. 12. 2005 v 18.30 vst. 49 Kã
·TùSTÍ
Tragikomedie, 100 min, pfiístupn˘
Nov˘ film reÏiséra Bohdana Slámy ·tûstí
je dojemn˘m pfiíbûhem o kfiehkém vztahu dvou mlad˘ch lidí, jenÏ postupnû pfieroste v opravdovou lásku. Hrají: Pavel
Li‰ka, Tatiana Vilhemová, AÀa Geislerová,
Bolek Polívka a dalsí.
Nedûle 18. 12. 2005 v 18.30 vst. 49 Kã
¤Í·E VLKÒ
Krimi, 130 min, titulky, od 15 let
Hlavní roli v temném kriminálním thrilleru natoãeném podle stejnojmenné knihy Jeana-Christophera Grangého ztvárnil
Jean Reno.
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NA MùSÍC LEDEN 2006
P¤IPRAVUJEME: NOâNÍ HLÍDKA,
OLIVER TWIST, V MOCI ëÁBLA,
LEGENDA O ZORROVI

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
Zveme v‰echny dûti
na mikulá‰skou pohádku s nadílkou

Ka‰párek a loupeÏníci
kterou pro vás nastudovali ãlenové
divadelního souboru Divadla pod vûÏí
spolu s dûtsk˘m divadelním souborem
v sobotu 3. 12. 2005 do Kulturního
domu na Námûstí.
Zaãátek pfiedstavení je v 15.30 hod.,
vstupné dobrovolné
Pfiíjem balíãkÛ od 14.30 hod.

Svat˘ Mikulá‰ se sv˘m doprovodem
neodmyslitelnû patfií k mûsíci prosinci
a dává v‰em na vûdomí, Ïe Vánoce jsou
za dvefimi. Mikulá‰, andûlé a ãerti na
kaÏdém kroku, plnûní ãertovsk˘ch
úkolÛ, pekelné ohnû na hradním
nádvofií, vÛnû opékan˘ch klobásek
a dal‰ích dobrot, lahodn˘ pekeln˘
a nebesk˘ nápoj. To v‰e znamená jediné:
Sobota 3. prosince
od 10.00 do 15.00 hod.

MIKULÁ· NA HRADù
·TRAMBERKU
Poté, co splní dûti úkoly v pekle,
bude jim za odmûnu otevfiena truhla
plná sladkostí.
Po schodech nahoru v sobotu bûÏte,
s ãerty pekelné úkoly na Trúbû fie‰te!
Nejen dûti, ale i dospûlé srdeãnû zve
Technoprojekt, a. s. Ostrava

Firma ·míra-print, s. r. o. Ostrava
zve v‰echny dûti na

·tramberského Mikulá‰e
Historick˘ parní vlak pfiijede
z Ostravy 3. prosince v 10.35 hod.
Na nádraÏí budou ãekat na cestující
ãerti a Mikulá‰, kter˘ rozdá v‰em
dûtem dárky.
Spoleãnû s ãerty pak vyrazí
náv‰tûvníci ·tramberka na Námûstí.
Zde v‰echny náv‰tûvníky ãeká
na pódiu Mikulá‰ská diskotéka,
soutûÏe o ceny, jarmareãní stánky
s obãerstvením a dal‰í pestr˘ program.
KaÏd˘ cestující historick˘m parním
vlakem mÛÏe od 13.00 hod. zdarma
nav‰tívit divadelní pfiedstavení
pohádky v Kulturním domû.
Vlak odjíÏdí ze ·tramberka v 15.40 hod.

Adventní koncert
v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Námûstí ve ·tramberku
v nedûli 11. prosince 2005
v 15.00 hod.
Úãinkuje ‰trambersk˘ chrámov˘ sbor,
schola a hosté.
Vstupné dobrovolné.

Základní umûlecká ‰kola
ZdeÀka Buriana v Kopfiivnici
zve v‰echny hudbymilovné lidi
na Vánoãní koncert
15. 12. 2005
do Kulturního domu na Námûstí
v 16.30 hod.
Vstupné dobrovolné
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•

VÁNOâNÍ ZVONùNÍ
21. 12. 2005 v DDM ·tramberk
od 15.00 hod.
Pracovnice Domu dûtí a mládeÏe
ve ·tramberku zvou v‰echny dûti
a dospûlé
na Vánoãní zvonûní
V˘roba vánoãních svícnÛ, ozdob,
vánoãních vûncÛ, zápichÛ
do kvûtináãe, peãení perníãkÛ.
Vstupné 20 Kã, materiál na v˘robu
zaji‰tûn

smí‰en˘ch ãtverek (2+2)
26. 12. 2005, registrace v 9.30 hod.
startovné 50 Kã/osobu, 200 Kã/druÏstvo
•

Kde? … ·tramberk, restaurace Dallas
Kdy? … sobota 17. 12. 2005
Prezence 9.00—9.30 hod.
Rozlosování 9.30—9.50 hod.
Zahájení v 10.00 hod.
Hraje se 5 kol po 50 minutách
Nejlep‰í a nejhor‰í kolo se ru‰í,
mezi 4. a 5. kolem se podává gulá‰
Startovné je 300 Kã
(150 Kã obdrÏí hráã do hry, 100 Kã reÏie,
50 Kã gulá‰)
Závazné pfiihlá‰ky se startovn˘m
odevzdejte do 9. 12. 2005
pfiímo do restaurace Dallas

Kam za sportem
Volejbal
Juniorky — Krajsk˘ pfiebor 1. tfiídy —
nedûle 11. 12. 2005 od 8.00 hod.
Juniofii — Krajsk˘ pfiebor 1. tfiídy —
nedûle 11. 12. 2005 od 10.00 hod.

• DDM ·tramberk zve v‰echny sportovce na vánoãní turnaje do tûlocviãny na
Zauliãí. Obãerstvení v Sauna baru

na Fotbalov˘ turnaj ulic
27. 12. 2005, registrace v 8.00,
v 8.30 zaãátek
startovné 300 Kã/druÏstvo.
Uzávûrka pfiihlá‰ek 20. 12. 2005.
Pfiihlá‰ky se mohou odevzdat v Sauna
baru

•

VÁNOâNÍ TURNAJ
V MARIÁ·I

na Rodinn˘ volejbalov˘ turnaj

na Florbalov˘ turnaj
30. 12. 2005, registrace v 9.00 hod.,
v 9.30 hod. zaãátek
startovné 500 Kã/druÏstvo. Uzávûrka
pfiihlá‰ek 20. 12. 2005,
i telefonicky

Ze sportu
JUDO
V sobotu 12. 11. 2005 se v Opavû konalo Mistrovství kraje benjamínkÛ v Judu.
Asi stodvacet 8—10let˘ch nadûjí se v 11
hmotnostech utkalo o tituly „Pfieborníka
kraje“.
·estice závodníkÛ ze ·tramberka se
zde opût pfiedstavila v dobrém svûtle a díky Janu Sviderkovi (28 kg) a Luká‰i Kolkovi (40 kg) získali dvû stfiíbrné medaile.
Alexandros Georgiadis (do 38 kg) obsadil
3. místo. Bronz pak doslova mezi prsty
utekl i Jirkovi Venskému (35 kg).
ZároveÀ s touto soutûÏí probûhla „âokoládová cena“ mlad‰ích ÏákÛ. Také zde
·tramberáci pûknû zabojovali. V˘bornû si
vedl David Zátopek (do 34 kg). Jeho zlep‰ení oproti minulosti bylo velmi zjevné
a obsadil 2. místo, kdyÏ za sebou nechal
i soupefie s nimiÏ je‰tû nedávno prohrával. Tomá‰ Kfiístek (do 44 kg) teprve sbírá
zku‰enosti a zÛstal v poli poraÏen˘ch.
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Josef ·tábl, trenér Juda

Turnaj v ‰ipkách
Na první turnaj v ‰ipkách roãníku
2005—2006, kter˘ se konal 19. 11. 2005,
zajíÏdûlo ‰tramberské druÏstvo do Îenklavy. Za v˘borné atmosféry, kterou nám
hlavnû dûlal Stanislav Hejtmanãík, kter˘
se jako b˘val˘ divadelní ochotník nezapfiel. Prostû to umí.
Tohoto turnaje se celkem zúãastnilo 19
hráãÛ. Favoritem turnaje byl vítûz minulého roãníku Roman Hykel ze Îenklavy,
kterému se v˘bornû snaÏil znepfiíjemnit
cestu k vítûzství Tonda Cochlár ze ·tramberka.
V˘sledky:
11. Roman Hykel Îenklava
12. Jaroslav Hejny‰ Îenklava
13. Antonín Cochlár ·tramberk
14. Antonín Biner Îenklava
15. Rudolf Kotonsk˘ ·tramberk
16. Jaromír Hoffmann ·tramberk
17. Jifií Juraãák ·tramberk
18. Richard Parma Îenklava
19. Mario Veldamon Kopfiivnice
10. Dagmar Mary‰ková Pfiíbor
11. Hynek Heimerle Îenklava
12. Robert Tekula Kopfiivnice
13. Jaroslav Socha ·tramberk
14. Alena Mary‰ková Pfiíbor
15. Stanislav Hejtmanãík ·tramberk
16. Radovan Baãák Îenklava
17. Milan Kotonsk˘ Pfiíbor
18. Antonín Lacka ·tramberk
19. Zdenûk Ra‰ka ·tramberk
Dal‰í turnaj se koná 3. 12. 2005 v Obecní
hospodû ve ·tramberku.

R. K.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Dnes, kdy se politická scéna rozostfiuje,
pfiíslu‰níci stran se sjednocují a zaãíná
hon na voliãe, vybrala jsem vám nûkolik
citátÛ o politice:
• „Nejvy‰‰í politickou moudrostí je neãinnost“. Lao-c’
• „Ti, ktefií chtûjí rovnost a spravedlnost,
jsou vÏdy ti slab‰í, kdeÏto ti silnûj‰í se
pro tyto vûci netrápí“. Aristoteles
• „Rozdûluj a panuj“. Machiavelli.
• „V politice je nejlep‰ím mûfiítkem
moudrosti v˘sledek“. F. L. Rieger
• „Ostatnû není m˘m úkolem uãinit lidstvo lep‰ím, n˘brÏ vyuÏít jeho slabostí“.
A. Hitler
• „MÛÏete klamat sv˘m poãínáním nûkteré lidi nûjak˘ ãas, nûkteré dokonce
po cel˘ ãas, ale nikdy ne v‰echny po cel˘ ãas“. A. Lincoln
• „Jsou toliko dvû strany politické na svûtû: strana poctiv˘ch a strana nepoctiv˘ch; poznáte a rozeznáte je podle toho,
kterak ‰kolství podporují“. K. H. Borovsk˘
• „Pí‰e se to sláva, úspûch, pokrok,
a zhusta se to ãte: neomalené lokty, ziskuchtivost a dobré bydlo.“. F. Peroutka
• „Svût chce b˘t klamán“ latinské
• „Politika — panské huncútstvo“. ·ari‰ské
• Jaká gramatika, taková politika“. âeské
a o politicích:
• „Jakási chudá stafienka zapfiísahala krále Filipa, aby rozsoudil její pfii. KdyÏ jí
odpovûdûl, Ïe na takové vûci nemá ãas,
fiekla mu: „Tak nebuì král“. Plutarchos
• „Politikové jsou jako konû, nedokáÏou
jít rovnû bez klapek na oãích“. A. France
• „Politik je ãlovûk, kter˘ slíbí, Ïe postaví
most i tam, kde není fieka“. N. S. Chru‰ãov
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• „·plhal vysoko, vysoko, zezdola se nepod‰prajcoval, padal hluboko,hluboko“.
nûmecké
• „Kam vûtru nápor — tam na bidle prápor“. Francouzské
a o poslání:
• „Mluv pravdu a konej dobro“ Rousseau
• „Je mnoho povolan˘ch, ale málo vyvolen˘ch“. Biblické
• „KdyÏ má‰ lucernu, kráãej v ãele“. Japonské
• „âlovûk u‰lechtil˘ dûlá, ale nezakládá si
na tom“. Lao-c’
• „Zle je — kdyÏ se stane stráÏce ze zlodûje“. Perské
• „Kráva pije vodu — dává mléko, zmije
pije vodu — produkuje jed“. âínské
V. M.

Upozornûní redakce
·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka ãísla 12/2005 je 15. 12.
2005 a toto ãíslo vyjde 22. 12. 2005.
První ãíslo ·trambersk˘ch novinek
v novém roce vyjde aÏ 1. 2. 2006.

Podbeskydská agentura
PhDr. Vítězslava Černocha Mořkov nabízí:
natočení svatby, životního jubilea
na video — zdarma fotodokumentace.
Možno doplnit o výbornou diskotéku —
od lidovek až po současnou produkci,
včetně moderování a soutěží
pro novomanžele atd.,
a to vše za velmi příznivé ceny.
Další informace tel. 728 362 757,
www.agenturacernoch.cz

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

Inzeráty
Novû otevfiené SOLARIUM
ve ·tramberku, NádraÏní 570
(vedle b˘valého domu sluÏeb)
od 2. 1. 2006. Provozní doba pondûlí aÏ
pátek od 10—18 hod. Mimo pracovní
dobu po dohodû. Zahajovací cena pro
leden 2006 minuta 9 Kã, permanentka
minuta 8 Kã.
tel. 739 157 003

Firma koupí dÛm, byt zahradu
ve ·tramberku a okolí.
tel. 605 713 049, 556 852 200

Firma BÁR JAN roz‰ifiuje svou ãinnost
o sluÏby realitního makléfie, a to pro
oblast Novojiãínska.
Pro prodávající klienty je tato sluÏba do
konce roku 2005 zdarma.
Kontakt:
Jan Bár
Bafiiny 740
742 66 ·tramberk (Obãerstvení)
tel. 605 713 049, 556 852 200

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

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

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382
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CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
Zkuste to se společností Eurobydlení s. r. o.
naše služby Vám ušijeme na míru * můžete si prodávat sami, neomezujeme Vaše
vlastnická práva * pracujeme bez smluvních pokut * umíme nemovitost oddlužit
i od exekucí * intenzivní propagace Vaší nabídky * pracujeme zdarma až do
prodeje * naše provize 4—5% * zpracujeme odhad nemovitosti, kupní smlouvu *
pomůžeme s hypotékou, úvěrem * nenavyšujeme ceny
Nezávazné konzultace zdarma na tel. 602 175 563
HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ POZICE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Nový Jičín, Kopřivnici, Odry, Studénku, Bílovec, Fulnek
informace na tel. 776 071 155

Z naší nabídky
Obytný mlýn Nová Horka
RD Bílovec
RD Tísek
RD Prchalov
RD Luboměř
RD Studénka–Butovice
RD Hladké Životice
RD Polouvsí
RD Závišice
RD Kozlovice
Zahr. chatka Žilina u NJ
Chata Štramberk
Chata Frýdlant n. Ostr.
Garsoniera OV – Výškovice
Dr. B 1+1 Kopřivnice
Dr. B 2+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 Nový Jičín
Dr. B 3+1 Studénka
Dr. B 3+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 OV-Poruba
Dr. B 3+1 Hlučín
B 4+1 os. vl. Fulnek
St. pozemky Šenov u N. Jičína
Zahrada Petřvald u N. Jičína
Zahrada Metylovice
Zahrada Kozlovice
Zahrada Pržno

2 700 000,—
1 800 000,—
1 300 000,—
683 000,—
195 000,—
2 000 000,—
450 000,—
1 886 000,—
990 000,—
1 823 000,—
350 000,—
795 000,—
520 000,—
265 000,—
323 000,—
380 000,—
650 000,—
443 000,—
473 000,—
490 000,—
590 000,—
840 000,—
880 000,—
300 Kč/m2
170 Kč/m2
450 000,—
241 000,—
473 000,—

602
602
602
776
776
736
602
776
602
606
602
776
608
728
776
604
602
731
602
602
728
728
776
776
602
606
606
608

175
175
175
071
766
644
175
071
175
856
175
071
970
406
071
691
175
130
175
175
406
406
766
766
175
856
856
970

563
563
563
155
154
635
563
155
563
559
563
155
547
815
155
519
563
080
563
563
815
815
154
154
563
559
559
547

Pro své klienty hledáme: RD do 20 km od Nového Jičína, byt 1—3+1 v Novém Jičíně, RD v okolí
Bílovce, chatu na Příborsku, byt ve Odrách, RD v okolí Příbora, byt 2+1 v Kopřivnici
Volejte 776 071 155, 556 761 241

www.chcitoprodat.cz
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