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Vánoãní ãarování
S vánoãními svátky bylo odpradávna
spojeno kouzlení a ãarování, které si na‰i
pfiedci uchovali z dob pfiedkfiesÈansk˘ch.
Mûlo spojitost se slavením zimního
slunovratu. V dobû, kdy o Ïivotû a smrti
rozhodovala sklizeÀ úrody a plodnost domácích zvífiat, bylo kouzlení spojeno pfiedev‰ím se zaji‰tûním dobré úrody, ale
i budoucnosti, zdraví, sÀatku a dûtech.
Dnes nás praktiky na‰ich pfiedkÛ spí‰e
pfiíjemnû pobaví, ale proã si je nepfiipomenout.
·tûdroveãerní stÛl, respektive jeho
nohy, mívaly ozdobu v podobû fietûzu,
kter˘ ho obepínal a symbolizoval soudrÏnost rodiny. Pod talífie se kladly mince
a rybí ‰upina, aby nechybûly peníze. Je to
zfiejmû pfiipomínka novozákonního zázraãného rybolovu. Penízky se mûly mno-

Ïit stejnû zázraãnû jako ryby v Petrov˘ch
sítích. Na stole nesmûly chybût magické
rekvizity, které chrání domácnost pfied
zl˘mi vlivy: ãesnek, med, svûcená voda,
ãern˘ kmín.Rybí polévka se jedla pomalu
a dlouho, prodluÏuje to Ïivot. Nikomu se
nedává poslední sousto, je v nûm ukryta
nejvût‰í síla. Drobky z vánoãky se hází
Meluzínû, aby mûla ãím nakrmit své dûtiãky. Zbytky od veãefie se dávaly stromÛm, aby mûly dostatek ovoce. S ovocn˘mi stromy se jednalo jako s lidsk˘mi
bytostmi. Hospodynû je hladila rukama
od tûsta na vánoãky, dûti je ovazovaly
snopkem obilí, tfiesením probouzely k Ïivotu, osvûtlovaly je vûch˘tkem slámy.
Kosti z ryby hospodáfi zakopal na zahradû, aby se o nû popíchal krtek a utekl
jinam. Ze ‰tûdroveãerní hostiny dostala
i domácí zvífiata a drÛbeÏ, aby byla zaji‰tûna dobrá plodnost a sladké mléko.
Lidé pamatovali i na studánky a studny,

kdy vûfiili, Ïe jablko a ofiech ze ‰tûdroveãerní hostiny zajistí dobrou a ãistou
vodu. Také oheÀ po veãefii nakrmili
drobky. Plameny pak Ïily s rodinou ve
shodû a ne‰kodily. I taková pec, ve které
se pekl chléb a vafiilo se na ní, slouÏila
o ·tûdrém veãeru k zajímav˘m vû‰teck˘m
prostfiedkÛm. Po veãefii, úplnû potmû, se
k ní pfiitoãila dûvãata, otevfiela dvífika
pece a kdyÏ uvidûla jiskru, znamenalo to
nebezpeãí poÏáru, kdyÏ usly‰ela hlas
modlícího se ãlovûka, to bylo zlé znamení
— nûkdo do roka v chalupû umfiel, ale
kdyÏ usly‰ela hudbu, ãekala je napfiesrok
veselka.
Po veãefii se nesmûlo chodit pfies pole,
protoÏe kdo zákaz poru‰il, do roka zemfiel. Dal‰ím chodem po ‰tûdroveãerní veãefii byly jablka a ofiechy. Hospodáfi vÏdy
rozkrojil jablko a rozloupl první ofiech.
KdyÏ byl jaderník nebo ofiech prázdn˘, do
roka umfiel. To hrozilo i tomu, kdo by nepoãkal na ostatní a vstal od veãefie.
Lití olova mûlo podle tvaru odlitku vû‰tit budoucnost. Pfii tro‰e fantazie se dalo
vidût ledacos. Pfied zapoãetím této ãinnosti je dÛleÏité se rozhodnout, na co se
chci zeptat. Pfii lití olova je pr˘ velmi
dÛleÏité poloÏit jasnou a srozumitelnou
otázku. Také oblíbenou zábavou bylo
pou‰tûní lodiãek zhotoven˘ch ze skofiápky vla‰ského ofiechu a oharku svíãky.
KdyÏ zÛstala lodiãka u bfiehu, neplánoval
osud Ïádné zmûny, pfii okamÏitém potopení znaãila marnou snahu o zlep‰ení své
situace, pfii potopení lodiãky aÏ po chvíli
to znaãilo, Ïe z nûjakého dÛvodu se snaÏení pfies dobr˘ zaãátek mine úãinkem.
KdyÏ se lodiãka pfiipojí k jiné, znamená to
lásku, pfiátelství. Lodiãky vytvofií kruh,
pak to znaãí bezproblémové a klidné
souÏití. KdyÏ dopluje lodiãka doprostfied
v‰ech ostatních její majitel potfiebuje
ochranu a pomoc. A tak bychom mohli
o symbolice pohybu lodiãek napsat román.
Také otázky lásky se nûkdy fie‰ily zajímav˘m zpÛsobem. To se dívka po veãefii
nepozorovanû vytratila, zatfiásla silnû pfiedem vyhlídnut˘m bezem, velmi siln˘m
hlasem a bezchybnû odfiíkala: „Tfiesu,

tfiesu bez, ozvi se mi pes, kde mÛj mil˘
dnes?“ Odkud za‰tûkal pes, tam byl mil˘
dnes. Házení pantoflem, to je také vûda.
Má dvû varianty, a to pro zaãáteãnice,
pantofel se házel za hlavu rukou a druhou
pro pokroãilé, které mûly uÏ více neÏ tfii
známosti, pantofel bylo nutno zahazovat
pfies hlavu nohou. Dívky ov‰em musely
stát zády ke dvefiím a jestli pantofel smûfioval ‰piãkou ven ze dvefií, dívka se chystala na vdavky, pokud se obrátil jinak,
zÛstala je‰tû svobodná.
Vánoce jsou tady. Magiãnost tûchto
svátkÛ probouzí v lidech touhu Ïít
v pravdû, opravdovosti a lásce a moÏná
i touhu po kouzlech. Máte-li chuÈ si zaãarovat, zkuste to. Nic to není. VÏdyÈ i v této
uspûchané dobû se zastavte na chvíli
a zkuste vykouzlit úsmûv na tváfii va‰ich
mil˘ch. Kouzlení, ãarování a smíchu
vstup povolen. Jsou pfiece Vánoce, svátky
narození, lidské lásky, pohody, obdarování a pfiijímání, rozjímání a dojetí. Rozdávejte a pfiijímejte radost. A já vám vin‰uji vlídnost, úsmûvnost, víru a sebeúctu,
hezké Vánoce a zdraví, radost z práce
a pohodu v novém roce.
Vûra Michnová

…z jednání rady
Tak uÏ jdeme do finále, váÏení. Pomalu
se blíÏí závûr roku a my se budeme ohlíÏet za uplynul˘m rokem, hodnotit, hledat
rÛzná vysvûtlení, zdÛvodnûní a klást si
nová pfiedsevzetí a mnohdy i nesplnitelné
úkoly. Také poslední zasedání rady mûlo
bilanãní charakter. Ing. Jan Socha, starosta, pfiedloÏil radû dvû zprávy, a to hodnocení roku 2001 a kontrolu plnûní volebního programu rozvoje ·tramberka
v letech 1999—2001. Rada vzala obû
zprávy na vûdomí s nûkter˘mi pfiipomínkami. Byly doporuãeny zastupitelstvu ke
schválení poslední úpravy rozpoãtu
mûsta ke dni 31. 11. 2001. Rada uloÏila
místostarostovi Ing. Václavu ·imíãkovi
hledat fie‰ení budoucího vyuÏití areálu
oãní léãebny a informovat o nich radu.
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V organizaãních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí sdûlení paní Aleny Heãkové, Ïe nehodlá kandidovat jako pfiísedící Okresního soudu v Novém Jiãínû pro
dal‰í volební období 2002—2006, ale
dal‰í na‰i obãané Leo‰ Kundel, Vûra Václavínková a Helena Schenková souhlasili
se svou kandidaturou pro dal‰í období
a rada je doporuãila zastupitelstvu ke
schválení jako pfiísedící Okresního soudu
v Novém Jiãínû pro volební období
2002—2006. Rada vzala na vûdomí Ïádost
paní ZdeÀky Lo‰ákové o novou dlaÏbu
v provozovnû Obecní hospody a zápis
z jednání s panem Miloslavem Hyklem ve
vûci odkupu pozemku na Bafiinách. Byly
zafiazeny Ïádosti obãanÛ o zapracování
zmûn do územního plánu, z nichÏ sedm
doporuãila rada ke schválení a jednu nedoporuãila. Rada se dále zab˘vala majetkoprávními záleÏitostmi. Rada doporuãila
zastupitelstvu ke schválení zámûr odprodeje nemovitosti, a to prodejny potravin
v domû ãp. 746 na Bafiinách. Místostarostce Ing. Danû Markové byl udûlen úkol
pro‰etfiit hygienické závady v provozovnû
Obecní hospody a navrhnout zpÛsob
a termín jejich odstranûní. Byla schválena dohoda s âesk˘mi drahami, s.o.
o nakládání s nalezen˘mi vûcmi a neodebran˘mi zavazadly z úschovny Ïelezniãní
stanice ·tramberk a schválena úleva z nájmu nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 310
Marcele Stfiechové z dÛvodu stavebního
zhodnocení tohoto prostoru.
V‰e má svÛj ãas a do‰lo i na ocelová
monstra hyzdící vstupy do mûsta. DoÏily
svÛj Ïivot. Do vefiejné soutûÏe se nikdo
nepfiihlásil. A tak po posouzení v‰ech dostupn˘ch aspektÛ a pfiedev‰ím na základû
zji‰tûn˘ch závad revizním technikem
ocelov˘ch konstrukcí a po konzultaci
s pracovníkem silniãního správního
úfiadu pfii MûÚ ·tramberk rada uloÏila vedoucímu SluÏeb mûsta ·tramberka, Josefu Va‰kovi, zajistit ihned odstranûní
tûchto nevzhledn˘ch konstrukcí.

ProtoÏe vánoãní ãas stojí pfiede dvefimi
a chystá se zaklepat, tak ho pfiivítejme
s úsmûvem. Pûknû si uÏijeme jeho náv‰tûvu a uvûdomíme si, Ïe: „Jsme tu pro
druhé lidi, pfiedev‰ím pro ty, na jejichÏ
úsmûvu a blahu zcela závisí na‰e vlastní
‰tûstí“ (Albert Einstein). Hezk˘ vánoãní
ãas pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo na svém 18. zasedání a na programu byla zpráva z jednání mûstsk˘ch rad, tu pfiednesla místostarostka Ing. Dana Marková a zprávy
o hodnocení roku 2001 a kontrola plnûní
volebního programu v letech 1999 aÏ
2001, které pfiedloÏil starosta mûsta
Ing. Jan Socha. V organizaãních záleÏitostech byly projednány i majetkoprávní
úkony.

Ohlédnutí pfied vstupem
do roku 2002
Jak to ‰ílenû letí. Zase uÏ se nacházíme
v ãase vánoãním a na prahu roku 2002.
Kromû gruntování, pfiekotného spûchu
za nûãím, ãím bychom udûlali radost na‰im nejbliÏ‰ím, se nevyhneme hodnocení
a rekapitulaci uplynulého období spojen˘m s ocenûním na‰eho snaÏení. VÛnû
jehliãí, chuÈ cukroví, pohlazení z nádhern˘ch a mnohokrát jiÏ sledovan˘ch pohádek, pfiíjem dárkÛ, rodinná pohoda a pfies
rok nepfiedstaviteln˘ klid nás budou vybízet k otázkám, kdo jsem, co chci, kam
smûfiuji.
I pfiedstavitelé mûsta si tyto otázky za
mûsto, které byÈ samo mlãící o lecãems
vypovídá, kladou a srovnávají, zda cíle,
které si vyt˘ãili, se dají porovnat se skuteãností, v níÏ kaÏdodennû Ïijeme. Hod-
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nocení bude zkresleno faktorem ãasu.
Kdo neví, o ãem mluvím, nechÈ porovná
·tramberk v roce 1989 se ·tramberkem
v roce 2001. Urãitû to srovnání bude zcela
jiné neÏ porovnání roku 2001 s rokem 2000.
Dalo by se fiíct, Ïe doba horeãnatého
budování mûsta (vodovody, kanalizace,
âOV, elektrifikace, plynofikace, telefonizace, oprava památek, ‰kolních budov,
budování nov˘ch bytÛ, lékárny, komunikací aj.) konãí a vystfiídá ji ãas zlep‰ování
a zkvalitÀování sluÏeb a ãinností pro obyvatele na‰eho mûsta. Jin˘mi slovy konãí
éra budování nezbytn˘ch potfieb pro Ïivot
v civilizovaném svûtû a zaãíná období zu‰lechÈování podmínek k Ïivotu v 3. tisíciletí. Názory na to, co se mûlo pfiednostnû
udûlat, byly mnohem bliÏ‰í a sjednocenûj‰í neÏ priority v budoucnu. Základ
prosperujícího mûsta ·tramberka byl
v‰ak evidentnû poloÏen.
JistûÏe doba hektického budování
v historicky krátkém ãasovém úseku
(1990—1998) a dohánûní minulého zanedbávání se projeví taktéÏ v nedostatku
finanãních zdrojÛ a zadluÏení, které pfiibrÏìuje dal‰í rozvoj. Ale nedá se jednoznaãnû fiíct, Ïe by volební období 1999
aÏ 2002 bylo jenom stagnaãní, v kterém
se pouze splácely dluhy. Nakonec posuìte
sami:
— byly dodláÏdûny prakticky v‰echny
historické kamenné cesty (Ba‰ta,
Vrchní cesta, Kopec)
— byl opraven prÛtah mûstem (od Palárny po zdravotní stfiedisko p. Quardy)
— ukonãení 7. 12. 2001 — díky firmû
STRABAG a.s.
— byly opraveny místní komunikace (Na
·pici, ãást Dolní ulice, K oãnímu,
·ÀÛrková, ãást Novojiãínské, ãást
DraÏné aj.)
— chátrající ‰kola na Námûstí byla pfiebudována na Kulturnû spoleãensk˘
komplex Stará ‰kola, kde je penzion,
vefiejná mûstská knihovna s internetem, posilovna, herna, venkovní posezení s dûtsk˘m hfii‰tûm aj.

— na stfiechách panelov˘ch domÛ
ãp. 816—817 a 818—819 bylo zbudováno celkem 12 nov˘ch bytov˘ch jednotek, domy byly zatepleny, opraveny
a opatfieny novou fasádou
— dal‰í 3 b.j. vznikly na DráÏném ãp. 569
— opravena byla stfiecha DDM, M· Zauliãí,
areál hradu vãetnû fasády Hrstkovy
chaty, fasáda radnice, mûstsk˘ rouben˘
dÛm ãp. 280 na Horní Ba‰tû aj.
— po vybudování vefiejného WC na Trúbû,
bylo vybudováno a zprovoznûno dal‰í
WC v parku u Národního sadu
— zgenerálkován byl hasiãsk˘ vÛz T 138
a opatfien novou cisternou
— 96 % domácností má ekologické vytápûní
— 98 % domácností je napojeno na mûstsk˘ systém odpadového hospodáfiství
— probûhlo odstranûní dal‰ích ãern˘ch
skládek
— osvûdãil se nov˘ zpÛsob zimního posypu (vãetnû ‰tûrkové drti z Jakubãovic)
— mûsto podpofiilo zámûr na znovuobnovení v˘roby cementu v areálu Kotouã
s.r.o. pfii dodrÏení striktních podmínek (mj. pfievod 26 ha NPP ·ipka do
majetku mûsta)
— zv˘‰il se poãet dûtí zapsan˘ch do matefisk˘ch ‰kol (M· Záuliãí nemohla
z kapacitních dÛvodÛ umístit 21 uchazeãÛ)
— pokraãuje ãilá kulturní ãinnost (v roce
2001 — 81 akcí)
— pokraãuje program regenerace mûstské
památkové rezervace (letos 16 akcí,
vût‰ina soukrom˘ch roubenic)
— trvale vysokou úroveÀ udrÏuje a dobfie
se profiluje základní ‰kola
— na standardní úrovni je zdravotní péãe
i péãe o staré a nemocné spoluobãany
(v Domû dûtí a mládeÏe bylo zfiízeno
ke spokojenosti fungující rehabilitaãní
stfiedisko paní Mik‰íkové)
— mûsto je nadále nejvût‰ím sponzorem
sportu a tûlov˘chovy (neb˘val˘ zájem
o cviãební hodiny v tûlocviãnû)
— ke kolaudaci byl dokonãen a pro potfieby kopané zprovoznûn areálu fotbalov˘ch hfii‰È na Bafiinách
— vyrostla nová 3 dûtská hfii‰tû, doplnûna
vybavením byla ta stávající
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— ke spokojenosti náv‰tûvníkÛ fungují
3 krásné hotely a 1 nov˘ penzion (v r. 1990
byl jen hotel ·ipka)
— mûsto má své internetové stránky, vefiejnou internetovou stanici v knihovnû
— zásluhou rodiny Michnov˘ch byl vydán
turistick˘ prÛvodce mûstem
— bylo provedeno místní znaãení turistick˘ch tras a je pfiipraveno osazení
stanovi‰È nauãné stezky
— zlep‰ilo se technické vybavení a efektivnost práce mûstské policie, zintenzívnila se spolupráce s PO âR v Kopfiivnici
— bylo rozhodnuto o pokraãování budování televizního kabelového rozvodu
s cílem pokr˘t signálem cel˘ katastr
— je zaji‰tûna plo‰ná telefonizace, vyfie‰en pfienos signálu pro Eurotel, Paegas
i Oskar
— do mûsta rádi zavítají v˘znamní hosté,
po prezidentovi zde byl ministr kultury,
ministr pro místní rozvoj, ministr
Ïivotního prostfiedí, parlamentní v˘bor pro evropskou integraci, hospodáfisk˘ v˘bor senátu, pfiedstavitelé kraje
i okresu a dal‰í v˘znamní hosté
— úfiedníci vykonávající státní správu
i dal‰í samosprávné funkce, zamûstnanci SluÏeb mûsta svou kaÏdodenní
prací vytváfiejí potfiebn˘ servis pro
spokojenost obãanÛ
A jak je to tedy s majetkem a dluhy
mûsta?
V roce 1991 mûl ve‰ker˘ majetek mûsta
úãetní hodnotu 50,9 mil. Kã, ke konci
roku 2001 má hodnotu 169,0 mil. Kã. Komerãní úvûr na Z· ve v˘‰i 13 mil. Kã bude
vãetnû úrokÛ splacen do konce roku
2002, bezúroãné pÛjãky na plynofikaci od
SFÎP ve v˘‰i 7 336 tis. Kã byly zplaceny
jiÏ v leto‰ním roce. Placení hypoteãního
úvûru na stfie‰ní nástavbu na Bafiinách ve
v˘‰i 4 mil. Kã je rozvrÏeno na 20 let,
kryto vybíráním neregulovaného nájemného a státní dotací na úroky. Novû byl
v leto‰ním roce zastupitelstvem pfiijat
úvûr na prÛtah mûstem ve v˘‰i 2,2 mil Kã
s úrokovou sazbou 7,35 % rozvrÏen˘ do
3 let, kde existuje moÏnost pfiedãasné jednorázové platby.

TakÏe co nás ãeká v pfií‰tím roce?
V roce 2002 neplánujeme zahajování
finanãnû nároãn˘ch investiãních staveb.
Zejména se budeme snaÏit o zkvalitnûní
péãe o bytov˘ i nebytov˘ fond, zaji‰tûní
údrÏby a ãistoty zejména vefiejn˘ch prostranství (bude tfieba doplnit a obnovit
techniku ve SluÏbách mûsta). Ve spolupráci s úfiadem práce jsme pfiipraveni nabídnout vefiejnû prospû‰né práce pfiechodnû nezamûstnan˘m. Budeme pfiísnûji sledovat poru‰ovatele mûstsk˘ch vyhlá‰ek (ãistota ovzdu‰í, odpady, ru‰ení
noãního klidu, chuligánství aj.). Zajistíme dopravní obsluÏnost na úrovni minul˘ch let, pokusíme se pokraãovat v dokonãení prÛtahu mûsta dle projektu a dofie‰ení systému parkování. Aktivnû budeme spolupracovat s investorem na dodrÏení v‰ech podmínek mûsta pfii pfiípadném znovuobnovení cementárny. Ve spolupráci s obãany budeme hledat smysluplné vyuÏití b˘valé oãní léãebny. Pokusíme se dofie‰it kauzu s akciemi SmVaK
a závûreãné hodnocení a financování akcí
podpofien˘ch SFÎP. RovnûÏ budeme intenzívnû jednat o desítkách návrhÛ na
dílãí zmûnu územního plánu mûsta.
V souvislosti s ru‰ením Okresních úfiadÛ
a reformou vefiejné správy se na chystané
zmûny peãlivû pfiipravíme.
Co dodat? Snad jen popfiát v‰em klidné
a krásné vánoãní svátky a do nového roku
2002 pfiedev‰ím pevné zdraví, hodnû
‰tûstí, lásky a dostatek energie a sil k pfiekonání v‰ech pfiekáÏek, které mohou bránit va‰emu spokojenému a pohodovému
Ïivotu.
Ing. Jan Socha,
starosta mûsta ·tramberka.

Oznámení
Oznamujeme obãanÛm, Ïe ve dnech
22. 12. 2001—1. 1. 2002 bude z technick˘ch dÛvodÛ Mûstsk˘ úfiad ·tramberk pro
vefiejnost uzavfien. Prvním úfiedním
dnem bude stfieda 3. 1. 2002.
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Ing. Dana Marková,
místostarostka

Informace
VáÏení ãtenáfii
V tûchto dnech se blíÏí k závûru projednávání dvou dÛleÏit˘ch územnû-plánovacích dokumentÛ, které se stanou
podkladem pro dal‰í rozvoj regionu.
Územní plán velkého územního celku
Beskydy fie‰í území okresÛ Fr˘dek–Místek, Nov˘ Jiãín a Vsetín a nahradí nûkolik
men‰ích územních plánÛ schválen˘ch
v 80 letech.
Závazná ãást územního plánu fie‰í
mimo jiné:
• dálnici D47 Bûlotín — Ostrava — státní
hranice Polska
• rychlostní komunikaci R48 Bûlotín —
âesk˘ Tû‰ín — státní hranice Polska
• pfieloÏky a obchvaty sídel na silnicích
I. tfiídy I/11 Mokré Lazce — Vfiesina,
Tûrlicko — Tfianovice — Hnojník — Bystfiice, obchvat Jablunkova a Mostu u Jablunkova, I/48 Fr˘dek–Místek dokonãení
prÛtahu mûstem, I/57 Fulnek — ·enov
u Nového Jiãína a obchvat Bludovic,
I/58 Pfiíbor — Petfivald, Fren‰tát pod
Radho‰tûm — Kopfiivnice, jiÏní tangenta
Ostravy Petfivald — Krmelín a Krmelín
— Paskov
• pfieloÏky a obchvaty sídel na silnicích
I. a II. tfiídy
• modernizaci II. Ïelezniãního koridoru
v úseku Jeseník nad Odrou — Suchdol
nad Odrou — Studénka
• nové sedaãkové lanovky — z N˘dku na
Malou âantoryji a z MostÛ u Jablunkova
pod vrchol Skalky
• roz‰ífiení energetick˘ch uzlÛ, nové vysokotlaké plynovody, nové vodovodní fiády,
nové kanalizaãní sbûraãe a ãistírny
od padních vod
• ochranu území pro zaji‰Èování protipovodÀové ochrany
• v˘stavbu v˘robnû komerãních zón
nadmístního v˘znamu a rozvoj leti‰È
• vymezení cyklotras a rekreaãních krajinn˘ch celkÛ pro rozvoj infrastruktury cest.
ruchu

1. zmûna územního plánu velkého
územního celku Jeseníky schváleného
v roce 1994 fie‰í území okresÛ Bruntál,
Jeseník a ·umperk.
Závazná ãást územního plánu fie‰í
mimo jiné:
1.upfiesnûní tras pfieloÏek komunikací
I. tfiídy I/11 (Jelení u Bruntálu, Rázová,
Horní Bene‰ov, Sosnová, Horní Îivotice), I/45 (západní obchvat Val‰ova
a pfieloÏka Nové Hefimínovy — Zátor,
západní obchvat Krnova, I/46 (upfiesnûní obchvatu Moravského Berouna)
a I/57 (upfiesnûní severního obchvatu
Krnova)
2.upfiesnûní koridoru elektrického vedení
a vysokotlakého plynovodu
3.upfiesnûní rozvoje rekreace a sportu
v rekreaãnû krajinném celku Slezská
Harta
4.upfiesnûní protipovodÀov˘ch opatfiení
Zpracování obou dokumentÛ bylo zahájeno jiÏ pfied nûkolika lety a v podstatû
ve‰keré práce probíhaly v reÏii státu,
vzhledem k tomu, Ïe kompetence
v území plánování pfie‰ly na kraje aÏ
v roce 2001. Navíc doposud trvá povinnost pfiedloÏit územní plány zasahující do
území více krajÛ ke schválení vládû. PfiestoÏe v nûkter˘ch ãástech se pfiedkládané
návrhy nekryjí plnû se souãasn˘mi pfiedstavami, doporuãuje se uzavfiít nûkolikaletou práci schválením ve vládû a hned
v novém roce zkoordinovat ve‰kerou dokumentaci na území kraje a zahájit pfiípravu zmûn vypl˘vajících z Programu
rozvoje kraje, nebo tam kde snaha o prosazení rozumn˘ch rozvojov˘ch zámûrÛ
byla neúspû‰ná. Podstatn˘m smûrem
vpfied bude prosazení legislativní zmûny,
podle které budou územnû plánovací
dokumentaci schvalovat kraje podle potfieb obcí, podnikatelÛ a obãanÛ bez zásahu centrální vlády. Dne 29. 11. 2001
projednalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje oba v˘‰e uvedené návrhy
a doporuãilo vládû âeské republiky jejich
schválení.
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Schválené územní plány budou k dispozici na stránkách kraje www.krajmoravskoslezsky.cz a na v‰ech dotãen˘ch
stavebních úfiadech.
Ing. Josef JalÛvka
Zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

PARLAMENT âESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNùMOVNA

Ing. Pavel Hrnãífi poslanec
V˘bor pro vefiejnou správu, regionální
rozvoj a Ïivotní prostfiedí
Poslanecká kanceláfi: 741 01 Nov˘ Jiãín,
Sokolovská 9, tel., fax: 0656/70 33 15,
Mobil poslanec: 0602/16 54 18, asistentka:
0603/83 42 55 e-mail: hrncir.p@applet.cz

nebo podvojné úãetnictví. Také pfiítomnost notáfie bude novû nutná pouze na
ustavující schÛzi.
Pokud bude men‰ina vlastníkÛ pfiehlasována, mohou se do ‰esti mûsícÛ obrátit
na soud s Ïádosti o posouzení rozhodování. Pfiijaty byly i dal‰í men‰í zmûny,
které Vám rád vysvûtlím na následujícím
kontaktu.
Poslanecká kanceláfi
Ing. Pavel Hrnãífi
Sokolovská 9/617
741 01 Nov˘ Jiãín
pevná linka: 0656/70 33 15 Nov˘ Jiãín
— 02/57 17 20 55 Praha
0603 / 83 42 55 asistentka (v pfiípadû
sjednání schÛzky)

Novela zákona o vlastnictví bytÛ

INFORMACE

Poslední dobou nav‰tûvují Poslaneckou kanceláfi nejãastûji obãané, ktefií
koupili byty v bytov˘ch domech a nyní
musí ze zákona vytvofiit tzv. spoleãenství
vlastníkÛ bytov˘ch jednotek.
Poté, co jsem na toto téma besedoval
s vlastníky na obecním úfiadû v ·enovû,
chtûl bych popsat poslední aktuální
a snad jiÏ definitivní zmûny.
Dne 27. 11. 2001 schválila Poslanecká
snûmovna Parlamentu âeské republiky
novelu ve znûní senátorsk˘ch zmûn. Zru‰ení povinného sdruÏení bohuÏel nebylo
vysly‰eno a tak se jeho fungování alespoÀ
zjednodu‰ilo. Podstatou je to, Ïe novela
nabude úãinnosti 31. 12. 2001 a od té
doby jiÏ nemohou finanãní úfiady pokutovat vlastníky, ktefií dosud nesplnili povinnost registrace.
Spoleãenství vlastníkÛ bude registrováno u krajsk˘ch obchodních soudÛ v samostatném rejstfiíku a lhÛta pro tuto
registraci se prodluÏuje do 31. 12. 2002.
Pokud spoleãenství nebude podnikat,
odpadá mu povinnost registrace u finanãního úfiadu a tím také kaÏdoroãní podávání daÀového pfiiznání. Lidé se také mohou
rozhodnout, zda budou vést jednoduché

Na teletextu TV Prima byly v mûsíci
listopadu zprovoznûny stránky Mûsta
·tramberka. Najdete je pod ãíslem 685.

UPOZORNùNÍ REDAKCE
V pfií‰tím roce vyjdou ·tramberské
novinky poprvé 1. února.

Pozvánka
TJ Kotouã oddíl odbíjené zve srdeãnû
v‰echny tancemilovné sportovce i nesportovce na Sportovní ples, kter˘ se
koná 18. 1. 2002 ve v‰ech prostorech tûlocviãny na Zauliãí.
K poslechu a tanci v sále tûlocviãny
hraje hudební skupina Sága (b˘val˘ Botes) a v pfiízemí diskotéka. Na programu
je taneãní vystoupení . Bohatá tombola,
obãerstvení zaji‰tûno v celém objektu.
Vstupné 100 Kã.
Pfiedprodej vstupenek od pondûlí 7. 1.
2002 vÏdy od 18.00 hodin do 19.00 hodin
ve vestibulu tûlocviãny. Na va‰i hojnou
úãast se tû‰í pofiadatelé.
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V˘zva podnikatelÛm
UpozorÀujeme podnikatele, ktefií se
podle zákona ã. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, zapojí do systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ ve mûstû
·tramberku, Ïe pfied zaplacením úhrady
na rok 2002 jsou povinni uzavfiít s Mûstem ·tramberkem individuální dohodu,
ve které bude pfiesnû specifikována v˘‰e
platby za tuto sluÏbu. Dohodu mohou
podnikatelé jiÏ v tûchto dnech uzavfiít na
Oddûlení Ïivotního prostfiedí pfii MûÚ ·tramberk, Námûstí 9, ãíslo dvefií 1 — u p.
Karla Hrãka.
Podnikající fyzické a právnické osoby
v‰ak mají podle zákona o odpadech i druhou moÏnost – uzavfiít samostatnou dohodu na v˘voz popelnic se svozovou spoleãností (pro ·tramberk firma Rethmann
— Jefiala). V tomto pfiípadû v‰ak ztrácejí
moÏnost ve mûstû ·tramberku separovat,
podílet se na likvidaci velkoobjemového
a nebezpeãného odpadu, a v pfiípadû pfiestoupení tohoto zákazu se vystavují vysokému finanãnímu postihu dle zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení).
Ing. Dana Marková
místostarostka

Kam za sportem
Odbíjená
26. 1. 2002 Národní liga Ïen ·tramberk
— tûlocviãna Zauliãí, zaãátky zápasÛ
v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin

Upozornûní pro cviãence:
Ve dnech 24., 25. a 31. 12. 2001 a 1. 1.
2002 bude tûlocviãna ve ·tramberku uzavfiena.

Jubilanti
v mûsíci lednu 2002
70 let Irena Rolná, Bafiiny 726
AneÏka Hyklová, Kopec 92
Václav Wisnar, Námûstí 24
75 let Milan âagánek, Bafiiny 895
80 let Zdenka Mandová, Zauliãí 323
81 let Jan Stanislav, K oãnímu 669
82 let Emilie Geryková, Libotín 494
Anna Matalíková, Bafiiny 717

V˘zva

87 let Marie Sochová, Závi‰ická 464

S prvním snûhem leto‰ního roku pfiibyly problémy s údrÏbou místních komunikací. Vlivem odstavení aut na nevhodn˘ch místech se stávají cesty pro na‰i
techniku neprÛjezdné. Jedná se o kfiiÏovatku nad Penzionem Stará ‰kola, kfiiÏovatku na Kopci, kfiiÏovatku vjezdu na PlaÀavu, ulici Hraniãky, nûkteré ulice
v DráÏném a na Bafiinách. Pokud se tento
stav nezmûní, pracovníci SluÏeb mûsta se
do v˘‰e uveden˘ch lokalit nedostanou
a Ïádostem obãanÛ o údrÏbu komunikací
a v˘voz popelnic nebude moci vyhovûno.

88 let Marie Ja‰ková, PlaÀava 324
Marie BartoÀová, Kozina 560
89 let Milada Hermanová, Bafiiny 750
93 let BlaÏena Nûmcová, NádraÏní 72

Josef Va‰ek,
vedoucí SM
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Program kina ·tramberk
na mûsíc leden 2002

Nedûle 6. 1. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
P¤ÍBùH RYTÍ¤E
DobrodruÏn˘, titulky, 132 min., pfiístupn˘.
Historicko – romantick˘ pfiíbûh, odehrávající se ve 14. století. Vypráví o touze ãlovûka zmûnit svÛj osud.
Nedûle 13. 1. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
JURSK¯ PARK 3
Akãní, titulky, 93 min., pfiístupn˘. PfieÏijí
jen ti, ktefií o dinosaurech vûdí v‰echno
a nebo vÛbec nic!
Stfieda 16. 1. v 17.00, vst. 34 Kã
KRÁLOVSK¯ SLIB
Pohádka, 100 min., pfiístupn˘. Nová ãeská
pohádka o královû neústupnosti a nevyzpytateln˘ch cestiãkách lásky. V hl. rolích
uvidíte Gabrielu Wilhemovou, Davida
Krause, Maro‰e Kramára a dal‰í.
Nedûle 20. 1. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
ZLATÍâKA PRO KAÎDÉHO
Komedie, titulky, 103 min., pfiístupn˘.
Dvû hvûzdy v jednom filmu — nejhor‰í
noãní mÛra Hollywoodu. V hl. roli hrají
JULIA ROBERTS a CATHERINE ZETAJONES.
Nedûle 27. 1. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
DENÍK PRINCEZNY
Romantická komedie, titulky, 116 min.,
pfiístupn˘. Princeznou proti své vÛli. Film
reÏiséra Garryho Marshalla. ReÏiséra,
kter˘ se proslavil filmem Pretty Woman.

Podûkování
¤editelka Matefiské ‰koly ·tramberk
Bafiiny dûkuje v‰em pedagogick˘m
a správním zamûstnancÛm ‰koly za svûdomitou celoroãní práci pfii v˘chovû
na‰ich nejmlad‰ích dûtí. Dále dûkuje ro-

diãÛm, ktefií pracují v Klubu pfii matefiské
‰kole za ochotu a pomoc pfii organizování
spoleãn˘ch akcí pro dûti a rodiãe. V‰em
jim pfieje do nového roku hodnû pevného
zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.
Stanislava Juráková

Vedoucí sluÏeb mûsta chce tímto na závûr roku podûkovat firmám, které nám
pomáhají s údrÏbou a opravami pfii rÛzn˘ch akcích na katastru na‰eho mûsta.
Jedná se zejména o pracovníky dopravy ze
Zásobníku plynu ·tramberk, pracovníky
firmy Bamed ze ·tramberka, Japstavu
Lubina a Unistadu Suchdol nad Odrou.
Na závûr chci podûkovat kmenov˘m zamûstnancÛm SluÏeb mûsta za dobrou
a odpovûdnou práci po cel˘ rok.
Josef Va‰ek,
vedoucí SM

Varování
S platností od 1. listopadu 2001 do‰lo
z rozhodnutí ministra vnitra ke zru‰ení
dosavadních varovn˘ch signálÛ CO vyhla‰ovan˘ch prostfiednictvím sirén. A byl
stanoven pro celé území âR jeden signál
pro varování obyvatelstva pro pfiípad
hrozby nebo vzniku mimofiádné události
„V·EOBECNÁ V¯STRAHA“. Bude vyhla‰ován kolísav˘m tónem sirény po dobu
140 sekund, mÛÏe b˘t vyhla‰ován tfiikrát
za sebou v cca 3 minutov˘ch intervalech
a pak bude následovat tísÀová informace
z hromadn˘ch informaãních prostfiedkÛ
(televize, rozhlas, místní rozhlas). „POÎÁRNÍ POPLACH“ ten zÛstává v platnosti, jelikoÏ jednotka je vybavena osobními „Pegy“ k oznámení události. Proto
vyjíÏdí k událostem bez spu‰tûní sirén.
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Jifií Hofman,
velitel SDH

Sbírka
VáÏení obãané,
ve dnech od 3. do 8. ledna 2002 probûhne ve Va‰em mûstû celostátní Tfiíkrálová sbírka. V této dobû u Va‰ich
dvefií zaklepou za zpûvu koledy Tfii králové, kter˘m mÛÏete vûnovat penûÏní
dar na charitní úãely pro staré lidi.
Za Vá‰ pfiíspûvek Vás symbolicky obdarují. Vûfiíme ve Va‰i ‰tûdrost a dobrosrdeãnost a mockrát Vám dûkujeme.
Pracovníci Charity Kopfiivnice

Kultura
Dne 26. 1. 2002 se uskuteãní tfietí
„TRADIâNÍ HOLUBÁ¤SK¯ PLES“
K tanci zahraje „Torzo“
Peãení holubi, daÀãí gulá‰ a tekuté obãerstvení ãekají na konzumenty.
Zvou ‰trambe‰tí holubáfii

„Kdo to je vlastnû dûda Mráz?“ „Nevlastní bratr svatého Mikulá‰e, kter˘
vstoupil do komunistické strany.“
„Které zvífie je v Somálsku uznáváno
jako nejlep‰í?“ „To, které je‰tû Ïije.“
„Hej, Ïábo, fiekni: okurka.“ „Kva – kva –
kva‰ák.“
Náãelník policie pfiijímá nováãka: „Tak
Vy se hlásíte k policii.“ „Ano.“ „A umíte
ãíst a psát.“ „Ano.“ „A nauãíte mû to?“
Policista se prochází parkem, kdyÏ tu
vidí tetku Mechlovú v korunû vysoké lípy.
„Tak co, tetka, redbull, redbull?“ „âerta
redbull, sousedÛv pitbull!“
„Byla u nás tvoje matka?,“ ptá se manÏel Ïeny, kdyÏ se vrátil z práce. „Byla, jak
jsi na to pfii‰el?“ „Zapomnûla jsi utfiít moji
poplivanou fotografii!“

Inzerce
• Prodám ‰tûÀata „LABRADOR RETRI-

Vtipy pod stromeãkem
Mami, to maso mi nechutná. MÛÏu ho
dát psovi? Ne, miláãku, to je ná‰ pes.
Proã se do nebe dostane jen 30 % Ïen?
No, kdyby to bylo víc, bylo by to peklo.
Bezdomovec o vánocích fiíká svému
malému synovi: „Musí‰ hodnû jíst a spát,
abys co nejdfiíve dosáhnul do kontejneru.“
„Pane doktore, nevíte, proã si nemÛÏu
nahmatat nohy?“ „ProtoÏe jsme vám amputovali ruce.“

EVER“ — stáfií 6—7 t˘dnÛ, vakcinované,
odãervené bez PP. Odbûr v prosinci 2001.
MVDr. Jaroslav Janáãek, Olomoucká 399,
783 91 Uniãov, Tel.: 0643/ 45 43 68, Mobil:
0604/83 61 46 nebo 0776/ 33 20 47
• Prodám podsklepenou garáÏ ve ·tram-

berku Pod palárnou, cena 80 000 Kã. Tel.:
0737/14 71 69
• Pivo a víno zdarma! Ke kaÏdému jídlu

v restauraci penzionu Stará ‰kola na námûstí ve ·tramberku, tel. 0737/71 58 26

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 0656 / 81 20 85, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 13/2001. Uzávěrka 20. každého měsíce.
Pro Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová. Vyrábí Beatris, Dobrá

