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…z jednání rady
Nastává nejkrásnûj‰í mûsíc v roce. Jedin˘
ze v‰ech mûsícÛ má dvû pojmenování —
star‰í máj (z latinského maius) a mlad‰í
kvûten (podle kvetoucí pfiírody). A co nás
ãeká podle pranostik, to ví jen vy‰‰í moc,
protoÏe: „májová vlaÏiãka — naroste traviãka; májov˘ de‰tíãek — poroste chlebíãek“,
ale také „kdyÏ v máji nepr‰í, ãerven to dovr‰í“. Tak si poãkáme, co nám májové dny pfiinesou a mimo jiné si poãkáme i na to, co
nám pfiinese vstup do Evropské unie, jejíÏ
souãástí se od 1. kvûtna 2004 stáváme.
Rada mûsta se se‰la na svém 24. zasedání
20. dubna a na pofiadu byly aktivity kulturní, cestovní ruch a vydávané tiskoviny, propagaãní materiály a internet. Zprávy pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu Vûra
Michnová spolu s pfiedsedou komise kulturní a cestovního ruchu Antonínem Kramoli‰em. Rada vzala na vûdomí pfiehled kulturních a spoleãensk˘ch akcí v roce 2004, informaci o pfiípravû turistické sezony na tento rok a seznámila se s informacemi kolem
vydávání mûsíãníku ·tramberské novinky,
ãtvrtletníku Zpravodaj mûsta ·tramberka
a také s novû pfiipraven˘mi propagaãními
materiály. Radní nemûli zásadních pfiipomínek k pfiedloÏen˘m materiálÛm, jen se rozvinula diskuze kolem programového sloÏení kulturních akcí. Bylo by fajn uspofiádat
vystoupení v˘znamn˘ch osobností kultury,
aÈ uÏ z oblasti hudby nebo divadla, ale „kde
na to vzít a nekrást“ (jak se lidovû fiíká). Ale
zase, kdyÏ to vezmeme kolem a kolem, máme bohaté kulturní léto a kaÏd˘ mûsíc, i mimo sezonu, nûjak˘ program, a to také díky
na‰im umûlecky smûrovan˘m spolkÛm hudebním i divadelním. Ale jednou na to tfieba

budeme mít a pak si vyskoãíme. Diskuze kolem internetov˘ch stránek se nesla v kladném duchu. Na tomto místû bych ráda podûkovala sv˘m spolupracovníkÛm z oblasti
kultury a cestovního ruchu za spolehlivost,
pracovitost, nad‰ení i za to mnoÏství hodin
navíc stráven˘ch pfii pfiípravû kulturních
programÛ, v˘stav, pfiípravû tiskovin, besed,
soutûÏí pro dûti, propagaãních materiálÛ,
internetu a mnoh˘ch dal‰ích ãinnostech.
SlouÏíme svému mûstu i jeho náv‰tûvníkÛm.
Rada znovu projednala poÏadavek komise
kulturní a cestovního ruchu ohlednû neumisÈování prodejních stánkÛ na Námûstí
a pro rok 2004 v‰ak schválila jejich umístûní v tomto prostoru. Byl uloÏen úkol Vûfie
Michnové zvefiejnit v˘bûrové fiízení na provozovatele areálu hradu ·tramberka podle
podmínek schválen˘ch radou. Dal‰ím úkolem byli povûfieni místostarostka Jindfii‰ka
Kundlová a investor Jan Kozlovsk˘, aby jednali o smluvních podmínkách vyuÏití areálu oãní léãebny firmou Reditus o. p. s. z Ostravy Zábfiehu a místostarostce Jindfii‰ce
Kundlové byl uloÏen úkol projednat návrh
mandátní smlouvy o pfievodu správy bytÛ
mezi mûstem ·tramberkem a firmou Rekaz, s. r. o. Kopfiivnice s právniãkou a pfiipravit v˘sledek na jednání do zastupitelstva
mûsta. Byly schváleny tfii návrhy na pfiivolení k v˘povûdi z nájmu bytÛ u neplatiãÛ.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila smlouvy s âesk˘m Telecomem, a. s.
Praha na zfiízení vûcného bfiemene ve vûci
telekomunikaãních sítí na území mûsta,
smlouvu o partnerství s mûstem Kopfiivnicí
na spolufinancování tendrové dokumentace
pro v˘stavbu haly v podnikatelském areálu
Kopfiivnice a povûfiila starostu, Ing. Jana Sochu, podpisem tûchto smluv. Také byla
schválena smlouva o v˘pÛjãce mezi mûstem
a Kotouãem ·tramberk, spol. s r. o. na PC.

Rada schválila finanãní pfiíspûvky nûkter˘m
místním organizacím a spolkÛm a také
pfiíspûvek na technické zaji‰tûní 1. etapy
mezinárodního cyklistického závodu Ïen
Gracia Orlová 2004. Nebyly schváleny nûkteré finanãní pfiíspûvky a také dodatek ke
smlouvû na zpracování jednostupÀové projektové dokumentace k akci „Areál relaxace
a rekreace Libotín – ·tramberk“. Radní vzali na vûdomí nabídku firmy Reditus
o. p. s z Ostravy Zábfiehu o pfievodu oãní léãebny a hlá‰enou jednohodinovou stávku
zamûstnancÛ Z· ·tramberk.
Zastupitelstvu mûsta rada doporuãila
k projednání uvolnûní finanãní ãástky na
nezbytnû nutné stavební úpravy ke zprovoznûní stávajícího koupali‰tû na Libotínû pro
leto‰ní sezonu a pfiidûlení pfiíspûvku na pofiízení nov˘ch stejnokrojÛ ãlenÛm SHDOM· (dechovky).
Jarní poãasí nás v‰echny trochu v hloubi
du‰e jitfií. Pfiichází období rozpuku, dobré
nálady, obãas nepopsatelné nostalgie, ale to
v‰echno k jaru patfií a protoÏe „KaÏd˘ den
má své dary“, doãká se kaÏd˘ z nás. Krásné
dny, krásnou pohodu v nejkrásnûj‰ím mûsíci roku pfieje
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane starosto…
Dnes jsem se zastavila na slovíãko k panu
starostovi a zeptala se ho na to, co se povídá.
1. Probleskly tiskem zprávy o tom, Ïe
v leto‰ním roce se provedou nezbytné
opravy koupali‰tû na Libotínû a v letní sezonu bude otevfieno. Co je na tom pravdy?
Ta my‰lenka se zrodila na vefiejném pfiedstavení projektu „Areál rekreace a relaxace
Libotín“. JelikoÏ v leto‰ním roce v Ïádném
pfiípadû nebude v provozu koupali‰tû dle
nového projektu, je vÛle zastupitelÛ provést
nejnutnûj‰í stavební úpravy starého stávajícího bazénu a na poãátku ‰kolních prázdnin
tento bazén zprovoznit tak, jak byli obãané
a náv‰tûvníci zvyklí z minulosti
2. Kolik bude stát oprava?
Stavební úpravy a nátûry by nemûly pfiekroãit 300 tis. Kã.

3. Odkud bude ãerpána voda do bazénu?
Z nového vrtu pod mezí a lesem. V tûchto dnech byly dokonãeny ãerpací zkou‰ky.
Voda je nezávadná a vydatná (cca 2,1 l/sec.)
a alespoÀ ji vyzkou‰íme v provozu.
4. Na jak dlouho vidíte tuto provizorku
provozu schopnou?
Nejménû na 1 rok, respektive do doby definitivního dofie‰ení a schválení financování
nového projektu.
Za odpovûdi i ãas dûkuje V. M.

VáÏení spoluobãané
Proces zámûru v˘stavby nového závodu
cementárny v areálu spoleãnosti Kotouã
s. r. o. rakousk˘m investorem spol. Lasselsberger vstupuje do fáze stavebního fiízení.
Mûsto ·tramberk uplatnilo v prÛbûhu projednání vlivÛ na Ïivotní prostfiedí 6 zásadních poÏadavkÛ na investora. Na‰e poÏadavky jsou jiÏ zapracovány do realizaãní dokumentace a akceptovány v rozhodnutí MÎP.
Jednou z podmínek byl pfievod k mûstu
pfiilehlé ãásti Kotouãe z majetku spoleãnosti Kotouã spol. s r. o. do majetku mûsta
·tramberka za symbolickou cenu. Pfiíslu‰ná
smlouva byla jiÏ v 12/2003 schválena Zastupitelstvem mûsta a je pfiipravena k podpisu.
Dal‰í z podmínek bylo zaji‰tûní postupné
prÛbûÏné rekultivace lomu v návaznosti na
postupné ukonãování tûÏby. Projekt rekultivace je na stavebním úfiadû MÚ k nahlédnutí.
Jinou podmínkou pro vydání stavebního
povolení bylo vypracování úãinné formy fiízení pro event. náhrady ‰kod v dÛsledku tûÏební ãinnosti spoleãnosti bez nutnosti obracet se k soudu. Pfiíslu‰ná Dohoda je nyní
k dispozici na webov˘ch stránkách mûsta
www.stramberk.cz. Pfiipomínkujte ji písemnû do 31. 5. 2004.
Mûsto se vefiejnû zavázalo, Ïe nedopustí,
aby ‰kodlivé vlivy (hluk, prach, imise, otfiesy,
dopravní zátûÏ…) v souvislosti s provozem
nové cementárny obtûÏovaly obyvatelstvo
nad povolené limity ãesk˘ch norem a zákonÛ a zajistí vefiejnû dostupn˘ monitoring.
Tento slib je pfiipraveno dodrÏet, neÏ dá
koneãn˘ souhlas k zahájení v˘stavby nového závodu a jeho provozu.
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Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Mûsto ·tramberk zve obãany
na vefiejnou schÛzi se zastupiteli
mûsta k problematice
SPRÁVA MùSTSK¯CH NÁJEMNÍCH
BYTÒ
Beseda se uskuteãní
v pondûlí 3. kvûtna 2004
v sále Kulturního domu
na Námûstí ·tramberk od 16.30 hod.

Vedení mûsta upozorÀuje ubytované
v obj. ãp. 751 na Bafiinách, Ïe
v souvislosti s pfiipravovanou
rekonstrukcí tohoto objektu chystá
domovní schÛzi za úãasti investora
a dodavatelské firmy VCES a. s.
Olomouc. Termín setkání bude
upfiesnûn na domovní v˘vûsce
v prÛbûhu mûsíce kvûtna.

Informace oddûlení TS

Rybské paseky
u zásobníku plynu

10.50—11.30 hod.

Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.

Volby
VáÏení obãané,
11.—12. ãervna tohoto roku se uskuteãní volby do Evropského parlamentu. Ve
·tramberku budou zfiízeny 4 okrsky (ZU·
Bafiiny, DDM, KD, Dallas). Do 12. 5. 2004
mohou politické strany, hnutí a koalice, jejichÏ kandidátní listina byla zaregistrována
delegovat 1 ãlena a 1 náhradníka do okrskové volební komise písemnû k rukám starosty mûsta. BliÏ‰í informace o harmonogramu voleb, zápisu do zvlá‰tního seznamu voliãÛ, vydání voliãského prÛkazu aj. obdrÏíte
na MÚ.
Informace o dobû a místû konání voleb
a termínu doruãení hlasovacích lístkÛ zvefiejníme v pfií‰tích ·N.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 7. kvûtna a v sobotu 8. kvûtna
2004 se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude
provádût firma SLUMEKO Kopfiivnice. Zastávky vozidla:
Pátek 7. 5. 2004
Bafiiny u restaurace
Bafiinka
Bafiiny u zahrádkáfiské
osady
Paneláky u Domu
mládeÏe
DráÏné u vlakového
nádraÏí
Zauliãí parkovi‰tû
u ‰koly

15.00—15.45 hod.
15.50—16.20 hod.
16.25—17.10 hod.
17.15—17.50 hod.
18.00—18.45 hod.

Sobota 8. 5. 2004
Námûstí
8.00—19.00 hod.
Závi‰ická ulice
9.10—10.10 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch 10.15—10.45 hod.

49. v˘roãí skonãení
2. svûtové války
V tûchto dnech vzpomínáme 49. v˘roãí
skonãení 2. svûtové války. Válka, která zbyteãnû zniãila tolik lidsk˘ch ÏivotÛ a pfiinesla
tolik útrap, pláãe a smutku. Ve ·tramberku,
podle záznamÛ, padli ve 2. svûtové válce 3
vojáci zahraniãního odboje, 2 partyzáni, 7
Ïen, 29 muÏÛ a zÛstali nezvûstní 2 muÏi.
Kromû tûchto obûtí bylo vûznûno dal‰ích 37
muÏÛ a 12 Ïen.
V nedûli 6. kvûtna v 5 hodin ráno vystfielili Rusové poprvé smûrem ke ·tramberku
a pfied 6. hodinou se ozvaly dal‰í 3 salvy. Bylo po‰mourno, hodnû pr‰elo, ale k poledni
se poãasí vyjasnilo. V‰ichni vy‰li do ulic
a nad‰enû vítali osvoboditele, hrála mûstská
hudba: „Na Trúbû, na kostele, u radnice zavlály hned pfii vstupu sovûtského vojska ãeské prapory na dÛkaz velké události. Mezi
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lidmi se objevili i ti, ktefií se dosud skr˘vali.
K 11. hodinû skonãil pochod armády.“ „Îeny pfiiná‰ející ko‰e kvûtin, podávají vojínÛm, zastavují je, ãastují, dávají zákusky.
Jeli koÀmo, v autech, na vozech, ‰li pû‰ky
a zas jeli. ·lo jich tisíce“. Ze vzpomínek paní uãitelky Olgy Îerdíkové.
V. M.

Oslava v matefiské ‰kole
6. dubna 2004 oslavila Matefiská ‰kola
·tramberk Bafiiny 45. v˘roãí otevfiení ‰koly.
Den zaãal „Dnem otevfien˘ch dvefií“, kterého vyuÏili nejen zájemci z fiad b˘val˘ch
pracovníkÛ, ale i rodiãe s dûtmi, budoucími
Ïáãky matefiské ‰koly.
Odpolední oslavu zahájily dûti velkého
oddûlení sv˘m hudebním vystoupením, které navodilo tu správnou slavnostní atmosféru. Za úãasti pozvan˘ch hostÛ byla pfiipomenuta historie ‰koly od poãátku aÏ po její
souãasnost. Dárky, které ‰kola obdrÏela od
fieditele závodu Kotouã ·tramberk spol.
s r.o. ing. B. Volného, místostarostky mûsta
·tramberka pí. J. Kundlové, fieditelky Z·
·tramberk Mgr. B. Hyklové a b˘valé fieditelky ‰koly pí V. Halamíkové, potû‰ily v‰echny.
Podûkování patfií v‰em pracovníkÛm ‰koly, pozvan˘m hostÛm i rodiãÛm dûtí.
Stanislava Juráková, M· ·tramberk Bafiiny

Ekologie
Upozornûní pro provozovatele
mal˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní
UpozorÀujeme v‰echny právnické i fyzické osoby, které provozují malé stacionární
zdroje zneãi‰tûní ovzdu‰í, pfii své podnikatelské ãinnosti, na povinnost dle zákona
ã. 86/2002 Sb. o ochranû ovzdu‰í nejménû
jedenkrát za 2 roky zaji‰Èovat prostfiednictvím oprávnûné osoby mûfiení úãinnosti
spalování, mûfiení mnoÏství vypou‰tûn˘ch
látek a kontrolu stavu spalinov˘ch cest. Jedná se o zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného v˘konu 15 kW a u zdrojÛ spalujících plynná nebo kapalná paliva
od jmenovitého tepelného v˘konu 11 kW.

Úãinnost spalování, mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu spalinov˘ch cest
u mal˘ch spalovacích zdrojÛ mÛÏe zji‰Èovat
jen osoba, která je drÏitelem platné autorizace. Seznam autorizovan˘ch osob je uveden na internetov˘ch stránkách ministerstva Ïivotního prostfiedí www.env.cz nebo na
stránkách www.skcr.cz, dále je k dispozici na
Mûstském úfiadû ve ·tramberku — oddûlení
stavební úfiad, silniãní hospodáfiství, doprava
a Ïivotní prostfiedí a na Mûstském úfiadû
Kopfiivnice — odbor Ïivotního prostfiedí
a zemûdûlství — správní budova Tatry.
Vzhledem k tomu, Ïe uveden˘ zákon je
úãinn˘ od 1. 6. 2002 a provozovatelé jsou ode
dne úãinnosti zákona povinni zajistit autorizované mûfiení nejménû jedenkrát za 2 roky,
je nutné zajistit první mûfiení u mal˘ch spalovacích zdrojÛ v termínu do 31. 5. 2004.
Provozovatelé uveden˘ch zdrojÛ jsou zároveÀ povinni oznámit obecnímu úfiadu
provedení poÏadovaného mûfiení, resp. kontroly a v˘sledky mûfiení do 30 dnÛ od data
jeho uskuteãnûní.
Uvedené povinnosti se dle zákona
o ochranû ovzdu‰í nevztahují na provozovatele mal˘ch stacionárních zdrojÛ umístûn˘ch v rodinn˘ch domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s v˘jimkou
pfiípadÛ, kdy jsou provozovány v˘hradnû
pro podnikatelskou ãinnost — tzn. v pfiípadû, Ïe je napfi. v rodinném domû provozováno kadefinictví a tato provozovna je vytápûna stejn˘m kotlem jako rodinn˘ dÛm, provozovatel zdroje nemusí mûfiení provádût.
Naopak, v pfiípadû, Ïe je tato provozovna napojena na samostatn˘ kotel, je provozovatel
povinen zajistit na tomto kotli autorizované
mûfiení. Pokud je provozovatelem nezisková
organizace, napfi. pfiíspûvková organizace
obce, státní ‰kola apod., nepodléhá uveden˘m povinnostem a nemusí tedy zmínûné
mûfiení zaji‰Èovat.
Povûfien˘ mûstsk˘ úfiad je povinen od
1. 6. 2004 dle zákona o ochranû ovzdu‰í pfiistoupit ke kontrole plnûní uveden˘ch povinností a v pfiípadû zji‰tûní nedostatku ãi
neplnûní povinnosti uloÏit provozovateli
malého zdroje zneãi‰tûní ovzdu‰í pokutu ve
v˘‰i od 500 do 150 000 Kã.
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Vzhledem k tomu, Ïe uvedené povinnosti jsou pro provozovatele mal˘ch zdrojÛ nové a v‰ichni provozovatelé jsou s nimi seznámeni, upozorÀujeme touto cestou provozovatele uveden˘ch spalovacích zdrojÛ na
popsané povinnosti. Vûfiíme, Ïe tak alespoÀ
ãásteãnû napomÛÏeme k jejich snadnûj‰ímu
naplnûní a zároveÀ pfiedejdeme pfiípadn˘m
sankãním platbám za nesplnûní povinností.
Pro informaci uvádíme, Ïe mûfiení 1 topidla
a kontrola spalinov˘ch cest stojí cca 1000 Kã.
V pfiípadû nejasností mÛÏete kontaktovat
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk — oddûlení stavební úfiad, silniãní hospodáfiství doprava
a Ïivotní prostfiedí — Mgr. Radka Krysová
— tel.: 556 812 086 nebo Mûstsk˘ úfiad
Kopfiivnice, odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství — paní Monika Paliãková — tel.:
556 494 920.

berou v‰echno, co není pfiimontované,
a pak to odná‰ejí do sbûren. Proto vás Ïádám, abyste byli v‰ichni v‰ímaví ke svému
okolí a podobné chování v jednom i druhém
pfiípadû nám nahlásili.
tel. 736 670 513, nebo 606 909 624, pevná linka 556 812 252
e-mail: mp_stramberk@sendme.cz

UpozorÀujeme v‰echny subjekty podnikající v zemûdûlství, Ïe na MûÚ, oddûlení
SÚ, SHaD, ÎP jsou k dispozici programy pro
získání dotací z EU na ochranu a obnovu Ïivotního prostfiedí.

Neznám˘ za dvefimi — rady pro seniory

Mgr. Radka Krysová

Policejní koutek
Máme tady jarní období. Je hezky, teplo.
Vût‰ina spoluobãanÛ se pustila do úklidu.
Znovu visí venku prádlo na ‰ÀÛrách. JenomÏe stále jsou mezi námi i takoví spoluobãané, kter˘m je v‰echno jedno a protoÏe
je je‰tû topná sezóna, tak spálí v‰echno, co
dÛm dá. Hust˘ d˘m a popílek se vzná‰í ve
vzduchu a nejenom Ïe padá na to ãisté prádlo sousedÛ, ale co je mnohem hor‰í, v‰ichni to musíme d˘chat.
I kdyÏ mûstská policie dûlá co mÛÏe a ihned po nahlá‰ení vyjíÏdí na kontroly, pfiesto
apeluji na v‰echny takové, co do kamen házejí ve‰ker˘ odpad: „KdyÏ uÏ vám je jedno,
co padá na vá‰ dÛm, berte ohled na ostatní
kolem vás. MoÏná zrovna va‰e dcera, nebo
vnuãka jsou ãasto nemocné, nebo mají rÛzné alergie a to díky takov˘m, jako jste VY.“
Dne 15. 4. 2004 byli po upozornûní obãany zaji‰tûni obãané romského pÛvodu, jak
na statku „sbírají Ïelezo“. Jsou to lidé, ktefií

Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk

Upozornûní pro obãany
VáÏení spoluobãané,
na základû zvy‰ujícího se poãtu krádeÏí
a podvodného vylákání penûz, jejichÏ obûtmi se stále ãastûji stávají star‰í lidé, jsou následující fiádky urãeny zejména vám v zájmu zv˘‰ení bezpeãnosti a ochrany pfied pachateli této trestné ãinnosti.
• Neotvírejte nikdy dvefie svého bytu,
dokud si nejste naprosto jisti, Ïe ãlovûka za dvefimi znáte. Pokud vás nûkdo
oslovuje jménem, je‰tû to neznamená,
Ïe vás zná. Jméno si pfieãetl na vizitce
nebo na dopisní schránce.
• Stává se, Ïe si pachatelé loupeÏn˘ch
pfiepadení obstarávají fale‰né prÛkazy
a vymyslí si pádn˘ dÛvod pro to,
abyste jim otevfieli (nevolnost, porucha
na topení, kontrola televizní pfiípojky,
vzkaz nebo telegram, nutnost rychle
zatelefonovat pro pomoc atd.). Nikdy
takové lidi nepou‰tûjte do bytu, i kdyby vypadali dÛvûryhodnû.
• Pokud je jejich Ïádost naléhavá, fieknûte jim, aby pfii‰li znovu v doprovodu
ãlovûka ze sousedství, kterého znáte,
pfiípadnû pfied vstupem cizího ãlovûka
do obydlí zavolejte souseda, známého
nebo ãlena rodiny. Pokud máte telefon, mÛÏete si dotazem ovûfiit, zda
uveden˘ podnik k vám skuteãnû takového ãlovûka poslal.
• Do zabezpeãeného bytu nesmíte pou‰tût kaÏdého kdo zazvoní. MÛÏe jít
o rÛzné podivné existence nabízející
pochybné zboÏí a sluÏby, pfiíslu‰níky
nejrÛznûj‰ích náboÏensk˘ch seskupení a sekt ale i o tzv. „tipafie“ pfievleãené
ãi vydávající se za montéry nebo jiné
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•
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pracovníky provádûjící odpoãty plynu
nebo elektfiiny nebo pracovníky sociálních ãi finanãních sluÏeb. Záminky
pro vniknutí do bytu nebo domu jsou
rÛzné. MÛÏe se jednat o prodej spotfiebního zboÏí, textilu, nabídky sjednání
poji‰tûní, spofiení. V neposlední fiadû
pachatelé vyuÏívají soucitnosti star‰ích
obãanÛ a jejich pfiípadné neutû‰ené situace v rodinném zázemí samoty apod.
NeÏ otevfiete dvefie, vÏdy si zjistûte,
kdo za nimi stojí. Dobré je vyuÏívat
chránûn˘ prÛzor (panoramatické kukátko), kter˘ má úhel zábûru dvû stû
stupÀÛ a umoÏní vidût i postavu skrãenou tûsnû u dvefií. Jinou moÏností je
vyuÏití bezpeãnostního fietízku, dvefiního zastavovaãe anebo vymezovaãe
‰tûrbiny s kovov˘m ramenem. V‰e slouÏí pouze k pootevfiení dvefií k pfiedání
po‰ty nebo rozhovoru s neznámou
osobou. Moderní technika v rÛzn˘ch
aplikacích nabízí vyuÏití domácího videotelefonu s elektromechanick˘m
ovládáním vstupních dvefií (napfi. u rodinn˘ch domkÛ, nové bytové v˘stavbû).
Udûlejte nûco pro ochranu svého majetku a neãekejte aÏ se vám nûco ztratí! Pfii v˘bûru konkrétního zabezpeãovacího zafiízení, poji‰Èovny a firmy vybírejte vÏdy vzhledem ke sv˘m rizikÛm, podle své kapsy a z více moÏností
— jediná doporuãová moÏnost nemusí b˘t tou nejoptimálnûj‰í!
U cennûj‰ích vûcí si pofiiìte fotodokumentaci, zapi‰te v˘robní ãísla pfiedmûtÛ (nemusí jít jen o pfiedmûty nejdraÏ‰í z hlediska ceny, ale i z historické nebo
osobní hodnoty) pro jejich pfiípadné nutné
vyhledání pfii krádeÏi ãi pojistné události!
Mûjte svou domácnost pod dohledem
i o dovolené — byt nepravidelnû kontrolujte (vãetnû vybírání schránek) pomocí sousedÛ, pfiíbuzn˘ch a znám˘ch.
KdyÏ je nûkdo nezám˘ za va‰imi vstupními dvefimi, zachovejte klid, a vyuÏijte
v˘‰e popisované moÏnosti. V‰ude a pfii
kaÏdém napadení vyuÏívejte prostfiedky individuální ochrany jednotlivce.
VyuÏijte sv˘ch bohat˘ch Ïivotních zku‰eností pfii fie‰ení nenadál˘ch situací.
V pfiípadû podezfiel˘ch okolností volat
ihned linku 158.

Vyhlá‰ení v˘bûrového
fiízení na provozovatele
areálu hradu ·tramberka
Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66
·tramberk vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na
provozovatele areálu hradu ·tramberka za
tûchto podmínek:
1. jeden správce celého areálu
2. pfiedloÏení koncepce fungování areálu —
podnikatelsk˘ zámûr na:
a) restauraci Chaty dr. Hrstky
b) JaroÀkovu útulnu a vûÏ Trúbu (stálá
expozice z historie hradu a mûsta)
c) vyuÏití venkovních prostorÛ areálu
(ctít historick˘ prostor areálu a úzkou
spolupráci s mûstem v oblasti kultury
a cestovního ruchu)
3. pfiedloÏení referencí o osobû Ïadatele:
— bezúhonnost, solventnost a solidnost
(v˘pis z rejstfiíku trestÛ ne star‰í 3
mûsícÛ),
— zku‰enosti z oblasti cestovního ruchu a restauraãních sluÏeb
— znalosti z oblasti kultury,
— prokazatelné organizaãní schopnosti.
4. prokázání znalostí místních pomûrÛ,
historie a tradic, vztah ke ·tramberku
5. pfiedpokládan˘ termín zahájení ãinnosti
je k 1. 11. 2004
Termín odevzdání pfiihlá‰ky do v˘bûrového fiízení do 25. 6. 2004 v písemné a elektronické podobû na adresu: Mûstsk˘ úfiad
·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
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70 let

Jubilanti

Program kina ·tramberk

v mûsíci kvûtnu 2004

na kvûten 2004
Nedûle 2. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

Jitfienka ·varcová
Stanislav Bortel
Vûra Urbanãíková

NA PLN¯ PLYN

80 let

Stanislav Jan‰a
Zdenka Staryszáková

Akãní, titulky, 110 min, od 12 let
Rychlá závodní auta, rivalita, pfiátelství, láska. Michael Vaillant musí bûhem prestiÏního
závodu zachránit svoji rodinu, lásku i Ïivot.

81 let

Jan Luká‰ek

Nedûle 9. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

82 let

Anna Hajdová
ZdeÀka Holubová

KAME≈ÁK 2
Komedie, 100 min, pfiístupn˘
Pokraãování úspû‰né komedie ZDE≈KA
TRO·KY. V hlavních rolích opût uvidíte
Václava Vydru a Janu Paulovou.

83 let

Anna Juráková

84 let

Josef Lo‰ák

85 let

Matilda VaÀková
Ludmila Chovancová

Nedûle 16. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

86 let

Ludmila Petrá‰ová

91 let

Josef Chalupa

Akãní komedie, titulky, 108 min, pfiístupn˘
Vydejte se hledat Helldorado. V hlavní roli
The Rock akãní hrdina pro nové tisíciletí.

95 let

Marie Davidová

Nedûle 30. 5. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

VÍTEJTE V DÎUNGLI

Blahopfiejeme
Vedení mûsta ·tramberka a ãlenové
SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let
pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu

Narozené dûti
Ondfiej âuvala
Adam Jefiábek
Veronika Kfienková
Bronislav Musil
Gabriela ·tûpánová

ÚSMùV MONY LISY
Romantick˘ pfiíbûh, 115 min, titulky, pfiístupn˘
Pfiíbûh Ïeny, která mûla velké srdce a tvrdou
hlavu. JULIA ROBERTS v hlavní roli.

NA MùSÍC âERVEN P¤IPRAVUJEME
PIKOVÁ TROJKA
POSLEDNÍ SAMURAJ
KILL BILL 2
NESNESITELNÁ KRUTOST

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce

Zemfielí
Ludmila Bajerová
Ludvík Dostál
Marie Urbánková

âest jejich památce

Restaurace na hfii‰ti na Bafiinách
pofiádá za spolupráce fotbalového oddílu
TJ Kotouã ·tramberk dne 15. 5. 2004
P¤EDPOUËOV¯ LETNÍ VEâER
Zaãátek ve 20.00 hod.
Hraje skupina Cizinci, vstupné 30 Kã
Srdeãnû zvou pofiadatelé
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První soukromá
ZU· Mis music o. p. s Kopfiivnice
vás srdeãnû zve na
KONCERT KE DNI MATEK
dne 18. 5. 2004 v Kulturním domû
na Námûstí. Zaãátek je v 15.30 hod.

ZU· ZdeÀka Buriana Kopfiivnice
a poboãka ·tramberk
vás srdeãnû zvou
na Ïákovsk˘ koncert
dne 27. 5. 2004 zaãátek v 16.30 hod.
v Kulturním domû na Námûstí

V˘sledky soutûÏní
pfiehlídky 3. roãníku
mlad˘ch recitátorÛ
ze dne 29. 3. 2004
SoutûÏe se zúãastnilo 31 dûtí z 1.—5. roãníkÛ
základní ‰koly. Porota ve sloÏení paní uãitelka
Sylva Dobeãková, Ïákynû 9. tfiídy Z· ·tramberk
Barbora ·imíãková a za Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
Vûra Michnová nemûla vÛbec lehk˘ úkol vybrat
ty nejlep‰í, protoÏe v‰ichni pûknû pfiedná‰eli. Nakonec byla sestavena listina vítûzÛ:
I. A
I. B
1. Lucie Matu‰ková 1. René Lo‰áková
2. Filip Dobiá‰
2. Eva Hanzelková
3. Jakub Dobiá‰
3. Tereza Filipová
II. A
II. B
1. Eli‰ka Obrková
1. Krist˘na Vincurová
2. Richard Konupka 2. Klára Rylková
3. Ester Lo‰áková
1. a Daniel Goch
III. A
IV. A
1. Marta Hrãková
1. Eva Hru‰kovská
2. Dominil Malík
2. Patrik Pop
3. Pavel Pavlas
3. Iveta Rajnochová
V. B
1. Ivana Matulíková
2. Jakub Poruba
3. Roman ·tirba V‰em blahopfiejeme

NezapomeÀte, Ïe 23. 5. 2004
je tradiãní ·tramberká pouÈ

DDM ·tramberk pofiádá
dne 28. 5. 2004
Dûtsk˘ den v parku u Z· ·tramberk
Budou vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe
v malování na témata:
„Co nebo kdo se ti líbí ve ·tramberku“
„Duhov˘ svût“ „Moje oblíbené zvífie“
Pfiipraveny hry a soutûÏe
Vstup zdarma, v˘stava obrazÛ
v pfiírodní galerii Národního sadu.
Zaãátek ve 14.00 hod.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Îenské radosti:
‚ Îeny pfies 50 nemají dûti, protoÏe by je
nûkam odloÏily a pak zapomnûly kam.
‚ Îivotní záhadou je fakt, Ïe po dvou mal˘ch dortíãcích pfiiberete 5 kilo.
‚ Nejlep‰í zpÛsob, jak zapomenout na
v‰echny trampoty, je vzít si malé boty.
‚ To pûkné na bydlení v malém mûstû je,
Ïe pokud nevíte, co dûláte, tak to zaruãenû
ví nûkdo jin˘.
‚ âím star‰í jste, tím tûÏ‰í je zhubnout, jelikoÏ za tu dobu se z va‰eho tûla a sádla stali dobfií kamarádi.
‚ Neuvûfiitelné! Povûsíte na chvíli ‰aty do
skfiínû a ony se scvrknou o dvû ãísla.
‚ V novinovém ãlánku tvrdili, Ïe pfiíznaky
stresu jsou: nadmûrné poÏívání potravin,
impulsivní nakupování a rychlá jízda. Blbost! Tak nûjak si pfiedstavuji perfektní den
Zápisy od soudu
‚ KdyÏ jsem vedl vola na jatka, potkal mû
a provokativnû se zeptal: „Tak kampak, vy
dva?!
‚ Roz‰lápl jsem mu br˘le, protoÏe neustále kecal do mariá‰e a tfiásl mi hlavou se slovy: „Pfied pouÏitím zatfiepat.“
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‚ Udivilo nás, Ïe si tu ruku vÛbec zlomil.
Po pivû nám spadnul z le‰ení tfiikrát
a vÏdycky se tomu jen vesele smál, neboÈ
mûl dle pfiedpisu helmu.
‚ V zamûstnání nechtûl jmenovan˘ vykonávat ani ty nejjednodu‰‰í práce s odÛvod-

nûním, Ïe musí sedût. Doufáme, Ïe mu
v tomto smûru vyhoví alespoÀ okresní soud.
‚ Jmenovan˘ je znám jako velik˘ dobrák,
kter˘ za svou manÏelku uklízí byt, myje nádobí, utírá prach… takÏe má v ‰irokém okolí pfiezdívku starej vÛl.
V. M.

Ze sportu
·tramberská desítka 2004
XXIV. Roãník silniãního bûhu na 10 km — sobota 17. dubna 2004
Závod probûhl za ideálního bûÏeckého poãasí
Kategorie A — MuÏi do 39 let
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hurtík Roman
Bitala Václav
Michna Pavel
Bradáã Petr
Jurák Tomá‰
Herman Jan
Ambros Jakub
Polach Zdenûk
Tonãík Petr
Melãák Tomá‰
Vrága Filip

AC Nov˘ Jiãín — 1983
KB RoÏnov — 1977
TJ Slezan FM — 1975
Sokol Doubí — 1978
MK Kopfiivnice — 1975
AC Nov˘ Jiãín — 1986
RoÏnov — 1987
BT Fren‰tát —1968
Multip Nov˘ Jiãín — 1971
MK Kopfiivnice — 1975
RoÏnov — 1988

1
2
3
4
5
6
7

Zátopek Jifií
Keller Antonín
Vrága Zdenûk
Mináfi Oldfiich
Kubín Vladimír
Gro‰ ·tefan
Link René

1
2
3
4
5

âiÏmár Petr
Kvita Josef
Smola Josef
Bednafiík Jifií
Hyvnar Josef

1
2

Piskofi Karel
Seltenreich Jan

Tichá — 1938
Studénka — 1941

1
2

Crhonková Veronika
Glovãíková Marie

AC Nov˘ Jiãín
SBK Kyjov

34:50:00
35:07:00
37:15:00
37:23:00
38:22:00
38:58:00
39:03:00
41:01:00
42:29:00
44:07:00
45:31:00

Kategorie B — MuÏi do 49 let
Kotouã ·tramberk — 1960
AK ASICS KromûfiíÏ — 1963
RoÏnov — 1958
Hodslavice — 1963
Kopfiivnice — 1962
Foto Morava — 1961
RoÏnov — 1962

37:31:00
37:47:00
39:05:00
40:32:00
42:16:00
42:24:00
42:39:00

Kategorie C — MuÏi do 59 let
SKP Nov˘ Jiãín — 1949
MK Kopfiivnice — 1951
MKS Ostrava — 1951
Mni‰í — 1945
Kopfiivnice — 1949

41:28:00
42:48:00
42:58:00
43:16:00
54:02:00

Kategorie D — MuÏi od 60 let
45:41:00
48:17:00

Kategorie E — Îeny
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47:35:00
51:43:00

Sponzofii:
ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, Kotouã ·tramberk s. r. o., MÚ ·tramberk, MUDr. Quarda Antonín
Dal‰í info na http://sweb.cz/stramberska.desitka a http://www.beh.cz

Nedûle na skalách
O zpestfiení nedûlního dopoledne dne 18.
4. 2004 se postaral DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk. Pro v‰echny odváÏné byla pfiipravena akce zamûfiená na záÏitek, kde si mohli
úãastníci vyzkou‰et lezení na cviãné horolezecké stûnû. Akce probûhla v tûlocviãnû Z·
·tramberk a v˘uku základÛ horolezectví
technicky zaji‰Èoval Mgr. Ludûk ·ebek, pedagog UP Olomouc spoleãnû s dal‰ími instruktory. Po pfiekonání poãáteãního ostychu se
úãastníci s nad‰ením zapojili do v‰ech aktivit pro nû pfiipraven˘ch, neodolali ani nûktefií rodiãe a v‰e si vyzkou‰eli spoleãnû s dûtmi.
Závûrem lze konstatovat velk˘ pozitivní
ohlas úãastníkÛ — dûtí i dospûl˘ch. Pfií‰tû
pfiijìte i vy pfiekonat sami sebe.
Za DDM ·tramberk Regina ·mahlíková

JUDO
‚ 20. bfiezna se konalo v Havífiovû mistrovství
kraje dorostu v Judu. Mezi ‰edesátkou borcÛ
nastoupili i ãtyfii zástupci ‰tramberského oddílu, ktefií v koneãném hodnocení vybojovali 3
medaile a 3´ postup na mistrovství âR.
Nejlépe zabojoval Radek Bár do 55 kg, kde
získal 2. místo. 3. místa obsadili do 60 kg Petr ·imek a do 66 kg. Petr Bayer (star‰í Ïák).
Na nejlep‰í cestû k medaili byl i Mirek Ondrejka do 73 kg. V zápase o postup do finále se
v‰ak nepfiíjemnû zranil a vypadá to, Ïe opustí na chvíli nejvy‰‰í pfiíãky ve své hmotnosti,
kde hraje del‰í dobu prim.
TéhoÏ dne odjela skupina ÏákÛ na turnaj do
Fr˘dku–Místku. PfiestoÏe se soutûÏe zúãastnili kluby Polska a Slovenska, nepatfiila mezi
pfiíli‰ obsazené. Po del‰ím medailovém pÛstu zde vybojoval Jakub Ludka 2. místo a potû‰itelné bylo umístûní dvou zaãínajících debutantÛ. Jan Bajer obsadil 3. místo do 46 kg.
a Lubo‰ Slováãek byl rovnûÏ tfietí do 42 kg.
K tomu pfiidal Václav Vafek je‰tû 5. místo do
55 kg. Ostatní uÏ tak úspû‰ní nebyli.

‚ Bez medaile se vrátili dva ‰tramber‰tí judisté z mistrovství âR. To se konalo v Jiãínû
za úãasti témûfi 230 borcÛ ãeské ‰piãky této
kategorie. Na‰e barvy zde zastupovali dva ze
tfií nominovan˘ch, kdyÏ se star‰í Ïák Petr
Bayer pfiedem omluvil. Petr ·imek a Radek
Bár startovali oba do 60 kg a roz‰ífiili tak
startovní pole na úctyhodn˘ch 39 závodníkÛ.
Oba zvítûzili v 1. kole, ve 2. kole pak byl ·imek vyfiazen domácím Jedliãkou. Bár byl úspû‰n˘ i ve 2. kole. Ve 3. pfies bodovou pfievahu nezvládl takticky závûr a prohrál s boskovick˘m Motlem. Do oprav pak nepostoupil
Ïádn˘ ze ·tramberákÛ.
‚ 10. dubna reprezentovali ‰trambersk˘
oddíl Judo ãtyfii ho‰i na Malé cenû Karviné.
Zde obsadil Petr ·imek 2. místo do 66 kg. 2.
byl téÏ Petr Bayer do 66 kg. star‰ích ÏákÛ. 3.
byl Martin Kocourek do 50 kg. st. Ï. Naprázdno tentokrát vy‰el Luba Slováãek.
‚ 17. dubna se pfiedstavili poprvé na‰i nejmen‰í (6—8 let) na Velikonoãním turnaji
benjamínkÛ a mlad‰ích ÏákÛ ve Vsetínû, kde
celkem startovalo na 120 nadûjí tfií moravsk˘ch krajÛ. Pûtice na‰ich se neztratila a dovezla 3 medaile: Klárka R˘cová obsadila 2.
místo do 47 kg. Luká‰ Kolek byl tfietí do 35
kg. Jedin˘ o málo zku‰enûj‰í Martin ·tábl
byl mezi mlad‰ími Ïáky do 50 kg. druh˘.
Za oddíl Juda Josef ·tábl

Kam za sportem
DDM ·tramberk a komise mládeÏe, sportu,
vyuÏití volného ãasu a ‰kolská
vás zvou na VIII. roãník soutûÏe
FIT RODINA dne 1. 5. 2004
zaãátek v 9.30 hod. na volejbalovém hfii‰ti
v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v tûlocviãnû Z·
·tramberk. SoutûÏit mohou celé rodiny
(mohou b˘t i neúplné) a jednotlivci
v 6 jednoduch˘ch disciplínách.
Startovné dûti 5 Kã, dospûlí 10 Kã
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DDM ·tramberk pofiádá
1. roãník ·tramberské ligy malé kopané
Kde: asfaltové hfii‰tû u Z· ·tramberk
Kdy: hrací dny pondûlí — pátek
SchÛzka dne 10. 5. 2004 v Sauna baru
v 17.00 hodin (po domluvû kapitánÛ
druÏstev bude zvolen hrací systém)
Jak: 2 ´ 30 minut (odvetné utkání)
Startovné 100 Kã za druÏstvo (5 + 1) hráãÛ
první tfii druÏstva obdrÏí ceny —
sponzor Sauna bar
Tabulka bude v Sauna baru — ‰atny zaji‰tûny

Petr Kubíček ml.

INSTALATÉR
VODA — TOPENÍ — ODPADY
— montáž zaříz. předmětů: vany, roh.
vany, umyvadla, záchody, pisoáry atd.
— montáž vodoměrů

OPRAVY A HAVÁRIE
mobil 737 610 674:

• Natáãení na video — digitál — profi
(svatby, jubilea), PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov, tel. 728 362 757, 556 759 389
• Odborová organizace Kotouã ·tramberk
pofiádá ve dnech 27.—30. kvûtna autokarov˘ zájezd na ·umavu za 2950 Kã.
Ubytování v hotelích s polopenzí u Lipenského jezera a v Îelezné Rudû.
BliÏ‰í informace podá Antonín Kramoli‰,
tel. 556 852 325, 556 873 235
• Pronajmu dÛm se zahrádkou ve ·tramberku. Tel. 556 852 525

Akce oprav

šicích strojů
v bytech zájemců
Ve Štramberku a okolí budu
takto opravovat stroje
ve středu 12. 5. 2004
dopoledne i odpoledne
volejte mezi 20 až 21 hodinou

553 628 936
Výhody:

Nabídka
Firma Mak-FES nabízí v rámci programu
„Město seniorům“ hotová jídla
sterilovaná ve skle.
Jedná se o 20 druhů jídel v jednotné ceně 20 Kč
V pátek 7. 5. 2004 v 13.00 hod. máte
možnost v Klubu seniorů na Dolní Baště
dostat proti podpisu jedno z nabízených jídel
zdarma a zároveň si zakoupit a objednat
další. Jídlo by se dováželo 1x za 14 dní.
Tato nabídka platí pro seniory
a sociálně potřebné.

‚ Opravím v bytě zájemců, případně
vezmu stroj do dílny.
‚ Ponechám na stroji trvalý kontakt
na sebe pro případný další servis.
‚ Záruky časově téměř neomezuji
‚ Při účtování beru ohled na
nezaměstnané apod.
‚ Benzín při této akci neúčtuji
Prodej náhradních dílů
Přijímám objednávky i na jiné termíny
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller z Opavy
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fa Martin Zdafiil
Nabízí:
1. Opravy spotřební elektroniky
— AUDIO – rádia, hi-fi vûÏe, CD pfiehrávaãe atd.
— VIDEO – televizory v‰ech typÛ a znaãek, videokamery, videa, satelitní pfiijímaãe
U televizorÛ moÏno opravu objednat pfiímo do domu bez pfiíplatku
2. Prodej a montáž satelitní techniky
— prodej digitálních SAT pfiijímaãÛ zn. HUMAX, EMTECH – vhodné pro pfiíjem CZ
programÛ ze satelitu
— prodej Fe a Al parabol TRIAX a jiné
— prodej LNB, natáãecích zafiízení fiízen˘ch pomocí DiseqC
— prodej pfiíslu‰enství – dekódovací karty, dekodéry, konektory, koax. kabely,
konzoly a dal‰í
Pfii objednání celého SAT kompletu montáÏ
ZDARMA
Adresa: Martin Zdafiil
Telefon:
Zauliãí 253
603 891 161
·TRAMBERK
IâO 478 51 635
DIâ 399 75 0212 4905

Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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