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…z jednání rady
Leto‰ní rok zaãal tak nûjak podivnû,
zfiejmû ho poznamenalo ne‰tûstí v jihov˘chodní Asii a informace, Ïe zde zahynulo
pfies 280 tis. lidí je hrozivá a dûsivá. Také
prÛbûh leto‰ní zimy je prapodivn˘. Donedávna skoro jarní poãasí zmátlo i nûkteré
stromy, ba dokonce ptáky i hmyz. A co na
to pranostiky? „Je-li teplo v lednu, sahá
bída ke dnu. KdyÏ v lednu vãely vyletují,
nedobr˘ rok ohla‰ují. Stále mírná povûtrnost v lednu chystá na únor nám zimy
bednu.“ No, moc veselé to není, ale Ïivot
uÏ je takov˘, musíme si ho zkrá‰lovat
a prosluÀovat.
Rada mûsta své první zasedání dne 12.
1. 2005 prosedûla ve vlaku, a to pfii cestû
na veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour, kter˘ se konal v Brnû. Na programu byly zprávy t˘kající se hlavních bodÛ
programÛ Rad mûsta ·tramberka na rok
2005, které radní schválili a hlavní body
programÛ Zastupitelstva mûsta ·tramberka na rok 2005 a ty byly doporuãeny
zastupitelstvu k projednání. Dále byla
schválena smlouva o závazku vefiejné
sluÏby k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti
území okresu Nov˘ Jiãín v souladu se zákonem o silniãní dopravû, smlouva o spolupráci pfii zaji‰tûní ostatní dopravní obsluÏnosti a platbû na úhradu prokazatelné
ztráty s mûstem Nov˘m Jiãínem a smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy na zfiízení
pfiedkupního práva s firmou Reditus,
o. p. s. Ostrava–Zábfieh. Rada povûfiila starostu ing. Jana Sochu podpisem tûchto
smluv. Rada doporuãila zastupitelstvu odkup 1 ks akcie firmy Connex, a. s. Ostrava

a k projednání kupní smlouvu a smlouvu
o zfiízení pfiedkupního práva k nemovitostem s firmou Reditus, o. p. s. Ostrava–Zábfieh.
Rada vzala na vûdomí v˘povûì manÏelÛ Umysov˘ch z nájmu nebytov˘ch prostorÛ areálu koupali‰tû na Libotínû a vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na provozovatele
areálu koupali‰tû ·tramberk–Libotín. Rada jmenovala v˘bûrovou komisi na toto
fiízení. Radní vzali na vûdomí nabídku firmy Centroprojekt, a. s. Zlín v souvislosti
se závûry projednávání nového zámûru
stavby areálu rekreace a relaxace ·tramberk–Libotín s pfiipomínkami. Rada doporuãila zastupitelstvu k projednání
úpravu odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva v souladu s nafiízením vlády
s úãinností od 1. 1. 2005. Po skonãení jednání se ãlenové rady zúãastnili prohlídky
veletrhu cestovního ruchu v Brnû. Letos
nás prezentovaly na veletrhu tfii subjekty:
Beskydy–Vala‰sko, Vala‰ské království
a samostatná expozice ·tramberka firmou ·míra–Print, s. r. o. Ostrava, na kterou ãásteãnû pfiispûla i firma Technoprojekt, s. r. o. Ostrava. Koneãnû byl ·tramberk dostateãnû zviditelnûn, jak si radní,
jezdící kaÏdoroãnû na tento veletrh, pfiáli.
V expozici Beskydy–Vala‰sko jsme mûli
svÛj panel i svÛj pultík s propagaãními
materiály, Vala‰ské království nás prezentovalo pfies své propagaãní materiály a firma ·míra–Print, s. r. o. Ostrava samostatnou expozicí. Zástupce firmy ·míra–
Print, s. r. o. Vladimír Gajda uspofiádal
prezentaãní konferenci s tématikou Tfii
symboly ·tramberka, která byla urãena
pro vefiejnost a pozvané subjekty podni-

kající v cestovním ruchu. Byly pfiipraveny
prezentaãní materiály firmy ·míra–Print
s. r. o. propagující ·tramberk a na této
konferenci vystoupili Vladimír Gajda zastupující firmu, ing. Jan Socha, starosta
mûsta a ing. Martin Zu‰tík, generální fieditel firmy Technoprojekt, s. r. o. ·tramber‰tí náv‰tûvníci veletrhu byli spokojeni
a nûjaké mouchy, které se objevily, se dají polapit pfied pfií‰tím veletrhem.
Asi nás ãeká je‰tû zima zlá a studená.
A tak tu zimu trochu o‰iìme a najdûme si
nûjaké radostné zamûstnání mysli — tfieba dobrou knihu, skvûl˘ film, dobr˘ vtip,
nebo bezva spoleãnost: „Kdykoliv se ãlovûk usmûje, tím spí‰e pak kdyÏ se zachechtá, o kousíãek nastaví ten svÛj cancourek Ïivota“(Sterne).
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane Babulíku…
Dnes jsem zavítala na finanãní oddûlení a vyzpovídala vedoucího ing. Josefa Babulíka:
1. Jak jsme hospodafiili v roce 2004?
Za co jsme vydali nejvíce penûz a odkud
jsme získali do rozpoãtu peníze?
Hospodafiení mûsta za uplynul˘ rok se
dá hodnotit jako dobré, pfiedpokládané
pfiíjmy se podafiilo naplnit na 100,28 %
coÏ znamená, Ïe do pokladny mûsta pfiibylo celkem 65,2 milionÛ korun. Zhruba
33 % tûchto pfiíjmÛ ãinily takzvané daÀové pfiíjmy, coÏ jsou peníze, které mûsto
dostává ze státní pokladny v souladu se
zákonem o rozpoãtovém urãení daní a dále to jsou finance, které mûsto vybere od
obãanÛ na základû obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek o místních poplatcích.
Dal‰ích 50 % pfiíjmÛ byly dotace ze
státního rozpoãtu, tzn. napfiíklad pfiíspûvek státu na provoz ‰kolsk˘ch a pfied‰kolních zafiízení (tyto finance rozpoãtem
mûsta pouze „proteãou“), dále pak ne-

vratné dotace na zabezpeãení v˘stavby
a rekonstrukci bytového fondu a na rekonstrukci sportovních zafiízení. Konkrétnû v loÀském roce se jednalo o 10 milionÛ korun na rekonstrukci tûlocviãny
a 7,92 milionÛ korun na rekonstrukci domu ã. p. 751 na Bafiinách, kde bylo vybudováno 24 bytov˘ch jednotek. Dal‰ích
730 tisíc korun byla dotace ministerstva
kultury na Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací. K této sumû mûsto ze svého rozpoãtu pfiidalo dal‰ích 346 tisíc korun a tyto prostfiedky byly vyuÏity na opravy.
Muzea na Námûstí a dále byly rozdûleny mezi Ïadatele jako úãast státu a mûsta
na opravách jejich nemovitostí. Zb˘vajících 17 % pfiíjmÛ bylo zabezpeãeno vlastní ãinností mûsta.
Na druhé stranû se také v˘daje mûsta
podafiilo udrÏet v pfiedpokládan˘ch ãástkách. Celkem bylo prohospodafieno 64,02
milionÛ korun. Jak jsem jiÏ uvedl zhruba
19 milionÛ bylo pouÏito na opravy a rekonstrukce sportovního zafiízení, na v˘stavbu bytov˘ch jednotek a na opravy objektÛ v mûstské památkové rezervaci.
Dal‰ích 11 milionÛ bylo pouÏito na zabezpeãení chodu základní ‰koly a matefisk˘ch ‰kolek. V prÛbûhu roku se dále podafiilo realizovat celou fiadu akcí s cílem
zvelebení mûsta. Také na nû byly vynaloÏeny nemalé finanãní prostfiedky. Jen
v krátkosti bych chtûl pfiipomenout v˘stavbu vefiejného osvûtlení u panelov˘ch
domÛ na NádraÏní ulici 160 tis. Kã, opravy komunikací — v˘mûna kanálov˘ch
vpustí 130 tis. Kã, ãi‰tûní pfiíkopu na Novojiãínské ulici, oprava kanalizace na ulici ·ÀÛrková, oprava koupali‰tû Libotín
340 tis. Kã, oprava hasiãárny 150 tis. Kã
atd. Na zabezpeãení a zkvalitnûní údrÏby
travnat˘ch ploch mûsta byl v závûru roku
zakoupen sekací stroj Husqarna v celkové
hodnotû 246 tisíc korun. V závûru roku se
dále podafiilo zaplatit bytov˘ dÛm
ã. p. 751 na Bafiinách v celkové hodnotû
1 638 000 Kã. Z v˘‰e uvedeného lze konstatovat, Ïe mûsto v roce 2004 hospodafiilo dobfie.
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2. Jak vypadá rozpoãet na rok 2005
a co lze v prÛbûhu roku oãekávat?
Co fiíci k rozpoãtu na rok 2005? Tento
byl schválen zastupitelstvem mûsta na jeho 13. zasedání dne 20. prosince 2004.
Rozpoãet byl sestaven jako vyrovnan˘,
coÏ znamená, Ïe pfiedpokládané pfiíjmy se
rovnají pfiedpokládan˘m v˘dajÛm. V leto‰ním roce zaãalo mûsto hospodafiit
s ãástkou 34,345 milionÛ korun. V prÛbûhu roku bude tato ãástka opût nav˘‰ena

o pfiípadné dotace. JiÏ dnes víme, Ïe se
bude pokraãovat v rekonstrukci a venkovních úpravách u domu ã. p. 751, dále v rekonstrukci a dostavbû tûlocviãny. âeká
nás plnûní celé fiady v˘znamn˘ch úkolÛ,
které vyplynuly z vefiejn˘ch schÛzí s obãany, jak se o tom zmiÀoval jiÏ v minulém
ãísle ·trambersk˘ch novinek starosta
mûsta ing. Jan Socha, a k realizaci úkolÛ
a dosaÏení cílÛ je tfieba finanãních prostfiedkÛ.
Za ãas i rozhovor dûkuje V. M.

Ovzdu‰í ve ·tramberku
I pfies snahu mûsta ·tramberka vycházet obãanÛm vstfiíc zavedením plynofikace,
umístûním sbûrn˘ch kontejnerÛ na separovan˘ odpad a pravideln˘m umísÈováním velkoobjemov˘ch van na netradiãní odpad, se opût v tomto zimním období setkáváme
s nepfiíjemnou skuteãností a tou je spalování ménû hodnotn˘ch paliv a komunálního
odpadu. K jejich spalování bezpochyby dochází i v tepl˘ch obdobích, ale ne v tak velké
mífie a s takto nepfiíjemn˘mi dÛsledky, kter˘mi není „pouze“ obtûÏování ostatních obãanÛ ned˘chateln˘m zápachem, kter˘ spalováním tûchto látek vzniká, ale i uvolÀování
zplodin do ovzdu‰í, které zásadnû ovlivÀují ovzdu‰í a Ïivotní prostfiedí celého svûta.

„Moravskoslezsk˘ kraj má nejhor‰í ovzdu‰í v zemi“
MF Dnes ze dne 14. 1. 2005

Co d˘chají ·tramberáci?
Zhor‰ování ovzdu‰í mimo velk˘ch podnikÛ pfiispívají znaãnou mûrou doprava
a pfiedev‰ím spalování nepatfiiãného odpadu mal˘mi zneãi‰Èovateli — majitelé rodinn˘ch domÛ a drobn˘ch firem.

Vliv látek vznikajících pfii hofiení na zdraví ãlovûka
·kodlivina

Chlorovodík
Kyanovodík
Oxid sifiiãit˘

Oxid uhelnat˘

Vliv na zdraví ãlovûka
a na Ïivotní prostfiedí
DráÏdí horní cesty d˘chací, zpÛsobuje korozi
materiálÛ (napfi. Ïelezobeton, beton), jeho
pÛsobením vznikají kyselé de‰tû viz. dále
Blokuje pfienos kyslíku do tkání tzv. tkáÀové d˘chání
Silnû dráÏdí d˘chací cesty a sliznice, zpÛsobuje zánût
plic, prÛdu‰ek a spojivek. Vysoké koncentrace mohou
zpÛsobit i smrt. Podílí se na vzniku kysel˘ch de‰ÈÛ
VáÏe se na krevní barvivo hemoglobin místo kyslíku
a blokuje tak jeho pfienos do tûla, tím zhor‰uje d˘chání.
Pfii vysok˘ch koncentracích aÏ udu‰ení. PÛsobí na
centrální nervovou soustavu (mozek, mícha),
zpomaluje reflexy, zpÛsobuje bolesti hlavy
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Spalovan˘ materiál
PVC (obaly, folie,
igelitové sáãky)
Umûlé tkaniny
Hnûdé uhlí, rostlinn˘
materiál, kauãuk
(napfi. pneumatiky)
Pfii spalování za
nedostateãného
pfiístupu vzduchu

TûÏké kovy

Vût‰ina je karcinogenní (rakovinotvorné),
embryotoxické (tzn. pfii embryonálním v˘voji plodu
zpÛsobují genetické poruchy, poruchy v˘voje
i odumfiení plodu), teratogenní (zpÛsobují vrozené vady
a abnormality ve v˘voji). Kumulují se v potravním
fietûzci.
Polychlorované
Existuje 210 slouãenin, vût‰ina je toxická
dibenzo-p-dioxiny a karcinogenní, udrÏují se v prostfiedí, kumulují se
a polychlorované v potravním fietûzci.
dibenzofurany
Styren
DráÏdí d˘chací cesty, pravdûpodobn˘ karcinogen.
Fenoly
DráÏdí sliznice, kÛÏi a d˘chací cesty
Ftaláty
OvlivÀují reprodukci ÏivoãichÛ, mají mutagenní úãinky
tj. zpÛsobují genetické zmûny, které se pfiená‰ejí na
potomstvo, jsou karcinogenní.
Vinylchlorid
Karcinogenní a mutagenní úãinky.

·tramberk — oblast se zhor‰enou
kvalitou ovzdu‰í!
V celostátním hodnocení v rámci vládního programu ke zlep‰ování kvality
ovzdu‰í byl ·tramberk zafiazen do kategorie OZKO (oblast se zhor‰enou kvalitou
ovzdu‰í)!
Pokud se ·tramberáci rozhodnou vytvofiit si v zimû takové prostfiedí, Ïe pro
‰tiplav˘ zápach ve vzduchu nebude moÏné vyjít ven, protoÏe tam nepÛjde d˘chat,
nebude moÏné povûsit venku prádlo, aniÏ
by páchlo jako kabát zaslouÏilého kominíka, budiÏ. Aãkoliv fiada obãanÛ spí‰e trpí díky tvrdohlavosti a bezohlednosti
sv˘ch sousedÛ a spoluobãanÛ. Problém je
ale v tom, Ïe tûmito „v˘stfielky“ zatûÏují
ovzdu‰í a Ïivotní prostfiedí celého Moravskoslezského kraje, celé âeské republiky,
Evropy i svûta.

Vliv zplodin na Ïivotní prostfiedí
Teplotní rekordy v lednu. Usychání jehliãnanÛ. Co se na nich podílí?
Látky vznikající pfii spalování se dostávají do ovzdu‰í, v atmosféfie se váÏou s vodou, probíhají chemické reakce za vzniku
nebezpeãn˘ch látek ve formû kyselin a jin˘ch slouãenin, které se s vodou ve formû
de‰tû, snûhu nebo krup dostávají zpût na

Plasty, uhlí, barviva,
nátûrové látky. UvolÀují
se do ovzdu‰í, ale
zÛstávají i v popelu

Pfii spalování
jakéhokoliv materiálu,
pokud je pfiítomen
chlor (napfi. PVC)
Polystyren
Dfievotfiíska
Plasty

PVC

zemsk˘ povrch, buì nad místem kde
vznikly, ãastûji se v‰ak zmûnou proudûní
vzduchu a termick˘mi posuny v atmosféfie dostávají na rÛzná místa po celé Zemi,
kde pÛsobí stejn˘mi úãinky. Okyselují pÛdu, vodu, oceány, nebezpeãné látky se
hromadí v tûlech vodních ÏivoãichÛ, vodních ptákÛ i vodních rostlin a mohou
zpÛsobit jejich pfiedãasn˘ úhyn a nemoci.
Polychlorované bifenyly zpÛsobují mimo
jiné u ptákÛ mûknutí vajeãné skofiápky,
poruchy v˘voje zárodku a tím neschopnost vyvést mláìata Pfii kontaktu s listy
rostlin pÛsobí ‰kodliviny na jejich strukturu a vyvolávají pfiedãasn˘ opad listÛ,
oslabení vegetace jejím usycháním a tím
oslabení produkce kyslíku, kter˘ je navíc
nahrazován produkcí zplodin z rÛzn˘ch
lidsk˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní.
Oxidy dusíku a síry se hromadí v atmosféfie a sniÏují pronikání sluneãního svûtla. Svûtlo a teplo, které nepohltí povrch
zemû se odráÏí zpût do atmosféry, kterou
díky nahromadûn˘m zplodinám obtíÏnû
proniká zpût do vesmíru a vût‰ina se vrací k povrchu zemû — vzniká tzv. „skleníkov˘ efekt“. To je dÛsledek oteplování planety, jak je jiÏ bohuÏel zaãínáme pociÈovat v‰ichni na celé Zemi — teplotní rekordy v lednu, chladná léta, v˘kyvy poãasí ve v‰ech roãních obdobích, ãasté záplavy a jiné pfiírodní úkazy.
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Pfiehled emisí základních zneãi‰Èujících látek v roce 2003,
jak je vydalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR
Kategorie zdrojÛ

SO2

NOx

182,5
5,5
32,6
220,6
5,8
226,4

141,4
4,4
13,6
159,4
164,4
323,8

VOC

NH3

kt/rok

Zvlá‰tû velké a velké zdroje
Stfiední zdroje
Malé zdroje
Celkem stacionární zdroje
Mobilní zdroje
Celkem

Zlep‰ení
„KaÏd˘ by se mûl vyjádfiit o tom, jak je
sám ochoten pfiispût k lep‰í kvalitû
ovzdu‰í,“
evropsk˘ komisafi Stavros Dimas

Zkvalitnûní ovzdu‰í nelze fie‰it pouze
omezováním velk˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní,
ale také omezením spalování nekvalitního paliva v rodinn˘ch domech a mal˘ch
firmách. ·tramberk nevyjímaje.
Zlep‰ení místního ovzdu‰í ve ·tramberku spoãívá ve zlep‰ení pfiístupu obyvatel a omezení spalování nepovolen˘ch
látek, které stanovuje vyhlá‰ka mûsta
·tramberka ã. 2/96. Nejedná se o bezv˘znamné ukazatele hodné pfiehlíÏení!
Zhor‰ení ovzdu‰í v chladn˘ch obdobích je prokázáno celosvûtovû. Pokud nedojde ke zlep‰ení, patrnû dojde ke zpfiísnûní emisních limitÛ a sledování spalovan˘ch látek nejen v EU.
Bc. ·árka ·imková

PoÏadavky na obãany mûsta
·tramberka:
‚ DodrÏovat vyhlá‰ku mûsta ·tramberka ã. 2/96 ze dne 20. 6. 1996 o ochranû
ãistoty ovzdu‰í a o zvlá‰tních poÏadavcích na druh paliva pro malé zdroje
zneãi‰tûní ovzdu‰í.
‚ SniÏovat spotfiebu látek zhor‰ujících
kvalitu ovzdu‰í

13,6
17,4
103
134
64
198

16
15
48,4
9,4
1,9
81,3

‚ VyuÏívat kontejnery na tfiídûn˘ odpad
(nelikvidovat tento odpad spalováním!)
‚ VyuÏívat pravidelného pfiistavování
velkoobjemov˘ch van na netradiãní
odpad (nelikvidovat tento odpad spalováním)
‚ Nespalovat ménûhodnotná paliva a komunální odpad stanovené vyhlá‰kou
mûsta ·tramberka ã. 2/96 ze dne 20. 6.
1996
‚ Informovat se o stavu ovzdu‰í ve mûstû
a jeho okolí, o moÏnostech ekologického vytápûní a sniÏování emisního
zatíÏení okolí

Opatfiení ze strany Mûstského úfiadu ·tramberk:
‚ Kontrola dodrÏování vyhlá‰ky mûsta
·tramberka ã. 2/96 stráÏníky mûstské
policie a povûfien˘mi pracovníky mûstského úfiadu.
‚ SniÏování emisí z dopravy, sníÏením
poãtu projíÏdûjících automobilÛ mûstem pomocí programu na vznik záchytn˘ch parkovi‰È
‚ Zavedení ekologického vytápûní ve
mûstû ·tramberku (plynové a elektrické vytápûní)
‚ Informace o moÏnostech ekologického
vytápûní a sniÏování emisního zatíÏení
‚ Finanãní postihy pfii poru‰ení vyhlá‰ky mûsta ·tramberka ã. 2/96
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‚ Zapojení do vládního programu na
zlep‰ení kvality ovzdu‰í

V˘Àatek z vyhlá‰ky mûsta ·tramberka ã. 2/96 ze dne 20. 6. 1996
âl. 1 — Úãel vyhlá‰ky
Úãelem vyhlá‰ky je zamezit spalování
ménûhodnotn˘ch paliv a komunálního
odpadu mal˘mi zdroji zneãi‰Èování
ovzdu‰í na území mûsta ·tramberka, urãit ty druhy paliv, které bude moÏno spalovat v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování
ovzdu‰í a tímto opatfiením tak zlep‰it
kvalitu ovzdu‰í ve mûstû ·tramberku.
âl. 3 — Zvlá‰tní poÏadavky na druh paliva
pro malé zdroje zneãi‰tûní
Provozovatelé ve vyznaãen˘ch zónách
uveden˘ch dále mohou v tûchto zdrojích
spalovat pouze tyto druhy paliv, pokud se
nejedná o vytápûní elektrickou energií
1. Na území zóny A mûsta:
a) paliva plynná
b) paliva kapalná
c) paliva tuhá — pouze dfievo,
ostatní tuhá paliva lze spalovat
pouze do vyãerpání zásob a do
konce topné sezóny, pfied níÏ nebo v jejímÏ prÛbûhu bylo instalováno pfiipojení na síÈ plynofikace
nebo elektrifikace mûsta, nejpozdûji do 30. 4. 1997
2. Na území zóny B mûsta:
a) paliva tuhá
b) paliva kapalná
c) paliva tuhá — koks, ãerné uhlí,
hnûdé uhlí, dfievo, vãetnû briket
vyroben˘ch na jejich bázi, a to za
podmínky, Ïe tato paliva splÀují
poÏadavky na kvalitu stanovenou
zvlá‰tním pfiedpisem — vyhl. Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR
ã. 206/1993 Sb., o kvalitû paliv
k pfiímému spalování a jejich
prodej.
Vymezení zón mûsta:
Zóna A — celé území mûsta mimo zónu B

Zóna B — ãísla rodinn˘ch domÛ v lokalitách:
Kopec: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 79, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 476.
Dolní: 632, 633, 658.
Tamovice a Rybské paseky: 44, 110, 318,
319, 376, 386, 396, 400, 408, 436, 653,
656, 661, 667, 715, 843.
K Oãnímu: 412, 616, 683.
Libotín: 850, 860.
Bafiiny: 706, 707.
Pro úãel této vyhlá‰ky se pod pojmem:
a) Ménûhodnotná paliva rozumí taková paliva, která nejsou vymezena
v ãl. 3 této vyhlá‰ky v návaznosti na
vyhl. Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR ã. 206/1993 Sb., o kvalitû paliv
k pfiímému spalování a jejich prodej.
b) Komunální odpad rozumí — domovní odpad — zejména spotfiební
obaly s v˘jimkou dfieva a papíru, nepotfiebné odûvy, drobné spotfiební
pfiedmûty apod., — nebezpeãn˘ odpad z domácností — zejména chemikálie, léky, suché baterie, plasty,
zbytky barev a lepidel apod., — velkoobjemov˘ odpad — zejména zbytky vyfiazeného nábytku z dfievotfiísky, zbytky pneumatik, podlahov˘ch
a stfie‰ních krytin apod.
PouÏitá literatura a zdroje:
• Máchal A., Vla‰ín M., Smolíková D.,
2000: Desatero domácí ekologie. Vydal:
Rezekvítek
• Informace pro starosty obcí v územnû
— správním celku Kopfiivnice ze dne
12. 3. 2004
• Vyhlá‰ka mûsta ·tramberk ã. 2/96 ze
dne 20. 6. 1996
• Doc. RNDr. Brani‰ M.,CSc., 2002: Emise versus imise, aneb jak vyjádfiit
a chápat zmûny v kvalitû ovzdu‰í. Univerzita Karlova v Praze, Pfiírodovûdecká
fakulta, Ústav pro Ïivotní prostfiedí. Dostupné z: http://www.ochrana-ovzdusi.
cz
• Doc. Ing. HyÏík J., 2002: Ochrana
ovzdu‰í pfii energetickém vyuÏívání od-
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padÛ. EIC spol. s r.o. — Ecological and
Industrial Consulting, Praha. Dostupné
z: http://www.ochrana-ovdusi.cz
• Internetové stránky Ministerstva Ïivotního prostfiedí. Dostupné z: http://www.
env.cz
• Internetové stránky Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû.
Dostupné z: http://www.zuova.cz
• PetrÏelka A., 2004: Evropa zahajuje taÏení za ãist‰í ovzdu‰í. Dostupné z:
http://www.novinky.cz, on-line magazín deníku PRÁVO.

‚ Reference
‚ Pfiedpokládan˘ termín pronájmu od
1. 5. 2005
‚ Termín podání nabídek je do 28. 2.
2005 na adresu:
Mûstsk˘ úfiad, Námûstí 9,
742 66 ·tramberk
‚ Obálku oznaãte na viditelném místû
„Areál koupali‰tû“
Podrobnûj‰í informace je moÏno získat
na Mûstském úfiadu ·tramberk u Jana
Kozlovského na tel.: 556 812 094 nebo
736 671 399, e-mail: investor@stramberk.cz

Ukonãení platnosti OP
V souvislosti s nafiízením vlády ã.
612/2004 Sb., kter˘m se stanoví lhÛty pro
v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû
ãiteln˘ch údajÛ
Datum vydání:
Datum ukonãení:
Do 31. 12. 1994
31. 12. 2005
(typ kníÏka i karta)
Do 31. 12. 1996
31. 12. 2006
Do 31. 12. 1998
31. 12. 2007
Do 31. 12. 2003
31. 12. 2008

Pronájem
Mûsto ·tramberk
dle ustanovení § 39 odst. 1 zák.
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zfiízení) ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
oznamuje zámûr pronajmout nemovitosti
v majetku mûsta ·tramberka v souladu
s usnesením Rady mûsta ·tramberka ze
dne 13. 1. 2005, a to:

„Areál koupali‰tû
vãetnû restaurace ãp. 606
·tramberk–Libotín“
K Ïádosti doloÏte:
‚ Jednoduch˘ podnikatelsk˘ zámûr
‚ Doklad o bezdluÏnosti
‚ V˘pis z rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3
mûsícÛ)

Na Ïádost nûkter˘ch obãanÛ zvefiejÀujeme slavnostní projevy pronesené v Národním sadu pfii otevfiení ·tramberského lidového betlému vyfiezaného panem
Stanislavem Sochou dne 26. 12. 2004
Vûra Michnová, vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu
Dobré odpoledne vám v‰em, ktefií jste
se dnes pfii‰li seznámit s nov˘mi obyvateli jedné z kapliãek b˘valé kfiíÏové cesty,
a to s dfievûn˘mi lidiãkami, které nám pro
potû‰ení a sobû pro radost vyfiezal ‰trambersk˘ fiezbáfi Stanislav Socha.
Ale nepfiedbíhejme událostem, vraÈme
se trochu do historie.
Bylo to zrovna na ‰tramberskou pouÈ
v roce 1923, kdy se lidé mohli podívat na
novû instalovan˘ betlém, kter˘ podle návrhu fren‰tátského umûlce Bfietislava
Barto‰e vyfiezal profesor Alois Balán spolu se studenty fiezbáfiské ‰koly z Vala‰ského Mezifiíãí. Byl naz˘ván vala‰sk˘m, ale
byl to moravsk˘ betlém, protoÏe lidé
v nûm byli obleãeni v hanáck˘ch a slováck˘ch krojích, byly tam i postavy z tradiãní slovácké Jízdy králÛ. Zfiejmû ten název
je proto, Ïe byl vyfiezán právû na Vala‰sku.
Betlém byl umístûn do Kováfiovy kaple
nad hfibitovem, kde vydrÏel aÏ do roku
1952, kdy byl pfiemístûn do kapliãky v Ná-
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rodním sadu a na jeho místo povûsili kamenáfii obraz Sv. Jana Kfititele, kter˘ namaloval Vojtûch Petrá‰. Sv. Jan Kfititel byl
ochránce kamenáfiÛ, a tak se jí fiíkalo Kamenáfiská kaple.
Vala‰sk˘ betlém vydrÏel v kapliãce aÏ
do roku 1992, kdy byl ukraden. Tehdy se
nabídl ‰trambersk˘ umûlec Miroslav Sopuch, Ïe se pokusí vytvofiit repliku zcizeného betlému. Prozatímnû vytvofiil papírové kopie postav. Pozdûji tûÏce onemocnûl a svÛj slib uÏ nemohl splnit.
Ne‰Èastná byla pak volba nahradit torzo
vala‰ského betlému zvût‰enou laminovanou fotokopií Balánova betlému, tu
ov‰em nikdo neukradl a vydrÏela na místû donedávna.
Nûkter˘m ãlenÛm komise kulturní
a cestovního ruchu to nedalo spát, a tak
oslovili toho, kdo uÏ vyfiezal krásn˘ lidov˘
betlém se ‰trambersk˘m motivem a kter˘
byl ochotn˘ se pustit do práce, pana Stanislava Sochu.
2 koledy zahráli a zazpívali ãlenové
hudební skupiny Ogafii spolu se sv˘mi
zpûváky.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
Stanislav Socha je mlad˘ ‰trambersk˘
fiezbáfi, kter˘ má svého koníãka nesmírnû
rád.
Sv˘m postavám v lidov˘ch betlémech,
aã jsou jednoduché, vdechl Ïivot a pohyb.
Letos oslavil své ãtyfiicátiny, takÏe má
pfied sebou dlouhé fiezbáfiské léto Ïivota.
Jeho rodina — manÏelka a dvû dcery ho
v jeho zálibû podporují. Star‰í z dcer, Monika, zdûdila v˘tvarné nadání po svém otci a nádhernû paliãkuje.
Jeho práce je atrakcí mnoh˘ch v˘stav
betlémÛ po celé republice a pfii‰ly i nabídky ze zahraniãí. Obãas vyfiezává jen tak
pro radost ve své garáÏi a turisté jsou
u vytrÏení nad jeho zruãností. Je skvûlé
mít takovou atrakci v na‰em mûstû.
Aby toto dílo mohlo vzniknout, mûsto
uvolnilo ze svého rozpoãtu 20 tis. Kã. Samozfiejmû, Ïe tyto finance nestaãily na

pokrytí nákladÛ, a tak se do akce zapojily
divadelní soubory Divadlo pod vûÏí, dûtsk˘ divadelní soubor, DS Kotouã a ãlenové komise kulturní a cestovního ruchu.
Z akcí pofiádan˘ch tûmito dobrovolníky
—Îiv˘ betlém a ProdlouÏen˘ víkend na
Trúbû se z dobrovolného vstupného nasbíralo 5,5 tis. Kã, 3000,— vûnovala Karla Harrandová a 1000 Kã pfiispûli manÏelé Kamarádovi. ·koda jen, Ïe se dne‰ního
dne nedoÏil pan Václav Kamarád, kter˘ se
tû‰il na to, Ïe koneãnû kapliãka oÏije. Betlém byl dokonãen na podzim leto‰ního
roku, ale zjistili jsme, Ïe nám v kapliãce
roste mech a fiasy. Bylo nutné budovu odizolovat a upravit tak, aby se dfievûn˘ betlém dal do tohoto prostoru bez obav
umístit. Opravu provedla firma Stojanãa
Stevanoviã, ale opût nebylo je‰tû v‰e v pofiádku, neboÈ zaãalo mrznout a znaãnû se
ochladilo. Bylo nutné zapÛjãit vysou‰eã
od HZS MSK v Novém Jiãínû a máme
‰tûstí, Ïe jeden z ãlenÛ komise (Radim
Danûk) je zároveÀ pracovníkem HZS
MSK a tak nám to domluvil. Nebyl elektrick˘ proud, museli jsme shánût zaneprázdnûného elektrikáfie (Pavla Juráka),
kter˘ se nechal pfiesvûdãit a zprovoznil
v kapliãce zásuvky. 5 dní jsme vysu‰ovali.
Dnes uÏ je betlém na místû pro potû‰ení
náv‰tûvníkÛ, pfiedev‰ím dûtí.
Dûkuji v‰em, ktefií se podíleli na finanãních pfiíspûvcích, organizaãním a realizaãním zaji‰tûní a velk˘ hold vzdávám
fiezbáfii Stanislavu Sochovi.
V‰echny vás zvu na dal‰í pfiedstavení
Îivého betlému, v nastudování divadelních souborÛ, chrámového sboru a scholy, hudební skupiny Ogafii a dobrovolníkÛ, které za chvíli zaãíná o kousek dál.
Pfieji vám v‰em hezky proÏité odpoledne.
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LyÏování na Moravû
2004—2005
Aktuální informace z lyÏafisk˘ch areálÛ
Moravy s denním zpravodajstvím stavu
snûhov˘ch podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9.30h) naleznete na internetové adrese:
pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh snûhu, v˘‰ka snûhu, sráÏky, síla vûtru, smûr vûtru, akce v areálu
atd.) si mÛÏete nechat poslat na mobilní
telefon zasláním SMS ve tvaru
pocasi název místa napfi. lyÏafisk˘ areál Pustevny pocasi pustevny na tel. ãíslo
907 09 06 (cena SMS je 6 Kã s DPH)
Pokud nemáte k dispozici „název místa“,
za‰lete dotazovací SMS ve tvaru po-casi
Seznam míst se SMS sluÏbou — v závorkách je uveden „název místa“ pro
SMS:
1. Stanice Horské sluÏby:
Bílá (hsbila), GruÀ (hsgrun), Javorov˘
vrch (hsjavorovy), Kohútka (hskohutka),
Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny), SoláÀ (hssolan), Velk˘ Polom (hspolom), âervenohorské sedlo (hscsedlo),
Horní Morava (hshmorava), Karlov
(hskarlov), Ovãárna (hsovcarna), Pradûd
(hspraded), Ramzová (hsramzova)
2. LyÏafiské areály
Beskydy: Bílá–Vítkovice (bila), Bílá–
Mezivodí (mezivodi), Búfiov (burov),
Fr˘dlant n. O.–Solárka (solarka), GruÀ–
Ski MSA (grun), Dolní Lomná–Armáda
(armada), Hrádek (hradek), Javorníky–
Kohútka (kohutka), Javorov˘ vrch (javorovy), Kasárna (kasarna), MalenoviceP.O.M.A. (poma), Morávka–SviÀorky (svinorky), Mosty u Jablunkova (mosty), Nov˘ Jiãín–Na Svinci (svinec), Palkovice
(palkovice), Pustevny (pustevny), ¤eka
(reka), Sachova studánka (sachovka), Severka–Velk˘ Polom (severka), SoláÀ–Bzové (bzove), SoláÀ–Sedlo (solansedlo), So-

láÀ-SoláÀka (solanka), Tfie‰tík (trestik),
Velké Karlovice–u hotelu Galik (galik),
Velké Karlovice–u hotelu Horal (horal),
Velké Karlovice–Razula (razula), Velké
Karlovice–Kyãerka (kycerka), Visalaje (visalaje), Visalaje–Radegast (radegast),
Vranãa (vranca), Vsetín–Jasenka (jasenka), Zlatník–Biocel (zlatnik), Zlatník–Fela (zlatnikfela), Horní Lomná–Pfieláã
(prelac), âeladná–Kocianka (kocianka),
Kopfiivnice–âerven˘ kámen (ckamen),
Malenovice–SKI (skimalenovice), Malenovice-Ostrá (ostra)
Jeseníky: Andûlská Hora (andelskahora), Branná–Proskil (branna), Hynãice
(hyncice), Karlov–Kazmarka (kazmarka),
Karlov–My‰ák (mysak), Karlov–Minerva
(minerva), Karlov–Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháã (rohac), Klepáãov (klepacov), Lipová Láznû–Miroslav (miroslav), Lipová Láznû–LázeÀsk˘ vrch (lazenskyvrch), Malá Morávka–Karlov (moravkakarlov), Malá Morávka–Kopfiivná
(koprivna), OstruÏná–Joná‰ (ostruzna),
Ovãárna (ovcarna), Petfiíkov–Kaste (kaste), Ramzová–Aréna R3 (ramzova), Staré
Mûsto p. SnûÏ.–Kunãice (kuncice), Staré
Mûsto p. SnûÏ.–Paprsek (paprsek), Vrbno
p. Pradûdem (vrbno)
Ostravsko a Opavsko: Horní Guntramovice–Budi‰ov (budisov), Ostrava–Skalka (skalka)
Orlické hory: V˘prachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Host˘nské vrchy: Troják
(trojak)
JiÏní Morava: Nûmãiãky (nemcicky)
Pfiíklad zadání SMS:
stanice Horské sluÏby Bílá: pocasi hs-bila,
lyÏafisk˘ areál Pustevny: pocasi pustevny
Podmínky ze stanic garantuje Horská
sluÏba, z lyÏafisk˘ch areálÛ jsou garantovány
provozovateli. Aktuální seznam areálÛ —
pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.
Hlavní partner Severomoravská plynárenská, a. s.
PR SMS sluÏbu technicky zaji‰Èuje Pipeline a. s. (www.pipeline.cz) — infolinka
603 230 875.
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V pfiípadû, Ïe poplatek nebude zaplacen, budou pfiíslu‰né osoby pfiedány k fie‰ení finanãnímu odboru.

Zprávy ze ‰koly
Kvalita 2004

Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Testování ÏákÛ 9. tfiíd
6. prosinec se stal pro Ïáky 9. tfiíd i na‰í ‰koly prubífisk˘m kamenem. Vyzkou‰eli si naneãisto pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly prostfiednictvím testÛ spoleãnosti SCIO. Zvládli test z ãeského jazyka, matematiky a obecn˘ch studijních pfiedpokladÛ. V˘sledky na‰ich ÏákÛ ‰kolu zafiadily do prÛmûru mezi ‰kolami Moravskoslezského kraje. Îáci mají dobré znalosti,
pokulhává v‰ak jejich aplikace do praxe.
Aby byli dobfie pfiipraveni na Ïivot, je nutno jim poskytovat prostor k tomu, aby se
hlavnû nauãili LOGICKY MYSLET a KOMUNIKOVAT. A to není úkol jen pro Ïáky
na‰í ‰koly.
V˘sledky jednotlivcÛ s jejich individuálním hodnocením jsou ÏákÛm k dispozici.

Technická správa
informuje
V prosinci minulého roku byli obãané
mûsta informováni o v˘‰i poplatku za komunální odpad na rok 2005. âástka byla
stanovena mûstskou radou na v˘‰i 380 Kã
za osobu mající na území mûsta trvalé
bydli‰tû. Tento poplatek je obãan povinen
zaplatit mûstu podle zákona ã. 185/2001
Sb., a podle zákona ã. 275/2002 Sb. Pfii
placení poplatku za osoby dochází k rozdílu poãtu mezi osobami nahlá‰en˘mi obãany a v˘pisem z evidence obyvatel. UpozorÀuji proto v‰echny obãany, aby provedli doplatek za osoby, které mají trvalé
bydli‰tû na území mûsta a ãástka za nû
nebyla uhrazena.
ZároveÀ upozorÀujeme obãany, ktefií
je‰tû vÛbec nezaplatili tento poplatek, aby
tak uãinili nejpozdûji do 15. 2. 2005.

Policejní koutek
VáÏení obãané,
jak jsem slíbil, chtûl bych vás informovat o ãinnosti MP v uplynulém roce.
V roce 2004 stráÏníci MP fie‰ili:
350 dopravních pfiestupkÛ
30 pfiestupkÛ proti mûstské vyhlá‰ce
55 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ
2 trestné ãiny, ty byly pfiedány Policii
âR
— 2 pfiestupky pfiedané komisi pro fie‰ení pfiestupkÛ
— 28 odchytÛ volnû pobíhajících psÛ
s umístûním v útulku ve Vlãovicích
—
—
—
—

V blokovém fiízení uloÏili pokuty ve v˘‰i 32 000 Kã, z toho na místû v hotovosti
zaplaceno 29 400 Kã.
Nadále na‰im hlavním úkolem zÛstává
pomoc na‰im spoluobãanÛm. V mûsíci listopadu byl ve mûstû dopaden pfiímo pfii
ãinu zlodûj pfii vloupání do rodinného domu. Rád bych upozornil obãany, aby byli
obezfietní pfii jednání s cizími lidmi, ktefií
se vydávají za pracovníky úfiadu, plynáren, elektráren a nemají platn˘ prÛkaz.
Také si dejte pozor na podomní prodejce,
hlavnû na ty, ktefií jsou vlezlí, dotûrní
a neodbytní. Je to problém celostátní
a dokud budou na‰i lidé dÛvûfiiví, tûÏko se
proti tomuto ne‰varu bude bojovat. Prosím v‰echny obãany, aby nahlásili kaÏd˘
takov˘ podezfiel˘ pfiípad.
Zaãalo snûÏit a rád bych upozornil na
problémy s odklízením snûhu pracovníky
technick˘ch sluÏeb. T˘ká se to aut na celém území mûsta a zejména tam, kde jsou
uÏ‰í a hÛfie dostupnûj‰í ulice Kopec, Hornychovice a Hraniãky. To se t˘ká i odvozu
odpadÛ. Pokud mÛÏete, parkujte v garáÏích a na ménû problematick˘ch místech.
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Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Kam do spoleãnosti a za kulturou
Technoprojekt, a.s. Ostrava zve v‰echny dûti do areálu hradu ·tramberka
na

RECESNÍ SNùHULAKIÁDU

v pátek 4. února 2005 od 10.00 do 12.00 hodin.
(Sladká náplast na nevydafiené vysvûdãení)
Bude se soutûÏit ve skupinách. Cíl je postavit za 2 hodiny
nejvíce snûhulákÛ. 3 nejlep‰í skupiny budou odmûnûny dortem
ve tvaru snûhuláka. Pro v‰echny je zaji‰tûn hork˘ ãaj. Tû‰íme se na vás.

10. tradiãní „Ma‰karní divadelní bál“
s pochováním basy se koná

5. února 2005 v sále Kulturního domu
K tanci a poslechu hraje skupina
Jifiího Rymla „A je to…“

Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 60 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 1. února 2005
v Mûstském informaãním centru
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·tramber‰tí holubáfii pofiádají

„Tradiãní holubáfisk˘ ples“
12. 2. 2005
v Kulturním domû ve ·tramberku
na Námûstí
Zaãátek plesu v 19.00 hod.

K tanci a poslechu hraje
MSS BAND
Peãení holubi
a dal‰í obãerstvení zaji‰tûno.
Na hojnou úãast se tû‰í pofiadatelé.

Pilátova Ïena
pfiedstavení pro tfii herce
a kostelní scholu
sehrají ãlenové divadla „Pod vûÏí“
v sobotu dne 19. února 2005
v Kulturním domû na Námûstí
Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 25 Kã

Zaãíná cyklus zdravotních pfiedná‰ek

1. pfiedná‰ka 26. 2. 2005
v sále Kulturního domu na Námûstí
zaãátek v 16.00 hod.
Pfiátelé cimbálové muziky
ve spolupráci s Galerií vín
manÏelÛ Stfiechov˘ch
a mûstem ·tramberkem pofiádají

Veãer s cimbálovkou
18. 2. 2005 v Kulturním domû
ve ·tramberku na Námûstí.
Zaãátek v 19.00 hod.
Hraje Cimbálová muzika Pavla Mika
z RoÏnova pod Radho‰tûm.
Vstupné 85 Kã.
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od 8. 2. 2005.
Prosíme nejen náv‰tûvníky veãera
o symbolické dáreãky do tomboly —
v˘tûÏek z tomboly bude odeslán
na konto 991 991 991/0300 na pomoc
lidem Ïivelné katastrofy na Srí Lance.
Dárky do tomboly mÛÏete odevzdat
na informaãním centru.

Téma: Srdeãní nemoci —
Tsunami dne‰ních dnÛ
pfiedná‰í MUDr. Pavel Síkora
ochutnávka, kurs vafiení
Pofiádá: o. s. Îivot a zdraví
ve spolupráci s mûstem ·tramberkem

Program kina ·tramberk
na mûsíc únor 2005
Nedûle 6. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
FAHRENHEIT 9/11
Dokument, 112 min., titulky, od 12 let
Fahrenheit je jako komentáfi v novinách.
Je to mÛj názor na Bushovu administrativu, ne pokus o fair a vyváÏenou Ïurnalistiku, fiíká reÏisér Moore.
Nedûle 13. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
VESNICE
Thriller, 108 min., titulky, od 12let
Dny klidu jsou pryã. V hlavních rolích
JOAQUIN PHOENIX, ADRIEN BRODY,
WILLIAM HURT a SIGOURNEY WEAVER.
Vesnici svírá strach z pfií‰er pfieb˘vajících
v okolních lesích.
Strach natolik siln˘ a skliãující, Ïe se hranice vesnice nikdo neodváÏí pfiekroãit.
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Nedûle 20. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
VET¤ELEC vs. PREDÁTOR
Sci-fi thriller, 105 min., titulky, od 12 let
AÈ vyhraje kdokoliv, my prohrajeme. Kultovní filmové postavy bojují o pfieÏití.
Film nabízí neuvûfiitelné a napínavé dobrodruÏství a podívanou.
Nedûle 27. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM
V KONCÍCH
Romantická komedie, 120 min., titulky,
od 12 let
Dokonal˘ pfiítel, dokonal˘ Ïivot, ale co a
jak bude dál. V hl. rolích RENEE ZELLWEGER a HUGH GRANT.
NA MùSÍC B¤EZEN P¤IPRAVUJEME
SVùT ZÍT¤KA
REZIDENT EVIL
MILENCI A VRAZI
WIMBLEDON

V souãasné dobû je v Mûstském informaãním centru na prodej za 460 Kã
Kniha dobov˘ch pohlednic 1895—1945

„La‰ská brána Beskyd“
autofii: ing. Ale‰ Pustûjovsk˘ a PhDr. Stanislava Kováãová.
Kniha obsahuje staré pohlednice tûchto obcí a mûst:
Bordovice, Dolní Sklenov, Horní Sklenov, Drnholec nad Lubinou, Hájov, Hukvaldy, Kopfiivnice, Lichnov, Mni‰í, Prchalov, Pfiíbor, Rybí, Rychaltice, S˘kovec,
·tramberk, Tichá, Vefiovice, Vûtfikovice,
Závi‰ice, Îenklava

Podûkování
Za obûtavou a bezplatnou pomoc panu
Leo‰i Rekovi a jeho kolegÛm pfii nazvuãování Ïivého Betlému dûkuje reÏisér Josef
Marek.

Podûkování
Dûkujeme touto cestou v‰em sponzorÛm z fiad místních podnikatelÛ, podnikÛ
i firem pÛsobících ve ·tramberku za ceny
do tomboly na obecní bál, kter˘ se uskuteãnil 21. 1. 2005 v sále Kulturního domu
na Námûstí. Pomohli jste nám vytvofiit
bohatou a cennou tombolu.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Îena versus poãítaã
Ve tfii hodiny v noci se potichouãku
vkradla do manÏelovy pracovny. Kladivem rozbila monitor, CD polila lepidlem,
bednu poãítaãe i tiskárnu vyhodila oknem
do ti‰e plynoucí fieky. S úsmûvem se vrátila do loÏnice, do tepla postele a pfiitiskla
se s láskou ke svému nic netu‰ícímu, spícímu manÏelovi. Byla pfiesvûdãena, Ïe teì
uÏ ve‰ker˘ voln˘ ãas do konce Ïivota vûnuje jen jí, jejich lásce.
…do konce Ïivota jí zb˘valy ãtyfii hodiny…
U lékafie.
StûÏuje si pacient lékafii: „Pane doktore, kaÏdou noc mám hrozn˘ sen. Jdu po
ulici a potkám svou tch˘ni, která vede na
obojku krokod˘la. VÏdycky se probudím
leknutím, kdyÏ vidím ty zlé oãi, krabatou
zelenou kÛÏi a ohromné zuby, co mne
chtûjí roztrhat.“ Doktor povídá: „Cítím
s vámi, i mnû z toho bûhá mráz po zádech!“ „Ale to nic není, pane doktore, co
teprve, jak vypadá ten krokod˘l!“
My‰lenky ve tmû
V kupé vlaku jedou voják, dÛstojník
a matka s dcerou. Vlak vjede do tunelu.
Ozve se mlasknutí polibku a pak facka.
DÛstojník si myslí: „Voják si uÏívá a mû za
to fackují“. Matka si myslí: „To mám ale
slu‰nû vychovanou dceru.“ Dcera si mys-
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lí: „Ten voják snad nevidí, jak si mne mÛÏe splést s matkou?“ Voják si libuje: „AÏ
bude zase tunel, tak mlasknu a stfielím
mu je‰tû vût‰í“.
V. M.

Spoleãenská rubrika

Stálá nabídka obãanÛm, ktefií by rádi
oslavili v˘roãí zlaté ãi diamantové svatby.
Pokud mají manÏelé zájem o slavnostní
pfiijetí v obfiadní místnosti u pfiíleÏitosti
zlaté ãi diamantové svatby, je moÏné se domluvit na Mûstském úfiadû — E. Hyklová,
dvefie ã. 2, nebo telefonicky 556 812 084.

VáÏení spoluobãané

Jubilanti
v únoru 2005
Jifií Student
Vlasta BlaÏková
BoÏena Brand‰tadterová
ZdeÀka Svobodová
Alois Hanzelka
Ludmila Sopuchová
Milada VáÀová
Ludmila Rajnochová
Margita Petrá‰ová
Markéta Hoffmannová
Oldfii‰ka Urbanovská
Marie Hudková
Emil Geryk
Anna Materová
BoÏena ¤eháková
BlaÏena Hyklová
Jaromír ·igut
Cyril Ja‰ek
Klára Rylková

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

Ve ·trambersk˘ch novinkách je jiÏ nûkolik let uvádûna tzv. Spoleãenská rubrika, ve
které Mûsto ·tramberk uvádí jubilanty, vítá
narozené dûti a louãí se se zemfiel˘mi v daném mûsíci v roce. Pfiíznivci si stûÏují, Ïe je
málo adresná, kdy napfi. nevíme, o kterého
jubilanta se jedná a kolik Ïe to vlastnû slaví.
NaráÏíme zde na pomûrnû striktní zákon
525/2004 Sb. o ochranû osobních údajÛ.
Abychom dostáli dikci tohoto zákona
a zároveÀ poskytli nezbytnû nutné informace, oznamujeme, Ïe od 1. 3. 2005 budeme v ·N zvefiejÀovat u jubilantÛ (70,
75, 80 a pak po roce v‰ech star‰ích), narozen˘ch dûtí a zemfiel˘ch vÏdy jméno,
pfiíjmení, ulici bez ã.p., u jubilantÛ
a zemfiel˘ch vûk. Pokud nûkdo z obãanÛ
nebo pfiíbuzn˘ch, kter˘ch se to t˘ká,
s tímto postupem nesouhlasí a zvefiejÀování v˘‰e uveden˘ch údajÛ si nepfieje,
nechÈ toto oznámí písemnû k rukám starosty mûsta ·tramberka vÏdy do uzávûrky
·N, tj. do 20. daného mûsíce. JelikoÏ ·N
jsou dodávány do kaÏdé ‰tramberské domácnosti, jsme pfiesvûdãeni, Ïe tímto
zpÛsobem dodrÏujeme ustanovení v˘‰e
uvedeného zákona.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Zemfielí za prosinec 2004
Anna Kopfiivová
Anna Matalíková
Irena Rolná
Zdenka VáÀová

Upfiímnou soustrast

Charita Kopfiivnice
Koncem roku probûhla v na‰em kraji
vefiejná Tfiíkrálová sbírka. Charita Kopfiivnice dûkuje v‰em, ktefií pfiispûli na potfiebné a ãást v˘tûÏku bude vûnována i lidem z postiÏen˘ch oblastí jihov˘chodní
Asie.
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Pfiehled o v˘voji Tfiíkrálové sbírky — Charita Kopfiivnice

Upozornûní
Na na‰ich webov˘ch stránkách www.stramberk.cz najdete ankety vztahující se k aktivitám firmy ·míra–Print, s. r. o. a mÛÏete na nich hlasovat. Pokud nûkdo z obãanÛ nemá pfiístup k internetu, lze vyuÏít na‰ich 2 vefiejn˘ch stanic, a to v knihovnû a v Mûstském informaãním centru a kdo chce, mÛÏe pouÏít ankety oti‰tûné ve ·trambersk˘ch novinkách

$

$
Co fiíkáte na aktivity firmy ·míra–Print s. r. o.?
Líbí se mi.
Nelíbí se mi.
Volil/a bych men‰í poãet akcí.
Koneãnû tu nûkdo nûco dûlá.
Îádn˘ch aktivit jsem si nev‰iml/a.
Hlasovat lze také na: www.stramberk.cz/mu

$

$
Oslava Silvestra 2004 s programem a ohÀostrojem na ·tramberském námûstí:
Líbila se mi a chci, aby se pofiádala kaÏd˘ rok.
Líbila se, ale prosím uÏ neopakovat.
Dobré, ale pfií‰tû stanovte pfiísnûj‰í podmínky.
Nelíbila, nic pfií‰tû nepovolovat.
Hlasovat lze také na: www.stramberk.cz/mu

$

$
• Prodám byt 2+1 na Bafiinách. Cena 380 000 Kã. Kontakt 556 704 197

• Úãetnictví. Zpracuji va‰e úãetnictví: jednoduché (daÀová evidence), podvojné úãetnictví, mzdy, fakturace, sklad, daÀové pfiiznání. Kontakt: Valerie Malíková, tel. 606 840 263
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• Koupíme jak˘koliv byt ãi domek ve
·tramberku. Tel. 775 235 858
• Drogérie na Zauliãí ã. 602 oznamuje,
Ïe v roce 2005 roz‰ifiuje svÛj sortiment
o malífiské a natûraãské potfieby. Objednávky jakéhokoliv mnoÏství a sortimentu
vyfiídíme do 48 hod. Pro osoby se Ïivnostensk˘m listem mnoÏstevní slevy
s moÏností odpoãtu DPH. Pfiijìte se podívat a informovat.
manÏelé Bajerovi

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

APOLI — Brettšnajdr Antonín
— výrobce spodního prádla, plavek, dětských pyžam a tepláků
zve občany k výhodnému nákupu až se 70% slevou.
Provozní doba
PO—PÁ
6.00—14.00 hod.
Štramberk, Nádražní 809 (bývalé železářství)

Jak hovofiit
Nebeskou
fieãí?

tém
V čiso spí!
t
se

Čištění peří a šití péřových dek a polštářů
• více druhů sypkovin
• více druhů prošití péřových dek
• možnost dodání nového peří
Naše sběrné místo:

Galanterie, textil, prádlo

Štramberk, Náměstí 13
Tel: 732 261 733
Je vám k dispozici: pondělí—pátek
8—12 13.30—16.45
sobota
8—12
Vaše nové přikrývky a polštáře si můžete vyzvednout
následující týden po zadání zakázky.

Klidn˘ spánek je nejlep‰í uãitel.
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H
‚ Prodej automobilů za nejlepší ceny u nás!
H
H
‚ Komisní prodej automobilů (provize z prodeje jen 3 %)
H
H
‚ Provádíme výkup automobilů i protiúčet
H
H
‚ Všechny automobily lze koupit na leasing nebo úvěr
H
H
‚ Provádíme i zpětný leasing
H
H
‚ U nás si můžete uzavřít zákonné i havarijní pojištění vozidla
H
H
‚ Auto zastavárna!
H
H
H
H
V nabídce více než 100 vozů, např:
H
H
c Renault Laguna Combi 1,9 Dci, rv. 07/2002, stříbrná metalíza,
H
H
najeto 110 000 km, nebouráno, servisní knížka, navigace, klima,
H
H
maximální výbava, cena 340 000 Kč
H
H
c Renault Mégane Scenic 1,9 Dci, rv. 12/2000, stříbrná metalíza,
H
H
najeto 98 000 km, nebouráno, servisní knížka, klima, tažné,
H
H
maximální výbava, cena 289 000 Kč
H
H
c Ford Mondeo Combi 2,0 Tddi, rv. 09/2001, stříbrná metalíza,
H
H
najeto 115 000 km, servisní knížka, nebouráno, klima,
H
H
maximální výbava, cena 299 000 Kč
H
H
c Peugeot 206 1,1i, rv. 10/1999, červená barva, 3 dveře, rádio,
H
H
2 ´ airbag, cena 165 000 Kč
H
H
H
H
Kontakt na nás:
H
H
— Autobazar
— tel: 597 471 390,
mob: 777 295 222
H
H
— Karel Svrčina — mob: 603 812 136
H
H
— Pavel Kalíšek — mob: 605 769 394
H
H
Adresa: Mošnov 340, 742 51 — na příjezdové cestě k letišti
H
H
H
H
H
H
H
H
H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
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