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…z jednání rady
Prázdniny se uzavfiely. Brzy pfiijde podzim, i kdyÏ fakticky uÏ zaãal. Ovoce je témûfi zralé a listí pomalu Ïloutne a ãervená, ale není se co divit, vÏdyÈ: „Záfií jezdí
na strakaté kobyle. Kdo pracoval v létû,
tomu poví záfií: Tlustá bude jeseÀ, tû‰ se
hospodáfii“.
Rada mûsta se na své 14. schÛzi, která
se konala 21. 8. zab˘vala hospodafiením
mûsta a stavem zadluÏenosti, pohledávkami a závazky. Zprávy pfiipravil a pfiedloÏil
vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef
Babulík. Rada vzala obû zprávy na vûdomí. Pfii kontrole úkolÛ byly vyfiazeny ty,
které byly splnûny a byly uloÏeny dal‰í.
Vedoucímu oddûlení Technické správy
a vedoucímu finanãního oddûlení byl uloÏen úkol vypracovat návrh vyhlá‰ky
o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ na rok 2008 pro fyzické osoby,
podnikatele, zahrádkáfie i chalupáfie. Investorovi mûsta Janu Kozlovskému byly
uloÏeny úkoly dva, a to zpracovat návrh
pravidel pro prodej nemovitostí v majetku mûsta s úpravou ceny a doloÏkou
o projednávání opakovan˘ch Ïádostí v daném roce a provést identifikaci pozemkÛ
v lokalitû ul. K Oãnímu.
V organizaãních záleÏitostech rada
projednala Ïádosti o prodeje pozemkÛ
a schválila zvefiejnûní zámûru prodeje,
dále Ïádosti o pronájem pozemkÛ
a smlouvu o zfiízení vûcného bfiemene pro
âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav Praha
na ãást pozemkÛ kolem pramene Ïelezité

vody na Libotínû. Rada tuto smlouvu
schválila a povûfiila starostku Vûru Michnovou podpisem této smlouvy. Dále rada
doporuãila zastupitelstvu mûsta k prodeji
nûkteré pozemky, zároveÀ jednu koupi,
a neschválila zvefiejnûní zámûru odprodeje pozemkÛ ve tfiech pfiípadech. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada
schválila Ïádost podnikatele o umístûní
pfiedzahrádky pfied provozovnou s omezením, byly schváleny nájemní smlouvy na
pronájmy bytÛ, vnitroorganizaãní smûrnice ã. 7/2007— Podpisov˘ fiád s pfiipomínkami, dodatek smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostorÛ v areálu fotbalového
hfii‰tû mezi mûstem ·tramberkem a TJ
Kotouã ·tramberk, ceník za pronájem tûlocviãny a nov˘ provozní fiád s úãinností
od 1. 9. 2007. Dále byla schválena dohoda
o spoleãném financování rekonstrukce
informaãnû orientaãního systému La‰ské
brány Beskyd s mûsty Kopfiivnicí a Pfiíborem a s obcí Hukvaldy, byla schválena
smlouva o zaji‰tûní zpûtného odbûru
elektrozafiízení prostfiednictvím jejich
mobilního svozu s firmou ASEKOL, s. r.
o. Praha, rozdûlení finanãních prostfiedkÛ
na pfiíspûvky na ãinnost obãansk˘m sdruÏením, spolkÛm a organizacím a schváleno datum, místo a program 7. zasedání
Zastupitelstva mûsta ·tramberka, které
se uskuteãní v pondûlí 24. 9. v 16. 00 hod.
v sále Kulturního domu na Námûstí, kam
jste srdeãnû v‰ichni zváni. Rada povûfiila
starostku mûsta podpisy v‰ech v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatkÛ. Rada vzala na
vûdomí ukonãení smlouvy o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ na Bafiinách
s paní MUDr. Ludmilou Pfiadkovou

a zprávu k petici obãanÛ t˘kající se vyfie‰ení havarijního stavu povrchu vozovky
na ulici Novojiãínské a doporuãila tuto
petici zastupitelstvu mûsta k projednání.
Vût‰ina z nás uÏ má dovolenou za sebou, ale krásn˘ podzim taky není k zahození, i babí léto má své kouzlo. Je tfieba
najít potû‰ení ve v‰em kolem nás, uÏít si
dne i Ïivota, protoÏe: „Îivot brzo skonãí
a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli
jsme byli smutní nebo veselí“ (E. M. Remarque).
Vûra Michnová

…na slovíčko, paní starostko
Rozhovor s Vûrou Michnovou, starostkou mûsta ·tramberka.
Paní starostko, brzy tomu bude jiÏ rok,
co jste byla zvolena a nastoupila jste do
funkce starostky mûsta ·tramberka. Proto má první otázka zní
S jak˘mi pfiedstavami, plány a cíli jste
‰la — nastupovala do funkce starostky
mûsta ·tramberka?
Pokraãovat v naãatém díle, ve spolupráci a souladu s koaliãními partnery odstranit neduhy a nedodûlky v na‰em mûstû, které se nepodafiily v minulosti dokonãit, s cílem spokojen˘ch obãanÛ mûsta
Nûkteré vûci ãi situace se dají pfiedvídat, ale urãitû se vyskytlo nûco co vás
opravdu za ten rok pfiekvapilo?
Urãitû by se na‰la spousta situací, které
mne pfiekvapily za ten rok, ale celkem ‰oková byla informace v lednu tohoto roku,
Ïe spoleãnost Lassellsberger prodala lom
spoleãnosti Holcim âesko, coÏ pro nás
bylo nejen pfiekvapivé, ale zároveÀ zklamáním, neboÈ v˘stavba nové cementárny
a modernizace provozÛ by pfiinesla mûstu
sníÏení zátûÏe hluãnosti pro obãany pfiilehl˘ch lokalit, jako je Kozina a Bafiiny,
pfiísun financí do pokladny na opravu silnic, vybudování kanalizace, objízdné trasy apod. , jak bylo ze strany b˘valého majitele pfiislíbeno.

S odpovûdností, kterou jako vrcholn˘
pfiedstavitel mûsta máte, se urãitû setkáváte s rÛzn˘mi lidmi a z toho vypl˘vají
i rÛzné situace. Co vás nejvíce zklamalo?
V souvislosti s provozem vápenky
a hlukem, kter˘ produkuje, jako jsou napfiíklad odstfiely nerostu, Ïelezniãní vleãka, drtiãka, expedice v˘robkÛ po silnici
v kamionech, zbytkov˘ nezpracovan˘ nerost a zv˘‰ená pra‰nost, hluãn˘ provoz
Ignis pecí, dochází k ãast˘m stíÏnostem
obãanÛ z Dolní ulice, ·pice a Koziny.
PfiestoÏe jsme nûkolikrát jednali se zástupci Kotouãe, spol. s r. o. , a do‰lo k urãit˘m nápravn˘m opatfiením, obãanÛm se
zdá, Ïe se nic nedûje, ale to není pravda.
Dokonce mi jedna obãanka fiekla, Ïe jsme
40 let pro Kozinu nic neudûlali, coÏ je
vzhledem k mé délce pÛsobení ve funkci
spí‰e námût k zamy‰lení, jak s touto informací naloÏit. Zrovna Kozina je oblast,
kde je zátûÏ pro obãany nejvy‰‰í z celého
·tramberka, aÈ uÏ hluãnost vleãky, pra‰nost, nevybudovaná kanalizace, rozbitá
silnice a chybûjící chodníky. Jednali jsme
i s SmVaK a. s. Ostrava o moÏnostech vybudování kanalizace z jejich prostfiedkÛ
v této oblasti, ale Ti nám nepomohou.
Proto mûsto poÏádalo o grant na zpracování projektové dokumentace na tuto oblast, ale nebyli jsme zatím úspû‰ní. To je
právû to, co mne zklamalo nejvíce, Ïe vynaloÏené úsilí, které jsme tomu vûnovali,
aÈ uÏ já, nebo místostarosta, investor, referentka Ïivotního prostfiedí, má zatím
nulov˘ efektov˘ v˘sledek s negativním
nárÛstem nespokojenosti obãanÛ.
Îivot v‰ak nepfiiná‰í jen negativa. Je
nûco, pokud je, co vás potû‰ilo? Nemyslím jen ve funkci starostky, ale tfieba
i v osobním Ïivotû?
V osobním Ïivotû je to tfieba radost
z dosaÏeného vysoko‰kolského studijního
v˘sledku na‰eho syna, radost z rodiny na‰í dcery, z na‰ich dvou vnouãat, radost
z relativnû dobrého zdravotního stavu,
radost z rodinn˘ch setkání, radost z cyklistick˘ch v˘letÛ za poznáním, setkávání
s pfiáteli. Mám ráda Ïivot a lidi kolem sebe.
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Jinak v Ïivotû mûsta mne moc potû‰ilo,
Ïe je dokonãena tûlocviãna, nûkteré úseky
silnic, Ïe se opravily schody k areálu hradu za sponzorského pfiispûní nûkter˘ch
na‰ich podnikatelÛ a firem pÛsobících na
území mûsta, Ïe se povedly oslavy DnÛ
mûsta a probûhlo krásné a bohaté kulturní léto. Potû‰ila mne i zvy‰ující se náv‰tûvnost promenádních koncertÛ. Potû‰ující byla i zpráva, Ïe se pekárensk˘ v˘robek ·tramberské u‰i stal prvním ãesk˘m v˘robkem se zemûpisn˘m oznaãením v EU. A ono by se toho na‰lo mnohem více, z ãeho má, nebo mÛÏe mít ãlovûk radost.
Pfiedposlední otázka bude ob‰írnûj‰í.
Jaké máte plány do budoucna, co byste
ráda zmûnila v na‰em mûstû. Myslíte, Ïe
je moÏné zmûnit mnohdy zkostnatûlé
my‰lení lidí?
Plány do budoucna jsou odvislé od pfiísunu financí do rozpoãtu, na tom, kde se
nám podafií získat nûjakou dotaci, ãi
grant. Byl schválen Plán rozvoje mûsta na
léta 2006—2010, v nûmÏ je hodnû námûtÛ na rozvoj mûsta, na regeneraci, na to,
jak zlep‰it Ïivot obãanÛm v nûkter˘ch oblastech na‰eho mûsta, coÏ se t˘ká okrajov˘ch ãástí mûsta — Koziny, Bafiin, DráÏného, Novojiãínské a Libotína. Jsou tam
letité dluhy, aÈ uÏ opravy silnic, dokonãení ãi vybudování kanalizaãních a vodovodních sítí, chodníky, opravy obytn˘ch
domÛ, chybí parkovi‰tû pro obãany i odstavná pro turisty. S nárÛstem rÛzn˘ch
problémÛ, pfiestupkÛ, trestn˘ch ãinÛ
a v zájmu ochrany majetkÛ, ÏivotÛ i chodu mûsta budeme muset fie‰it do budoucnosti nárÛst pracovníkÛ MP, jejichÏ poãet
se dnes jeví jako silnû poddimenzovan˘
a nedostaãující. Chybí nûkteré sluÏby ve
mûstû.
Nevím, zda se dá nazvat zkostnatûl˘m
my‰lení lidí, spí‰e bych to nazvala u nûkter˘ch nedÛvûrou, která vznikla v prÛbûhu let, kdy ãekají na to, Ïe se v jejich
oblastech Ïivota nûco zmûní k lep‰ímu
a ono to hned nejde a vût‰inou je na vinû
nedostatek financí na obci. Za posledních

16 let na‰i pfiedchÛdci udûlali velk˘ kus
práce, vrátil se Ïivot do ·tramberka
a pfied námi je nelehk˘ úkol navázat tam,
kde skonãili a vybudovat to, co vybudováno nebylo a ulehãit tûm obãanÛm, ktefií
na to ãekají mnoho let.
Poslední otázka patfií do oboru sci-fi.
Co si myslíte, Ïe by se mûlo zmûnit
v my‰lení lidí, aby v‰e ve mûstû klapalo
jak má?
Asi je to opravdu z oblasti sci-fi, nebo
spí‰e pohádek — jak uãinit v‰e ke spokojenosti v‰ech, to opravdu nevím. Kouzeln˘ prsten, ani ãarodûjnou hÛlku nemám
a kouzeln˘ plá‰È by se taky nûkdy „‰ikl“.
Obãas si fiíkám, Ïe vût‰í tolerance, otevfienost, vstfiícnost, trpûlivost a dÛvûra by nikomu neu‰kodila a ba naopak vzájemné
vztahy by uvolnila. Nûkdy zÛstává rozum
stát nad nesmífilivostí, nad uraÏenou je‰itností, nad neschopností vzájemné komunikace mezi lidmi a z toho pak vypl˘vající nesná‰enlivost, popfi. aÏ nenávist
mezi rodinami, kamarády, sousedy, národnostmi, státy. Aby v‰e klapalo, jak má,
je tfieba zmûnit svÛj pfiístup k lidem, k Ïivotu vÛbec a to nevím, zda jsou v‰ichni
této promûny schopni a hlavnû ochotni.
Nejsem ani vãerej‰í, ani nezku‰ená naivka, abych si myslela, Ïe budeme Ïít ve
spravedlivém svûtû spravedlivû a ‰Èastnû
aÏ do smrti. V‰e je v lidech a v jejich svobodné vÛli Ïít tak, aby proÏili svÛj Ïivot
uÏiteãnû a spokojenû.
Pfieji hodnû pracovních i osobních úspûchÛ a dûkuji za rozhovor. A. R.

Informace pro občany
Má to smysl, tfiiìte odpad
…je název celostátní kampanû, kterou
v jednotliv˘ch krajích realizuje spoleãnost EKOKOM a. s. prostfiednictvím
sv˘ch partnerÛ. V Moravskoslezském kraji je partnerem kampanû Moravskoslez-
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sk˘ kraj a ARR a. s. KampaÀ je souãástí
pilotního projektu Intenzifikace oddûleného sbûru a zaji‰tûní vyuÏití komunálních odpadÛ vãetnû jejich obalové sloÏky
v Moravskoslezském kraji, kter˘ za‰títil
Moravskoslezsk˘ kraj. V Moravskoslezském kraji se uskuteãnily jiÏ tfii roãníky,
které si kladly za cíl informovat vefiejnost
o potfiebnosti a správnosti tfiídûní. V loÀském a leto‰ním roce chceme vysvûtlit
obãanÛm, Ïe tfiídûní má smysl.
Rozdûlení domovního odpadu
KaÏd˘ obãan vyprodukuje za rok asi
250 kg odpadÛ. A jak vypadá prÛmûrnû
va‰e popelnice?
25 % tvofií bioodpad, 20 % papír, karton, 33 % plasty a 2 % sklo.
Objemn˘ odpad: star˘ nábytek, umyvadla — toalety, kuchyÀské linky, drobn˘
stavební odpad atd.
VyuÏiteln˘ odpad: papír a lepenka, sklo,
plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy
(plechovky, Al), textil atd. Nebezpeãn˘ odpad: záfiivky, léky, galvanické ãlánky (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
zneãi‰tûné atd. Bioodpad: to je ve‰ker˘
zbyl˘ odpad, kter˘ zÛstane po vytfiídûní
v˘‰e uveden˘ch sloÏek.
Víte, Ïe:
Pokud odpady uÏ doma tfiídíme, umoÏníme tak recyklaci více neÏ tfietiny mnoÏství, které vyprodukujeme v domácnostech. Za rok tak mÛÏeme vytfiídit aÏ 30 kg
papíru, 25 kg plastÛ, 15 kg skla. Vytfiídûn˘ odpad se dále zpracovává na dotfiíìovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelsk˘ch firem, které z odpadÛ vyrábûjí
nové v˘robky.
V Moravskoslezském kraji je jedna
z nejhust‰ích sítí dotfiiìovacích linek
v rámci celé âeské republiky. Celkem je
zde devût dotfiiìovacích linek na papír
a plast, sklo je pak dotfiiìováno pouze na
jedné lince.
„âistota“ odpadÛ?
Aby se vytfiídûn˘ odpad mohl dále kvalitnû zpracovávat, je nezbytná jeho „ãistota“. Tedy — aby se do kontejnerÛ na tfií-

dûn˘ odpad vhazovalo opravdu jen to, co
do nich patfií. Setkáváme se i s tím, Ïe lidé do kontejnerÛ na plasty (Ïlutá barva)
vhazují pouze PET láhve. Lze sem v‰ak
vhazovat také kelímky, sáãky, fólie, v˘robky a obaly z plastÛ, polystyren, na druhé
stranû sem v Ïádném pfiípadû nepatfií novodurové trubky, obaly od nebezpeãn˘ch
látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. VÏdy ale sledujte nálepku
na va‰em kontejneru.
Do kontejnerÛ na papír (modrá barva)
ãi do sbûrn˘ch dvorÛ lze vhazovat nebo
odvézt noviny, ãasopisy, kanceláfisk˘ papír, reklamní letáky, knihy, se‰ity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd.
V Ïádném pfiípadû do kontejneru na papír
nepatfií mokr˘, mastn˘ nebo jinak zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘ a voskovan˘ papír, pouÏité plenky ãi hygienické potfieby.
Do kontejnerÛ na sklo mÛÏeme vhazovat láhve od nápojÛ, sklenûné nádoby,
sklenûné stfiepy i tabulové sklo. Pozor!
Máte-li k dispozici i kontejner na bílé
sklo, vhazujte sem pouze ãiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li bûÏné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerÛ na sklo nepatfií keramika, porcelán, autosklo, drátûné sklo a zrcadla.
V nûkter˘ch mûstech ãi obcích je umístûn také kontejner oranÏov˘ — ten slouÏí
pro sbûr nápojového kartonu. Pfied vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmen‰ete jeho objem — aÈ —
stejnû jako u PET lahví — nevozíme
vzduch.
Kovov˘, velkoobjemov˘ a nebezpeãn˘
odpad (tedy vãetnû akumulátorÛ) patfií do
speciálních sbûren nebo sbûrn˘ch dvorÛ.
V souãasné dobû jiÏ funguje tzv. zpûtn˘
odbûr elektrospotfiebiãÛ. Kam s elektrospotfiebiãi zjistíte na va‰em mûstském/
obecním úfiadû.
Víte, co z nich?
Proã tfiídíme odpad? Jednotlivé komodity — tedy to, co tfiídíme v jednotliv˘ch
kontejnerech — jsou dále zpracovávány
— v tfiídiãkách se dotfiídí, odvezou se do

·tramberské novinky 4

zpracovatelsk˘ch firem a ty z nich vyrábí
nové zboÏí.
Napfiíklad z plastÛ se vyrábí bundy, laviãky, skluzavky, fólie, netkané textilie.
Z papíru recyklovan˘ papír, kter˘ je
moÏno pouÏívat i do kopírek, papírové
kapesníãky, toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo.
Z nápojov˘ch kartonÛ nástûnky a dal‰í
v˘robky.
Víte, kam s nimi?
Je‰tû pro pfiehlednost uvedeme, kam
s jednotliv˘mi druhy odpadÛ.
Plast — Ïlut˘ kontejner.
Sklo — bíl˘ nebo zelen˘ kontejner, pfiiãemÏ bíl˘ pouze na bílé sklo.
Papír — modr˘ kontejner.
Nápojov˘ karton — oranÏov˘ kontejner.
Nebezpeãn˘ odpad — sbûrné dvory nebo lékárna.
Bioodpad — hnûd˘ kontejner nebo
kompostárna.
Velkoobjemov˘ odpad — sbûrné dvory.
Elektrospotfiebiãe — systémy zpûtného
odbûru, sbûrné dvory.
Stavební suÈ — sbûrn˘ dvÛr.

Upozornûní oddûlení technick˘ch
sluÏeb
Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
KaÏdá fyzická osoba, která se hlásí od
roku 2007 k trvalému pobytu (i narozené
dítû) nebo fyzická osoba, která dovr‰í 18
let je povinna podle § 44 zákona ã.
337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen
„zákon o správû daní“), vyplnit do 15 dnÛ
správci místního poplatku, tj. Mûstskému
úfiadu ·tramberk, oddûlení Technická
správa formuláfi k ohlá‰ení poplatkové
povinnosti. Tento formuláfi je k dispozici
na Mûstském úfiadû na evidenci obyvatelstva, v pokladnû MûÚ a v kanceláfii TS
·ÀÛrková. U nezletil˘ch osob je nutné vyplnit i údaje o zákonném zástupci. Pro
kaÏdou osobu musí b˘t vyplnûn samostatn˘ formuláfi.

UpozorÀujeme obãany, kter˘ch se
ohlá‰ení poplatkové povinnosti t˘ká, Ïe
za nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy, coÏ je mimo jiné i nesplnûní ohla‰ovací povinnosti, jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta podle § 37 zákona ã. 337/1992 Sb. ,
o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Dále upozorÀujeme obãany, Ïe poplatek za komunální odpad na druhé pololetí musí b˘t uhrazen do 30. 9. 2007. Vãas
nezaplacen˘ poplatek mÛÏe obec zv˘‰it aÏ
na trojnásobek.
Josef Va‰ek,
vedoucí oddûlení Technick˘ch sluÏeb

Policie âeské republiky informuje
V 1. pololetí t. r. byl proveden reprezentativní v˘zkum vefiejného mínûní, t˘kající se spokojenosti obãanÛ s prací Policie âeské republiky.
V˘zkumu se zúãastnilo v âR 13 800
respondentÛ. V Moravskoslezském a Olomouckém kraji 1916. V b˘valém okrese
Nov˘ Jiãín 173 respondentÛ.
Potû‰itelná je ta skuteãnost, Ïe ná‰
okres se ani v jednom z ukazatelÛ neobjevuje na posledních pfiíãkách, ale naopak,
v nûkolika ukazatelích patfií k nejlep‰ím
nebo je dokonce nejlep‰í v rámci v‰ech jedenácti okresÛ, které se v˘zkumu zúãastnily. Napfi.
— s prací policie je v okrese spokojeno 76 %
respondentÛ
— práce policie v okrese se zlep‰uje (19 %)
t. j. nejvíce ze v‰ech okresÛ
— s chováním policistÛ je v okrese spokojeno 81% respondentÛ
— o práci u policie uvaÏovalo v okrese 22 %
respondentÛ
— policisté v okrese jsou potfiební (94 %),
t. j. nejvíce ze v‰ech okresÛ
— policie v okrese se snaÏí zlep‰it prostfiedí
policejních sluÏeben (65 %) respondentÛ
— policii v okrese dÛvûfiuje 87 % respond.
— v‰ichni dotázaní stûÏovatelé jsou spokojeni s v˘sledkem ‰etfiení na stíÏnost
ohlednû nevhodného chování policistÛ,
tento 100 % v˘sledek je jen v na‰em okrese)
— policie v na‰em okrese informuje vefiejnost nejlépe ze v‰ech okresÛ (46 %)
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plk. JUDr. Karel Tfietina
fieditel âP v Novém Jiãínû

Mûstská knihovna oznamuje

Ze sportu

Od 1. záfií 2007 jsme roz‰ífiili pro na‰e
ãtenáfie pÛjãovní dobu:
Pondûlí: 8.00—12.00 12.30—15.30 hod.
Úter˘: 12.30—17.00 hod.
âtvrtek: 8.00—12.00 12.30— 17.00 hod.
V‰echny srdeãnû zveme.
Libu‰e Bûlunková
vedoucí Mûstské knihovny ·tramberk

KniÏní novinky v na‰í Mûstské
knihovnû
Jestlipak jste si nûkdy pfiedstavovali, Ïe
jste nûkdo docela jin˘, Ïijete na úplnû jiném místû a dost moÏná i v úplnû jiné dobû? Mal˘ Lewis o tom snil odmaliãka, ale
pfiitom nemûl ani tu‰ení, Ïe na tom, co
udûlá, závisí budoucnost celého svûta
a o tom je i nová kniha pro dûti od Walta
Disneye — Robinsonovi. Atlas starovûk˘ch civilizací — je taky urãen˘ dûtem
a podává pfiehled dûjin od zrození civilizace aÏ po starou âínu, Egypt, Japonsko.
Z edice Dûtská dílna je kniha Susan a Martina Penny — Potisky, podle které se nauãíte vyrábût razítka a tisknout podle sv˘ch
pfiedstav na kachliãky, kvûtináãe, ‰uplíky,
krabice. Myslíte si, Ïe ãarodûjnice musí
bydlet v temném lesev domeãku na mufií
noÏce nebo v perníkové chaloupce ukryté
mezi vysok˘mi stromy, kam sotva nûkdo
zabloudí? Ale to se pletete! V dne‰ní dobû si
mÛÏe kaÏd˘ bydlet, kde se mu zlíbí. Hodnû
ãarodûjnic a ãarodûjÛ si spokojenû Ïije nedaleko nebo dokonce vedle vás a vy ani netu‰íte, Ïe soused nebo sousedka umí ãarovat, tak zaãíná kniha Kouzla a Ïerty ãarodûjky Berty. Pro milovníky detektivních
románÛ jsme zakoupili knihy Smrt u vody
od Rosse Mac Donalda a Tfii pohledy na
vraÏdu nebo Alibi od Johna Creaseyho.

Letní pfiíprava fotbalistek
JiÏ pát˘m rokem pofiádá oddíl kopané
TJ Kotouã ·tramberk letní 14 denní soustfiedûní fotbalistek v rámci rekreace mládeÏe v rekreaãním stfiedisku odborÛ Tatra
a. s. na Prostfiední Beãvû. PfiestoÏe si ve‰keré náklady na tuto akci hradí dívky samy, byl zájem velk˘, zejména pak kdyÏ
o chystanou akci projevily zájem i dívky
z okolních fotbalov˘ch oddílÛ. Celkem se
tréninkového kempu úãastnilo 25 dívek
rozdûlen˘ch do dvou vûkov˘ch kategorií,
roãník 1991—1994 a 1995 a mlad‰í. Nejmlad‰í úãastnicí se stala Veronika ·edûnková z Kopfiivnice narozena v roce 1999.
Hlavnímu organizátorovi tréninkového kempu panu Slaninovi, ãlenu v˘boru
oddílu kopané TJ Kotouã ·tramberk se
podafiilo zabezpeãit velmi kvalitní vedoucí a asistenty, ktefií se o dûti starali —
v ãele se sleãnou Jitkou Michálkovou. Tato odchovankynû ‰tramberského oddílu,
jeÏ se úãastnila v‰ech pfiedcházejících
kempÛ postupnû nejprve jako hráãka, pak
jako asistentka a nyní jako vedoucí dokázala spolu s ostatními asistenty Michalem
âablou, Lucií Sou‰kovou a Katefiinou Kelnarovou vytvofiit perfektní prostfiedí v nûmÏ
se jejich svûfienci nenudili, nebo aspoÀ
pro spoustu aktivit nemûli ãas se nudit.

Libu‰e Bûlunková,
vedoucí Mûstské knihovny

Ztráty a nálezy
Zaãátkem ãervence 2007 se v místní
pekárnû Lomná na Zauliãí ztratil Slovník
cizích slov a Anglick˘ slovník. V pfiípadû
nálezu kontaktujte Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, sleãnu Sochovou.
Katefiina Sochová
·tramberské novinky 6

Jako trenéfii se úãastnili ·taff Eduard
ze ·tramberka a Dostál Robert z FC Vítkovice, pod jejichÏ odborn˘m dohledem
hráãky plnily nároãn˘ tréninkov˘ program, jenÏ pfiipravil Ladislav Slanina. Ten
zamûfiil kemp na zmapování a odstranûní
nedostatkÛ hráãek, jak v oblasti fyzické
pfiípravy, tak v základních technick˘ch
fotbalov˘ch dovednostech. Hráãky nejprve pro‰ly vstupními testy, na jejichÏ základû pak byly stanoveny náplnû tréninkÛ
tak, aby se dosáhlo odstranûní nedostatkÛ
u jednotliv˘ch hráãek. Na závûr pak byly
provedeny opût testy a tyto prokázaly, Ïe
skuteãnû do‰lo k v˘raznému zlep‰ení
u valné vût‰iny dívek.
Bûhem kempu si dívky zahrály i nûkolik tréninkov˘ch utkání s místními mládeÏnick˘mi celky z Horní Beãvy a okolí.
Dobrou hru pfiedvedly nejmen‰í fotbalistky, které se stejnû star˘mi chlapci pfiípravky Hutiska–Solanec vyhrály 1:0. To
v‰ak aÏ tak nebylo dÛleÏité. DÛleÏitûj‰í
bylo, Ïe místní fandové, ktefií utkání nav‰tívili, byli pfiekvapeni nebojácností a citem pro kombinaãní kopanou dívek teprve desetilet˘ch. Velmi dobfie zahrály Katefiina Kfienková, Kamila VáÀová, Vendula
Foltasová, Klára Kociánová, stejnû jako
stfielkynû vítûzné branky Lucie Stupavská. Stejnû tak sklidila uznání pfiihlíÏejících hra star‰ích dívek, které sice prohrály se Ïáky Horní Beãvy 1:2 a v odvetû 0:4,
ale promarÀováním vyloÏen˘ch brankov˘ch pfiíleÏitostí se pfiipravily o lep‰í v˘sledek. Pfiíslibem pro nadcházející sezonu
pak jsou v˘kony teprve 12ti leté Evy
Rychtáfiové i o trochu star‰í Petry Machaãové, Romany Kubíãkové, Katefiiny ·taffové, Veroniky Gerykové, Markéty Îárské
a dal‰ích. Budou muset v‰ak je‰tû pfiidat,
neboÈ pro sezonu 2007— 2008 budou dívky ·tramberka startovat spolu s chlapci
v okresní soutûÏi ÏákÛ jako ·tramberk B.
Mimotréninkové aktivity byly souãástí
náplnû probíhajícího tábora mládeÏe, takÏe se dívky úãastnily celotáborov˘ch her
a akcí jako napfi táborákÛ, diskoték, stezky odvahy, v˘letÛ do okolí, ale i slunûní
a koupání. Aã bylo soustfiedûní velmi nároãné, podle pana Slaniny splnilo svÛj

úãel a dûvãatÛm urãitû pomohlo jak v získávání fotbalov˘ch dovedností, tak i získávání nov˘ch kamarádÛ a kamarádek
nejen z fotbalového okolí, neboÈ s nimi se
v tábofie rekreovala dal‰í asi stovka chlapcÛ a dívek.
Na závûr je nutno podûkovat celému
personálu rekreaãního zafiízení RETASO
v ãele s vedoucí paní Ludmilou Kubo‰ovou za perfektní servis, neboÈ tím umoÏnili v‰em se vûnovat pouze odpoãinku
a nabrání nov˘ch sil do dal‰ího období.
Ladislav Slanina

Nov˘ letní stanov˘ tábor
UÏ od poloviny ãervna jste moÏná zaznamenali dûní na pozemku mezi fotbalov˘m hfii‰tûm a Bafiinami, kde vzrostl
nov˘ stanov˘ tábor.
V ãervnu se zde konalo „Soustfiedûní
mlad˘ch záchranáfiÛ âeského ãerveného
kfiíÏe“ soubûÏnû s „Letní ‰kolou Aikido“.
V následujících mûsících tu pak pob˘valo
nûkolik desítek dûtí ve tfiech turnusech,
které si uÏívaly prázdnin v na‰em krásném mûstû.
Rádi bychom podûkovali v‰em, ktefií
pomohli pfii pfiípravách i samotné realizaci tábora: vstfiícn˘m pracovníkÛm mûsta,
místním i pfiespolním obãanÛm a v neposlední fiadû v‰em sponzorÛm.
Více informací a spoustu fotografií najdete na: www. moravskasipka. cz
Za Moravskou ‰ipku,
obãanské sdruÏení Lenka Bure‰ová

Pozvánka
Mûsto Kopfiivnice se sv˘mi partnery
pofiádá jiÏ 5. roãník Bûhu rodn˘m krajem
Emila Zátopka. Závod probûhne 15. záfií
2007. Start závodníkÛ je v 11.00 hod.
pfied Technick˘m muzeem v Kopfiivnici.
Trasa závodu: Kopfiivnice—·tramberk—
Îenklava—Vefiovice—sedlo pod pramenem Jiãínky—RoÏnov p. R. Cíl Vala‰ské
muzeum v pfiírodû. BliÏ‰í informace, popfi. pfiihlá‰ky na stránkách http://beh—
roznov. koprivnice. org/. Uzávûrka pfiihlá‰ek 10. záfií 2007.
Pfiijìte povzbudit stateãné závodníky.
Srdeãnû zvou pofiadatelé. Anna Ra‰ková
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Společenská rubrika
Jubilanti záfií
94 let
90 let
87 let
84 let
81 let
80 let

75 let
70 let

BartoÀ Ladislav, Kozina
Ja‰ek Jaroslav, Hornychovice
Kramoli‰ová Anna, Zauliãí
Purmenská Anna, NádraÏní
Lacinová BoÏena, Dolní
Bárová BoÏena, Zauliãí
Zemanová Vlasta, Bafiiny
Socha Zdenûk, Hornychovice
Juráková Maria, Libotín
Rylko Josef, Hornychovice
Petrá‰ Jaromír, Zauliãí
Gilarová Amálie, Bafiiny
Marek Stanislav, Kopec
Rajnochová AneÏka, K oãnímu
Plachtová Anna, NádraÏní
·imek Jan, Vrchní cesta

Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová
a ãlenky SPOZ

Dûti:

Zemfielí:

Jan Musil
Lucie ·lehoferová
Ivo ·vondrk

Jifií Knápek
Rudolf Sopuch
Oldfiich Vefimifiovsk˘

Kam do společnosti a za kulturou
5. skautsk˘ oddíl stfiediska Kopfiivnice
·TRAMBER·TÍ RYTÍ¤I ve spolupráci
s Technoprojektem, a. s. Ostrava a Mûstem ·tramberk vás srdeãnû zvou na akci

100 podob dobrodruÏství
Chce‰ poznat nové kamarády? Chce‰ se
nauãit slaÀovat, zapalovat oheÀ bez sirek,
vyrábût vûci z kÛÏe a mnoho dal‰ího?
Chce‰ se dozvûdût nûco o skautingu?
Pak pfiijì v sobotu 8. 9. 2007 od 10 do
18 hodin do areálu hradu ·tramberk.
Pfii této pfiíleÏitosti si také budete moci
prohlédnout na‰e klubovny (Námûstí ã. 1
— pod Amfiteátrem).
Akce se koná u pfiíleÏitosti oslav 100 let
od zaloÏení skautingu.

U pfiíleÏitosti konce prázdnin pofiádá
Technoprojekt a. s. Ostrava v rámci cyklu
Krasosmutnûní za prázdninami pod Trúbou na hradû ·tramberku
v nedûli 2. záfií od 14 hod. tragickou komedii se zpûvy, tancem a stfielbou pod názvem

„ONDRA·, PAN LYSEJ HORY“
Pfiedvede la‰ská nezávislá divadelní spoleãnost „Gigula“.
Jedná se o Ïivotní pfiíbûh la‰ského zbojníka Ondrá‰e z Janovic.
Srdeãné pozvání v‰em
Mûstsk˘ pivovar ·tramberk pofiádá v prostorách Kamenného ‰enku

KLUB DESKOV¯CH HER
v pátek 14. a 28. 9. 2007 od 17. 00 hod.
Zveme dûti i dospûlé, v‰echny vá‰nivé lu‰titele kfiíÏovek a hlavolamÛ, hráãe deskov˘ch a stolních her! K hrám, které jsou
pro vás pfiipraveny (napfi. Carcassonne
a Osadníci z Katanu), si mÛÏete objednat
i obãerstvení. Vstup zdarma.
Více informací na tel. 604 200 395
Mûstsk˘ pivovar ·tramberk vás srdeãnû
zve na

IV. dny moravského BURâÁKU
22.—23. záfií na ‰tramberském námûstí
âeká vás nejen pfiekvapení nad odrÛdami
celkem tisíce litrÛ burãáku, ale i pfiíjemné záÏitky, které vám poskytnou sv˘m pûveck˘m i taneãním vystoupením na‰i
hosté.
Na ‰tramberském námûstí vystoupí
22. 9. 2007
11–14 hod. dûtsk˘ pûveck˘ sbor Ondrá‰ek
14–18 hod. folklórní soubor Kotár se sv˘mi písnûmi a tanci
23. 9. 2007
11–18 hod. folklórní soubor Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
15–15.30 h dûtsk˘ taneãní folklórní soubor Valá‰ek z Kozlovic
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Souãástí programu obou dnÛ na námûstí
bude setkání dûtí s pivovarsk˘m ‰a‰kem,
kter˘ jiÏ bude nosit jméno dûtmi mu pfiifiãené, stejnû jako nov˘ kabát. Dal‰í zábavu nabídne dûtem DDM Kopfiivnice.

Pozvánka na Orelskou pouÈ
ve ·tramberku
Orel jednota ·tramberk vás zve na pouÈ
u pfiíleÏitosti 75 let od postavení a posvûcení sochy sv. Václava na hofie Kotouã.
PouÈ probûhne v pátek 28. 9. 2007.
Program pouti
08. 45 hod. M‰e svatá ve farním kostele
sv. Jana Nepomuckého na na
mûstí ve ·tramberku
10. 30 hod. BohosluÏba slova u sochy
sv. Václava na hofie Kotouã
12. 00 hod. Vystoupení Scholy v Kulturním domû a pfiátelské posezení s pfiáteli
Obãerstvení zaji‰tûno
Rádi si s vámi pfii této pouti pfiipomeneme a uctíme odkaz
sv. Václava, kter˘ je
stále aktuální pro
ná‰ národ i v souãasné dobû.

Ve dnech 8.—9. 9. 2007 zveme v‰echny zájemce o prohlídku památek i jin˘ch zajímav˘ch míst mûsta ·tramberka na

Dny evropského dûdictví (EHD)
K prohlédnutí budou 8. 9.—9. 9. 2007 zaji‰tûny tyto památky:
• hrad ·tramberk s vûÏí Trúbou
• otevfieno: 9—17 hod., vstup zdarma
• Muzeum ZdeÀka Buriana
• otevfieno: 9—17 hod., vstup zdarma
• Muzeum Novojiãínska
• otevfieno: 9—17 hod.,
• vstup: 8. 9. 2007 — zdarma
• vstup: 9. 9. 2007 — vstupné
• Pivovárenská studna na Námûstí
• otevfieno od 9—17 hod., vstup: zdarma
• Pfiírodní amfiteátr se starou vûÏí — zvonice
• kostela sv. Bartolomûje
• otevfieno: 9—17 hod., vstup: zdarma
• Národní pfiírodní památka — jeskynû ·ipka
• pfiírodní jeskynû — volnû pfiístupná — vstup
• zdarma
„Den otevfien˘ch dvefií“ v sobotu 8. záfií 2007,
kdy v pokusn˘ch ‰tolách ve ·tramberku (Radvanické ‰toly — odlouãené pracovi‰tû ostravské spoleãnosti VVUÚ, a. s.) na Horeãce bude
otevfieno od 9 do 15 hod. s ukázkami v˘bu‰nosti nûkter˘ch látek jako napfi. cukru, mouky, uhelného a dfievného prachu. Ukázky budou probíhat kaÏdou lichou hodinu, tzn. v 9,
v 11, ve 13 a v 15 hod.

V˘stavy — doprovodné akce

Srdeãnû zveme své
ãleny a v‰echny pfiíznivce Orla ze ·tramberka a z celého okolí.

• Muzeum ZdeÀka Buriana — Zdenûk
• Burian a jeho svût. Stezkou odvahy a dobro• druÏství II.
• Hrad ·tramberk — V˘stava obrazÛ Evy Plu• tové — Klauzarové
• ·tramber‰tí fiemeslníci

V˘bor jednoty Orla
·tramberk

Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk sehraje
v pátek 28. záfií 2007 v 18. 30 hod v amfiteátru pod Starou vûÏí (v pfiípade nepfiíznivého poãasí v Kulturním domû) derniéru operety Rudolfa Piskáãka

Tulák
Spoluúãinkuje taneãní soubor Zdenky
Havlové z Kopfiivnice. — Vstupné 30 Kã

Zmûna programu vyhrazena.
Informaãní propagaãní materiály budou pro
v‰echny náv‰tûvníky k dispozici.

Pfiipravujeme:
Mûsto ·tramberk zve v‰echny milovníky operety 12. 10. 2007 v 19. 00 hod. do Kulturního
domu na Ples v operetû.

·tramberské novinky 9

Pro zasmání
Pesimista vidí v tunelu tmu.
Optimista vidí svûtlo na konci tunelu.
Realista vidí svûtla blíÏícího se vlaku.
Strojvedoucí vidí tfii idioty na kolejích.

PROGRAM KINA ·TRAMBERK
ZÁ¤Í 2007
Nedûle 2. 9. 2007 v 18. 30 vst. 49 Kã
ROMING. •• Komedie, 105 min, pfiístupn˘.
Komicko–katastrofick˘ pfiíbûh s Bolkem Polívkou a Marianem Labudou v hlavních rolích.
Nedûle 9. 9. 2007 v 18. 30 vst. 49 Kã
PIRÁTI Z KARIBIKU 3. •• DobrodruÏn˘,
150 min, titulky, pfiístupn˘. Dal‰í pokraãování
kapitána pirátÛ Jacka Sparrowa opût v hvûzdném obsazení. Johny Depp, Orlando Bloom
a Keira Knitghley v hlavních rolích dal‰ího
hollywodského trháku.
Nedûle 16. 9. 2007 v 18. 30 vst. 49 Kã
HARRY POTTER A FÉNIXÒV ¤ÁD. •• Rodinn˘, dobrodruÏn˘, 138 min, ãesk˘ dabing,
pfiístupn˘. — Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého roãníku ‰koly ãar
a kouzel. Hned na poãátku ov‰em zjistí, Ïe nûco není v pofiádku.
Nedûle 23. 9. 2007 v 18. 30 vst. 49 Kã
VRATNÉ LAHVE. •• Komedie, 95 min,
pfiístupn˘. Aby mohlo b˘t vítání, musí b˘t napfied
louãení. Repríza ãeské komedie ZdeÀka Svûráka.

•••
ManÏelka mûla v posteli milence, kdyÏ
usly‰ela, jak pfiijíÏdí manÏel v automobilu.
Zpanikafiila a rychle vymyslela fie‰ení: Postavila chlapa do kouta, fiekla mu, aby se ani
nehnul, namazala ho dûtsk˘m olejem a posypala alabastrov˘m prá‰kem.
KdyÏ se manÏel podivoval, co to je, povídá: „Drah˘, to je socha. Stejnou si koupili
·tûrbovi naproti pfies ulici a mnû se tak líbila, Ïe jsem si fiekla, Ïe si ji koupíme taky.“
Tím debata skonãila a o so‰e uÏ napadlo
ani slovo, ani kdyÏ ‰li veãer spát. Ale chvilku potom, co manÏelka usnula, se manÏel
zvedl z postele, ode‰el do kuchynû, namazal
peãivo, nakrájel salám, pfiiloÏil okurky,
otevfiel pivo a odnesl to k so‰e se slovy: „Tu
máte, vemte si. Já tuhle stál u ·tûrbÛ dva
dny v pozoru jako idiot a nedali mi ani
sklenici vody!"

Inzerce
Prodej a objednávky konzumních brambor
na zimní uskladnûní. Michal Dostál, Dolní 217, ·tramberk, tel. 723 188 540

Nedûle 30. 9. 2007 v 18. 30 vst. 49 Kã
TAJNOSTI. •• Drama, 93 min, od 12 let. Iva
Bittová a Karel Roden v hlavních rolích nového filmu v reÏii Alice Nellis. Hlavní hrdinka
Julie nechce dûlat Ïádné závaÏné rozhodnutí,
má totiÏ v‰e, co si pfiála a pfiece není spokojena.
NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
WARHOLKA • EDITH PIAF • SMRTONOSNÁ
PAST 4 • ·REK 3

Vážně i nevážně
Lidové pranostiky na záfií
V záfií je‰tû slunce dosti záfií. • Záfií je májem podzimu. • Boufiky od pÛl mûsíce, pfiiná‰ejí vûtrÛ nejvíce. • Jestli záfií sluncem
h˘fií, tak k nám tuhá zima mífií. • Po teplém záfií fiíjen se zle tváfií. • Na svatého
Václava ãeského, b˘vá vína hojného.
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Společnost BONA ELECTA s. r. o.
otevírá realitní kancelář v Kopřivnici
•
•
•
•

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy, pozemky)
Výkup nemovitostí — Vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Řešení exekucí — pomoc při oddlužení nemovitostí postižených exekucí
Poradenství v oblasti nemovitostí

Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, Budova Radnice, 9. patro (přístup z výtahů 1, 2)
Telefon: 720 148 496
E-mail: koprivnice@bonaelecta.cz
Web:
www.bonaelecta.cz
Již nyní přijímáme nemovitosti do nabídky. • Prvních 10 klientů obdrží ZDARMA DVD přehrávač
Vaše dobrá volba v oblasti nemovitostí
Profesionalita
Komplexní služby

Mám vážný zájem o koupi
ROUBENKY ve Štramberku.
Platba hotově.
V případě nabídky mne, prosím,
kontaktujte. Tel.: 776 780 620,
stepanova@fmgroup.cz

Pozor, revoluce v nebankovních úvûrech
— jiÏ za 6,9 % v‰em!
Hledáme poradce, obl. ved., obl. fieditele
pro ojedinûl˘ projekt a ojed. systém odmûÀování.
V˘plata dennû, auto, kariéra,…
Volejte ihned tel. 608 770 340.
Buìte s námi na startu.

Hotel Roubenka přijme pokojskou na ranní směnu.
Informace u paní Aleny Bajerové. Tel. 602 881 000. Nástup možný od 1. 10. 2007

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

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

tel. 556 852 550 • mob. 775 305 382

Natáãení na video
svatby, oslavy Ïivotních jubileí,
promoce, kfity, pohfiby aj.
Profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.

Ka‰párek Jaroslav

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242, ·tramberk — Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Muzeum Zdeňka Buriana, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 852 240,
e-mail: a.raskova@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 7/2007. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč.Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka
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