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…z jednání rady
Podzimní plískanice jsou tu, „listí Ïloutne
poletuje, po strni‰tích vítr duje, bude brzo
mráz.“ Nejen plískanice jsou tu, ale také konec dal‰ího ãtyfiletého volebního období.
Rada se se‰la celkem tfiikrát. Na mimofiádné 66. schÛzi rady mûsta byla schválena
dohoda o ukonãení smlouvy a slib od‰kodnûní
o vzájemném vyrovnání mezi francouzskou
firmou Suez a mûstem ·tramberkem ve vûci
prodeje akcií SmVak a.s.
67. schÛze rady mûla na pofiadu informaci
o pfiípravû veletrhÛ cestovního ruchu, kterou
pfiedloÏila vedoucí KPCR Jana Königová,
zprávu o ãinnosti komise cestovního ruchu
pfiedseda Antonín Kramoli‰ a zprávu o ãinnosti komise kulturní pfiedsedkynû Vûra Michnová.
Zpráva komise cestovního ruchu byla doplnûna tabulkou náv‰tûvnosti hradu, muzeí
a Mûstského informaãního centra a zpráva komise kulturní pfiehledem kulturních akcí na
rok 2002. Oba doplÀky zpracovala Jana Königová, vedoucí KPCR. Na základû projednávan˘ch zpráv byly uloÏeny úkoly Janû Königové
vypracovat systém turistického znaãení
k hradu ·tramberk s realizací do konce roku
2002 a starostovi mûsta zajistit rozbor poklesu
náv‰tûvnosti hradu ·tramberk formou zadání
seminární práce, popfiípadû jinou vhodnou
formou a bylo také schváleno pfievedení 1 Kã
za kaÏdého platícího náv‰tûvníka Trúby v rozpoãtu mûsta pro úãely rozvoje cestovního ruchu. Pro stanovení rozpoãtu se bude vycházet
ze skuteãnosti za rok pfiedcházející. Rada
vzala na vûdomí pfiedloÏené zprávy a informace a podûkovala komisím za jejich práci.
Dal‰í blok se t˘kal SluÏeb mûsta ·tramberka. Zprávy o stavu bytÛ a domÛ v majetku
mûsta, zprávu o pfiípravû na zimní údrÏbu,
zprávu o opravách místních komunikací,

údrÏbû zelenû, vefiejném osvûtlení a stavu
Technické správy ·tramberk pfiedloÏil vedoucí
Josef Va‰ek. Oblast, kterou spravuje pan Va‰ek,
nepatfií mezi bezproblémové a jednoduché.
Problémy s neplatiãi, velké zelené plochy na
údrÏbu v katastru mûsta, technika ne zrovna
moderní a vÏdy vyhovující, stav nûkter˘ch na‰ich budov a v popfiedí ãlovûk, ne vÏdy slu‰n˘
a uznal˘, ale mnohdy vulgární a nespravedliv˘. Práce s lidmi patfií mezi ty nejsloÏitûj‰í.
Rada mûsta vyslovila podûkování vedoucímu
SluÏeb mûsta ·tramberka panu Josefu Va‰kovi
a také v‰em pracovníkÛm bytové a technické
správy. Rada schválila Plán zimní údrÏby
v mûstû ·tramberku s pfiipomínkami.
Koupali‰tû Libotín v poslední dobû ãefií
klidné vody. Ale fieknûme si popravdû, potfiebuje opravit, hlavnû vana bazénu a nová ãistiãka. Radû byla pfiedloÏena studie Ing. Milana
·mída z firmy Bazenservis z Prahy „Návrh vyuÏitelnosti letního koupali‰tû Libotín“ a rada
uloÏila pfiedsedÛm komisí cestovního ruchu,
komise sportu, mládeÏe a vyuÏití volného ãasu
a komise rozvoje pfiedloÏit pfiipomínky a zároveÀ pfiedala tento materiál i finanãnímu v˘boru k projednání. Vedoucí finanãního oddûlení Alena ZrÛnková dostala úkolem zohlednit
pfii závûreãn˘ch úpravách rozpoãtu Ïádost
DDM ve ·tramberku o zmûnu pfiíspûvku na
provoz zafiízení.
V organizaãních záleÏitostech se rada zab˘vala majetkoprávními úkony, jako jsou odprodeje pozemkÛ. Bylo schváleno prominutí poplatku ze vstupného TJ Kotouã oddílu kopané
z akce 70 let kopané ve ·tramberku.
68. jednání rady, v tomto volebním období
poslední, mûlo bilanãní charakter. Starosta
pfiedloÏil zprávy Hodnocení roku 2002, Kontrolu plnûní volebního programu mûsta
·tramberka v letech 1999—2002 a Informaci
o pfiípravû komunálních voleb. V organizaãních záleÏitostech byly projednávány majetkoprávní záleÏitosti. Ing. Socha na závûr podû-

koval v‰em ãlenÛm rady za práci v radû za
uplynulé ãtyfii roky.
âlovûk neustále nûco dûlá, nûco hledá, nûãím
se trápí a nûãím se baví. Francis Bacon kdysi napsal: „Nehledej velké bohatství, ale takové, jaké
mÛÏe‰ nab˘t spravedlivû, uÏít stfiídmû, rozdat
vesele a opustit ve spokojenosti.“
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo na svém posledním 23. jednání dne 24. 10. 2002. Na programu byla zpráva o ãinnosti rady za období
záfií—fiíjen 2002, kterou pfiedloÏila místostarostka Ing. Dana Marková a hodnotící zprávy,
stejné jako v dopoledních hodinách na jednání
rady mûsta a ty pfiedloÏil Ing. Jan Socha, starosta mûsta. V organizaãních záleÏitostech se
zastupitelstvo zab˘valo radou doporuãen˘mi
prodeji pozemkÛ. V závûru starosta podûkoval
v‰em zastupitelÛm za jejich práci v komisích,
v˘borech i zastupitelstvu.
Vûra Michnová

Kontrola plnûní volebního
programu rozvoje mûsta
·tramberka v letech
1999 —2002
ad I. DOPRAVNÍ ROZVOJ

— obnovilo se vyznaãení parkování osobních aut na Námûstí a koneãnû u Z· na
Zauliãí
— byly vymûnûny hluãné kanalizaãní poklopy na ulici Dolní Ba‰ta a na Bafiinách
— byl vymûnûn odvodÀovací ro‰t pod
mûstsk˘m úfiadem a doplnûn dal‰í
— postupnû se fie‰í majetkové vztahy vefiejn˘ch komunikací
— zaãíná se jednat o problematice garáÏování zejména v historickém jádru mûsta
(malá kamenárka, Pískovna, Kozina)
— dláÏdûny historické cesty (Ba‰ta, Kopec,
Vrchní cesta), v roce 2001 zbytek Kopce
— díky firmû Transgas s. p. byla opravena
komunikace na ·pici, ve spolupráci
s mûstem pak Dolní ulice, K oãnímu,
·ÀÛrková a ãást Novojiãínské
— na komunikacích po celém katastru
byla provedena v˘razná v˘mûna dopravních znaãek
— byl vyfie‰en reÏim na mûstské komunikaci Polniãka a její odvodnûní
— byla provedena oprava místní komunikace v DráÏném smûrem na Lichnov po
plynofikaci
— byla provedena oprava prÛtahu mûstem
v ãásti od Palárny po zdravotní stfiedisko
za 7 236 tis. Kã a vybudovány chodníky
na NádraÏní ulici
— byl pfiijat pracovník na Ïivotní prostfiedí
a místní komunikace

ad II. OBECNÍ ROZVOJ

— 11. 3. 1999 byl mûstskou radou schválen postup fie‰ení dopravní situace mûsta
— v mezích moÏností — vût‰í intenzitou
neÏ v jin˘ch letech byly opravovány
a udrÏovány komunikace a chodníky
(pfiikoupena technika napfi. multikára
s pohonem 4 kol)
— byl zpracován projekt opravy silniãního
prÛtahu mûstem a centrálního parkovi‰tû pod tûlocviãnou a téÏ na ulici Novojiãínské
— byla zachována dopravní obsluÏnost vefiejnou Ïelezniãní a autobusovou dopravou na stejné úrovni jako v minulosti,
akceptovány pfiipomínky obãanÛ k jízdním fiádÛm
— upraveny byly ceny parkovného (OA do
2 h 20 Kã, nad 2 h 50 Kã, autobusy
100 Kã) v roce 2001 vybráno parkovné
206 000 Kã a do 20. 9. 2002 262 970 Kã

— ve‰keré nebytové prostory mûsta se dafií
smysluplnû vyuÏívat
— problémy s nevyuÏíváním (chátráním)
b˘valé Z· na Námûstí se investicí do
kulturnû turistického centra podafiilo
odstranit, penzion a knihovna s vefiejnou internetovou stanicí zahájily provoz koncem kvûtna 2001, problém
vznikl ne plnû vyuÏívan˘m areálem
Oãní léãebny
— vût‰í pozornost neÏ v minulosti se vûnuje objektÛm mûsta (obytné domy na
Bafiinách, stfiecha Domu sluÏeb, areál
hradu, M· Zauliãí, fasáda radnice,
oprava domu ãp. 280)
— v rámci podpory nájemního bydlení byly
dokonãeny 3 b. j. v podkroví obytného
domu ã. 569 DráÏné, mûsto podpofiené
vysok˘m zájmem budoucích nájemníkÛ
vybudovalo pomocí státní dotace 6 b. j.
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formou stfie‰ní nástavby v domû ãp.
816—817 na Bafiinách, tento dÛm byl
komplexnû opraven vãetnû fasády a zateplení, totéÏ u domu ãp. 818—819
mûsto schválilo postup a harmonogram
v˘stavby rodinn˘ch domkÛ v lokalitû
Pískovny, pro nezájem stavebníkÛ realizace zámûru odloÏena
mûsto v roce 2002 fiádnû splatí úvûr z r.
1996 ve v˘‰i 13 mil. Kã vãetnû úrokÛ
a mûsto v roce 2001 zaplatilo bezúroãnou pÛjãku na plynofikaci od
SFÎP.
RovnûÏ byl splacen úvûr za lékárnu a za
nábytek v penzionu Stará ‰kola
spoleãnû s mûstem Kopfiivnicí, Eurotelem a Radiomobilem byla vybudována
víceúãelová telekomunikaãní vûÏ s rozhlednou otevfienou v kvûtnu 2000 nákladem 13,5 mil. Kã
mûsto pfiijalo v závûru roku 2001 úvûr
ve v˘‰i 2 200 000 Kã od âS a. s. na spolufinancování prÛtahu mûstem. VÏdy po
dobu nûkolika mûsícÛ bylo zapotfiebí
ãerpání tzv. kontokorentního úvûru
u âS a. s.
budování inÏen˘rsk˘ch sítí: byla provedena nová instalace nn, VO a MR na ul.
NádraÏní, napfi. hlavní fiád na Bafiinách
a pfiípojky pro 14 bytÛ, tamtéÏ, opravovány byly kanalizace, vodovodní pfiípojky a de‰Èové vpustû ve správû mûsta
(odvodnûní Barkova kopce, Polniãky),
v souvislosti s prÛtahem mûsta opraveno cca 34 vodovodních pfiípojek aj.
u objektu svobodárny ãp. 751 na Bafiinách, kter˘ mûsto odkoupilo od Kotouãe s. r. o. byly provedeny instalatérské práce a v˘mûny sanitárního zafiízení
bylo provedeno pfiepojení nûkter˘ch objektÛ na kanalizaci (mûstsk˘ úfiad,
ãp. 444)
stav areálu Libotín je alarmující, mûsto
nechalo zpracovat studii vyuÏitelnosti
soukrom˘ podnikatel p. Pe‰at pokraãoval v roz‰ifiování kabelové televize (napfi.
Vrchní cesta) a byl vybrán jako dodavatel signálu pro cel˘ katastr mûsta
byly vyfie‰eny problémy s funkcí âOV
Kanada po pfievodu SmVak a. s. Ostrava
bylo vybudováno vefiejné osvûtlení
k restauraci u fotbalového hfii‰tû
dokonãeny opravy chodníkÛ po telefonizaci SPT TELECOM pod Palárnou

— vymûnûny byly prvky vefiejného osvûtlení na ulici K oãnímu po rekonstrukci
sítû nn
— zbudován byl nov˘ stoÏár pro tel. antény, namontovány antény, nov˘ homologovan˘ zesilovaã a pfievûsy na Bafiinách v domû 816—817
— mûsto má od roku 2001 v provozu vefiejné WC v parku u Národního sadu
— zastupitelstvo mûsta podpofiilo generální správu hasiãského vozu T 138
a pfiestûhování knihovny z hasiãárny do
b˘valé Z· na Námûstí, coÏ bylo v roce
2001 zrealizováno
— ve spolupráci s âS a. s. byl v fiíjnu 2002
zabudován a zprovoznûn bankomat
v hotelu Gong na Zauliãí
— V˘voj majetku mûsta: r. 1990 46 473 tis.
Kã, r. 1994 65 552 tis. Kã, r. 1998
165 560 tis. Kã, r. 2002 173 020 tis. Kã

ad III. SOCIÁLNÍ OBLAST
— podpora zámûru na znovuobnovení v˘roby cementu v areálu Kotouã, s. r. o.
investorem firmou Lasselsberger
— podpora prÛmyslové zóny Vlãovice –
Kopfiivnice
— spolupráce s nejvût‰ími místními podniky (Kotouã s. r. o., Transgas s. p. OZ
PZP ·tramberk) je na dobré úrovni
— konkurz Zemûdûlské spoleãnosti s. r. o.,
vyuÏití ãásti prostorÛ pro SluÏby mûsta
·tramberka (TS)
— vázne vût‰í a uÏ‰í spolupráce s vût‰inou
podnikatelÛ na území mûsta (napfi. hoteliéfii)
— v˘borná spolupráce je s Úfiadem práce
v Kopfiivnici a Novém Jiãínû (mûsto na
VPP zamûstnávalo 7 obãanÛ roãnû z fiad
nezamûstnan˘ch)
— úroveÀ zdravotní péãe na území mûsta
je standardnû vysoká, prostory v DDM
slouÏí ke spokojenosti obãanÛ pro rehabilitaci paní Anny Mik‰íkové
— péãe o staré, nemocné, potfiebné lidi je
dobfie zaji‰tûna kopfiivnickou Charitou,
bezproblémovû funguje DPS i Klub dÛchodcÛ pfiejmenovan˘ na Klub seniorÛ
— trvale schází vytvofiení Domova dÛchodcÛ eventuálnû Domu spokojeného
stáfií ve ·tramberku ãi bezprostfiedním
okolí (3. 12. 2001 bylo otevfieno stfiedisko následné péãe — lÛÏková ãást na
poliklinice Kopfiivnice), reálná je v˘stavba DD Kopfiivnice
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— mûsto podpofiilo finanãnû jak Dûtské
centrum, tak Salus, dÛm pro matku a dítû
v nouzi v Kopfiivnici, SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch a místní âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ
— negativem bylo i zru‰ení sociálního
kontaktního místa ve ·tramberku
— bylo pfiidûleno celkem 54 bytÛ (novû,
vzájemnou v˘mûnou, pfievody po úmrtí
a po rozvodu)

ad IV. ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
— kvalita ovzdu‰í ve ·tramberku se po
plo‰né plynofikaci v˘raznû zlep‰ila, nejsou plynofikovány nûkteré ãásti mûsta
(Kopec — obãané se vyslovili proti plynofikaci), 96 % domácností má ekologické vytápûní
— poru‰ování vyhlá‰ky 2/96 o ochranû ãistoty ovzdu‰í není zatím pfiíli‰ dÛslednû
postihováno (zatím 1 pfiípad)
— díky pau‰álnímu systému odpadového
hospodáfiství se nezvy‰uje poãet ãern˘ch skládek, cena za ve‰keré odpadové
hospodáfiství byla stanovena z 240 Kã na
300 Kã /obyvatele/rok, zapojeno 98%
domácností
— odstraÀování 3 dal‰ích ãern˘ch skládek
z cca 47 (84,8 t odpadÛ), skládky pomáhají odstranit mj. i Ïáci Z· ·tramberk
v rámci DnÛ Zemû
— dokonãeno bylo majetkové pfievzetí lesÛ
mûstem
— problematika zneãi‰Èování odpadních vod
se stává prvofiadou (Kozina, Libotín, Padol). Ne vÏdy jsou vyjasnûny kompetence mezi mûstem a SmVaK Ostrava, a. s.
— ze strany SmVaK Ostrava, a. s. se neuskuteãnila investiãní akce „Kanalizace
DráÏné – Bafiiny,“ aã byla v investiãním
plánu na rok 2002
— v˘raznû se zlep‰ila péãe o Národní sad
a Zámeck˘ vrch
— zlep‰ila se údrÏba a vzhled vefiejn˘ch
ploch a prostranství. NarÛstá plocha o‰etfiovan˘ch ploch, problém je s likvidací trávy
— jako oprávnûná se ukázala stíÏnost obãanÛ Koziny na hluãnost vleãky s. r. o.
Kotouã v noãních hodinách. Firma
tento problém fie‰í technicko-organizaãním opatfiením
— byl schválen majetkov˘ pfievod NPP
·ipka z majetku Kotouã s. r. o. na mûsto
— na zimní sezony od r. 1999 byl namísto
‰kváry a soli zaji‰tûn nov˘ posypov˘ materiál ‰tûrk z Jakubãovic

— pfiipravena k realizaci je nauãná stezka
NPP ·ipka

ad V. KULTURA, ·KOLSTVÍ,
SPORT, MLÁDEÎ
— pfies klesající poãet dûtí zapsan˘ch do
M· se zatím udrÏuje pfied‰kolní v˘chova
na standardnû dobré úrovni (napfi. v r.
2001 nebylo umístûno 21 dûtí)
— do‰lo k nahrazení stávající kuchynû v˘dejnou jídel v M· Zauliãí
— základní ‰kola se dobfie profiluje a udrÏuje standardní úroveÀ
— v Z· byla stavební úpravou získána dal‰í
kmenová tfiída. V rámci programu Internet do ‰kol byla v roce 2002 vybudována ‰piãková poãítaãová uãebna s napojením na internet
— kulturní ãinnost roz‰ífiila nabídku co
do ‰kály a pestrosti (ãilá v˘stavní ãinnost) v roce 2001 bylo 81 akcí
— byla zpracována studie na oÏivení areálu
hradu (kulturní akce apod.)
— spolupráce s místními spolky a organizacemi (poãet 60) je aÏ na v˘jimky v˘borná, coÏ v˘raznû ocenil pfii své náv‰tûvû i prezident âR Václav Havel v 08/99
— ze strany mûsta existuje v˘razná a nadstandardní podpora sportu a tûlov˘chovy (nejvût‰í sponzor)
— postupnû se vybudoval, dotvofiil a udrÏuje areál nov˘ch fotbalov˘ch hfii‰È na
Bafiinách v majetku mûsta
— nemal˘m nákladem byla opravena palubovka v tûlocviãnû
— existují zámûry a studie na budování
dûtsk˘ch koutkÛ a hfii‰È (v roce 2001
2 dûtská hfii‰tû na Bafiinách, oprava dûtského koutku v Pískovnû, oprava houpaãek a kolotoãe v Národním sadu aj.)
— probûhly dÛstojné oslavy 640. v˘roãí
mûsta a Slavnost mûstského praporu
— zhotoveno bylo nové oplocení hfii‰tû u Z·
— zabudovány byly venkovní stoly na
stolní tenis na Bafiinách a u Z·, v tûlocviãnû 2 vnitfiní, také streetballové ko‰e
na hfii‰ti u Z·, na Bafiinách, v r. 2001
dal‰í v Pískovnû
— novû slouÏí vefiejnosti venkovní posezení s dûtsk˘m hfii‰tûm u Staré ‰koly,
v penzionu jsou 2 stoly na stolní tenis,
posilovna, pÛjãovna kol a sauna
— mûsto nezískalo dotaci v rámci protidrogového programu na volnoãasové
aktivity dûtí a mládeÏe
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ad VI. PAMÁTKY, TURISTICK¯
RUCH
— i pfies sloÏité ekonomické podmínky pokraãuje program regenerace MPR
·tramberk (v letech 1999—2002 celkem 43 akcí), nejvût‰í úspûch je obnova
ãp. 102 v JaroÀkovû ulici
— mûstské zastupitelstvo rozhodlo o podpofie vybudování víceúãelové vûÏe s rozhlednou na Bílé hofie v r. 2000
— byla zpracována koncepce propagace
a podpory cestovního ruchu ve ·tramberku
— v roce 2000 se v˘raznû zv˘‰ila náv‰tûvnost Trúby, zejména díky v˘stavû stra‰idel, ale i rozhlednû a recesního pobytu
v jeskyni ·ipce, v roce 2001 byl zaznamenán pokles náv‰tûvnosti, kter˘ bohuÏel pokraãuje i v roce 2002
— schází lep‰í vyuÏití stávajících dominant mûsta (areál Trúby, Národní sad,
Libotín a arboretum)
— postupnû se sluÏby v oblasti CR mírnû
zlep‰ují a doplÀují (hotel Roubenka,
roz‰ífiení a zkulturnûní hotelu ·ipka,
kulturnû turistick˘ komplex Stará
‰kola, bankomat, aj.)
— schází camp
— mûstská rada schválila a podpofiila nové
licenãní fiízení ke zviditelnûní a finanãnímu pfiínosu v˘roby „·trambersk˘ch
u‰í,“ v˘razné zv˘‰ení trÏeb místních
podnikatelÛ se v‰ak neprojevilo
— v rámci zviditelnûní a zpropagování
mûsta vyuÏívá mûsto tisk, média, internetové stránky
— zv˘‰ila se nabídka vlastních propagaãních materiálÛ (pohlednice, kalendáfi, aj.)
— bylo zru‰eno vyhlá‰ení ochranného
pásma MPR
— byly vyrobeny a namontovány informaãní tabule pro turisty a provozní fiád
s historií hradu
— zásluhou rodiny Michnov˘ch byl vydán
turistick˘ PrÛvodce mûstem ·tramberkem cestou necestou a v roce 2001 prÛvodce historií hradu — Hrad ·tramberk
— bylo provedeno místní znaãení turistick˘ch tras
— pfiipravována je nová propagace mûsta
a regionu na veletrzích cestovního ruchu

ad VII. BEZPEâNOST
— zlep‰ila se práce Mûstské policie ·tramberk i její spolupráce s MP Kopfiivnice
a OO PâR Kopfiivnice

— stále je vy‰‰í nebezpeãí plynoucí z nedodrÏování dopravních pfiedpisÛ
— schází vût‰í aktivita Policie âR pfii odstraÀování nedostatkÛ na katastru mûsta
·tramberka, zlep‰ila se efektivita (nûkolikeré mûfiení rychlosti)
— zlep‰ila se aktivita fie‰ení a potrestání
pfiestupkÛ (zakoupeny 4 „botiãky“)
— byla instalována elektronická poplachová siréna na hasiãárnû
— bylo provedeno dovybavení MP (Poãítaã,
internet, mobilní telefony)
— byla provedena generální oprava hasiãského vozu T 148 CAS

ad VIII. INFORMOVANOST
— standardnû pokraãuje informovanost
prostfiednictvím ·N, ZM·, vefiejného
jednání zastupitelstva a mûstsk˘m rozhlasem
— obãané mûli moÏnost ovlivnit rozhodnutí mûstského zastupitelstva ve 6 anketách ve ·trambersk˘ch novinkách
v letech 2000—2002
— pokraãuje pomalé roz‰ifiování sítû v KT
v centru mûsta, cel˘ katastr by mûl pokr˘vat systém Ing. Pe‰ata
— je zaji‰tûna takfika plo‰ná telefonizace
(nyní digitální), je vyfie‰en pfienos signálu pro mobilní telefony Eurotel, Paegas i Oskar
— kladnû lze hodnotit i neb˘valou intenzitu náv‰tûv v˘znaãn˘ch hostÛ: prezident Havel, ministfii Dostál, Císafi, parlamentní v˘bor pro Evropskou integraci,
senátofii, poslanci, pfiednosta, starostové, zástupci hejtmana a vedení odborÛ KÚ Ostrava apod.
— starosta byl v období 6/1999—11/2000
místopfiedsedou monitorovacího v˘boru
Ostravského kraje a v roce 2001 se podílel na pfiípravû Programu rozvoje kraje,
ãlenem finanãního v˘boru zastupitelstva Moravskoslezského kraje a ãlenem
finanãní komise SdruÏení mûst a obcí
— o sv˘ch aktivitách, pfiípravách a osvûtové ãinnosti, svozech jednotliv˘ch
odpadÛ a o spolupráci s firmami pravidelnû informují obãany SluÏby mûsta
·tramberka ve ·trambersk˘ch novinkách
— zastupitelstvo mûsta podpofiilo dal‰í
etapu reformy vefiejné správy (obce
III. stupnû — Kopfiivnice)
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V rámci rozvoje mûsta byly uskuteãnûny tyto akce:
akce
cena v tis. Kã
— oprava vefiejného WC na Trúbû
67
— oprava mostu âD
450
— oprava palubovka v tûlocviãnû
230
— rekonstrukce vytápûní M· Zauliãí
205
— rekonstrukce kuchynû M· Zauliãí na v˘dejnu
100
— stavební úpravy areálu hradu (dláÏdûní, opevnûní, nátûry)
1 000
— odbahnûní pfiedehfiívací nádrÏe Libotín
730
— stfiecha Domu sluÏeb
240
— opravy místních komunikací
1 250
— oprava komunikace DráÏné – Lichnov
3 432
— oprava komunikace Na ·pici
800
(TRANSGAS)
— budování víceúãelové vûÏe Bílá hora
13 500
— úprava travnatého fotbalového hfii‰tû
60
— rekonstrukce VO a MR NádraÏní ulice
200
— vybudování VO k fotbalovému hfii‰ti
60
— dokonãení 3 b.j. v objektu ãp. 569 v DráÏném
50
— plynofikace bytu v ãp. 539 v DráÏném
25
— oprava chodníku od Palárny po DÛm sluÏeb
50 (SPT TELECOM)
— oprava komunikace Kozina (Galia), Hraniãky, paneláky)
100
— rekonstrukce nn NádraÏní
600
— odvodnûní Barkova kopce
15
— odvodnûní objektu vodárny na ul. K oãnímu
60
— oprava a v˘mûna de‰Èov˘ch vpustí a ãástí kanalizací
(SmVaK a. s.)
— oprava vefiejného WC v Národním sadu
210
— oprava mûstského opevnûní
600
— oprava v archeologické rezervaci ·ipka
300
— oprava komunikace Vrchní cesta
1 200
— nástavba bytového domu ã. 816—817
4 900
— plynofikace Kopec, II. etapa
220
— oprava bytového fondu 814—817
844
— KTK ·tará ‰kola
3 600
— dokonãení kulturnû turistického komplexu
— Stará ‰kola (úpravy, nábytek vã. knihovny, spotfiebiãe)
2 390
— provedení venkovních úprav u Penzionu Stará ‰kola (p. Tuza)
500
— proplacení víceprací oprav místních komunikací
410
— realizace prÛtahu mûstem — I. etapa,
— vã. chodníkÛ na ulici NádraÏní
7 236
— záchovná obnova areálu hradu (dodláÏdûní Kopce)
500
— záchovná obnova domu ãp. 280
240
— oprava fasády domu ãp. 816—817
— a oprava fasády domu ãp. 818—819
442
— oprava fasády radnice ãp. 310
465
— oprava hasiãského vozu
500
— oprava fasády Z· na Zauliãí
150
— oprava kulturních památek v letech 1999—2002
12 520
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— vybudování nové tfiídy v Z·
— vybudování uãebny PC Internet do ‰kol – mûsto
— vybudování uãebny PC Internet do ‰kol – Z·
— nákup trávní sekaãky pro hfii‰tû Bafiiny
— nákup multikáry pro TS
— dal‰í akce
— opravy domÛ v majetku mûsta
— opravy bytÛ
Dílo za léta 1999—2002

150
73
140
450
569
330
599
62 702 tis. Kã

Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

VáÏení obãané, Rada
mûsta ·tramberka
schválila na své 67.
schÛzi dne 3. 10. 2002
Plán zimní údrÏby místních
komunikací v územním obvodu
mûsta ·tramberka.
O zpracování plánu zimní údrÏby (dále jen
„plán“) pro místní komunikace rozhodují
obce podle své velikosti a dopravního v˘znamu místních komunikací. Plán byl vypracován v souladu se zákonem ã. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích (dále jen „zákon“)
a vyhlá‰kou ã. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích (dále jen
„vyhlá‰ka“).
Následuje citace nejdÛleÏitûj‰ích pasáÏí
plánu, jímÏ jsou dotãené osoby a organizace
povinny fiídit se jiÏ v tomto zimním období:
Vlastníkem místních komunikací v územním obvodu mûsta ·tramberka je Mûsto
·tramberk.
Správcem místních komunikací jsou
SluÏby mûsta ·tramberka, jejichÏ zfiizovatelem je Mûsto ·tramberk.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. bfiezna následujícího roku.
V tomto období se zimní údrÏba místních komunikací zaji‰Èuje podle tohoto plánu. Pokud
vznikne zimní povûtrnostní situace mimo toto
období, zmírÀují se závady ve sjízdnosti
a schÛdnosti bez zbyteãn˘ch odkladÛ pfiimûfienû vzniklé situaci a technick˘m moÏnostem
vlastníka (správce) místních komunikací.

S odklízením snûhu se zaãíná v dobû, kdy
vrstva napadlého snûhu dosáhne 5 cm. Pfii trvalém snûÏení se odstraÀování snûhu opakuje.
S posypem komunikací se zaãíná aÏ po pfiimûfieném odstranûní snûhu.
V § 27, odst. 4 zákona jsou stanoveny povinnosti vlastníkÛ sousedních nemovitostí,
které pfiiléhají k prÛjezdnímu úseku silnice
nebo k místní komunikaci, pokud jde o zmírÀování závad ve schÛdnosti na pfiilehl˘ch
chodnících: vlastník nemovitosti, která v zastavûném území obce hraniãí se silnicí nebo
s místní komunikací, odpovídá za ‰kody, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti na
pfiilehlém chodníku, která vznikla zneãi‰tûním, náledím nebo snûhem, pokud neprokáÏe,
Ïe nebylo v mezích jeho moÏností tuto závadu
odstranit; u závady zpÛsobené povûtrnostními
situacemi a jejich dÛsledky takovou závadu
zmírnit.
Rozdûlení místních komunikací podle
dopravní dÛleÏitosti a harmonogram jejich
sjízdnosti v zimním období

a) Vozovky I. pofiadí dopravní
a) dÛleÏitosti
Komunikace uÏívané vefiejnou hromadnou
dopravou, trasy pro hasiãské a sanitní vozy
a pfiístupy ke zdravotnick˘m zafiízením.
Zmírnûní závad ve sjízdnosti bude provedeno
do 2 hodin po nástupu do sluÏby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukonãení snûÏení.
Jedná se o tyto místní komunikace:
— prÛtah ·tramberkem od restaurace
Dallas po Palárnu (Dolní Ba‰ta, Zauliãí, NádraÏní), v˘jezd autobusu místní
dopravy — Bafiiny
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— Námûstí
— Libotín po koupali‰tû

poplatek v tûchto termínech:

b) Vozovky II. pofiadí dopravní
b) dÛleÏitosti
Spojovací komunikace, které mají v˘znam
pro zásobování a dopravu obãanÛ do provozoven a podnikÛ.
Zmírnûní závad ve sjízdnosti bude provedeno do 4 hodin.
Jedná se o tyto místní komunikace:
— hlavní prÛtah pfies Bafiiny
— DráÏné — prÛtah na Lichnov
— Kozina
— Hraniãky
— Dolní ulice

c) Vozovky III. pofiadí dopravní
c) dÛleÏitosti
Ostatní komunikace, na nichÏ by mûla b˘t
údrÏba ukonãena do 24 hodin.
— Kopec, PlaÀava, Bafiiny – sídli‰tû, Polniãka, cesta k fotbalovému hfii‰ti, zbytek DráÏné, NádraÏní (ãp. 622, 813),
Pod Palárnou, pfied panelov˘mi domy
Bytového druÏstva Kotouã, chodník podél ulice NádraÏní (od ãp. 483 po Palárnu), Hornychovice, Libotín, Paseky

d) NeudrÏované úseky místních
d) komunikací
Úseky, které se v zimû neudrÏují pro jejich
mal˘ dopravní v˘znam, nebo kde není moÏné
z dÛvodu jejich ‰ífie nebo povrchu pouÏít techniku.
Jsou to tyto komunikace:
— Vrchní cesta
— Horní Ba‰ta
— Bûlohorská ulice
— prostfiední vjezd na Námûstí — tzv.
„Brána“
Josef Va‰ek, vedoucí SluÏeb mûsta ·tramberka
Ing. Dana Marková, místostarostka

Oznámení
SluÏby mûsta oznamují obãanÛm, Ïe od 2.
prosince se bude v úfiední dny v kanceláfii TS
a v pokladnû MÚ vybírat poplatek za v˘voz komunálního odpadu na rok 2003. Cena 300
Kã/1 os/rok. Platbu je moÏno provést ve dvou
splátkách. Mimo úfiední dny se bude vybírat

19. 12.
10.00—17.00 hod. kanceláfi BS Bafiiny
10. 12.
10.00—17.00 hod. DDM, NádraÏní ulice
11. 12.
13.00—17.00 hod. Kulturní dÛm — kuchyÀka
12. 12.
10.00—17.00 hod. kanceláfi TS ·ÀÛrková
Îádáme obãany, aby vyuÏili moÏnosti
platby od 2. prosince, a tak pfiede‰li frontám
a nebyli pfiekvapeni, Ïe jim pfii prvním v˘vozu
v novém roce nebude vyvezena popelnice.
Vzhledem k tomu, Ïe nedo‰lo ke zv˘‰ení poplatku za komunální odpad, zÛstávají u podnikatelÛ a organizaci stejné ceny i podmínky
smlouvy. Smlouvy pro rok 2003 je moÏno uzavfiít do 18. 12. 2002 na odboru Ïivotního prostfiedí u sleãny Katefiiny Sochové. RovnûÏ v˘‰e
úhrady pro majitele nemovitostí (tj.chat a rekreaãních chalup na katastru mûsta) zÛstává
pro rok 2003 ve v˘‰i 300 Kã/nemovitost.
V˘vozce tfiídûného odpadu — firma Slumeko, s. r. o. Kopfiivnice, informovala vedení
mûsta o skuteãnosti, Ïe obãané ·tramberka,
konkrétnû lokalit Dolní ulice, Bafiiny a Zauliãí,
ukládají do kontejnérÛ na tfiídûn˘ odpad pouÏité dûtské pleny. Dovolujeme si tyto obãany
upozornit, Ïe k ukládání plen slouÏí popelnice
nebo pytle na v˘voz odpadu, které jsou v prodeji v kanceláfii TS nebo v pokladnû MÚ. V pfiípadû, Ïe se situace bude opakovat, nebudou
takto naplnûné kontejnéry vyváÏeny.
Josef Va‰ek, vedoucí SM

Bankomat
Tak máme i ve ·tramberku po pûtiletém
jednání vedení radnice bankomat. Ve spolupráci s âeskou spofiitelnou a. s. (fieditelství oblastní poboãky Nov˘ Jiãín) a Ing. Guzdkem je
v provozu bankomat od 10. 10. 2002 u vstupních dvefií do recepce hotelu GONG na Zauliãí. Vûfiíme, Ïe bude fungovat ke spokojenosti
obãanÛ, podnikatelÛ, zamûstnavatelÛ i turistÛ. Bankomat vám vydá peníze na v‰echny
známé kreditní i debetní karty. âeská spofiitelna tak chce zv˘‰it kvalitu sluÏeb a odstranit
nutnost dojíÏdûní na kamenné okolní poboãky. V nûkterém z následujících ãísel ·N
bude podán komplexnûj‰í pfiehled o moÏnostech bankomatu i o moderních sluÏbách,
které nyní âS a. s. nabízí.
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Vyz˘vám tímto obãany na‰eho mûsta a podnikatele, aby pfiednostnû vyuÏívali tento bankomat ve ·tramberku. ZároveÀ vyz˘vám
v‰echny zamûstnavatele, aby po dohodû se zamûstnanci zváÏili moÏnost zasílání v˘plat
sv˘m zamûstnancÛm na bankovní úãet s moÏností v˘bûru hotovosti bankomatem a podpo-

fiili tak levnûj‰í, bezpeãnûj‰í a ménû pracn˘
zpÛsob manipulace s bankovkami. Efektivnost
právû instalovaného bankomatu totiÏ bude
nejdÛleÏitûj‰ím sledovan˘m kritériem. Doufám, Ïe s va‰í pomocí nedojde po ãase k odebrání pfiístroje kvÛli nezájmu o jeho sluÏby.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Upozornûní obãanÛm — vydávání
obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních pasÛ
JelikoÏ v rámci reformy státní správy konãí pÛsobnost Okresního úfiadu v Novém Jiãínû, upozorÀuji obãany, aby si zkontrolovali platnost sv˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních pasÛ, (dále OP a CP).
Posledním termínem v tomto roce pro nabírání Ïádostí je 11. 12. Dal‰í Ïádosti o vydání OP
a CP je pondûlí 6. 1. 2003. Nové doklady budou hotovy do konce ledna 2003.
Proto ve vlastním zájmu zkontrolujte platnost sv˘ch dokladÛ. Pro pfiipomenutí uvádím:
k vyfiízení nového OP je tfieba: — vyplnit Ïádost
— 1 fotografie
— rodn˘, oddací list
— star˘ OP
Pro vydání 1. OP — patnáctilet˘m: — vyplnûná Ïádost
— 1 fotografie
— rodn˘ list, oddací list rodiãÛ
— osvûdãení o státním obãanství, nebo platn˘ CP
K vyfiízení nového CP je tfieba: a) za dítû mlad‰í 15 let: — vyplnûnou Ïádost podepsanou zákonn˘m zástupcem
— ãestné prohlá‰ení o volbû obãanství
— rodn˘ list dítûte
— oddací list
— 1 fotografie
b) obãan 15—18 let: — vyplnûnou Ïádost s ovûfien˘m
podpisem zákonného zástupce
— obãansk˘ prÛkaz Ïadatele
— 1 fotografie
(pokud zákonn˘ zástupce pfiijde
osobnû není tfieba ovûfiovat podpis na Ïádosti)
c) obãan nad 18 let:

—
—
—
—

vyplnûnou Ïádost
obãansk˘ prÛkaz
1 fotografie
star˘ CP (k vrácení)

Poplatky: za OP — neplatí se
za CP — dûti do 15 let — 50 Kã
— nad 18 let — 200 Kã
vepsání dítûte do CP — 50 Kã
Pokud chce obãan CP v krat‰í lhÛtû neÏ 1 mûsíc, poplatky jsou trojnásobné CP platí pouze 1 rok.
S pfiípadn˘mi dotazy se mÛÏete obrátit i telefonicky na tel.: 556 812 086 — Eli‰ka Hyklová
·tramberské noviny 9

Rok a pÛl trvala anabáze schvalování dokumentace EIA ke stavbû nové cementárny ve
·tramberku. 16. fiíjna vydalo Ministerstvo Ïivotního prostfiedí kladné stanovisko. Nemalou
zásluhu na tom, Ïe se tato pro region v˘znamná investice nakonec uskuteãní, má
mûstské zastupitelstvo v ãele se starostou Janem Sochou. Jednotlivé komise Mûsta hned
zpoãátku peãlivû prostudovaly pfiedloÏenou
dokumentaci o hodnocení vlivu na Ïivotní
prostfiedí a zváÏily v‰echna pro i proti. Zastupitelé si uvûdomili, jak˘ v˘znam bude mít pro
region podnik, kter˘ pfiinese slu‰nû placenou
práci mnoha desítkám zdej‰ích lidí. Bylo v‰ak
tfieba eliminovat i ta „proti“ — proto v závû-

reãném stanovisku Mûsta byly obsaÏeny i podmínky, které investor musí bûhem realizace
splnit.
Po dvojím doplnûní dokumentace a dvojím
vefiejném projednávání EIA ve ·tramberku
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí mûlo vydat
své stanovisko. KdyÏ se stále nic nedûlo, starostové ·tramberka, Îenklavy a Kopfiivnice neúnavnû posílali své urgence. Vydání stanoviska
se pfiesto opoÏìovalo — s tímhle neustál˘m
pfie‰lapováním na místû se ‰trambersk˘ starosta Jan Socha nemohl smífiit, a tak ministru
Liboru Ambrozkovi ode‰lo dal‰í vyjádfiení, pod
které se podepsalo také 25 starostÛ z okolních
obcí a podpofiila jej sv˘m usnesením Rada Moravskoslezského kraje. Îádali ministra, aby
koneãnû vydal stanovisko, na které v‰ichni
obyvatelé regionu netrpûlivû ãekají. Díky tomuto zájmu z regionu se ministr dokumentací EIA zab˘val i v dobû, kdy musel fie‰it
hlavnû následky povodní. Starostové dokázali,
Ïe jsou lidmi na svém místû a Ïe dokáÏí za region, za svou obec a za své lidi bojovat naplno.
Toto kladné stanovisko je v kaÏdém pfiípadû vítûzstvím regionu a investor vûfií, Ïe k jeho rozvoji pfiispûje i sv˘m dílem. Nutno si uvûdomit,
Ïe bez v˘razné investice do nové technologie
a splnûní 114 podmínek se negativní vlivy závodu na Ïivotní prostfiedí, lidi a pfiírodu nezmûní k lep‰ímu.
Za investora PhDr. Vûra Breiová, public relations

Jubilanti

Program kina ·tramberk

v mûsíci listopadu

na mûsíc listopad

Upozornûní
Majitelé rouben˘ch domÛ ve ·tramberku,
zapsan˘ch v rejstfiíku KPMKâR, ktefií mají
váÏn˘ zájem pfiihlásit se do programu regenerace KP pro rok 2003, nechÈ se kontaktují s investorem mûsta ·tramberka, p. âestmírem
Bárem. Termín odevzdání Ïádostí je nejpozdûji do 8. 11. 2002. Minimální státní pfiíspûvek je 30 tis. Kã.

Kladné rozhodnutí pro
cementárnu

70 let Marie Svobodová, K oãnímu 640
75 let Jifiina Stanislavová, K oãnímu 669
80 let Drahoslava Jefiábková, Námûstí 3
Ludmila Bajerová, Dolní 231
81 let BoÏena Petrová, Kopec 95
Jaroslav Jefiábek, DráÏné 610
83 let Johana Janková, DráÏné 866
85 let Marie Va‰ková, Bafiiny 701
95 let Marie Melãáková, Zauliãí 144

Nedûle 3. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
MUÎI V âERNÉM II
Sci-fi komedie, titulky, 90 min, pfiístupn˘
Stejná planeta. Nov˘ problém. Tommy Lee Jones a Will Smith se opût sejdou, aby ochránili
svût.
Nedûle 10. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
SPIDER MAN
DobrodruÏn˘, titulky, 121 min, pfiístupn˘
Kdo jsem? Opravdu to chcete vûdût? Jsem Spider man, pavouãí muÏ.
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Nedûle 17. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
âESKÁ SPOJKA
Akãní komedie, titulky, 116 min, pfiístupn˘
Tajní agenti CIA Anthony Hopkins a Cris Rock
zachraÀují svût pfiímo v Praze.
Nedûle 24. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
NÁV·TùVNÍCI
Bláznivá komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘
Ze stfiedovûké Francie do moderního Chicaga.
Z bláta do louÏe. Jean Reno v komedii s francouzsk˘m vtipem a hollywoodsk˘m rozpoãtem.
NA MùSÍC PROSINEC 2002
P¤IPRAVUJEME:
FANTOM PA¤ÍÎE
PROSTù SEXY

KÓD NAVAJO
NEVùRNÁ

Pozvánky
Starosta Honebního spoleãenstva
·tramberk – mûsto zve v‰echny
ãleny honebního spoleãenstva
na jednání valné hromady,
která se koná dne 15. listopadu 2002
v 17.00 hodin v restauraci Dallas.

SHDOM·
zve v‰echny pfiíznivce
a milovníky dechové hudby
na slavnostní koncert, konan˘
u pfiíleÏitosti 90. let od vzniku
dechového orchestru ve ·tramberku.
Hosty veãera jsou hudební skladatelé
Vladimír Studniãka a Pavel Stanûk
a dirigenti Lucie MoÏná, Karel Brva,
Jifií âaÀo a Jifií Tesafiík.
Koncert se koná v pátek 29. listopadu 2002
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Zaãátek je v 19.00 hodin, vstupné dobrovolné.
Srdeãnû zvou
ãlenové ‰tramberského dechového orchestru

DDM ·tramberk
pofiádá tradiãní „Ble‰í trh“ v sále DDM
na NádraÏní ulici ãp. 450
ve dnech18. aÏ 22. 11. 2002
v dobû od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Pfiíjem a v˘dej zboÏí bûhem akce.

Mûsto ·tramberk vás zve

na V¯STAVU BETLÉMÒ
„·TRAMBERSKÉ VÁNOCE,“
která bude zahájena v nedûli 24. 11. 2002
v 10.00 hodin v Muzeu Zd. Buriana.
V˘stava potrvá do nedûle 15. 12. 2002.
Otevfieno dennû mimo pondûlí
9.00—12.00, 13.00—16.00 hod.

Mûsto ·tramberk ve spolupráci
s TJ Sokol ·tramberk Vás zve
na vystoupení Národopisného souboru

ODRA TJ Sokol Vítkovice,
které se uskuteãní dne 16. listopadu
v 16.00 hod. v sále Kulturního domu
ve ·tramberku. Vstupné dobrovolné.

Mûsto ·tramberk Vás zve na
IX. POSEZENÍ U CIMBÁLU,
které se koná v pátek 22. 11.2002
v sále Kulturního domu ve ·tramberku
v dobû od 19.00 do 23.00 hodin. Hraje cimbálová muzika VALA·SK¯ VOJVODA z Kozlovic.
Vstupné (místenkové) 70 Kã.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním
centru od stfiedy 13. 11. 2002 dennû mimo
pondûlí 9.00 — 12.00, 13.00 aÏ 16.00 hodin.
Pfiijìte se pobavit, zazpívat si i ochutnat dary
z JiÏní Moravy, které bude nabízet
fa. GALERIE VÍN POD RADNICÍ
manÏelÛ Stfiechov˘ch.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í pofiadatelé.

Kam za sportem
ODBÍJENÁ
II. liga Ïen
9. 11. 2002
·tramberk – ·lapanice
23. 11. 2002
·tramberk – RoÏnov
v tûlocviãnû na Zauliãí, zaãátky zápasÛ vÏdy
v 10.00 hod. a ve 14.00 hod.
II. liga muÏÛ Kopfiivnice
16. 11. 2002 (pfieloÏené 2 zápasy z Kopfiivnice do tûlocviãny na Zauliãí ve ·tramberku)
zaãátky zápasÛ vÏdy v 10.00 a ve 13.00 hod.
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Inzerce
Občerstvení
Jan Bár
Štramberk — Bařiny 740

Čepuji:
pivo — (Radegast 10°) 12 Kč
víno — (Vel. Pavlovice)
bílé 1l — 32 Kč
červené 1l — 38 Kč

Připravuji:
kávu (čtyři druhy) čaj, grog, sv. víno,
míchané nápoje

Prodávám:
cukroviky, cigarety, štr. uši, limonády,
lihoviny, drog. zboží, čaje, tel. karty,
(sezoně — zmrzlina), baterie (Slaný)

Vyrábím:
„Šampus“

Brousím:
nože, nůžky

Zajišťuji:
fotoslužby
Nynější prodejní doba
po—pá
14—19
so
9—12
ne
9—11

Kontakt:
556 852 200

Magnetick˘ pohárek
Aktivní ãást magnetického pohárku tvofií
speciální mezistûnová fólie, ãímÏ dochází ke
komplexnímu magnetickému pÛsobení na obsah. Zmagnetizovan˘ nápoj (voda, ãaj, mléko,
dÏus atd.) mûní své fyzikální vlastnosti, má
vût‰í odolnost proti rozkladu a zachovává si
energetick˘ „otisk“ magnetického procesu.
Cílem pravidelného a dlouhodobého pouÏívání pohárku je zachování zdraví, coÏ potvrzují i zku‰enosti ãínské medicíny, neboÈ
zmagnetizovaná voda:
m zabraÀuje tvofiení Ïluãov˘ch a moãov˘ch
kamenÛ a napomáhá k jejich odstranûní
bez operativních zákrokÛ;
m oãi‰Èuje tûlo;
m pomahá pfii leãení Ïaludeãní neurózy a vfiedÛ;
m sniÏuje tuk v krvi;
m pomáhá sniÏovat a rozpou‰tût cukr v krvi;
m upevÀuje a zvy‰uje pruÏnost cév a Ïil, zlep‰uje stav cévních a srdeãních nemocí,
upravuje krevní obûh metodou harmonizace orgánu;
m celkovû zvy‰uje odolnost organismu;
m zvy‰uje potenci.
Magnetick˘ pohárek je vyroben z umûlé
hmoty (s hygienick˘m atestem) obsah 2 dcl.
Chránûno jako uÏitn˘ vzor ã. 11539 U1 CZ,
registrovan˘ Úfiadem prÛmyslového vlastnictví.
Zdravotnû nezávadn˘ — splÀuje poÏadavky
MZ âR.
Cena za 1ks — 86 Kã
Informace a prodej:
Jan Bár
·tramberk – Bafiiny 740
Tel.: 556 852 200

Bistro u Tatara Štramberk

Zauličí 141
742 66 Štramberk

Rozšířili jsme pro vás nabídku o uzenářské výrobky ze Sedlnic.
Nabízíme denně čerstvé jitrnice, jelita, klobásy, tlačenku a jiné.
Dále pak můžete od 1. 10. 2002 využít nové ON–LINE sběrny SAZKY
denně od 8—18 hod. a v příjemném prostředí vsadit
svou oblíbenou hru jako SPORTKA, Šťastných 10, 5 ze 40 a další,
včetně nové hry KENO, kdy losování probíhá každých 5 minut
a je přenášeno na monitor umístěný v prostorách bistra.
Výplaty výher probíhají ihned.
Přejeme vám dobrou chuť a štěstí při všech hrách SAZKY.
Těšíme se na váší návštěvu

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 11/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce.
Pro Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová. Vyrábí Beatris, Dobrá

