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…z jednání rady
Jaro je sice tady, ale ta studená kráska,
paní Zima, nás letos ne a ne opustit. Tuto
holou skuteãnost si pfiipomeneme, aÏ nám
po‰ta doruãí vyúãtování plynu a elektfiiny za
topnou sezonu. Buìme pfiipraveni na v‰e
a berme to z té lep‰í stránky, protoÏe nûktefií nemají ani co vytápût nebo osvûtlovat,
my máme.
6. jednání rady mûsta, konané 6. 3. 2003,
mûlo na pofiadu bezpeãnostní tématiku.
S první zprávou Rozbor trestné ãinnosti za
rok 2002 se zamûfiením na ·tramberk pfiedstoupil pfied radu vedoucí obvodního oddûlení Policie âeské republiky Ing. Josef Jefiábek. V na‰em mûstû bylo v roce 2002 spácháno celkem 40 trestn˘ch ãinÛ. Z toho
bylo 31 majetkov˘ch: 11 krádeÏí vloupáním,
17 prost˘ch krádeÏí, 3 ostatní majetkové
(po‰kozování, podvody, zpronevûra apod.).
Nejãastûj‰í byly krádeÏe stfie‰ní krytiny, mûdûn˘ch drátÛ, dále krádeÏe z aut a vloupání
do zahradních chatek. Nejvíce trestn˘ch
ãinÛ bylo spácháno na sídli‰ti Bafiiny, na Libotínû a u hotelu Gong. Dále v roce 2002
bylo na území na‰eho mûsta evidováno 61
pfiestupkÛ, z nichÏ 32 bylo postoupeno
k projednání pfiíslu‰nému správnímu orgánu. Opût nejãastûj‰í pfiestupky jsou proti
majetku, obãanskému souÏití, pfiestupky
v alkoholickém ãi jiném toxi opojení a samozfiejmû byly uloÏeny desítky blokov˘ch
pokut za pfiestupky na úseku dopravy. V této
oblasti se urãitû zlep‰ila spolupráce, jsou
provádûny bezpeãnostní akce nejménû
2´ mûsíãnû se zamûfiením na technick˘ stav
vozidel, poÏívání alkoholu fiidiãi a také mûfiení rychlosti vozidel projíÏdûjících mûstem. Vedoucí OO PâR zhodnotil spolupráci

s mûstem a mûstskou policií jako velmi
dobrou. Ocenil zlep‰ení a operativnost ve
spolupráci a v fie‰ení následn˘ch opatfiení
s nov˘m velitelem MP ·tramberk Franti‰kem Vavru‰em.
Pan Jifií Hoffmann, velitel Jednotky
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ, pfiedloÏil radû
zprávu o ãinnosti hasiãÛ. Práce je to dobrovolná, namáhavá, obûtavá a potfiebná. V loÀském roce vyjíÏdûli celkem ke dvanácti poÏárÛm, 1´ pomáhali v Îenklavû pfii vyãerpávání vody z domu, 4´ vypomohli technikou.
Pomáhali také pfii povodních v obci Hofiín
na Mûlnicku, za coÏ jim patfií obdiv i dík.
Berou svou práci velmi zodpovûdnû a jsou
hrd˘mi ãleny JSDH. Mají i bohat˘ spolkov˘
Ïivot, pofiádají v˘stavy, zúãastÀují se akcí
pofiádan˘ch mûstem i okolními obcemi.
Zprávu o ãinnosti stráÏníkÛ Mûstské policie ·tramberk v roce 2002 pfiedkládal velitel Franti‰ek Vavru‰. Bylo fie‰eno 230 dopravních pfiestupkÛ, 16 pfiestupkÛ proti
mûstsk˘m vyhlá‰kám, 12 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ, 1 trestn˘ ãin, kter˘ byl postoupen Policii âR, 2 pfiestupky, ty byly pfiedány k fie‰ení komisi pro projednávání pfiestupkÛ a 3 odchyty volnû pobíhajících psÛ.
Tento v˘ãet není nijak lichotiv˘ pro na‰e
mûsto, ale Mûstská policie má za sebou v˘sledky. Obãas asi nûkter˘ pfiistiÏen˘ obãan,
nebo neukáznûn˘ fiidiã zaskfiípe zuby, ale
pro slu‰né obãany je to urãitá záruka zlep‰ení souÏití ve mûstû.
Posledním bodem hlavních zpráv byla informace o ãinnosti komise k projednávání
pfiestupkÛ v roce 2002. Na sv˘ch dvanácti
sezeních projednala komise celkem 56
oznámení, nejvíce bylo pfiestupkÛ proti majetku, a to 10, 7 proti obãanskému souÏití.
Nûkterá oznámení po projednání a objasnûní byla odloÏena, jiná se fie‰ila blokovou

pokutou a 6 oznámení bylo postoupeno pfiíslu‰nému orgánu. Ve správním fiízení bylo
projednáno 30 pfiípadÛ, 7 bylo pravomocnû
rozhodnuto v roce 2003. Stavební úfiad projednal 2 poru‰ení stavebního zákona ve
správním fiízení. NáplÀ práce této komise je
velmi nepopulární, ale velmi potfiebná. Je to
zase o tom, Ïe nûktefií lidé mají moc daleko
ke vzájemné úctû, k pochopení nebo dokonce k lítosti ãi soucitu, k majetku jin˘ch
mají naopak velmi blízko a o slu‰nosti asi
nikdy nesly‰eli. Ale jak k tomu pfiijdou dûti,
které vyrÛstají v rodinách, kde násilí, vulgárnosti, naru‰ování pokojného souÏití jsou
na denním pofiádku. A v tûchto pfiípadech
musí b˘t sociálním úsekem mûsta stanoven
dohled v souladu se zákonem o sociálnû
právní ochranû dûtí. V‰echny pfiedloÏené
zprávy vzala rada na vûdomí.
V organizaãních záleÏitostech se rada zab˘vala majetkoprávními úkony, jako pronájmy, nebo v˘povûdí z nájmu, které schválila
a zastupitelstvu mûsta doporuãila odprodej
i odkup pozemkÛ. Investorovi mûsta, âestmíru Bárovi, uloÏila rada úkol vyãíslit náklady na renovaci objektu tzv. „Jericho“.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
vzala rada na vûdomí, v souladu se zákonem
o rozpoãtov˘ch pravidlech, odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, provádûné podle odpisového plánu,
platbu za ostatní dopravní obsluÏnost na
rok 2003 a Ïádosti o finanãní pfiíspûvek na
ãinnost a pronájem nebytového prostoru.
Byl schválen dodatek ke smlouvû o platbách
na úhradu prokazatelné ztráty ostatní dopravní obsluÏnosti. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení zpÛsoby projednání
a vypofiádání stanovisek a podnûtÛ k zadání
zmûn územnû plánovací dokumentace
a pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta pro jednotlivé
Ïadatele z Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2003.
Stavebnímu úfiadu byl uloÏen úkol pfiedat do‰lé podnûty zpracovateli návrhu
zmûny ã. 1 územního plánu, aby je posoudil
a zpracoval. Vedoucí finanãního oddûlení,
Alence ZrÛnkové, uloÏila rada úkol, aby
pfiedloÏila stanovisko k moÏnosti zfiízení
fondu oprav na katastru mûsta.
V souvislosti s v˘‰e projednávanou pro-

blematikou bezpeãnosti a nebezpeãnosti se
mi vybavil citát J. Kohouta „Tisíciletá zku‰enost uãí, Ïe skuteãn˘ úspûch a Ïivotní
‰tûstí se nedá postavit na neserióznosti,
chytraãení, napalování druh˘ch a v izolaci
dravce“. Hezké a sluneãné dubnové dny
vám pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo na svém 2. zasedání 17. bfiezna 2003. V hlavních bodech
pfiednesla zprávu o ãinnosti Rady mûsta
·tramberka místostarostka Jindfii‰ka Kundlová, s rozborem hospodafiení mûsta za rok
2002 a rozpoãtem mûsta na rok 2003 vystoupil pfiedseda finanãního v˘boru Ing.
Pfiemysl Hajník. První dvû zprávy vzalo zastupitelstvo na vûdomí a rozpoãet na rok
2003 schválilo. Ing. Jan Socha, starosta
mûsta, pfiedloÏil ke schválení Hlavní body
programÛ Zastupitelstva mûsta ·tramberka
a zprávu o programu rozvoje mûsta na léta
2002—2006 vãetnû pfiílohy — Akce stavebního charakteru v roce 2003 — pfiednesl
Ing. Vladimír Skalík, pfiedseda komise rozvoje a dopravy. Zastupitelstvo zprávy schválilo.
V organizaãních záleÏitostech se zastupitelstvo zab˘valo nejprve majetkoprávními
úkony, projednalo a schválilo smlouvu
o vûcném bfiemeni na ãást pozemkÛ se spoleãností Eurotel Praha, s. r. o. a odprodeje
pozemkÛ. A posléze, v ostatních organizaãních záleÏitostech, zastupitelé schválili náhrady a náklady spojené s pracovní cestou
v souladu se zákonem o cestovních náhradách neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva
a také v˘‰i odmûny za v˘kon funkce ãlena
rady, zastupitelstva a pfiedsedÛm v˘borÛ
a komisí. Byly schváleny pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta pro jednotlivé Ïadatele na opravu
historick˘ch domÛ, roubenek a památek na
území na‰eho mûsta z Programu regenerace MPR a MPZ. Dále byl schválen statut
a náplÀ práce v˘boru finanãního i kontrolního. Byli odvoláni Mgr. Pavel Bene‰
z funkce ãlena finanãního v˘boru, Ing. Jan
David, Antonín Kramoli‰ a Ing. Václav ·i-
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míãek z rady ‰koly. Byli zvoleni: do funkce
7. radního Ing. Jifií ·ebek, ãlen finanãního
v˘boru Ing. Miroslav Wissnar, ãlenové kontrolního v˘boru JUDr. Jaroslav David a Jana
Debnárová a nová rada ‰koly ve sloÏení Ing.
Dana Marková, Ing. Jan David a Ing. Oldfiich
·krabal. Ing. Jan Socha, starosta mûsta, byl
delegován a zmocnûn k jednání na valné
hromadû spoleãníkÛ ASOMPO, a. s. Îivotice.
Zastupitelstvo uloÏilo místostarostce,
Jindfii‰ce Kundlové, aby do pfií‰tího zasedání aktualizovala pravidla pro prodej nemovitostí v majetku mûsta ·tramberka.
Vûra Michnová

VáÏení spoluobãané
Uplynulo jiÏ více neÏ 100 dnÛ od doby,
kdy nové vedení mûsta zahájilo realizaci nároãn˘ch cílÛ tohoto ãtyfiletého funkãního
období. Byla znovuobnovena funkce tajemníka Mûstského úfiadu, kterou od 29. 11.
2002 vykonává paní Eva Vefimifiovská. Naplno jiÏ pracují ve‰keré orgány mûsta. Mûstské zastupitelstvo se se‰lo na vefiejn˘ch jednáních jiÏ 3x, naposledy 17. 3. 2003, kdy
pfiijalo stûÏejní dokumenty mûsta — vyrovnan˘ rozpoãet mûsta na rok 2003, Program
rozvoje mûsta na léta 2002—2006 s konkrétnû rozepsan˘mi akcemi stavebního charakteru (viz. odkazy v jiné ãásti ·N a na internetov˘ch stránkách mûsta www.stramberk.cz), schváleny byly Hlavní body programÛ ZM· v roce 2003, zvolen 7. radní
Ing. Jifií ·ebek (bezp. z kandidátky
KDU–âSL), personálnû doplnûny v˘bory finanãní a kontrolní a Rada základní ‰koly
z fiad zastupitelÛ. Finanãnû podpofieno mûstem bylo 10 konkrétních majitelÛ státem
chránûn˘ch nemovit˘ch památek a projednána byla celá fiada majetkov˘ch a organizaãních záleÏitostí. Aktivnû pracuje Rada
mûsta, která od voleb jednala jiÏ 6´. Ustaveno bylo celkem 7 odborn˘ch komisí RM,
2 v˘bory ZM a jako zvlá‰tní orgán Komise
pro projednávání pfiestupkÛ. V‰echny tyto orgány vyvíjejí v novém sloÏení aktivní ãinnost.
V oblasti vnitfiního chodu Mûstského
úfiadu, kter˘ fiídí paní tajemnice Vefimifiovská, byla provedena detailní inventura

v‰ech vykonávan˘ch ãinností a schválena
nová organizaãní struktura, jejimÏ v˘sledkem je sníÏení poãtu pracovníkÛ MÚ o 3 zamûstnance. Vypracovány byly vnitfiní smûrnice a fiády, vypracovány nové náplnû práce
a zafiazení do platov˘ch tfiíd a stupÀÛ. MÚ
tak reagovalo jednak na zadání vítûzn˘ch
volebních stran uspofiit na státní správû, posílit samosprávu, dále na koneãnou podobu
reformy vefiejné správy i na závûry kontroly
Úfiadu práce z Nového Jiãína. Uzavfiena byla
smlouva s ÚP Nov˘ Jiãín na zamûstnávání
min. 3 nezamûstnan˘ch na vefiejnû prospû‰né práce. O roz‰ífiení poãtu se nyní intenzívnû jedná. Pracuje se na v˘razném
zkvalitnûní sluÏeb Mûstského informaãního
centra, zcela pfiepracovány a doplnûny byly
internetové stránky mûsta.
V oblasti samosprávn˘ch funkcí mûsta se
hodlá mûsto daleko více vûnovat opravû
a údrÏbû majetku mûsta, bytÛ i nebytov˘ch
nemovitostí, úklidu vefiejn˘ch ploch a opravám a údrÏbû místních komunikací. Tûmto
oblastem se vûnuje investor mûsta, SluÏby
mûsta a Bytová správa mûsta. Tyto ãinnosti
spadají do kompetencí místostarostky paní
Jindfii‰ky Kundlové.
O tom, Ïe je a bude tato ãinnost velice
pestrá svûdãí jednak soupis akcí stavebního
charakteru (viz. na jiném místû v tûchto
·N) v celkovém objemu 10 903 tis. Kã (!),
které hodlá mûsto v leto‰ním roce uskuteãnit a tímto je dává pod vefiejnou kontrolu.
Za zmínku stojí, Ïe obãané, ktefií se zúãastnili prosincov˘ch schÛzí v jednotliv˘ch lokalitách s vedením mûsta, zde naleznou vût‰inu z akcí, které si pfiáli co nejdfiíve uskuteãnit. Jedná se napfi. o dlouho odsouvanou
opravu havarijní zdi pfied kozinsk˘m pfiejezdem, odvodnûní sklepÛ panelov˘ch domÛ
818—819 na Bafiinách, Ïiviãn˘ povrch komunikace ulice Pod Palárnou, generální
opravu komunikace na Libotínû od p. Halamíka smûr k Ïelezité vodû aj. Vûfiím, Ïe jiní
obãané ocení dobudování vefiejného osvûtlení v Libotínû, u garáÏí na Bafiinách a u PanelákÛ, instalaci odpoãtov˘ch vodomûrÛ
(sauna, ãp. 569 a 726) a termoventilÛ, odvodÀovaãe na Kopci ãi vyfie‰ení stání v blízkosti po‰ty. Je proto evidentní, Ïe vefiejné
schÛze nejsou zbyteãné a Ïe nové vedení
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mûsta dbá na potfieby obãanÛ a hodlá je v co
nejkrat‰ím termínu plnit.
Kromû tûchto kaÏdodenních starostí intenzívnû jednáme o finanãním krytí prioritních akcí. AÈ uÏ je to shánûní penûz na finanãnû nároãnou Rekonstrukci areálu koupali‰tû Libotín, vybudování jednoho centrálního odstavného parkovi‰tû ãi hledání
strategického partnera pro vyuÏití areálu
b˘valé oãní léãebny.
Kromû toho mûsto objednalo nov˘ pasport místních komunikací a dopravního
znaãení mûsta, byla zadána dokumentace
pro územní fiízení na kanalizaci a chodník
Kozina podél hlavní komunikace i generel
stavu kanalizace a âOV pro cel˘ katastr
mûsta.
Od listopadu loÀského roku provádûl
Nejvy‰‰í kontrolní úfiad kontrolu hospodafiení s finanãními prostfiedky SAPARD —
TEST u akce Úprava komunikace v prÛtahu
mûsta ·tramberka. Kontrola byla ukonãena
24. 1. 2003 vypracováním závûreãného protokolu s v˘sledkem — bez závad.
Kromû toho v tûchto dnech vyjednává
starosta mûsta spolu s investorem se správci
inÏen˘rsk˘ch sítí a rozhodujícími podniky
na území mûsta (Kotouã, Transgas) o koordinaci a spolupráci pfii fie‰ení potfieb obãanÛ
mûsta. Dílãím v˘sledkem je napfi. pfiíslib
Správy silnic Moravskoslezského kraje realizovat letos v srpnu úpravu povrchu vozovky od Palárny po pfiejezd na Kozinû, ãi
pfiísliby finanãních pfiíspûvkÛ od Kotouãe
i Transgasu. SmVaK a.s. Ostrava prostfiednictvím ‰tramberské firmy Bamed dokonãí
nákladem cca 5 mil. Kã do 30. 6. 2003 pfiipojení spla‰kové kanalizace ãtvrti DraÏné
na âOV Bafiiny a uvede prostranství a komunikaci Polniãka dotãené v˘stavbou do
pÛvodního stavu.
Z v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe lidé na
radnici se nenudí a Ïe jiÏ za nûkolik mûsícÛ
obãané uvidí pozitivní dopad nov˘ch opatfiení. Prosíme o trpûlivost a shovívavost zejména ty obãany, kter˘ch se ãil˘ stavební
ruch na urãitou dobu omezujícím zpÛsobem dotkne.
TakÏe si pln˘mi dou‰ky vychutnávejte
nastávající jaro. Pfieji si spolu s vámi, aby
dobr˘ch zpráv bylo více neÏ tûch druh˘ch.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Na slovíãko,
pane Va‰ku…
Dnes jsme si za‰li na slovíãko za panem
Josefem Va‰kem, vedoucím oddûlení technické správy ve ·tramberku.
Kdo a co se skr˘vá pod pojmem Technická správa mûsta ·tramberka?
Od 1. 1. 2003 se organizace SluÏeb mûsta
·tramberka rozdûlila na oddûlení technické
a bytové správy.
Co vlastnû pod oddûlení technické správy patfií?
Je to pfiedev‰ím údrÏba celého katastru
mûsta, to znamená péãe o zeleÀ, kosení
trávy a porostÛ, jejich odvoz, ofiez a kácení
stromÛ, údrÏba místních komunikací,
zimní údrÏba, celé odpadové hospodáfiství,
péãe o hfibitovy, kanalizace a dal‰í vûci.
Novû jsme pak pfievzali do péãe lesy v majetku mûsta, budovu tûlocviãny na Zauliãí
a fotbalové hfii‰tû na Bafiinách.
Mezi dal‰í povinnosti vedoucího oddûlení
technické správy patfií údrÏba domÛ v majetku mûsta. Jedná se o 24 objektÛ mezi
které patfií napfiíklad budova radnice, mûstského úfiadu, hasiãárny, po‰ty Domu sluÏeb,
Chata Dr. Hrstky, JaroÀkova útulna, Oãní
oddûlení a dal‰í budovy.
Co vás na oddûlení technické správy nejvíce trápí a tíÏí?
Zaãneme tfieba právû skonãen˘m zimním
obdobím. Pfii zimní údrÏbû nám velmi ztûÏují situaci fiidiãi odstavující své vozy v kritick˘ch místech na místních komunikacích, ãímÏ mnohdy znemoÏÀují odstraÀování snûhu. Následují dotazy obãanÛ, proã
nebyly cesty ohrnuty a posypány. Tato neukáznûnost má za následek i to, Ïe firma zab˘vající se v˘vozem popelnic je nevyveze,
protoÏe není schopna takto zastavené ulice
projet. Potom musíme popelnice vyváÏet
ruãnû a jedná se nûkdy aÏ o 100 popelnic
bûhem pravidelného v˘vozu.
Dal‰í z vûcí, které nás trápí jsou odpady.
Systém je propracován a je funkãní, ale
hor‰í je to s nûkter˘mi na‰imi obãany. Neplacení poplatku obãany, ktefií mají v na‰em
mûstû trvalé bydli‰tû, i kdyÏ jsou povinni
toto platit ze zákona.
Neplacení nûkter˘ch podnikatelÛ na úze-
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mí mûsta, ktefií mají moÏnost zapojit se do
systému, ale pfiitom vyuÏívají nádob a separovan˘ sbûr, jako by v systému byli.
NekázeÀ nûkter˘ch obãanÛ, která spoãívá
v tom, Ïe bûÏnû odkládají ke zvonÛm na separovan˘ odpad v‰e nepotfiebné, i kdyÏ je
k tomuto úãelu stanoven svoz velkoobjemového odpadu.
A je‰tû pár slov o psech a hlavnû jejich
majitelích. Myslím si, Ïe Národní sad a námûstí jsou urãeny pfiedev‰ím pro obãany
a ne psy. Nemám nic proti psÛm, ale dÛleÏitá je zodpovûdnost jejich majitelÛ pfii odstraÀování psích exkrementÛ, protoÏe sekat
trávníky a uklízet tyto parcely je následnû
opravdu velk˘ problém.
A nûjaká pozitiva?
Tfieba to, Ïe jsme zvládli leto‰ní zimní
údrÏbu pouze vlastními silami. Je to tím, Ïe
nám vedení mûsta umoÏnilo nákup nové
techniky. Letos bychom chtûli doplnit i zastaral˘ strojov˘ park sekaãek, vÏdyÈ s na‰í
ruãní technikou seãeme nûkolikrát roãnû
celkem asi 28 ha travnat˘ch ploch v majetku mûsta. Závûrem chci podûkovat pûti
kmenov˘m zamûstnancÛm TS za práci, kterou pro mûsto odvádûjí mnohdy bez ohledu
na svÛj voln˘ ãas.
Dûkuji za rozhovor V. M.

Program rozvoje
mûsta ·tramberka
na léta 2002—2006
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka, které
bylo ustanoveno na základû v˘sledkÛ komunálních voleb z 11/2002, je pfiipraveno ve
svém volebním období fie‰it a prosazovat
pfiedev‰ím následující otázky úspû‰ného
rozvoje a fungování mûsta.

I. Obecní rozvoj
— oprava budov v majetku mûsta
— údrÏba bytového fondu mûsta
— podpora bydlení, v˘stavba nájemních
bytÛ a pfiíprava lokalit pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ
— modernizace zastaral˘ch inÏen˘rsk˘ch
sítí, dobudování scházejících

— zaji‰tûní pasportÛ inÏen˘rsk˘ch sítí
v majetku mûsta (kanalizace, atd.)
— odstranûní nedodûlkÛ a kolaudaãních
závad po pfiedchozím budování
— minimalizace obecního dluhu
— vyuÏití areálu Oãní léãebny

II. Sociální oblast
— podpora aktiv k zaji‰tûní nov˘ch pracovních míst
— podpora drobného podnikání
— péãe o star‰í a nemocné spoluobãany
(spolupráce s Charitou a jin˘mi organizacemi v oblasti sociální pomoci, vyuÏívání domu DPS na Bafiinách)
— udrÏení úrovnû zdravotní péãe

III. Dopravní rozvoj
— opravy místních komunikací se zamûfiením na okrajové ãásti mûsta
— dofie‰ení parkování a vybudování aspoÀ
jednoho odstavného parkovi‰tû
— sníÏení dopravní zátûÏe zejména v lokalitû Kozina
— oprava a doplnûní dopravního znaãení
na celém katastru mûsta
— zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti ve mûstû

IV. Îivotní prostfiedí
— dÛsledná kontrola a monitoring hlavních zdrojÛ zneãistûní hluku, prachu,
emisí a otfiesÛ
— dohled nad ochranou vod, lesÛ a krajiny
— dÛsledná separace odpadÛ s vylep‰ením
souãasného systému odpadového hospodáfiství vãetnû odstraÀování ãern˘ch
skládek
— údrÏba, úklid a kosení vefiejn˘ch ploch
v majetku mûsta
— péãe o NPP ·ipka na Kotouãi
— realizace nauãné stezky v NPP ·ipka
— vûnovat zv˘‰enou pozornost dofie‰ení
kanalizací spla‰kov˘ch vod

V. ·kolství, kultura, sport
a volnoãasové aktivity dûtí
— vytváfiet podmínky pro udrÏení úrovnû
pfied‰kolní a ‰kolní v˘chovy
— udrÏení úrovnû kultury ve mûstû, podpora nov˘m aktivitám pro v‰echny vûkové skupiny
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— aktivní spolupráce s místními spolky
— podpora plnohodnotného vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe m.j. dokonãením areálu na Bafiinách, Libotínû, v Národním sadu aj.
— prevence negativních jevÛ — drogová
a hráãská závislost, alkohol, zá‰koláctví
aj.
— udrÏet podmínky pro harmonick˘ rozvoj sportu

VI. Památky a turistick˘ ruch
— oprava a údrÏba kulturních památek
— pokraãování v programu regenerace
mûstské památkové rezervace
— oprava a údrÏba dominant mûsta
— podpora rozvoje cestovního ruchu (propagace na v˘stavách REGION TOUR,
Praha, DráÏìany ve spolupráci s Regionem Beskydy — Vala‰sko, Vala‰ské království)

VII. Bezpeãnost
— zamezení chuligánství, neukáznûnosti,
ru‰ení noãního klidu
— prevence kriminality a negativních jevÛ
— dÛsledné dodrÏování mûstsk˘ch vyhlá‰ek
— spolupráce s Policii âR a Mûstskou policií v Kopfiivnici

VIII. Informovanost
— pokraãování ve vydávání ‰trambersk˘ch
novinek s distribucí do kaÏdé rodiny
zdarma
— vydávání Zpravodaje mûsta
— roz‰ifiování zpÛsobu ‰ífiení informaãního
signálu na celém území mûsta (napfi.
Kabelovou televizí, vzduchem aj.)
— zkvalitnûní pfienosu informací mûstsk˘m rozhlasem do doby vybudování jiného zpÛsobu pfienosu
Tyto programové body vznikly jako
struãn˘ souhrn volebních programÛ jednotliv˘ch politick˘ch stran, dále poÏadavkÛ
a pfiání a podnûtÛ obãanÛ vypl˘vajících z vefiejn˘ch schÛzí. Zastupitelstvo mûsta tímto
deklaruje svÛj spoleãensk˘ zájem pracovat
aktivnû pro vytváfiení podmínek ke spokojenému a perspektivnímu Ïivotu obyvatel
mûsta ·tramberku.

Ve ·tramberku dne 4. 2. 2003
Zpracoval: Ing. Jan Socha
Pfiíloha: Akce stavebního charakteru

Akce stavebního charakteru
2002—2006
A) stavební objekty v roce 2003
11. nadstavba objektu 814—815 na Bafiinách
12. oprava budovy MÚ ã. p. 9 (omítky, okapy, stfi. svody, nátûry oken)
13. oprava fasády budovy po‰ta (v˘mûna
klempífisk˘ch prvkÛ)
14. oprava bazénu a pfiíslu‰enství na koupali‰ti Libotín (projektová dokumentace)
15. oprava stfiechy a nátûry oken budovy
MÚ ã. p. 310
16. oprava stfiechy na objektu ·ÀÛrková
17. oprava havarijní zdi vã. chodníku na
Kozinû
18. oprava ‰títÛ na budovû Hrstkovy chaty
(zafiazeno do programu regenerace)
19. oprava pomníku padl˘ch
10. oprava schodÛ a zídek na Zámeckém vrchu (prÛbûÏnû se zapoãetím v 2003)
11. odstavná plocha vãetnû velkokapacitní
garáÏe u zdravotního stfiediska (zámûr)
12. stavební úpravy v objektu hasiãárny
(sociální zafiízení, obklady. el. instalace)
13. zfiízení dvou ãekáren (pod MÚ a u Z·
Záuliãí), (projednat s vlastníky pozemkÛ)
14. oprava hradebních zdí v okolí hradu
Trúba (zafiazeno do programu regenerace)
15. doplnûní mûstského mobiliáfie (laviãky,
odpadové ko‰e, zeleÀ)
16. pfiestavba objektu 751 na Bafiinách
17. rozdûlení okruhu energií v objektech
areálu oãní a DDM
A)
11.
12.
13.

stavební objekty 2004—2006
oprava stfiechy na budovû sokolovny
oprava zdí MO (prÛbûÏnû 2004—2006)
oprava budov v majetku Mûsta ·tramberka (M· Záuliãí, hasiãárna, muzeum
odboje)
14. revize a opravy stfiechy na objektu Z·
Záuliãí (prÛbûÏnû z údrÏby)
15. zastfie‰ení mostu u nádraÏí
16. dokonãení montáÏe MR na Horní
a Dolní ba‰tû
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B) Komunikace v roce 2003
11. záchytné parkovi‰tû pod hfibitovem
(podmínûno dotací z programu Phare)
12. záchytné parkovi‰tû smûr Nov˘ Jiãín
(zajistit projektovou dokumentaci a podat Ïádost o dotaci)
13. dokonãit prÛtahovou komunikaci II.
etapa (úsek od zdravotního stfiediska
jednosmûrku u sokolovny)
14. oprava hlavní komunikace od Palárny
na Kozinu (sdruÏená investice s Kotouãem s. r. o.)
15. oprava dvou komunikací u domu sluÏeb (komise RD doporuãuje provést
kompletnû s obrubami a odvodnûním
MK)
16. oprava místní komunikace v Libotínû
(finské domky)
17. oprava havarijní cesty v Libotínû (od
Halamíka smûrem k Ïelezité vodû)
18. zfiízení parkovi‰tû na Dolní ba‰tû (zajistit projektovou dokumentaci pro Ú¤
a S¤)
19. oprava asfaltu na hfibitovû k márnici
(havarijní stav)
10. komunikace v lokalitû pískovna (v˘stavba RD)

11. nátûr historick˘ch svítidel
Komunikace 2004—2006
11. oprava pátefiní komunikace na Bafiinách
12. oprava místní komunikace na ulici Novojiãínská (koneãn˘ povrch)
13. oprava MK na ulici Dolní
14. oprava cesty Lichnov (v pfiípadû nutnosti)
C) vodohospodáfiské akce
11. kanalizace ulice K oãnímu (propoj na
kanalizaci DN 300-Dalas)
12. kanalizace na ‰pici (zatrubnûní cca 20 m)
13. kanalizace od hotelu GONG (propoj na
Dolní ulici) — SmVaK
14. kanalizace a âOV na Libotínû
15. kanalizace Kozina (pravá strana
u hlavní komunikace, smûr Îenklava)
16. kanalizace Hanzelka Franti‰ek (dodat
betonové roury)
17. oprava vodního koryta (vedle Hrãka Josefa)
18. napojení fotbalov˘ch ‰aten na kanalizaãní sbûraã AB-DráÏné (v˘hledovû)
Zpracoval: âestmír Bár
Ve ·tramberku dne 12. 2. 2003

Stavební akce roku 2003
Pofi. ã.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Název
Hodnota (tis. Kã)
Nádstavba 814—815
5 938
Nátûry oken a oprava budov MûÚ ã. p. 9 a 310
100
Oprava fasády po‰ty
300
Oprava stfiechy objektu ã. p. 45 ul. ·ÀÛrková
250
rezerva
Oprava havarijní zdi na Kozinû
300
rezerva
Odvodnûní objektu 818—819
210
rezerva
Oprava fasády M· Zauliãí + okapy
300
rezerva
Oprava komunikace Pod Palárnou
250
rezerva
Oprava ‰títu Hrstkovy chaty
150
Stavební úpravy v objektu hasiãárny
100
Oprava havarijních zdí mûst. opevnûní Trúba
250
Rozdûlení okruhÛ v DDM + termoventily
120
Rozdûlení okruhÛ energií, oprava svodÛ
a sociálního zafiízení v Saunû
100
Úpravy v Národním sadu
100
z rezervy 621 na
Úpravy na hfii‰ti Bafiiny
90
z rezervy 621 na
Doplnûní mûstského mobiliáfie, dopravní znaãky
opr. koryta, pomníku padl˘ch, nátûr hist. svítidel 100
z rezervy 621 na
·tramberské noviny 7

org.
370
372
372
621
621
621
621
621
324
503
324
350
372
344
343
379

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zfiízení parkovacích stání na Dolní Ba‰tû
Instalace termoventilÛ u bytÛ 767–769,779–784
Oprava fasády domu ã. p. 726–728, Bafiiny
Opr. jistiãÛ vefiejného osvûtlení, osvûtlení u garáÏí
Paneláky a Bafiiny, svûtla Pod Palárnou, Libotín
Vybudování ‰tramberské nauãné stezky
Opravy v NPP ·ipka
Spoluúãast mûsta na opravy dfievûnic
Oprava sociálek v MûÚ v ã. p. 9 a 310
Dokonãení znaãení ve mûstû
Opr. komunikací Finské domky, Libotín, Bafiiny
Oprava komunikací Libotín Halamík — Ïel. voda

Projekty:
28.
Projekt generální opravy bazénu
a pfiíslu‰enství koupali‰tû Libotín
29.
Projekt 1 centrálního parkovi‰tû
30.
Zámûr zfiízení odstavné plochy a garáÏí
u Zdravotního stfiediska
31.
Projekty kanalizací a komunikací
Celkem:

Informace oddûlení
Technická správa
Technická správa oznamuje obãanÛm, Ïe
v níÏe uveden˘ch dnech bude provádûn svoz
velkoobjemového odpadu. Jedná se o tyto dny:
pondûlí 31. 3. Bafiiny (za prodejnou Zeleniny)
úter˘
1. 4. Kozina (u nádob na tfiídûn˘ odpad)
stfieda
2. 4. Paneláky (za Benzinkou)
ãtvrtek 3. 4. DráÏné (u obchodu)
pondûlí 7. 4. NádraÏní ulice (malé kor˘tko)
úter˘
8. 4. Hraniãky (rozcestí u garáÏí)
stfieda
9. 4. Zauliãí (u staré po‰ty)
ãtvrtek 10. 4. Námûstí (pod starou ‰kolou)
pondûlí 14. 4. Hornychovice (ve dvofie)
úter˘
15. 4. Závi‰ická ulice (u nádob na
tfiídûn˘ odpad)
stfieda 16. 4. Dolní ulice (U Klime‰Û)
ãtvrtek 17. 4. Libotín (12.00—14.00 Finské domky, 14.00—16.00
u b˘valé prodejny)

50
250
250

rezerva

621
373
373

150
100
100
150
50
40
200
100

375
395
327
326
384 + 604
330
211
211

500
100

621
619

5
200
10 903 tis.

619
619

Svoz budou provádût pracovníci technické správy vozidlem AVIA vÏdy od 12.00
do 16.00 hodin. Na vozidlo je zakázáno
ukládat odpad z domácností a nebezpeãn˘
odpad.

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 2. 5. a v sobotu 3. 5. 2003 se
uskuteãní svoz nebezpeãného odpadu na
katastru na‰eho mûsta. Svoz bude provádût
firma Slumeko Kopfiivnice. Zastávky vozidla:
Pátek 2. 5. 2003
Bafiiny u restaurace Bafiinka
15.00—15.45 hod.
Bafiiny u zahradkáfiské osady
15.50—16.20 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe
16.25—17.10 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí
17.15—17.50 hod.
Parkovi‰tû u Z· na Zauliãí
18.00—18.45 hod.
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Sobota 3. 5. 2003
Námûstí
8.00—9.00 hod.
ul. Závi‰ická
9.10—10.10 hod.
Libotín U Petfikovsk˘ch
10.15—10.45 hod.
Rybské paseky u zásobníkÛ plynu
10.50—11.30 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Pfii odevzdání velkoobjemového odpadu
se obãan prokáÏe dokladem o zaplacení poplatku za komunální odpad.

Upozornûní pro obãany,
ktefií nezaplatili poplatek
za komunální odpad
na rok 2003
VáÏení obãané, upozorÀuji vás, Ïe podle
Zákona o odpadech ã. 185/2001 máte podle
§ 106 odstavec 2, zaplatit poplatek za komunální odpad. Tento poplatek ve v˘‰i 300
Kã za osobu a rok se t˘ká v‰ech obãanÛ,
ktefií mají na území mûsta trvalé bydli‰tû.
V pfiípadû nezaplacení tohoto poplatku do
18. dubna 2003 bude vÛãi vám vyuÏito
sankãního opatfiení ve smyslu ustanovení §
11 zákona o místních poplatcích. Poplatek
za odpady bude nav˘‰en o 50 % tj. na 450
Kã za osobu a rok.
Doufám, Ïe va‰e závazky vÛãi Mûstu
·tramberk budou brzy vyrovnány.
Josef Va‰ek, vedoucí TS

Policejní koutek
VáÏení obãané,
jak jsem slíbil, chtûl bych vás informovat
o ãinnosti MP v roce 2002.
V roce 2002 stráÏní MP ·tramberk fie‰ili
tyto pfiestupky:
— 230 dopravních pfiestupkÛ
— 16 pfiestupkÛ proti mûstské vyhlá‰ce
— 12 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ
— 1 trestn˘ ãin, pfiedán PâR

— 2 pfiestupky pfiedané Pfiestupkové komisi ·tramberk
— 3 odchyty volnû pobíhajících psÛ umístûn˘ch do útulku ve Vlãovicích
V blokovém fiízení stráÏníci uloÏili pokuty ve v˘‰i 12 900 Kã, z toho bylo na místû
v hotovosti zaplaceno 10 900 Kã.
Nadále na‰im hlavním úkolem zÛstává
pomoc na‰im spoluobãanÛm. V mûsíci
lednu byl na MÚ odchycen pfiímo pfii ãinu,
kapesní zlodûj p. V. z Klimkovic. Chci upozornit obãany na obezfietnost, hlavnû pfied
cizími lidmi, vydávající se za pracovníky
úfiadu, plynáren, elektráren, ktefií nemají
platn˘ prÛkaz. A také se to t˘ká podomních
prodejcÛ, hlavnû tûch, ktefií jsou vlezlí a dotûrní. Tento ne‰var je celostátnû roz‰ífien
a dokud budou na‰i spoluobãané dÛvûfiiví,
tûÏko se s tím bude bojovat.
Proto prosím obãany, aby nám nahlásili
kaÏd˘ takov˘ podezfiel˘ pfiípad.
VáÏení obãané,
vzhledem k tomu, Ïe novela zákona
o obecní policii pfiiná‰í dÛleÏité zmûny, rád
bych vás touto cestou s tûmito zmûnami seznámil.
Mûstská policie bude v ‰ir‰í mífie pfiispívat k zaji‰tûní bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu v obci a ukládat pokuty i za
dal‰í pfiestupky proti bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu.
1. StráÏníci MP mohou uloÏit fyzick˘m
osobám v blokovém fiízení pokutu za pfiestupek, kterého se dopustí:
— nedovolen˘m stáním nebo zastavením
vozidla na pozemní komunikaci
— vjezdem do míst, kde je to místní, nebo
pfiechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno
— poru‰ením pravidel jízdy na zvífiatech
a vedením a hnaním zvífiat na pozemní
komunikaci
— pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlÛm provozu na
pozemních komunikacích
— nedovolen˘m zpÛsobem pouÏití lyÏí,
koleãkov˘ch bruslí a podobn˘ch prostfiedkÛ na chodníku
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— nedovolen˘m vedením jízdního kola
nebo jízdou na nûm v rozporu s pravidly
provozu na pozemních komunikacích
2. StráÏníci MP jsou oprávnûni zastavit
vozidlo, jehoÏ fiidiã je podezfiel˘ ze spáchání
nûkterého z v˘‰e uveden˘ch pfiestupkÛ
3. StráÏníci MP mohou rozhodnout o odstranûní vozidla na náklad jeho provozovatele, je-li pfiekáÏkou provozu na pozemní
komunikaci, nebo neoprávnûnû stojí na
parkovi‰ti vyhrazeném pro vozidla pfiepravující osobu tûÏce postiÏenou, nebo osobu
tûÏce pohybovû postiÏenou
4. StráÏníkÛm MP je umoÏnûno usmûrÀovat provoz na pozemních komunikacích
stejn˘m zpÛsobem jako v pfiípadû Policie
âR, je-li to tfieba pro obnovení bezpeãnosti
a plynulosti silniãního provozu
5. StráÏníci MP mohou zastavovat vozidla pfied pfiechodem pro chodce k zaji‰tûní
bezpeãného pfiechodu osob
Vûfiím, Ïe toto roz‰ífiení oprávnûní stráÏníku MP povede ke zv˘‰ení bezpeãnosti
a plynulosti silniãního provozu a zlep‰í zaji‰tûní místního pofiádku, kter˘ b˘vá ãasto
naru‰ován nezodpovûdn˘mi fiidiãi, cyklisty
i chodci.
Je‰tû na závûr chci upozornit, Ïe obãané,
ktefií jezdí na po‰tu autem, mohou parkovat
v místech od telefonní budky smûrem ku
kor˘tku. V dobû, kdy budete ãíst novinky, by
tam uÏ mûla b˘t znaãka: konec zákazu
stání.

v Praze, se „Stafienkou.“ Díky dotaci kraje
byla jednotka dovybavena speciální obuví,
nov˘mi zásahov˘mi obleky a doplnûní poãtu pfiileb. Díky vedení závodu a. s. KOTOUâ
byly provedeny nezbytné opravy, údrÏba autostfiíkaãek a zapÛjãeno jednotce nové plovoucí ãerpadlo k uÏívání.
Samostatnou kapitolou je pomoc ãlenÛ
jednotky pfii povodni v obci Hofiín na Mûlnicku. Z na‰eho okresu se na povodních
zúãastnilo 6 jednotek. Za tuto pomoc jsme
obdrÏeli nejen podûkování od vedení na‰eho
mûsta, ale i obce Hofiín, krizového ‰tábu
okresu Mûlníka a od ministra vnitra, pfiedáno rukou hejtmana kraje Ing. EvÏena To‰enovského.
S nov˘m rokem zaãala v âeské republice
oficiálnû fungovat nová tísÀová linka ãíslo
112. Hlavním cílem budování nového
systému je sjednotit ãíslo tísÀového volání
s Evropskou unií, kde je toto ãíslo jiÏ léta
zavedeno. Linka 112 je dostupná z jakéhokoliv místa v âR i z mobilních telefonÛ bez
ohledu na dostupnost sítû vlastního operátora. Operaãní centra (14) jsou v krajsk˘ch
fieditelstvích Hasiãského záchranného sboru
âR. Operátofii jsou schopni odbavit volajícího nejménû ve dvou svûtov˘ch jazycích.
ZároveÀ zÛstavají v platnosti v‰echna dosavadní ãísla tísÀového volání.
Paní Byrtusová vybavila ve‰keré vozy
zdravotním materiálem.
Jifií Hoffmann, velitel JSDH

Obãan obãanÛm

Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk

Z ãinnosti JSDH
za rok 2002
âlenové jednotky se po cel˘ rok scházeli
pravidelnû ke ‰kolení, v˘cviku, údrÏbû techniky a budovy hasiãárny. Po odstûhování
mûstské knihovny zapoãaly úpravy prostoru
budovy, na chybûjící sociální zázemí jednotky. Jednotka vyjela k 12 poÏárÛm — 1 ãerpání vody — 4 technická pomoc — 2 námûtové cviãení — 1 cviãení IZS kresu, na
lanovou dráhu, na Radho‰È. âlenové se zúãastnili druhého srazu autoveteránÛ

VáÏení obãané,
blíÏí se jaro a s ním i jarní úklid. Dejte
pfiíklad sv˘m dûtem a pomozte pfii úklidu.
Nelze si totiÏ plést pfiírodu (zvlá‰È les na sídli‰ti Bafiiny) se smeti‰tûm.
Je lidskou a obãanskou povinností v‰tûpovat sv˘m dûtem úctu k hmotn˘m hodnotám, pûstovat v nich smysl pro pofiádek.
Nelze pfiecházet mlãením a krãením ramen
takové hry dûtí, jako je niãení fasád a maleb
v chodbách. RovnûÏ také niãení vefiejné zelenû.
NezapomeÀme na jedno pfiísloví, Ïe: „Pofiádek dûlá pfiátelé.“
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p. Kvûtoslav BartoÀ

Ze ‰koly…
Jak ten ãas letí…
Naposledy jsme se zmiÀovali o pestfie
proÏitém prosinci a uÏ tu máme konec
bfiezna… Od prosince se událo mnoho zajímavého, posuìte sami.
Leden—únor
Asi nejzajímavûj‰í a pro vefiejnost nejpfiístupnûj‰í z ãinností na‰í Z· byla tradiãní
V˘stavka dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací probíhající od 15. 1. do 16. 2. 2003 v Muzeu
ZdeÀka Buriana ve ·tramberku.
Ale na‰e v˘tvarné snaÏení touto v˘stavkou neskonãilo, právû naopak. LES — v˘tvarné téma pro Ïáky 1. stupnû vyhlá‰ené
v rámci projektu LES VE ·KOLE. Také spoleãnost KOHINOOR byla vyhla‰ovatelem
jedné ze soutûÏí, stejnû jako Mûstská knihovna v Kopfiivnici, která svou soutûÏ je‰tû
roz‰ífiila o literární ãást. V‰echny soutûÏní
práce knhovna otiskla ve svém almanachu
a s nûkter˘mi z nich se mÛÏete i vy seznámit ve Zpravodaji mûsta ·tramberka.
Na‰i Ïáci byli v tûchto soutûÏích úspû‰ní
a nejlep‰í práce byly odmûnûny zajímav˘mi
cenami.
Únor
Po úspûchu v okresním kole Matematické olympiády postoupil F. Sykala z 9.
tfiídy aÏ do kola regionálního.
5. 2. 2003
Devát˘m místem A. Hofa z 9. tfiídy skonãilo v tento den okresní kolo v Konverzaãní
soutûÏi v nûmeckém jazyce konané v Novém Jiãínû.
19. 2. 2003
Právû v tento den se v DDM ve Fr˘dku–Místku konalo regionální kolo v ‰achu
star‰ích ÏákÛ. Po jiÏ dfiíve vybojovaném postupu zde nechybûla ani na‰e ‰kola a obsadila koneãné 6. místo.
3. 3. 2003
Malinko úspû‰nûj‰í neÏ na‰i ‰achisté byly
ale na‰e fotbalistky, které základním kolem
pofiádaném v na‰í Z· propluly bezchybnû
a zajistily si tak postup do regionálního kola
futsalu dívek, které se uskuteãní na zaãátku
dubna.
7. 3. 2003
NejrÛznûj‰í masky, hudba, smích, tanec
— to v‰e je uÏ typické pro Ma‰karní ples po-

fiádan˘ DDM ve spolupráci se Z·, kter˘ se
opût konal v Kulturním domû ve ·tramberku.
V dobû od 10. do 14. 3. 2003 se ‰kolní
dvefie pro Ïáky zavfiely a nastaly dlouho oãekávané jarní prázdniny…
Za Z· ·tramberk Jana Milichová

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce
Z dÛvodÛ onemocnûní hlavního protagonisty divadelní hry Talisman, kter˘m mûla
b˘t zahájena VI. divadelní pfiehlídka, bylo
pfiesunuto zahájení na 28. 3. 2003 a vystoupení a závûr pfiehlídky se pfiesunul na
stfiedu 30. 4. 2003
VI. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ
4. 4. 2003
Divadelní soubor ·títina zahraje
od Antonína Procházky divadelní hru
„S tvojí dcerou ne“
zaãátek pfiedstavení je v 19.30 hod.
11. 4. 2003
hraje DS Tyl od Valentina Katajeva
„Nedûle na stfie‰e“
zaãátek pfiedstavení je v 19.30 hod.
25. 4. 2003
hraje DS Kotouã ·tramberk
„Nebyla to pátá, byla to devátá“
od Alda Nicolaje
zaãátek pfiedstavení v 19.30 hod.
30. 4. 2003
Závûreãn˘ veãer
s vyhodnocením pfiehlídky
Lidová scéna Bernartice nad Odrou
se pfiedstaví divadelní hrou Talisman
od Johana Nestroye
zaãátek pfiedstavení uÏ v 19.00 hod.
Vstupné 30 Kã na jednotlivá pfiedstavení,
120 Kã permanentní vstupenky
na v‰ech 5 pfiedstavení.
Pfiedprodej vstupenek na MIC
v Muzeu ZdeÀka Buriana
a nebo prodej hodinu pfied pfiedstavením.
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Jubilejní X. ‰ermífiské klání s otevíráním hradu
a dobov˘m jarmarkem dne 26. 4. 2003
Program:
19.30

Historick˘ prÛvod mûstem
od restaurace Prosek

10.00

Pfiedstavení hudebních skupin
a skupin historického ‰ermu

10.30—12.00 Vystoupení skupin historického ‰ermu
a hudebních skupin
12.00—13.00 SoutûÏe pro dûti a dospûlé
13.00—17.00 Vystoupení skupin historického ‰ermu,
hudebních skupin a taneãní skupiny
17.00

Spoleãn˘ program v‰ech úãinkujících

17.30

Ukonãení akce

Srdeãnû zvou ãlenové skupiny S· Allegros a mûsto ·tramberk

Spoleãnost Creation Research Society
a CASD
pofiádá pro v‰echny zájemce
pfiedná‰ku:
EVOLUCE NEBO STVO¤ENÍ ?
Náhoda nebo inteligence? Shluk proteinÛ,
nebo pfiesn˘ genetick˘ program?
pfiedná‰í Pavel Kábrt, ãlen CRS USA
Tato pfiedná‰ka je doplnûna promítáním
pfiekvapujících dÛkazÛ a diskuzí, moÏnost
získání knihy, CD ãi broÏury.
2. dubna 2003 v 17.00 hod.,
vstupné dobrovolné
23. 4. 2003
bude zahájena v˘stava
ILUSTRÁTOR ZDENùK BURIAN,
která potrvá do 22. 6. 2003.
V‰echny zájemce o dílo svûtoznámého
malífie pravûku a dobrodruÏství
srdeãnû zve Komise kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu
spolu s Muzeem ZdeÀka Buriana
ve ·tramberku.
Otevfieno dennû mimo pondûlí
9—12 a 12.30—17 hodin

SLAVNOSTNÍ
OTEV¤ENÍ
HRADU ·TRAMBERK
dne 5. 4. 2003
za úãasti starosty mûsta
Program:
11.00—13.00
vystoupení dûtského divadelního souboru
pod vedením Valerie Malíkové
13.00—13.30
pfiedávání klíãe od hradu
13.30—17.30
k poslechu i tanci hraje
country skupina Cizinci
Srdeãnû zvou pofiadatelé Pavel âern˘
a Karla Harrandová
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Nové Fitness

Ze sportu
Netradiãní disciplína:
Dne 22. 3. 2003 probûhla soutûÏ v ‰ipkách neregistrovan˘ch hráãÛ o „Super pohár“ v Obecní hospodû na Námûstí. Zúãastnili se zástupci ·tramberka, Kopfiivnice,
Îenklavy a Oder, celkem 17 hráãÛ. V‰ichni
vyhráli, ale vítûzství si „vy‰ipkovali:“
Gold medal: Radim Kotonsk˘ —
Darts Team, ·tramberk
Silver medal: Tomá‰ Langer —
Vlko‰,okres Pfierov
Bronze medal: Jaromír Hoffmann —
Darts Team, ·tramberk
Kobzol medal: Robert Tekula, Kopfiivnice.
Sponzory této soutûÏe byla obecní hospoda a cukrárna SOPO manÏelÛ Lo‰ákov˘ch

Kam za sportem
Kynologick˘ klub ·tramberk
pofiádá 2. roãník závodu
v kategoriích ZVV1 a IPO3 beze stop
dne 19. 4. 2003
Místo konání:
Kynologick˘ klub ·tramberk, Libotín pod
retenãní nádrÏí

Novû otevfiené Fitness na NádraÏní ul. ãp.
716 u panelov˘ch domÛ zve v‰echny zájemce. V areálu je zfiízena infra sauna, slouÏící nejen pro pfiedehfiátí organismu pfied
cviãením, ale i na potící a léãebné kúry.
Tuto saunu mohou vyuÏít i osoby s vysok˘m
krevním tlakem, nebo tûÏce sná‰ející vysokou teplotu v klasické saunû.
Provozní doba:
úter˘ a ãtvrtek . . . . . 15.30—19.30 hod.
pátek . . . . . . . . . . . . . 15.00—19.00 hod.
Sauna:
pátek . . . . . . . . . . . . . 15.00—19.00 hod.
na objednání
Jiné termíny moÏno dohodnout pfiedem
na tel. 737 727 688 nebo osobnû
(pro posilovnu nejménû 4 osoby)
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í Guznarovi,
·tramberk, NádraÏní 807

Turnaj v mariá‰i
Kdy: 25. 4. 2003
Kde: Restaurace Dallas ·tramberk
Závazné pfiihlá‰ky a 250 Kã
do 22. 4. 2003 v restauraci Dallas.

KaÏd˘ úãastník pfiedloÏí potvrzení o zdravotním
stavu psa a povinn˘ch oãkováních.

Startovné:
dospûlí 150 Kã, po uzávûrce 200 Kã
mládeÏ 120 Kã, po uzávûrce 150 Kã
Startovné se uhradí sloÏenkou typu A
do 11. 4. 2003
Pfiihlá‰ka se startovn˘m a bliÏ‰í informace
Marta Marková, ·tramberk, Dolní Ba‰ta 963,
tel. 606 856 922, 721 752 231

DDM ·tramberk
pofiádá 17. 4. 2003
v˘‰lap pro zájemce
„Pa‰eráckou stezkou na Javorník“
Sraz v 7.30 hod. na ‰tramberském nádraÏí.
BliÏ‰í informace podá Regina ·mahlíková
v DDM ·tramberk,
tel. 556 813 019, 732 247 516

Inzeráty
• Stavba a pÛjãování le‰ení — Josef Petrá‰
·tramberk, Zauliãí 242, tel. 728 869 392

• NOVINKA pro obãany, obchodníky
a firmy.
Kvalitní odrÛdová vína z ãeské produkce.
Láhve o obsahu 0,75 l — na etiketû ‰tramberská Trúba s okolím. Námût je zaji‰tûn
ochrannou známkou.
Vhodné jako dárek, suven˘r, nov˘ druh
zboÏí, nebo k propagaci firmy. Zavádûcí
cena láhve je v rozmezí 60—80 Kã podle
druhu a odrÛdy vína, jakosti a v˘robce.
V prodeji od 6. 4. 2003.
Do obchodní sítû dodává: Jan Bár, ·tramberk, Bafiiny 740, tel. 556 852 200.
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VODA —TOPENÍ — PLYN
František Šubrt — kovomontáže Odry nabízí
Poradenskou činnost v oblasti vytápění — projektovou dokumentaci
Provádění a rekonstrukce topení — klasické i podlahové
Rozvody ocelové, měděné i plastové
Montáže a výměnu zdrojů tepla — kotle na pevná paliva,
plynové, elektrokotle, tepelná čerpadla
Dodávku veškerého materiálu — revizní zprávy nového zařízení
Rekonstrukce bytových jader — oprava sociálního zařízení v domech a bytech
Zákazníkům nabízíme platbu formou splátek bez navýšení smluvní ceny.
Při objednávce do konce dubna s realizací do konce června poskytujeme slevu 5 %

FORMOU NABÍDKY SI POROVNEJTE NAŠE CENY S KONKURENCÍ.
V tomto ročním období doporučujeme občanům využít naší služby
a zjistit si tepelné úniky jednoduchou formou z domu
nebo bytu ještě před zamýšleným provedením tepelných izolací.
Dále nabízíme výrobu a montáž ocelových konstrukcí v našich dílnách,
zhotovení mříží, schodišť, bran apod.
tel. a fax: 556 730 585, mobil: p. Šubrt — 603 495 792, p. Bílý — 603 898 905

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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• Svatební video, oslava jubilea. Kvalitní
film — hodnotná památka na cel˘ Ïivot,
natoãení napfi. padesátky hezk˘ dárek napfi.
od dûtí.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch
Mofikov, 606 150 360, 556 759 389

PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!
splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ
Kontaktujte na‰eho obchodního
zástupce:
Eli‰ka Hyklová, tel.: 556 760 016
Máte se na koho obrátit

Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Program kina ·tramberk
na mûsíc duben 2003
Nedûle 6. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

HLADINA ADRENALINU
Akãní thriller, titulky, 110 min, od 12 let
Film nabit˘ adrenalinov˘mi sporty nabízí
skvûlou podívanou a pfiibliÏuje mentalitu
lidí se zv˘‰enou hladinou adrenalinu.
Nedûle 13. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯

dokáÏou vlastní pílí, ãi vlastními financemi
uãinit nûco navíc, pro druhé, pro vefiejnost.
Za jeden takov˘to poãin bych chtûl podûkovat manÏelÛm Antonínu a Marii Guznarov˘m, ktefií v objektu b˘valé v˘robny ponoÏek (dfiíve foto) nad pfiejezdem Kozina zfiídili kouzelné fitness centrum a 11. 3. 2003
jej slavnostnû otevfieli pro vefiejnost. Tento
poãin je zvlá‰È u‰lechtil˘, neboÈ tato ãinnost
nebude nikdy zisková a o to víc na vás ãtenáfie a ãtenáfiky apeluji, abyste jej pro své
zdraví a krásu, co nejvíce vyuÏívali.

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

DNES NEUMÍREJ
Bondovka, titulky, 133 min, pfiístupn˘
James Bond uÏ podvacáté. PIERCE BROSNAN je zajat tentokrát mezi Severní a JiÏní
Koreou a dvacát˘ díl s agentem 007 mÛÏe
zaãít.

Podûkování

Nedûle 20. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
Divadelní spolek Pod vûÏí upfiímnû dûkuje v‰em místním podnikatelÛm, ktefií
sv˘mi sponzorsk˘mi dary zpestfiili tombolu
„Konãinového divadelního bálu“ a pfiispûli
tak na dal‰í ãinnost souboru. Dûkujeme

HOLKA NA ROZTRHÁNÍ
Romantická komedie, titulky, 108 min, pfiístupn˘
I blesk mÛÏe dvakrát uhodit do stejného místa. Módní návrháfika Melanie se neãekanû
zasnoubí s nejÏádanûj‰ím muÏem New Yorku.
Nedûle 27. 4. v 17.00 vst. 44 Kã

Také mûsto ·tramberk dûkuje v‰em podnikatelÛm i soukrom˘m osobám za dary do
tomboly na 13. obecní bál.

PÁN PRSTENU — DVù VùÎE

Mûsto ·tramberk si cení kaÏdé iniciativy
obãanÛ, ktefií konkrétním ãinem prokáÏou,
Ïe si nehrají jen na vlastním píseãku, ale

NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
Tûlo na tûlo, Kur˘r, ChyÈ mnû, kdyÏ
to dokáÏe‰, Kruté radosti

Druh˘ díl, titulky, 185 min, od 12 let
Válka s Mordorem je‰tû zdaleka není vyhrána.
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ZdeÀka VáÀová, Kozina 800
Ludmila Kvitová, Kopec 54
Jindfii‰ka Gáberová, Bafiiny 750

Jubilanti
na mûsíc duben 2003

81 let Ludmila BartoÀová, Bafiiny 711

70 let Boris Bortel, Dolní 509
Jifií Bortel, Závi‰ická 971
Rudolf Sopuch, NádraÏní 788

82 let Josef Hanzelka, JaroÀkova 106
Marie Strnadlová, Bafiiny 738

75 let Jifiina Va‰utová, DráÏné 608
Bohumil Kresta, Horní Ba‰ta 273
80 let Jan Hilsk˘, Kopec 69
Oldfiich Vefimifiovsk˘, NádraÏní 495
Milan Pfiibyl, Námûstí 145

83 let AneÏka Chalupová, Závi‰ická 663
84 let Anna Sochová, Bafiiny 781

Blahopfiejeme

Oprava
V minulém ãísle jsme omylem, kter˘ vznikl pfii pfiepisování, uvedli nesprávné údaje v telefonních ãíslech a e-mailov˘ch adresách, proto opravujeme:
Jindfii‰ka Kundlová, místostarostka má telefon 556 812 093
Jana Hanzelková, úãetní má e-mail: fin.hz@stramberk.cz

Zpravodaj mûsta ·tramberka
V tûchto dnech vychází nové ãíslo ‰tramberského ãtvrtletníku, kter˘ spatfiil svûtlo svûta
jiÏ v roce 1987. Stejnû jako v pfiedchozích letech, bude i leto‰ní roãník ve znamení pfieváÏnû
pÛvodních pfiíspûvkÛ se ‰tramberskou tématikou, reflektující souãasn˘ Ïivot na‰eho mûsta
a v˘znamné okamÏiky minulosti. Zpravodaj, vãetnû archivních ãísel, je k dispozici v‰em ctitelÛm ·tramberka na tradiãním prodejním místû — Muzeu Zd. Buriana.
Vûrné ãtenáfie srdeãnû zdraví a na nové se jiÏ nyní tû‰í A. Durãák s redakãním kolektivem.

Povinné oãkování psÛ a koãek proti vzteklinû
dne 24. 4. 2003
Termíny oãkování:
Dopoledne: u technické správy (·ÀÛrková)
mûsto vedle Z· v parku (Zauliãí)
Ïelezniãní pfiejezd (Kozina)
NOVù!
autobusová zastávka u koupali‰tû (Libotín)
Odpoledne: mûsto vedle Z· v parku (Zauliãí)
Ïelezniãní pfiejezd (Kozina)
Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa bude 70 Kã

8.00—8.30 hod
8.40—9.15 hod.
9.15—9.45 hod.
10.00—10.30 hod.
15.15—16.00 hod.
16.00—16.30 hod.

MVDr. Milan Pfiibil, praktick˘ veterinární lékafi
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
KD.michnova@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 3/2003. 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 Věra Michnová. Vyrábí Beatris, Dobrá

