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…z jednání rady
Donedávna jsme si stûÏovali na zimu
a teì nás naopak suÏují vedra. A jak praví
stará lidová pranostika: „âervenec nese
parna, krupobití i medovice, jesti hojn˘
na boufiky a vichfiice“, uÏijem si v‰eho.
VÏdyÈ léto je tu, dovolená za dvefimi
a v zatáãce bubnují prázdniny.

Rada mûsta se se‰la na Medarda, tj. 8.
ãervna, na svém 59. zasedání a na pofiadu
byly zprávy t˘kající se zmûny územního
plánu, ãinnosti komise rozvoje a dopravy,
rozpracovanosti stavebních akcí a investorské ãinnosti a ãinnosti stavebního úfiadu vãetnû silniãnû správní agendy. Základní informaci o prÛbûhu projednávání
zmûny ã. 1 územního plánu mûsta ·tram-

berka zpracovala vedoucí oddûlení územního plánování, památkové péãe a marketingu ing. Eva Bujno‰ková Kopfiivnice
a v radû ji pfiednesl ing. arch. Milan ·míd.
Na zmûnû územního plánu ã. 1, která se
t˘ká v souãasné dobû 29 lokalit rÛznû rozpt˘len˘ch po území mûsta ·tramberka, se
pracuje uÏ od roku 2000. Návrh zmûny
byl postupnû roz‰ifiován aÏ do dne‰ní podoby. Dle § 22 odst. 1 stavebního zákona
bude tento návrh vystaven k vefiejnému
nahlédnutí po dobu 30 dnÛ, tj. od 15.
ãervna do 14. ãervence, na Mûstském úfiadu v Kopfiivnici i ve ·tramberku. Své pfiipomínky, stanoviska a námitky mohou
uplatnit obãané, fyzické a právnické osoby, dotãené orgány obce i vlastníci pozemkÛ a staveb, jejichÏ práva jsou návrhem fie‰ení zmûny ã. 1 územního plánu
dotãena do 15 dnÛ od posledního vystavení, coÏ znamená termín do 31. ãervence
2006 na adrese: Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice,
odbor územního plánování, památkové
péãe a marketingu, Záhumenní 1152,
742 21 Kopfiivnice. Rada vzala tuto informaci na vûdomí. Zprávy t˘kající se ãinnosti komise rozvoje a dopravy a o stavu
rozpracovanosti stavebních akcí a investorské ãinnosti zpracoval investor mûsta
Jan Kozlovsk˘ a spolu s pfiedsedou komise ing. Jifiím ·ebkem je pfiedloÏili radû.
Komise, vzhledem k poãetnímu stavu
i zamûfiení se dûlí na dvû sekce, a to dopravy a rozvoje. Komise pfiipravuje plán
stavebních akcí na cel˘ rok a doporuãuje
radû i zastupitelstvu priority, zab˘vá se
Ïádostmi obãanÛ o pronájem, odprodej
pozemkÛ, fie‰í se rÛzné dopravní problémy, pfiipravuje se reorganizace dopravy,
dopravní znaãení apod. Je zde úzká spolupráce s mûstskou policií i technick˘mi
sluÏbami mûsta. Nûkteré miliónové investiãní akce se ch˘lí k závûru. Jedna
z nejvût‰ích za 13,2 mil. Kã „Areál rekreace a relaxace Libotín — ·tramberk, rekonstrukce plaveckého bazénu“ je témûfi
v cíli. 5. ãervence 2006 bude slavnostnû
zahájen provoz. Dal‰í dílo v hodnotû 12,2
mil. Kã, coÏ je 2. etapa silniãního prÛtahu
mûstem, by mûla b˘t dokonãena 31. 7.

2006. Ta nejvût‰í akce, coÏ je „Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk
— 3. etapa“ za 17,2 mil. Kã zatím trochu
vázne, je v ãasovém skluzu, z dÛvodu problémÛ zpÛsoben˘ch pÛvodním projektantem stavby. Nov˘ projektant intenzivnû pracuje na dokonãení projektové dokumentace. Ostatní kroky jsou jiÏ pfiedjednány a posléze uÏ by nemûlo dojít
k Ïádnému ãasovému skluzu. Rekonstrukce opûrné zdi u penzionu Stará ‰kola (za 510 tis. Kã) je dokonãována. V souvislosti s touto stavbou by mûlo dojít i na
koneãné fie‰ení kanalizace penzionu.
V rámci programu regenerace MPR
a MPZ byla získána ãástka 400 tis., z nichÏ 200 tis. pÛjde na záchovnou údrÏbu
na budovû Z· ve ·tramberku (nátûr oken
a oprava fasády) a mûsto musí pfiidat také
200 tis. Kã. Pfied v˘bûrem dodavatelské
firmy je akce na rekonstrukci vnitfiního
osvûtlení na stavbû M· Bafiiny a ZU· Bafiiny. Na ostatních men‰ích schválen˘ch
akcích, které jsou kryty rozpoãtem, se
prÛbûÏnû pracuje v souãinnosti s technickou správou a bytov˘m hospodáfistvím.
Práce investora je opravdu sloÏitá a nároãná, obzvlá‰tû v tomto období velk˘ch
stavebních akcí. A není to práce jen v terénu, ale zab˘vá se pfiípravou a zaji‰Èováním podkladÛ a zpracováním Ïádostí
o rÛzné dotaãní tituly, kulturními památkami, prací s pozemky, spoluprací se stavebním úfiadem, silniãním hospodáfistvím a Ïivotním prostfiedím, zaji‰Èováním stavebních povolení, rozhodnutí silniãního úfiadu, Ïivotního prostfiedí, vodohospodáfiská rozhodnutí, pronájmy vefiejn˘ch prostranství, jednání s dotãen˘mi
orgány státní správy, správci inÏen˘rsk˘ch sítí, firmami, obãany, úãast na jednáních za mûsto ve vûcech souvisejících
s investorskou ãinností a v neposlední fiadû práce v komisích a bûÏná úfiední práce,
jako napfi. vyfiizování korespondence, Ïádostí obãanÛ apod. Rada vzala obû pfiedloÏené zprávy na vûdomí.
Posledními informacemi v hlavním
bloku byly dílãí zprávy t˘kající se seznámení s ãinností stavebního úfiadu a se-
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známení se silniãnû správní agendou,
které zpracovali vedoucí Miroslav Lo‰ák
a Mgr. Radka Krysová. Ve zprávû se objevily informace o novém stavebním zákonû a pfiípravû provádûcích pfiedpisÛ. Nov˘
stavební zákon jiÏ byl definitivnû schválen a nab˘vá úãinnosti od 1. 1. 2007. Prozatím není rozhodnuto, zda stavební úfiad
nadále setrvá v na‰em mûstû. Tuto kompetenci rozhodnout dává zákon krajsk˘m
úfiadÛm.
âinnost stavebního úfiadu, uÏ tak dost
nároãná, se je‰tû díky sloÏitosti nového
správního fiádu, zkomplikovala. Do‰lo
k velkému nárÛstu agendy a administrace, poÏadavky zvy‰ování odborné úrovnû
pracovníkÛ, jsou vydávány stále sloÏitûj‰í
právní pfiedpisy, poÏadují se ze strany
správních soudÛ kvalitnûji vedené správní fiízení, podrobnûj‰í a preciznûj‰í zpracování jednotliv˘ch písemností apod. Jeden pfiíklad za v‰echny — dfiíve odÛvodnûní stavebního povolení bûÏnû obsahovalo 2—3 vûty, dnes je odÛvodnûní na 2—
3 strany, a to v pfiípadû, Ïe se nejedná
o komplikovan˘ pfiípad. Uvedu trochu
statistiky za loÀsk˘ rok, co v‰echno se na
na‰em stavebním úfiadu muselo vyfiídit.
Celkem bylo 244 podání, která vedla buì
k následnému rozhodnutí nebo sdûlení
k ohlá‰ení, poãet vydan˘ch rozhodnutí:
územní rozhodnutí 36, stavební povolení
64, rozhodnutí o zmûnû stavby pfied dokonãením 10, 61 kolaudaãních rozhodnutí, zmûna v uÏívání stavby 5, dodateãné
povolení stavby 1, povolení zku‰ebního
provozu 6, rozhodnutí o odstranûní stavby 6, rozhodnutí o pfiestupku 1, rozhodnutí ve vûci v˘konu rozhodnutí 1, poãet
ohlá‰ení 81, atd. Stavební úfiad dále vydával rÛzná potvrzení pro Pozemkov˘ úfiad,
Pozemkov˘ fond, Úfiad pro zastupování
státu ve vûcech majetkov˘ch, statistická
hlá‰ení aj. Správní území na‰eho mûsta je
natolik specifické a sloÏité pro rozhodování ve vûcech dle stavebního zákona, Ïe
na poãátku devadesát˘ch let minulého
století padlo rozhodnutí, Ïe nejlep‰ím fie‰ením bude zfiízení samostatného stavebního úfiadu pro katastrální území ·tram-

berka a Îenklavy. SloÏitost spoãívá v nadmûrné hustotû zástavby, rozmanitosti
staveb, sloÏité dopravní situaci, koncentraci více druhÛ zv˘‰ené ochrany, chránûn˘ch územích, ãinnosti na pomûrnû nevelké plo‰e.
Silniãnû správní agenda se zab˘vá a fie‰í problematiku místních komunikací
a vefiejnû pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací a pÛsobnost silniãního správního orgánu. Jsou vydávána nejãastûji rozhodnutí, stanoviska, usnesení a vyjádfiení ke
zvlá‰tnímu uÏívání místní komunikace
(stavební práce, pfiekopy apod.), zfiizování
a provoz stánkÛ, pofiádání sportovních,
kulturních a spoleãensk˘ch akcí, umístûní le‰ení apod., dále povolení pfiipojení
k místní komunikaci, povolení uzavírky
místní komunikace, vyjádfiení pro stavební a územní fiízení aj. Také zde platí od
1. 1. 2006 nov˘ správní fiád, kter˘ je na
administrativu nároãnûj‰í. Jsou fie‰eny
konkrétní poÏadavky obãanÛ napfi. na
zmûnu dopravního znaãení, na zmûnu
kategorizace místních komunikací, soulad dopravního znaãení prÛtahu mûstem
a kfiiÏovatky s vedlej‰ími komunikacemi
aj. Vût‰ina problémÛ se fie‰ila v komisi
rozvoje a dopravy. V nadûjném oãekávání
je pfiíprava celkové koncepce dopravy pro
nov˘ územní plán, která by mûla b˘t zpracována odborníkem a mûla by v ní b˘t zakomponována fie‰ení parkování pro obãany, turisty, garáÏování i bezpeãnost chodcÛ. Zprávu zpracovala Mgr. Radka Krysová. Rada vzala pfiedloÏené zprávy na vûdomí.
Rada uloÏila tajemnici Evû Vefimifiovské dofie‰it nav˘‰ení pracovního úvazku
v souvislosti s nárÛstem ãinností investorské a stavebního úfiadu. Dále byl uloÏen úkol vedoucímu oddûlení technické
správy, aby zpracoval dvû varianty nákupu
nového automobilu pro potfieby TS.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada schválila dohodu o vstupu
na nemovitost a ostatní podmínky a provoz stavby mezi mûstem a SmVaK, a. s.
Ostrava ve vûci rekonstrukce kanalizace
na Dolní ul. Bylo schváleno prodlouÏení

·tramberské novinky 3

doby nájmu nemovitostí mezi mûstem
a TJ Sokolem ·tramberk. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila
datum, program a místo konání 23. fiádného jednání zastupitelstva mûsta, a to
26. 6. 2006 v Kulturním domû na Námûstí v 16.00 hod. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení závûreãn˘ úãet mûsta
za rok 2005 bez v˘hrad, rozpoãtové opatfiení ã. 2/2006 s pfiipomínkami, zprávu
o v˘sledku pfiezkoumání hospodafiení
mûsta za rok 2005, dále smlouvu o pfiíspûvku na úhradu ztráty na dopravní obsluÏnost objízdné trasy s firmou Connex
Morava, a. s. Ostrava, smlouvu o financování akce z grantového schématu Jednotn˘ komunikaãní styl 2005, kter˘ se t˘ká
vydání propagaãních letákÛ a dal‰ích aktivit v oblasti cestovního ruchu, darovací
smlouvu na finance od RWE Transgas
Net, s. r. o. Praha a smlouvu o poskytnutí
finanãních prostfiedkÛ na péãi o pozemky
ve zvlá‰tû chránûném území Kamenárky
z dÛvodu ochrany pfiírody. Rada vzala na
vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvek na
ãinnost TJ Kotouã, oddíl kopané a Ïádost
o finanãní pfiíspûvek na zabezpeãení chodu Záchranné stanice v Barto‰ovicích.
60. zasedání rady, tentokrát v˘jezdní se
konalo 27. 6. 2006. Na pofiadu bylo projednání provozního fiádu koupali‰tû na
Libotínû, kter˘ byl schválen a pak náv‰tûva rÛzn˘ch lokalit. Radní nav‰tívili pozemky nedaleko fotbalov˘ch hfii‰È na Bafiinách o nûÏ má zájem soukromá osoba,
která má v úmyslu zde postavit víceúãelovou sportovní halu, dále nav‰tívili lokalitu louky nad Vrchní cestou, kde do‰lo ke
sporu s majitelem pozemku a obãany doÏadujícími se vychozeného práva cesty do
Kamenárky, dal‰ím místem náv‰tûvy byla
Pískovna a nakonec areál koupali‰tû na
Libotínû.
ProtoÏe nastal ãas vakací a letních dovolen˘ch, uÏívejte pln˘mi dou‰ky, aÈ máte v zimû na co vzpomínat, protoÏe:
„Vzpomínky jsou jedin˘ ráj, z nûhoÏ nemÛÏeme b˘t vyhnáni“ (Jean Paul). Krásné léto.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li na svém 23. jednání
dne 26. 6. 2006. Na programu byly zprávy
t˘kající se závûreãného úãtu mûsta ·tramberka za rok 2005, kter˘ zastupitelé
schválili bez v˘hrad a také byla schválena
úprava rozpoãtu mûsta rozpoãtov˘m
opatfiením ã. 2/2006. Zprávy zpracoval
a pfiedloÏil vedoucí finanãního oddûlení
ing. Josef Babulík. Dále se zastupitelé seznámili se zprávami o ãinnosti rady za
období od bfiezna do dne konání zastupitelstva, v podání tajemnice úfiadu Evy
Vefimifiovské a se zprávami o stavu ‰kolství ve mûstû ze základní ‰koly, zprávami
o pfied‰kolní v˘chovû v obou matefisk˘ch
‰kolách, o mimo‰kolní ãinnosti v ZU·
ZdeÀka Buriana, Miss music a DDM
·tramberk a zprávou o stavu Ïivotního
prostfiedí ve mûstû. Zastupitelé vzali pfiedloÏené zprávy na vûdomí, jako i petici obãanÛ mûsta ·tramberka ze dne 14. 6.
2006 ve vûci vytvofiení dvou prvních tfiíd
v Z· ·tramberk pro ‰kolní rok 2006—
2007, která byla pfiedána obãany do rukou
starosty mûsta ing. Jana Sochy.
Zastupitelstvo uloÏilo finanãnímu v˘boru projednat na svém zasedání odkup nemovitosti rodinného domu ãp. 304 od spoleãnosti s r. o. Kotouã do majetku mûsta.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech zastupitelé schválily odkupy nemovitosti rodinného domu ãp. 304 a odkupy pozemkÛ do vlastnictví mûsta od
soukromníkÛ a následnû prodeje pozemkÛ ÏadatelÛm v‰e dle schválen˘ch pravidel na prodej nemovitostí.
V ostatních záleÏitostech zastupitelé
souhlasili s pfiípravou 3. zmûny Územního plánu mûsta ·tramberka v roce 2006.
Byl uloÏen úkol investorovi mûsta Janu
Kozlovskému zahájit jednání o zmûnû
ã. 3 územního plánu s pracovníky Mûstského úfiadu v Kopfiivnici a pfiedat Ïádosti obãanÛ. Starostovi ing. Janu Sochovi
uloÏilo zastupitelstvo úkol iniciovat pracovní schÛzku zástupcÛ vedení Z· ·tramberk, rady ‰koly, zástupcÛ ãlenÛ petiãní-
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ho v˘boru a statutárních zástupcÛ mûsta
za úãelem vyfiízení petice obãanÛ mûsta.
Zastupitelé schválili pouÏití Ïulov˘ch dlaÏebních kostek pro potfieby mûsta na vybrané stavební akce a koneãn˘ pfiebytek
pak k prodeji zájemcÛm za cenu 1 500
Kã/t. Byla schválena smlouva na finanãní
pfiíspûvek na péãi o pozemek v zvlá‰tû
chránûném území Kamenárky, byla
schválena smlouva o financování akce
z grantového schématu Jednotn˘ komunikaãní styl 2005 na pofiízení propagaãních materiálÛ a jin˘ch aktivit v rámci
rozvoje cestovního ruchu v na‰em mûstû,
dále byly schváleny darovací smlouva na
finanãní prostfiedky od RWE Transgas
Net, s. r. o Praha, smlouva o poskytnutí
daru od spol. DURA Automotive, CZ.
s. r. o. Blatná a povûfiuje starostu mûsta
ing. Jana Sochu podpisem v˘‰e uveden˘ch smluv a dohod. Zastupitelé schválili
jako delegáta fiádné Valné hromady spoleãnosti SmVaK Ostrava, a. s. starostu
mûsta ing. Jana Sochu a zmocnili ho
k úkonÛm z toho vypl˘vajícím.
V. M.

Koupali‰tû Libotín
Pfiesn˘ název tohoto oblíbeného místa
pro mnoho obyvatel ·tramberka i okolních obcí zní: „Areál rekreace a relaxace
Libotín – ·tramberk“. Bazén byl postaven
kolem roku 1938, následnû byla postavena restaurace. Nebudu zabíhat do historie, ale pokusím se o krátkou rekapitulaci
dne‰ního stavu, jak se vyvinul v posledních dvou aÏ tfiech letech, protoÏe jsem
sly‰el mnoho „zaruãen˘ch“ zpráv, které
v‰ak mají k realitû hodnû daleko.
PÛvodní bazén po témûfi 70 letech doslouÏil. Jeden rok byl uzavfien z bezpeãnostních dÛvodÛ, protoÏe se oddûlovaly
celé kusy betonu a hrozilo nebezpeãí váÏn˘ch úrazÛ. Nejnutnûj‰í sanace si tehdy
vyÏádala více jak 250 000 Kã. Po dal‰ím
roce provozu se ukázalo, Ïe v˘stavba nového bazénu je nevyhnutelná. Po zváÏení

v‰ech okolností bylo zastupitelstvem
mûsta rozhodnuto vybudovat v nejnutnûj‰ím rozsahu nov˘ bazén s technologií,
která zajistí bezproblémov˘ provoz na fiadu dal‰ích let tak, aby byly splnûny nové,
velmi pfiísné hygienické pfiedpisy.
První variantou rekonstrukce areálu
byl nápad vybudovat v Libotínû moderní
aquapark s rÛzn˘mi atrakcemi. Pfied tfiemi lety se totiÏ r˘sovala moÏnost získat
75 % dotaci z EU. Byl zpracován projekt,
av‰ak cena za realizaci pfiesahovala 100
mil. Kã. Dal‰í variantou ve v˘voji rekonstrukce koupali‰tû bylo omezení rozsahu
v˘stavby a tím sníÏení ceny na cca 40 mil.
Kã. V této dobû se v‰ak rozplynula moÏnost získat dotaci z EU a realizovat pfiestavbu z vlastních finanãních prostfiedkÛ
mûsta nebylo moÏné. Proto následovalo
dal‰í drastické omezení rozsahu v˘stavby
a projekt dostal název „Rekonstrukce plaveckého bazénu.“ Velikost bazénu byla
zmen‰ena na 60×20m, upravena hloubka
bazénu na max. 1,6 m a takto upraven˘
bazén byl vestavûn do stávajícího bazénu,
kter˘ poslouÏil jako tzv ztracené bednûní.
Ve vefiejné soutûÏi podle zákona ã. 40/2004
Sb. zvítûzila firma GHC Invest, s. r. o.
s celkovou cenou 13 164 812 Kã. Projektantem byla firma BP projekt, s. r. o. Ostrava, pracovi‰tû Vala‰ské Mezifiíãí.
Financování bylo zabezpeãeno z více
zdrojÛ. âástkou 8,890 mil. Kã pfiispûlo
Ministerstvo pro místní rozvoj âR, na 4,0
mil. Kã si mûsto vzalo úvûr u âeské spofiitelny a zb˘vající peníze jsou z bûÏného
rozpoãtu mûsta.
Leto‰ní zima, jakou pamatuje jen málokdo, velmi zkomplikovala prÛbûh v˘stavby. Stavební práce v plném rozsahu
mohly b˘t zahájeny o více jak mûsíc pozdûji, neÏ jsme pfiedpokládali. Ani pak nebylo poãasí k v˘stavbû pfiíznivé. Neustálá
zima a de‰tû komplikovaly postup betonáÏe a dal‰í stavební práce. Kdo zavítal na
jafie na staveni‰tû, mohl vidût, Ïe práce
probíhaly o sobotách i nedûlích, nûkdy
dlouho do noci za umûlého osvûtlení.
K dne‰nímu dni — 19. 6. 2006 — jsou
hlavní stavební práce hotovy, probíhají
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terénní úpravy, dláÏdûní kolem bazénu,
probíhá montáÏ technologie, ãeká nás v˘sev zatravnûní a na dvou stranách kolem
bazénu poloÏení pfiedpûstovan˘ch travnat˘ch kobercÛ, aby první náv‰tûvníci neleÏeli na hlínû. Ke konci se ch˘lí i obnova
nátûrÛ na stávající restauraci, rekonstrukce stávajících WC vã. vybudování
odpadní Ïumpy, oprava osvûtlení atd. Práce je je‰tû mnoho. V‰ichni v‰ak vûfiíme, Ïe
termín kolaudace, kter˘ je stanoven na
29. 6. 2006 bude dodrÏen. Slavnostní
otevfiení areálu je plánováno na 5. 7. 2006.
Provoz celého areálu dozná nûkteré
zmûny oproti dosavadním zvyklostem.
Pfiístup do oploceného areálu bude moÏn˘ jen po zaplacení vstupného. Provoz
restaurace tím nebude omezen. Vstup do
bazénu z hygienick˘ch dÛvodÛ bude
moÏn˘ jen pfies brodítka, kde si náv‰tûv-

ník oãistí nohy od trávy a dal‰ích neãistot, aby voda byla stále ãistá. V rámci areálu bude dûtsk˘ bazén o hloubce vody 40
cm pro nejmen‰í, v hlavním bazénu 4
plavecké dráhy pro plavce v délce 50 m,
upravená hloubka v ãásti hlavního bazénu na 100 cm a 60 cm pro skotaãící mládeÏ, k dispozici bude tzv. „hfiíbek“ pro obveselení dûtí, masáÏní lavice s tryskami
a moÏná i dal‰í atrakce, o které se intenzivnû vyjednává. Voda bude neustále filtrována a zãásti pfiedehfiívána.
V areálu Libotína vyrostlo nové tenisové hfii‰tû, bylo rekonstruováno hfii‰tû na
volejbal, buduje se hfii‰tû pro pláÏov˘ volejbal, r˘suje se nové ohni‰tû s posezením. To v‰echno díky iniciativám soukrom˘ch investorÛ. Díky nim bude areál Libotín opravdu areálem rekreace a relaxace.

Informace
mûstské knihovny

2. místo: Jan Bajer, 8. A
za práci MÛj domácí mazlíãek
3. místo: Marek Îáãek, 5. A
za báseň Štěně
V‰ichni v˘herci obdrÏeli kniÏní odmûny na slavnostním ukonãení ‰kolního roku. Vítûzné práce budou oti‰tûny ve Zpravodaji mûsta ·tramberka a uvefiejnûny na
webov˘ch stránkách mûstské knihovny.

UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie a uÏivatele internetu, Ïe od 31. 7. do 13. 8.
2006 a od 21. 8. do 27. 8. 2006 bude
Mûstská knihovna ve ·tramberku uzavfiena.
(fiádná dovolená a revize knihovního
fondu)
PÛjãovat se bude v srpnu od 14. 8. do
17. 8. a potom od 28. srpna 2006 uÏ zase
podle pÛjãovní doby.
Pfiijìte si vãas vypÛjãit hezkou knihu
na dovolenou!
Libu‰e Bûlunková, ved. MûK ·tramberk

V˘herci literární soutûÏe
„MÛj domácí mazlíãek“
vyhlá‰ené Mûstskou knihovnou
ve ·tramberku
1. místo: Barbora Kratochvílová, 8. A
za práci Koãiãka Micka

Ing. Jifií ·ebek, technick˘ dozor investora

Informace oddûlení TS
Ve stfiedu 5. ãervence (státní svátek),
je pravideln˘ v˘voz popelnic, nezapomeÀte je pfiistavit k odvozu.
Ve ãtvrtek 20. ãervence v dobû od 10.00
do 15.00 hod. se bude na Bafiinách v kanceláfii Bytového hospodáfiství vybírat poplatek za komunální odpad na II. pololetí
2006. Tento poplatek musí b˘t uhrazen
do 30. záfií 2006.
Nálepka se vydává na cel˘ rok pouze
jedna s oznaãením rok 2006.
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Marie S˘korová, referent odd.TS

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
jako kaÏd˘ rok, i letos nabízíme spoluobãanÛm moÏnost nepravideln˘ch kontrol rodinn˘ch domkÛ a bytÛ v dobû nepfiítomnosti, napfi. z dÛvodu dovolené.
Samozfiejmû stále platí, Ïe nejlep‰í prevencí je, kdyÏ vám pfiíbuzní, nebo pfiátelé
vybírají po‰tovní schránku, vûtrají byt, ãi
stahují a vytahují Ïaluzie, popfi. závûsy.
Od 1. 7. 2006 stráÏníkÛm mûstské policie vzrÛstají pravomoce v dopravû, vãetnû
pfiidûlování bodÛ za pfiestupky. Platí nov˘
zákon a s ním i spousta novinek. Bylo by
vhodné, kdyby se kaÏd˘ fiidiã s nimi seznámil, aÈ nedochází k zbyteãn˘m komplikacím a nejasnostem.
Zase zaãalo období rojení vãel a vos,
takÏe se mÛÏete znovu obracet i na mûstskou policii.
Nadále platí objíÏìky z dÛvodu opravy
komunikací, proto znovu Ïádám o toleranci a trpûlivost, hlavnû u fiidiãÛ.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

V˘sledky soutûÏe o nejlep‰í
·trambeské ucho
Do soutûÏe se se‰lo celkem 10 vzorkÛ,
z toho 7 od amatérsk˘ch pekafiek a pekafiÛ a tfii od profesionálních. Celkem hlasovalo v prÛbûhu sobotního odpoledne 93
lidí.
Hodnocení:
1. odbornou porotou:
2. laickou vefiejností:

Laická vefiejnost vybrala:
1. místo: Ladislav Hezk˘, vzorek ã. 1
25 hlasÛ
2. místo: Marcela Kalí‰ková, vzorek ã. 3
16 hlasÛ
3. místo: Marta Sochová, vzorek ã. 8
11 hlasÛ
V‰echny vzorky dostaly nûjaké hlasy,
takÏe kaÏd˘ vzorek u nûkoho zvítûzil a byl
na 1. místû.
Dûkuji v‰em, ktefií se nebojácnû pfiihlásili do soutûÏe a nebáli se konkurence.
Opravdu mohu zodpovûdnû konstatovat,
Ïe se u nás peãou opravdu skvûlé u‰i. ·koda jen, Ïe je tak málo odváÏn˘ch. Snad se
doãkáme vût‰ího poãtu v pfií‰tím roce.
V. M.

Stfiípky ze ‰koly
Uãíme se netradiãnû
V leto‰ním ‰kolním roce jsme oslavu
Dne dûtí pojali netradiãnû. V‰ichni víme,
kolik na na‰e dûti ãíhá nebezpeãí, takÏe
jsme se rozhodli, Ïe dûti 1. stupnû si provûfií za dohledu Mûstské policie ve ·tramberku své znalosti a dovednosti v dopravní v˘chovû, aby se mohli pustit bez obav
na na‰e silnice, Ïáci 2. stupnû se pod odborn˘m vedením pracovníkÛ ââK seznámili postupnû se základy první pomoci,
základy sebeobrany a prevencí proti sociálním patologiím. V‰ichni doufáme, Ïe
nabyté znalosti budou potfiebovat co nejménû, ale ãert nikdy nespí! Dûkujeme
v‰em garantÛm za pûkn˘ den.

Rozlouãení s dûváÈáky

Odborná porota urãila pofiadí prvních tfií
pekafiÛ takto:
1. místo: Marta Sochová, vzorek ã. 8
13 bodÛ
2. místo: Jaroslava Kvasniãková, vzorek ã. 10
8 bodÛ
3. místo: Vûra Juraãáková, vzorek ã. 7
7 bodÛ

30. ãervna se zavfiou dvefie na‰í ‰koly za
dal‰ími 45 deváÈáky. V‰ichni odcházejí na
peãlivû vybranou stfiední ‰kolu nebo odborné uãili‰tû. ProÏili s námi 9 let radosti, ‰tûstí, úspûchÛ, ale taky obãas smutku.
Ty veselej‰í záÏitky si urãitû uloÏí v pamûti, ty hor‰í postupnû nahradí jiné a tûch
nebude málo. Pfiejeme jim pevné nervy ve
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zdolávání vzdûlávacích ‰títÛ aÏ k v˘uãnímu listu, maturitû, mnoh˘m i v˘‰e.
Na‰i ‰kolu opustí i dal‰í Ïáci. Ti se rozhodli pro studium na vícelet˘ch gymnáziích. TakÏe s námi uÏ dále nebude 1 Ïák 5.
tfiídy a 2 sedmáci. Je nám to líto, protoÏe
nám odcházejí ti nejlep‰í. I jim samozfiejmû blahopfiejeme a pfiejeme hodnû úspûchÛ.
Vlasta Kalí‰ková

POZVÁNKA

V‰echny bylinky natrháme buì na zahrádce nebo blízko ní, pfiípadnû na louce.
Ve stínu je usu‰íme a mÛÏeme svafiit
v lektvar. Scedíme a mÛÏeme pouÏívat
podle chuti.
V‰echny uvedené léãivky jsou bez vedlej‰ích úãinkÛ. V pfiípadû velkého pfiedávkování mÛÏe dojít jedinû k prÛjmu, kter˘
je obãas zdrav˘, protoÏe proãistí organismus.
Neberte ná‰ ãarodûjn˘ lektvar moc váÏnû, je to jen slohová práce ÏákÛ VII. B
Martina Pfiidala a Jarka VaÀka.

Slavnostní vyfiazení ÏákÛ 9. tfiíd
se uskuteãní
dne 29. 6. 2006 v 15.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Zveme v‰echny rodiãe a pfiátele!
A na závûr je‰tû tro‰ku váÏnû neváÏnû.

Máte doma pubertální dítû? âtûte!
Lektvar na zmírnûní a hlavnû zkrácení
puberty
Nacházíme se právû v nejvíce diskutovaném období, to jest v pubertû. Musí jí
projít kaÏd˘, dûvãe i chlapec. U kaÏdého
pohlaví má odli‰n˘ prÛbûh. Dûvãata jsou
hubatá, neukáznûná a z pohledu nás
chlapcÛ nûkdy i protivná. Chlapci jsou
ãasto drzí, hrubí a snaÏí se kopírovat svoje star‰í vulgární spoluÏáky. Dále se fiíká,
Ïe dûvãata jsou v 18 letech sleãny, ale puberta u chlapcÛ trvá nejménû do 70 let.
Proto jsme se rozhodli najít nûco, ãím by
se puberta dala zmírnit a hlavnû zkrátit.
Vyrobíme si ãarodûjn˘ lektvar. PouÏijeme bylinky, které jsou dostupné po cel˘
rok. MeduÀku na uklidnûní, bufiinu srdeãník — aby nám nebu‰ilo srdce pfii pohledu na kaÏdou sleãnu, tfiezalku teãkovanou, která léãí poruchy moãového
ústrojí a prostaty, pu‰kvorec proti roupÛm, kopfiivu k uÏití vnû i vnitfinû. Vnitfinû, aby se nám netvofiily pupínky na obliãeji, vnû, kdyby se nám zprudka zaãala zapalovat l˘tka. Stafií moudfií lidé fiíkají, Ïe
v té dobû je dobré pouÏívat vrbov˘ prut
(ale dosud nevíme k ãemu).

Zprávy z matefiské ‰koly
Hurá na prázdniny…
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Zauliãí pfieje v‰em dûtem, rodiãÛm i zamûstnancÛm odpoãinkové prázdniny plné sluníãka a pfiíjemn˘ch prázdninov˘ch záÏitkÛ. Pedagogickému i provoznímu personálu dûkuji za odvedenou nároãnou práci
v uplynulém ‰kolním roce, zároveÀ pfieji
naãerpání nov˘ch potfiebn˘ch sil ke zvládání stále nároãnûj‰ích úkolÛ pfii práci
s dûtmi.
Zejména rodiãÛm dûtí odcházejících
po prázdninách do 1. tfiídy základní ‰koly
dûkuji za aktivní spolupráci v prÛbûhu
uplynulého ‰kolního roku. Nov˘m prvÀáãkÛm pfieji radostné a úspû‰né zvládnutí vykroãení do zcela nové etapy jejich
dosud „bezstarostného raného dûtství“.
RodiãÛm pfieji nevyãerpávající trpûlivost
a laskavost.
Podûkování patfií i sponzorÛm, ktefií
„pfiilep‰ili“ dûtem na konec ‰kolního roku
i v jeho prÛbûhu.
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Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Spoleãenská rubrika

Narozené dûti za kvûten 2006
Matou‰ Bárta

Jubilanti
na ãervenec 2006

Zemfielí:

70 let Zdenûk Harabi‰, Bafiiny
Emil Tlãik, Bafiiny
Augustin Hykel, Dolní
Anna R˘dlová, Kozina

Jifiina Gzylová
Jifií Socha

75 let Ludmila R˘dlová, Dolní Ba‰ta
Elfrida Merendová, Bafiiny
Marie Trãková, Dolní
82 let Drahomíra Bárová, DráÏné
Jan Kostelník, Bûlohorská
Zuzana Petrá‰ová, Bafiiny
83 let Ludmila Chalupová, Námûstí
Marie Pavlíãková, JaroÀkova
84 let Anna Schaferová, Zauliãí
85 let Vojtû‰ka Sochová, Zauliãí
BlaÏej Marek, NádraÏní
87 let Slavûna Sochová, K oãnímu

Trochu statistiky
o ‰trambersk˘ch obãanech do ·N:
„i kdyÏ statistika nuda je, má v‰ak
správné údaje...“ jak se zpívá v pohádce.
Poãet osob s evidovan˘m trval˘m pobytem, za posledních 5 let: (údaj je uveden
ke konci kaÏdého roku)
rok 2002
3433 osob
rok 2003
3429 osob
rok 2004
3445 osob
rok 2005
3474 osob
k 20. 6. 2006
3485 osob
Vûkové sloÏení k 20. 6. 2006:
MuÏi 1740, prÛmûrn˘ vûk 38,52
Îeny 1751, prÛmûrn˘ vûk 41,58

89 let Jan Jefiábek, Dolní
92 let Marie Sochová, Bafiiny
94 let Bedfiich Pilafi, Horní Ba‰ta

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

Poãet dûtí narozen˘ch za posledních 5 let:
2002
28 dûtí
2003
41 dûtí
2004
33 dûtí
2005
43 dûtí
k 20. 6. 2006
15 dûtí

Za SPOZ Ludmila Janeãková
Za mûsto Ing. Jan Socha
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Hyklová Eli‰ka, evidence obyvatel
MÚ ·tramberk

Kfiivoklátsku a v PrÛhonickém parku.
V hlavních rolích James Franco a Sophia
Myles.

Program kina ·tramberk
na ãervenec 2006
Nedûle 2. 7. v 18.30 vst 49 Kã
ZKROCENÁ HORA
Drama, 134 min, titulky, od 15 let
Pfiíbûh lásky a pfiátelství od oscarového
reÏiséra Anga Leeho. Film vypráví milostn˘ pfiíbûh dvou mlad˘ch muÏÛ, ktefií se
poznali v létû roku 1963 a stali se pfiáteli
na cel˘ Ïivot.
Nedûle 9. 7. v 18.30 vst. 49 Kã
HOSTEL
Horor, 95 min, titulky, od 18 let
Pfiíbûh dvou kamarádÛ z americké vysoké
‰koly, ktefií se v touze po netradiãních záÏitcích vydají na cestu Evropou. Situace
se jim ale brzy vymkne z rukou a vy sledujete nejhrÛznûj‰í film posledních let.

Nedûle 23. 7. v 18.30 vst. 49 Kã
TRÁVA
Komedie, 109 min, titulky, od 12 let
Drsná komedie o hodn˘ch dûtech, které
sejdou na ‰patnou cestu do pekeln˘ch
hlubin marihuanového a sexuálního ‰ílenství. Dopfiejte si vût‰í neÏ malé mnoÏství zábavy!
Nedûle 30. 7. v 18.30 vst. 49 Kã
CASANOVA
Romantická komedie, 108 min, titulky,
od 15 let
Benátky, 18 století. On byl legendárním
dobrodruhem, jehoÏ milostné úspûchy se
staly inspirací pro tucty dal‰ích generací
svÛdcÛ. Film popisuje milostn˘ Ïivot nejslavnûj‰ího svÛdníka v‰ech dob.
NA SRPEN P¤IPRAVUJEME
ÚâASTNÍCI ZÁJEZDU,
MISSION IMPOSSIBLE III
DOBA LEDOVÁ II,
X-MEN: POSLEDNÍ VZOR

Nedûle 16. 7. v 18.30 vst. 49 Kã
TRISTAN A ISOLDA
Romantické drama, 126 min, titulky, od
15 let
Nestárnoucí pfiíbûh vûãné lásky, spalující
vá‰nû, bezmezné oddanosti a kruté zrady.
Natáãení v˘pravného historického filmu
probíhalo pfieváÏnû v âechách, a to na

Kam do spoleãnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 2. 7. 2006 v 15.00 hod. do amfiteátru pod starou vûÏí
vystoupí cimbálová muzika Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert nekoná
·tramberské novinky 10

Městský pivovar ve Štramberku vás srdečně zve na oslavu svátků
soluňských bratří

Cyrilometodějské středověké slavnosti
dne 5. 7. a 6. 7. 2006
od cca 11.00 do cca 18.00 hod.
V bujarých tancích gotických krčem a veselic, stejně jako taneční etudou
na téma Skotsko se poněkud netradičně představí členové baletu Národního
divadla moravskoslezského. Šermíři „Durandal“, známí nejen z pódií, hradů
zámků a měst, ale i z televizních pohádek a filmů („O ztracené lásce, Strážce
duší, Johanka z Archu…), se představí v šermířských scénkách
a představeních, sokolníci s dravci, kteří přímo mezi lidmi budou ukazovat
lov a výcvik dravých ptáků. Dnes již legenda historické hudby skupina Calata
se během dne jistě zalíbí svou hudbou všem návštěvníkům slavností.
Program:
dne 5. 7.
11.00 hod. Calata – historické a lidové písničky part I.
11.30 hod. Sokolníci — ukázky letů dravců
12.00 hod. Comedia de capa a espada — šermířské představení Durandal
13.00 hod. Calata — historické a lidové písničky part II.
13.30 hod. Tance gotických krčem a veselic
13.45 hod. Sokolníci — drezůra dravých ptáků
14.30 hod. Šermířské představení renesančních žoldnéřů Durandal
15.30 Calata — historické a lidové písničky part III.
16.00 hod. skotské tance
16.15 hod. Sokolníci — ukázky letu a lovu dravců
16.30 hod. Taneční a šermířská etuda na téma Španelsko — Durandal
17.00 hod. Tance gotických krčem a veselic
17.15 hod. Calata — historické a lidové písničky part VI.
18.00 hod. ukončení slavnosti
dne 6. 7.
11.30 hod. Calata – historické a lidové písničky part I.
12.00 hod. Landsknechti — šermířské představení Adorea
12.30 hod. Tance gotických krčem a veselic
13.30 hod. Calata — historické a lidové písničky part II.
14.00 hod. Sokolníci — drezůra dravých ptáků
14.30 hod. šermířské představení Adorea
15.00 hod. Calata — historické a lidové písničky part III.
15.30 hod. Tance gotických krčem a veselic
15.45 hod. mistři ostrého meče a tupého pohledu Adorea
16.00 hod. Sokolníci — ukázky letu a lovu dravců
16.30 hod. Calata — historické a lidové písničky part VI.
17.00 hod. ukončení slavnosti
více na www.truba.cz
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SLAVNOSTNÍ OTEV¤ENÍ KOUPALI·Tù NA LIBOTÍNù
VÍTEJ LÉTO
ANEB LETEM SVùTEM NA KOUPALI·TI 5. 7. 2006, ZAâÁTEK VE 14.00 HOD.
V PROGRAMU:
➢ SLAVNOSTNÍ PROJEV STAROSTY MùSTA ING. JANA SOCHY
➢ HARMONIKA — LIDOVÉ PÍSNù
HARMONIKA — ·TRAMBERSK¯ FOLKLÓR
➢ PùVECKÉ TRIO
➢ PùVECKÉ VYSTOUPENÍ BÁRY CHALOUPKOVÉ
➢ DENNÍ OH≈OSTROJ
➢ EXHIBIâNÍ SPORTOVNÍ UTKÁNÍ V TENISE — âTY¤HRA, JEDEN Z HRÁâÒ
BUDE VÁCLAV VARAëA Z NHL
➢ ZAJI·TùNY HRY A SOUTùÎE PRO DùTI — NÁV·TùVA STÁTÒ CELÉ
ZEMùKOULE
➢ VEâERNÍ OH≈OSTROJ
➢ K TANCI A POSLECHU BUDOU HRÁT SKUPINY CIZINCI A RADEG
➢ MOÎNOST KOUPÁNÍ
V HOSPÒDCE BUDOU PODÁVÁNY SPECIALITY: ZVù¤INOVÉ HODY, SELE NA
GRILU, BRAMBOROVÉ PLACKY A VEP¤OVÁ KOLENA. PIVO POTEâE PROUDEM.
VSTUP ZDARMA
V·ECHNY VÁS SRDEâNù ZVOU MANÎELÉ ·VARCOVI, MùSTO ·TRAMBERK
A ISMM TRAIDING.

FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
Vás zve na shromáÏdûní s pfiipomínkou odkazu

Mistra Jana Husa
promluví faráfi Církve ãeskoslovenské husitské
Václav Kfiesina
ve ãtvrtek 6. ãervence 2006 v 19.00 hodin na farní zahradû
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Dûtsk˘ divadelní soubor ·tramberk
zve v‰echny hravé diváky, malé i velké, na pohádku

„âarodûjn˘ bál„
dne 7. 7. 2006 v 19.00 hodin v amfiteatru, vstupné 20 Kã
v pfiípadû nepfiíznivého poãasí v Kulturním domû na Námûstí.

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert

v nedûli 9. 7. 2006 v 15.00 hod. do Národního sadu
vystoupí swingová kapela z Hole‰ova
vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert nekoná

Roku 1886 byla v jeskyni âertova díra objevena Karlem J. Ma‰kou
dosud nejvût‰í penûzokazecká dílna z 2. pol. 15. stol.
Je velkou záhadou, Ïe pfiesnû po 120 letech se dostaly do obûhu opût tyto fale‰né mince
pocházející z penûzokazecké dílny, která se rovnûÏ vyskytovala na ‰tramberském hradû.

V sobotu dne 15. 7. 2006
bude uãinûna pfiítrÏ v‰em penûzokazcÛm z celého ‰tramberského okolí.
Tito budou nemilosrdnû v noãních hodinách, pakliÏe budou odhaleni,
popraveni katem na nádvofií hradu ‰tramberského.
Proto nechÈ v‰ichni, kdoÏ mají zájem o spravedliv˘ trest, se dostaví v tento den
na ·tramberskou Trúbu, kde bude probíhat noãní otevfiení hradu s názvem

„Penûzokazci, kati a blázni na hradû ·tramberském“.
·tramberská Trúba bude otevfiena aÏ do pÛlnoci.

Zahájení je ve 20.00 hod.,
a to katovsk˘m pfiedstavením DIVADLA BEZ ST¤ECHY
— ãernou komedií z prostfiedí stfiedovûké muãírny s pfiekvapiv˘m koncem —
s názvem „Comedia del Morte“
Nûktefií z vás budou mít moÏnost
narovnat si záda na stfiedovûkém skfiipci.
Areálem budou vonût nejen peãené
klobásky, ale pfiedev‰ím zde bude vafien
opût tajemn˘ ãarovn˘ nápoj lásky a chybût
nebude ani chlazené piveãko. Pozvání
platí nejen dospûl˘m, ale i dûtem, kter˘ch
nechybí odvaha a kter˘m bude rodiãi
povoleno pozdûj‰í uloÏení k spánku.
Na setkání se tû‰í Technoprojekt, a. s.,
ve spolupráci s divadelními soubory
„Pod vûÏí“ a „Kotouã“.
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Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert

v nedûli 16. 7. 2006 v 15.00 hod.
do amfiteátru pod starou vûÏí
vystoupí cimbálová muzika Kovalíãek z Ostravy
vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert nekoná

U pfiíleÏitosti oslav 130 let zaloÏení
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
pofiádají hasiãi

Hasiãsk˘ v˘let v Národním sadu
22. 7. 2006, zaãátek ve 13.00 hod.
Program:
➢ Ukázky hasiãské techniky
pfied Z· ·tramberk
➢ Dechov˘ orchestr Javofiinka
z Lichnova
➢ Hudební skupina Radeg
ze ·tramberka
➢ Kolo ‰tûstí pro dûti
Obãerstvení zaji‰tûno, pfiijìte se pobavit.

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert

v nedûli 23. 7. 2006 v 15.00 hod. do Národního sadu
vystoupí country skupina Ranec z Nového Jiãína
vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert nekoná

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk vás srdeãnû zve na

3. ·trambersk˘ lidov˘ jarmark
29. ãervence
Lidová veselice se spoustou jarmareãních stánkÛ, fiemesla kováfiského,
platnéfiského, truhláfiského, tkalcovského, fiezbáfiského…
Zahájení doprovodného programu cca v 10.00 hod.
vystoupí historická hudební spoleãnost Camerata
a folklórní soubor Kotár
www.truba.cz
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Judo

Ze sportu
Bûh do schodÛ — 8. roãník
SoutûÏe se zúãastnilo celkem 40 bûÏcÛ
ve 3 kategoriích:
Do 15 let zvítûzil Jakub Jefiábek
v ãase 0,43 min.
Do 40 let zvítûzil Mgr. Pavel Bene‰
v ãase 0,40 min.
Nad 40 let zvítûzil Jifií Zátopek
v ãase 0,44 min.
V‰em vítûzÛm blahopfiejeme a samozfiejmû i tûm, ktefií schody pokofiili a zvítûzili sami nad sebou
TraÈov˘ rekord z roku 2004, kter˘ drÏí
David Balhárek v ãase 0,32 min., nebyl
pfiekonán

Krásná JUDO-hala v Pezinku (SR) pfiivítala, na Mezinárodním turnaji, v sobotu
3. ãervna necelou stavbu dorostencÛ ze
tfií státÛ.
Nutno pfiedeslat, Ïe cel˘ turnaj judistÛ
probíhal pod taktovkou rumunského celku Gloria Arad, jehoÏ mladí borci pfievy‰ovali soupefie po v‰ech stránkách. Pfiesvûdãilli se o tom i dva ‰tramber‰tí zástupci, startující v hmotnosti do 81 kg.
Petra Bayera nezastihla soutûÏ v nejlep‰í pohodû a ve skupinû „A“ skonãil bez
vítûzství. Skupinu „B“ naopak jasnû zvítûzil Mirek Ondrejka a postoupil do ãtvrtfinále. V prvém zápase porazil Mila ze Îiliny pfied limitem, ale ve finále nedostal
‰anci od Bartka z Rumunska a bylo z toho i tak hodnotné stfiíbrné umístûní.
Josef ·tábl, trenér oddílu Judo

V˘zva!
V ãervnov˘ch volbách do PS PâR volilo ODS velké procento obãanÛ
mûsta, pfies 30%, coÏ pfiedstavuje 590 hlasÛ.
V mûsíci listopadu leto‰ního roku probûhnou dal‰í volby, a to do
mûstského zastupitelstva.
Místní sdruÏení ODS se chce i nadále podílet na fiízení vûcí vefiejn˘ch,
a proto bude sestavovat kandidátku do tûchto voleb.

Vyz˘váme
proto z tûch 590 obãanÛ ty odváÏné, ktefií se nebojí vefiejnû pfiihlásit
ke stranû obãanÛ demokratÛ
a mají zájem sv˘mi postoji ovlivÀovat dûní v na‰em mûstû, aby nás
kontaktovali.
Jména ãlenÛ Rady MS ODS ve ·tramberku a souãasn˘ch zastupitelÛ
za ODS jsou zvefiejnûny ve v˘vûsních skfiínkách
na Bafiinách, na Palárnû, na Zauliãí u staré po‰ty, na Hornychovicích.

Tû‰íme se na Vás.
Za MS ODS ·tramberk
pfiedseda Ing. Václav ·imíãek
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Podûkování
Dûkuji v‰em voliãÛm, ktefií podpofiili
sv˘m hlasem v parlamentních volbách
SNK Evropské demokraty.
Není Va‰í vinou, Ïe se v na‰í spoleãnosti odehrává nesmifiiteln˘ a nenávistn˘ boj
mezi tzv. levicí a tzv. pravicí a v‰e, co nejde s tûmito hlavními proudy, je nepatfiiãné a nedemokraticky umlãováno.
Vûfiím, Ïe v˘razné osobnosti z na‰eho
mûsta bez stranického vidûní svûta opût
podpofiíte v podzimních komunálních
volbách.
Ing. Jan Socha

Leopard to usly‰í, vyleká se, vysekne
zpáteãku a odplíÏí se do nedalekého kfioví, kde si vydechne: „Fuj, to bylo ale
o fous!“
Na nedalekém stromu v‰e pozoruje
opice, hned jí dojde, jak to je a tak to vykecá za pfiíslib míru leopardovi. Leopard
se rozzufií a povídá opici: „Tak pojì, nasedni mi na hfibet a já ho ztrestám za tu
drzost!“
Pes se zrovna otoãil a vidí, jak se k nûmu znovu Ïene rozzufien˘ leopard. To bude zlé, myslí si. Pfiedstírá, Ïe leoparda nevidí a nahlas povídá: „Hernajs, kde je ta
zatracená opice, kterou jsem pfied chvílí
poslal pro dal‰ího leoparda?“
V. M.

MS ODS ·tramberk
dûkuje v‰em rozumn˘m voliãÛm, ktefií
mají srdce a rozum na pravém místû
a projevili svou touhu po zmûnû ve spoleãnosti. Nepodlehli socialistické demagogii ani nezdravému populismu a upfiednostnili tak jasn˘ v˘hled do budoucnosti,
pfied zaplevelenou a socialismem zabahnûnou souãasností.
Ing. Václav ·imíãek,
pfiedseda MS ODS ·tramberk

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

Inzerce
Prodám náhradní plachtu do bazénu,
pouÏívaná 2 roky.
Rozmûr Ο 3,65 v 95 cm.
Nutno vidût. Cena dohodou.
tel. 728 676 096

Natáãení na video (profesionální
digitální technologie vãetnû ozvuãení
— svatby, padesátky atd)
PhDr. Vítûzslav âernoch,
tel. 728 362 757 (Mofikov)

Bohat˘ cestovatel se vydal do Afriky
a vzal s sebou svého vûrného psa. Sotva
dojeli na urãené místo, pejsek zaãal ‰mejdit a Àuchat a ztratil se. Jak se tak potlouká po bu‰i najednou vidí, jak se k nûmu pekelnou rychlostí blíÏí leopard se
zfiejm˘m úmyslem ho seÏrat. Pes se vydûsil, ale v‰iml si kostí roztrou‰en˘ch kolem sebe, jednu honem popadl a zaãal nenápadnû zpracovávat. KdyÏ uÏ uÏ je leopard na doskok, povídá pes jakoby nic, jen
tak pro sebe: „To vám fieknu, to byl ale v˘born˘ leopard, mÀam, mÀam! Jestlipak je
jich tady víc?“
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V˘hodná cena
2 l vína Kyjov, suché
2 l bílé
67 Kã
2 l ãervené
69 Kã
Dia nanukov˘ dort

Instalatérství

Půjčování lešení

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

Josef Petráš,
Zauličí 242,
Štramberk
Mob. 728 869 392

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Žluťásek
nová síť půjčoven jízdních kol
v podhůří Beskyd
zahájila provoz
v těchto lokalitách:
• Penzion Letohrádek, Frýdlant nad Ostravicí (www.find-restaurant.com/
letohradek.htm); tel. 731 164 468, 558 678 387.
• Areál Na mlýně, Kozlovice (www.namlyne.cz); tel. 732 825 030, 558 640 789.
• Městský pivovar Štramberk (www.truba.cz); 556 808 843.
Jednotlivé půjčovny jsou propojeny informačním systémem tak,
aby v kterékoliv lokalitě bylo možné zanechat zapůjčené jízdní kolo
a byl o tom proveden záznam včetně vyúčtování půjčovného.
Kvalita jízdních kol pro děti i dospělé odpovídá středně náročnému terénu
v podhorských podmínkách. Jízdní kola jsou umístěna ve speciálních stojanech,
prakticky znemožňujících krádež odstaveného kola.
Více informací (vč. cen) přináší srpnový měsíčník Trubač.
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