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…z jednání rady
A pfiece pfii‰lo, koneãnû jsme se doãkali,
ale trvalo mu to, co? Dubnové poãasí, bláznivé aprílové b˘vá nestálé a promûnlivé.
Pranostika z poloviny 19. století praví:
„Ranní dé‰È a dubnov˘ ãas jest stejn˘“ a zápis z kalendáfie ze 16. století charakterizuje
duben: „Povûtfií velmi nestálé, neveselé
a vûtrné, s ãast˘mi plí‰tûmi a snûhy“. Tak
uvidíme, jestli za kamny je‰tû budem.
Rada mûsta se se‰la na své 38. schÛzi a jako hlavní projednávanou problematiku mûla na programu zprávu o hospodafiení mûsta za rok 2005, kontrolu plnûní rozpoãtu
mûsta v roce 2005 a úpravu rozpoãtu 2005.
Tyto zprávy zpracoval a pfiedloÏil vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík spolu
s pfiedsedou finanãního v˘boru ing. Pfiemyslem Hajníkem. Zprávy byly projednány
a doporuãeny zastupitelstvu mûsta ke
schválení. Dal‰ími zprávami, které rada vzala na vûdomí, byl návrh stavebních akcí na
rok 2005 s pfiipomínkami a informace o realizaci II. etapy rekonstrukce objektÛ základní ‰koly. Zprávy zpracovali a pfiedloÏili
investor mûsta Jan Kozlovsk˘ a pfiedseda
komise rozvoje a dopravy ing. Jifií ·ebek. Více informací k problematice financí i stavebních akcích se dozvíte na dal‰ích stránkách ·trambersk˘ch novinek, kde na téma
stavebních akcí je rozhovor s ing. Jifiím
·ebkem a ing. Josef Babulík zpracoval pfiehled finanãních prostfiedkÛ — pfiíjmy i v˘daje.
Rada mûsta schválila program, termín
a místo konání 16. zasedání zastupitelstva,
a to na pondûlí 18. 4. 2005 v 16.00 hod. v sále Kulturního domu. Pokud máte zájem
o dûní ve mûstû, pfiijìte na toto vefiejné za-

sedání, kde se mÛÏete dozvûdût, co vás zajímá i se zúãastnit závûreãné diskuze.
Pfii kontrole úkolÛ vze‰el dal‰í pro vedoucího oddûlení technické správy Josefa
Va‰ka a zároveÀ i pro investora mûsta Jana
Kozlovského, aby pfiedloÏili nabídky na realizaci vyfie‰ení zamrzání okapÛ a de‰Èov˘ch
svodÛ na budovách penzionu Staré ‰koly,
základní ‰koly a autobusové zastávky vãetnû
finanãní rozvahy.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech byl schválen pronájem pozemku zájemci za úãelem zemûdûlského vyuÏití na
dobu neurãitou v lokalitû Zauliãí. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení „Pravidla pro prodej domÛ, bytÛ a nebytov˘ch
prostorÛ z majetku mûsta ·tramberka“
s pfiipomínkami, smlouvu o zpracování
koncepce odpadového hospodáfiství s mûstem Kopfiivnicí a povûfiila starostu ing. Jana
Sochu podpisem této smlouvy. Dále bylo zastupitelstvu pfiedloÏeno ke schválení nav˘‰ení rozpoãtu o 20 tis. Kã, s cílem urãení pro
Charitu v Kopfiivnici. Byl pfiipraven a doporuãen soupis ÏadatelÛ o pfiíspûvky na opravu památek z programu MPR a MPZ na rok 2005.
Také probûhlo I. kolo v˘bûrového fiízení na
nájemce areálu koupali‰tû ve ·tramberku
a do druhého kola postoupili ãtyfii zájemci.
O v˘sledku vás budeme informovat.
Je potû‰ující, Ïe se slunce vyhouplo na
modr˘ baldach˘n nebe a Ïe prohfiívá tûlo
i du‰i a popostrkuje i tu zapadlou dobrou
náladu. Je tfieba roztát do jara a oÏít, ale jak
pravil Jaroslav Ha‰ek ústy Josefa ·vejka:
„Îivot lidskej je tak sloÏitej, Ïe samotnej Ïivot ãlovûka je proti tomu hadr“. UÏívejme si
jarní nálady, radosti a ‰tûstí. Krásné jaro
vám v‰em pfieje
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane ing. ·ebku…

fiádn˘ch finanãních zdrojích, které se podafií mûstu získat.
Celkem tedy plánuje mûsto proinvestovat
minimálnû 16,5 mil. Kã.

ProtoÏe jaro je tu a zaãíná období budování, za‰la jsem na slovíãko za pfiedsedou
komise rozvoje a dopravy ing. Jifiím ·ebkem, abych ho trochu vyzpovídala.

2. MÛÏete nás seznámit s tûmi nejdÛleÏitûj‰ími probíhajícími investiãními akcemi a s novû pfiipravovan˘mi?
NejdÛleÏitûj‰ími akcemi pro leto‰ní rok
jsou ty, na které mûsto dostává dotace. Kdyby je nestihlo realizovat, dotace by muselo
vrátit. Jsou to tedy: prÛtah 2. etapa, rekonstrukce spojovací chodby u ‰koly; dále pak
z vlastních zdrojÛ oprava stfiechy na domech 767-769 na Bafiinách, rekonstrukce
elektroinstalace v M· na Záuliãí. Vybrat
z 24 pfiipraven˘ch akcí ty nejdÛleÏitûj‰í je
obtíÏné. KaÏdá z pfiipraven˘ch akcí je sv˘m
zpÛsobem dÛleÏitá.

1. Jak˘ objem finanãních prostfiedkÛ byl
schválen pro leto‰ní rok na investiãní
akce?
Pro leto‰ní rok je ve schváleném rozpoãtu mûsta v kapitole 621 — rezerva na investiãní náklady vyãlenûno 1 373 000 Kã.
Toto v‰ak není koneãná ãástka. K ní je nutno pfiiãíst je‰tû ãástky ukryté v dal‰ích kapitolách schváleného rozpoãtu, které dohromady ãiní 1 190 000 Kã. Celkem tedy letos
mûsto proinvestuje z vlastních zdrojÛ 2 563
000 Kã, coÏ je více neÏ 7 % z rozpoãtu mûsta. Dal‰í ãástky pro investování mûsto získá
z dotací a mimofiádn˘ch finanãních zdrojÛ.
V únoru byla podepsána Smlouva o poskytnutí grantu na projekt „Dopravní obsluÏnost k turistick˘m objektÛm ve mûstû
·tramberku, jako pfiedpoklad rozvoje místního podnikání — prÛtah mûstem 2. etapa.“
Je to grant z posledního pfiedvstupního fondu Phare ve v˘‰i 237 511 EUR coÏ je
7 362 841 Kã. K tomu mûsto musí zajistit
79 174 EUR, coÏ je 2 454 394 Kã. Z jak˘ch
zdrojÛ to bude, rozhodne Zastupitelstvo na
svém dal‰ím zasedání. Jako nejpravdûpodobnûj‰í se jeví investiãní úvûr od âeské
spofiitelny. Tato akce bude tedy stát celkem
9 817 235 Kã.
Mûsto obdrÏelo dotaci ve v˘‰i 4 150 000
Kã ze státního rozpoãtu na pokraãování rekonstrukce ‰koly. V plánu na leto‰ní rok je
rekonstrukce spojovacího krãku mezi ‰kolou a tûlocviãnou. Pfiesn˘ rozsah prací bude
upfiesnûn projektem.
Aby to nebylo tak jednoduché, jsou v jednání dal‰í mimofiádné finanãní zdroje, jejichÏ v˘‰e v‰ak k dne‰nímu dni není jasná.
(pfiedbûÏn˘ pfiíslib a. s. Lasselsberger, prodej
Oãní léãebny, prodej kanalizaãních fiádÛ
SmVaK a. s.) Pro investování je pfiipraveno
24 akcí. Dal‰ích 31 akcí je v zásobû a budou
postupnû realizovány v závislosti na mimo-

3. Která z akcí, se kter˘mi není poãítáno
pro leto‰ní rok, vás osobnû nejvíce trápí,
nebo o které si myslíte, Ïe by se mohla odloÏit na nûkdy „pfií‰tû“?
Nejvíce práce nás ãeká u akce „PrÛtah
mûstem 2. etapa“. ProtoÏe se jedná o akci,
která je financována ze zdrojÛ EU, musí v˘bûrové fiízení na dodavatele odpovídat poÏadavkÛm a pfiedpisÛm EU. S tím zatím nemáme zku‰enosti. Obrátíme se na odbornou firmu, aby nám pomohla zajistit v˘bûrové fiízení na dodavatele (projekt je zpracován). Bude nás tlaãit zejména ãas, abychom
v‰e stihli do konce leto‰ního roku.
A kterou akci bychom mohli odloÏit na
nûkdy pfií‰tû? Îádnou! Potfiebovali bychom
více vlastních finanãních zdrojÛ, aby nenarÛstala tzv. investiãní zadluÏenost. Pro pfií‰tí rok se pokusím prosazovat min. 15 %
z rozpoãtu na investice.
4. Ze které investiãní akce máte osobnû
nejvût‰í radost a povaÏujete ji za dÛleÏitou
a povedenou?
Z proveden˘ch akcí v posledním období
mû tû‰í zejména dokonãené parkovi‰tû
u hfibitova. Ukazuje se, Ïe problematika dopravy a zejména parkování ve mûstû se stává limitujícím prvkem Ïivota ve mûstû a jeho dal‰ího rozvoje. Komise Rozvoje a dopravy doporuãuje Radû mûsta, aby nechala
zpracovat u odborné firmy studii reorganizace dopravy a parkování ve mûstû. Jako
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jedna z variant se nabízí vyuÏití zku‰eností
z jin˘ch historick˘ch mûst. Jedná se o zfiízení parkovacích zón s parkovacími kartami, vytvofiení pû‰í zóny na námûstí a nûkteré dal‰í námûty a zku‰enosti. ·tramberk je
památkovû chránûné mûsto a bylo budová-

no v dobû, kdy dopravu obstarávaly konû
a krávy. Auta se nám do ·tramberka nûjak
nedafií vtûsnat. A bude je‰tû hÛfi. AutomobilÛ totiÏ stále pfiib˘vá. Proto mám radost
z kaÏdého nového parkovacího místa.
Za rozhovor i ãas dûkuje V. M.

Rozpoãet na rok 2005
Ve ·N ã. 1/05 jsem vás v kostce seznámil se schválen˘m rozpoãtem mûsta na rok 2005.
Dnes, kdy se blíÏíme ke konci prvního ãtvrtletí tohoto roku, bych vás chtûl seznámit
s hlavními zdroji pfiíjmÛ a v˘dajÛ rozpoãtu mûsta po jednotliv˘ch oblastech tak, jak byly
rozpracovány ve schváleném rozpoãtu.
P¤ÍJMY:
Oblast
DaÀové pfiíjmy

PrÛmyslová, obchodní
ãinnost a sluÏby
Vodní hospodáfiství
Bydlení, komunální
SluÏby, územní rozvoj

V˘kon státní správy
Zamûstnanost

Celkem v Kã Poznámka
21 411 000,— Hlavní zdroj pfiíjmÛ rozpoãtu, jedná se
o pfierozdûlené danû ze státního rozpoãtu
a o pfiíjmy z poplatkÛ
2 091 000,— Úhrady za tûÏební ãinnost, lesní hospodáfiství,
oblast sluÏeb
300 000,— Provozování kanalizace
6 300 000,— Pronájmy bytÛ v majetku mûsta, pronájmy
nebytov˘ch prostor, pronájmy pozemkÛ,
parkovné
1 010 000,— Dotace ze státního rozpoãtu na v˘kon
státní správy, ãinnost stavebního úfiadu
300 000,— Dotace ze státního rozpoãtu na podporu
zamûstnanosti

Dal‰ími zdroji pfiíjmÛ rozpoãtu mûsta jsou dotace ze státního rozpoãtu, rozpoãtu Moravskoslezského kraje, jednotliv˘ch ministerstev a v leto‰ním roce také pfiedpokládáme pfiidûlení dotace z fondÛ Evropské unie.
V¯DAJE:
Oblast
Obchod a sluÏby
Pozemní komunikace
Vodní hospodáfiství
Vzdûlávání a vûda

Celkem v Kã Poznámka
630 000,— Rozvoj Mûstského informaãního centra,
turismus
1 293 000,— Opravy a zimní údrÏba vozovek,
provoz autobusové dopravy
205 000,— Opravy a údrÏba kanalizace
2 790 000,— Dotace na ãinnost pfied‰kolních, ‰kolních
a mimo‰kolních zafiízení mûsta
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Kultura, kulturní akce,
péãe o kulturní památky

Tûlov˘chova
Zájmová ãinnost

Zdravotnictví
Bydlení a komunální
sluÏby
Îivotní prostfiedí,
ekologie, odpady
Sociální vûci
Ochrana majetku

2 869 000,— Zabezpeãení provozu kulturního domu,
kina, mûstské knihovny, muzeí a galerií,
provádûní kulturních akcí, pfiíspûvky
na opravy domÛ v MPR a kulturní památky
1 205 000,— Zabezpeãení provozu tûlocviãny, fotbalového
hfii‰tû, pfiíspûvky na ãinnost sport. org.
600 000,— Zabezpeãení provozu Domu dûtí a mládeÏe,
pfiíspûvky na ãinnost spolkÛm napfi.
Divadelním souborÛm, dechovce, péãe
o dûtské hfii‰tû
255 000,— Zabezpeãení provozu zdravotních zafiízení
Pfiíspûvky na zdravotnické sluÏby, charita
9 635 000,— Opravy a údrÏba domÛ v majetku mûsta,
vefiejného osvûtlení, ãinnost Technické správy
1 795 000,— Likvidace „ãern˘ch“ skládek, svoz
komunálního odpadu, péãe o vefiejnou
zeleÀ, mûfiení kvality ovzdu‰í a vod
438 000,— Pfiíspûvky na dopravu, péãe o seniory, provoz
Klubu seniorÛ a Domu s peãovatelskou sluÏbou
1 302 000,— Zabezpeãení provozu jednotky Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ, Mûstské policie,
rekonstrukce hasiãárny

Nemalé finanãní prostfiedky z rozpoãtu ve v˘‰i 3 578 000 Kã, jsou dále urãeny ke splnûní poÏadavkÛ obãanÛ mûsta, tak jak byly vzná‰eny na vefiejn˘ch schÛzích s pfiedstaviteli
mûsta v závûru roku 2004. Jedná se hlavnû o akce stavebního charakteru, opravy a v˘stavbu vefiejného osvûtlení, opravy komunikací, opravy a v˘stavba autobusov˘ch zastávek a dále pak o celou fiadu drobn˘ch akcí, jejichÏ realizace v koneãném dÛsledku pfiispûje ke zkvalitnûní Ïivota v na‰em krásném mûstû.

Ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení

Zápisy dûtí
do matefisk˘ch ‰kol
DÛleÏité upozornûní — zápis dûtí
k docházce do Matefiské ‰koly
Zauliãí ve ·tramberku
Zápis dûtí do matefiské ‰koly k 1. 9. 2005
pro nov˘ ‰kolní rok 2005—2006 probûhne
v Matefiské ‰kole na Zauliãí od 1. dubna do
15. dubna 2005. Zápis se vztahuje na nástup
dûtí i v prÛbûhu ‰kolního roku 2005—2006.

Pfiihlá‰ky jsou k dispozici u fiídící uãitelky
pfiímo v matefiské ‰kole. K samotnému zápisu dítûte do M· potfiebujete pouze základní data a údaje o dítûti, rodinû, vãetnû rodného ãísla dítûte. Uzávûrka zápisu dûtí k novému ‰kolnímu roku bude ukonãena 15. 4.
2005 v 16.00 hod. Na pozdûj‰í pfiihlá‰ky nemusí b˘t brán zfietel. Ve svém zájmu vûnujte zápisu patfiiãnou pozornost a pfiijìte vãas!
Provoz M· je Po—Pá 6.00—16.00 hod.
BliÏ‰í informace rádi sdûlíme i telefonicky
na ã. 556 812 692. Na nové kamarády se uÏ
moc tû‰íme.
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Za dûti a kolektiv zamûstnancÛ
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

M· Bafiiny
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny
vyhla‰uje zápis dûtí pro ‰kolní rok
2005/2006. Zápis bude probíhat po dobu
14 dnÛ, a to od 4. 4.—15. 4. 2005. V této
dobû si mÛÏete vyzvednout pfiihlá‰ky pro
své dûti, je tfieba v‰ak vyplnûnou a potvrzenou pfiihlá‰ku doruãit zpátky do matefiské
‰koly do 15. 4. 2005.
Chcete-li se blíÏe s matefiskou ‰kolou seznámit, prohlédnout si ji, nechat pohrát své
dítû v kolektivu kamarádÛ, jste srdeãnû oãekáváni v uvedeném termínu dennû od
14.00—16.00 hod.
Milí rodiãe, neãekejte na poslední chvíli.
Matefiská ‰kola má danou kapacitu, a proto
na opozdilé zájemce nemusí ve ‰kole zÛstat
volné místo.
Na nové kamarády se tû‰í dûti i zamûstnanci matefiské ‰koly.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka

Ukliìme ·tramberk

Jarního sbûru odpadkÛ, kter˘ probûhne
v t˘dnu od 18. 4. do 22. 4. 2005 se mohou zúãastnit v‰ichni, dospûlí i dûti, ktefií
chtûjí mít ve svém mûstû ãisto.
Na sbûr budou k dispozici speciální
pytle, které si mÛÏete vyzvednout na
Mûstském úfiadû ve ·tramberku nebo
jeho poboãkách (viz níÏe).
Naplnûné pytle mÛÏete umístit
u nejbliÏ‰ích kontejnerÛ.
Technické sluÏby se v pondûlí 25. 4. 2005
postarají o jejich odvoz.
Nejsme jediní, kdo pofiádá podobnou akci:
Ukliìme Svût (Clean up the world), âisté
Jeseníky…
…pojìte do toho taky…
Dny, kdy si mÛÏete vyzvednout sbûrné
pytle:
Bytová správa Bafiiny:
pondûlí 18. 4.:
8—12 a 13—16 hod.
stfieda 20. 4.:
8—12 a 13—17 hod.
Technická správa:
pondûlí 18. 4.:
8—11 a 13—16 hod.
stfieda 20. 4.:
8—11 a 13—16 hod.
MûÚ ·tramberk odd. Ïivotního prostfiedí:
pondûlí 18. 4.:
8—12 a 13—17 hod.
stfieda 20. 4.:
8—12 a 13—17 hod.

Informace oddûlení
technická správa
Máte své oblíbené místo
ve mûstû? Zákoutí v lese,
chodník v Národním sadu,
kousek pfiírody, kde rádi
odpoãíváte a nezdá se vám dost
ãist˘? Chcete to zmûnit? MÛÏete!
Mûsto ·tramberk pofiádá
u pfiíleÏitosti oslav
Dne Zemû 22. dubna 2005
vefiejnou akci zvanou
„Ukliìme ·tramberk“.
Odpadky v okolí nejsou nedbalost
technick˘ch sluÏeb, jsou nedbalostí
obãanÛ a turistÛ.
Nauãme je pofiádku a ãistotû.

Technická správa oznamuje obãanÛm, Ïe
v níÏe uveden˘ch dnech bude provádûn svoz
velkoobjemového odpadu. Jedná se o tyto
dny:
Pondûlí

4. 4. Bafiiny — za prodejnou Zeleniny
Úter˘
5. 4. Kozina — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Stfieda
6. 4. Paneláky — za benzinkou
âtvrtek 7. 4. DráÏné — u obchodu
Pondûlí 11. 4. NádraÏní ulice — malé kor˘tko
Úter˘ 12. 4. Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Stfieda 13. 4. Zauliãí — u staré po‰ty
âtvrtek 14. 4. Námûstí — pod starou ‰kolou
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Pondûlí 18. 4. Dolní ulice — u Klime‰Û
Úter˘ 19. 4. Hornychovice — ve dvofie
Stfieda 20. 4. Závi‰ická ul. — u nádob na
tfiídûn˘ odpad
âtvrtek 21. 4. Libotín 12.00—14.00 finské
domky, 14.00—16.00 u b˘valé prodejny
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.

ce, her, prostoru, soutûÏí…, takÏe AË ÎIJOU
BÁLY! Ale zase aÏ pfií‰tí rok.
Vedení Z· dûkuje v‰em rodiãÛm ÏákÛ Z·
·tramberk za ãas a energii vynaloÏenou pfii
vyplÀování RODIâOVSK¯CH dotazníkÛ
spoleãnosti KALIBRO. Dûkujeme za Va‰e
názory, které po jejich zhodnocení jistû napomohou hledat cesty k vût‰í spokojenosti
rodiãÛ, ÏákÛ, uãitelÛ, ‰koly.
Dûkujeme vám za spolupráci.

Josef Va‰ek, vedoucí odd. TS

Upozornûní pro cestující
Dne 9. 4. 2005 (sobota) bude v dobû od
7.00 hod. — 18.00 hod. probíhat rekonstrukce pfiejezdu Ïelezniãní vleãky Kotouã
·tramberk pfies silnici II. tfiídy ã. 480 ve
·tramberku na Kozinû.
Z tohoto dÛvodu firma Connex Morava,
a. s. nebude v dobû uzavírky silnice ã. 480
obsluhovat zastávku ·tramberk, Bafiiny.
V sobotu 9. 4. 2005 pojede, v celém rozsahu, jen spoj ã. 1 s odjezdem 18.20 hod.
z Kopfiivnice — ·tramberk, Libotín a zpût
ze ·tramberka, Libotína v 19.00 hod. — do
Kopfiivnice.
Jindfii‰ka Kundlová místostarostka

…Princezniãka na bále
poztrácela korále…
Princezen bylo na MA·KARNÍM BÁLE
v KD pod Trúbou, kter˘ se konal 10. 3. 2005,
k vidûní hned nûkolik a kromû nich zástup
jin˘ch bytostí z tohoto reálného svûta, ale
i zvífiecího nebo pohádkového.
Potkat jste se mohli s vodníky, rytífiem
v brnûní, snûÏnou královnou (chlapec ze 4.
tfi. Z·), lvem nebo zlat˘m prasátkem (paní
·mahlíková) a jin˘mi.
V‰echny masky byly nápadité a jejich nositelé si alespoÀ na chvíli zahráli na nûkoho,
k˘m ve skuteãnosti nejsou. V‰eho bylo tak
akorát — zábavy, sladkostí, jídla a pití, tan-

Oãkování psÛ proti
vzteklinû v roce 2005
v obci ·tramberk
Povinné oãkování proti vzteklinû psÛ
a koãek, které se kaÏdoroãnû opakuje. Povinností majitelÛ psÛ je nechat si naoãkovat
psa (koãku) proti této nákaze.
Novinka!
Pfii této akci si mohou majitelé psÛ a koãek zakoupit pfiípravky na odãervení, odble‰ení nebo nechat naoãkovat zvífie sdruÏen˘mi vakcínami za cenovû zv˘hodnûn˘ch podmínek.
Termíny oãkování:
Oãkování bude provedeno dne 21. 4.
2005 v tûchto termínech:
Dopoledne
technické sluÏby
8.00—18.30 hod.
mûsto ‰kola u parku
8.40—19.15 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
9.15—19.45 hod.
Libotín — autobusová
zastávka (u koupali‰tû) 10.00—10.30 hod.
Odpoledne
mûsto ‰kola u parku
15.15—16.00 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
16.00—16.30 hod.
Oãkování je poplatné a cena za oãkování
1 psa (koãky) bude 95 Kã.
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MVDr. Milan Pfiibil

Kam za sportem

·tramberská
desítka
XXV. roãník silniãního bûhu
Závod pofiádá sportovní komise pfii ZO OS
KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.
Sponzofii:

ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.
KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
MUDr. Quarda Antonín

Datum:

sobota 16. dubna 2005 v 10.00 hodin

Místo:

tûlocviãna TJ Kotouã ·tramberk

Podmínky:

kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí a svou pfiipravenost
potvrdí podpisem pfii prezentaci

Prezentace:

do 9.45 hodin v tûlocviãnû TJ Kotouã ·tramberk

Kategorie:

„A“ muÏi do 39 let
„B“ muÏi 40—49 let
„C“ muÏi 50—59 let
„D“ muÏi nad 60 let
„E“ Ïeny

Startovné:

dospûlí 20 Kã,
(ostatní 15 Kã)

Obãerstvení:

tepl˘ ãaj v cíli,
·tramberské u‰i

·atny, sprchy:

v tûlocviãnû TJ Kotouã ·tramberk

Ceny:

Odmûna pro první tfii bûÏce v kaÏdé kategorii, cena pro nejmlad‰ího
a nejstar‰ího úãastníka, prémie za pfiekonání traÈového rekordu 500 Kã,
finanãní ceny 5000 Kã., vûcné ceny v hodnotû 5000 Kã, tombola.
Vyhodnocení, vãetnû pfiedání cen a v˘sledkov˘ch listin probûhne
do 20 minut po dobûhnutí posledního bûÏce.

Délka tratû:

10 km, smí‰en˘ terén s pfievahou silnice

nadmořská výška (m)

výškový profil trasy —Štramberská 10

(km)

TraÈov˘ rekord: muÏi Vesel˘ Petr
Ïeny ·ádková Irena

32:32,4 (1994)
37:58,0 (2002)

Rok 2004:

muÏi Hurtík Roman
Ïeny Crhonková Veronika

34:50,0
47:35,0

Upozornûní:

bûÏí se za silniãního provozu, kaÏd˘ bûÏí na vlastní nebezpeãí!

Dal‰í informace na http://www.sweb.cz/stramberska.desitka/; http://www.beh.cz
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Kam do spoleãnosti a za kulturou
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Jóga v denním Ïivotû Kopfiivnice
vás zve na pfiedstavení
Klasick˘ jihoindick˘ chrámov˘ tanec

Indická rapsodie
v podání BHAKTI DEVI
ve ãtvrtek 7. 4. 2005
v Katolickém domû v Kopfiivnici
v 19.00 hod.
vstupné 80 Kã

16. 4. 2005 se uskuteãní na Námûstí
akce pofiádaná firmou
·míra – print, s. r. o. Ostrava
s názvem 1. ·trambersk˘ hrnec
jedná se o rekordní ãesk˘ hrnec
pln˘ zelÀaãky.
Doprovodn˘ program — v˘stava vûcí
ze sirek, hudební vystoupení,
pfiíjezd parního vlaku z Olomouce

Skupina scénického ‰ermu Allegros a MÚ ·tramberk vás zvou na

9.30 hod. — Historick˘ prÛvod mûstem od restaurace „Prosek“
10.00 hod. — Pfiedstavení skupin historického ‰ermu a hudebních skupin
10.30—17.00 hod. — Vystoupení skupin historického a scénického ‰ermu,
— hudebních skupin a taneãní skupiny
12.00—13.00 hod. — Atrakce a soutûÏe pro dûti a dospûlé
17.00 hod. — „ëábel pfiichází“ — mystick˘ program s ohÀov˘mi efekty
Akce se koná na námûstí ve ·tramberku

Spoleãnost Îivot a zdraví ve spolupráci s mûstem
·tramberkem vás zvou na dal‰í
pfiedná‰ku o zdraví,
která probûhne v sobotu 30. 4. 2005
v 16.00 hod. v zasedací místnosti
Kulturního domu. Vstupné dobrovolné
Dobré zprávy. Prudk˘ nárÛst cukrovky —
mÛÏeme sami zastavit!
Stále ãastûji se setkáváme se vznikem této
nepfiíjemné nemoci i u mlad‰í populace.
Odhady hovofií, Ïe pokud se nic nezmûní v na‰í
Ïivotosprávû, tak se u nás bûhem 25 let
poãet této nemoci zdvojnásobí!
Nejúãinnûj‰í obranou a nejen proti této
civilizaãní nesnázi se budeme zab˘vat na pfií‰tím
setkání Klubu zdraví. MUDr. L. Víchová nám
pomÛÏe pochopit principy primární prevence,
ale odpoví i na dotazy v diskusi.
Ochutnávka bude tentokrát ãistû diabetická
a nebude chybût také minikurz vafiení.
Tento program podporuje o. s. Îivot a zdraví,
VZP a Mûsto ·tramberk.

Pilátova Ïena
pfiedstavení pro tfii herce
a kostelní scholu
sehrají ãlenové divadla „Pod vûÏí“
v sobotu dne 29. dubna 2005
v Kulturním domû na Námûstí
Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 25 Kã

Progran kina ·tramberk
na mûsíc duben 2005
Nedûle 3. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
ALEXANDER VELIK¯
Historické drama, 170 min, titulky, od 12 let
Velkolepá historická sága mapuje Ïivot i legendu jedné z nejv˘raznûj‰ích postav svûtové historie, odváÏného a neúprosného doby-
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vatele, Alexandra Velikého, kter˘ ve vûku 32
let vytvofiil nejvût‰í impérium v‰ech dob.
V hl. rolích Colin Farrell a Angelina Jolie.
Nedûle 10. 4. 2005
Závûr divadelní pfiehlídky KINO NEHRAJE
Nedûle 17. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
KAME≈ÁK 3
Komedie, 90 min, pfiístupn˘
Václav Vydra a Jana Paulová v dal‰ím pokraãování úspû‰né komedie ZdeÀka Tro‰ky.
Nedûle 24. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
ZAHULÍME, UVIDÍME
Teenagerská komedie, 95 min, titulky od 12 let
Harold a Kumar zaÏijí nejbláznivûj‰í noc
svého Ïivota na cestû za sv˘mi vysnûn˘mi
ro‰tûnkami a hamburgery.
NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
SAMETOVÍ VRAZI, SNOWBOARëÁCI
LETEC, P¤ÍBùH OBYâEJNÉHO ·ÍLENSTVÍ

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
na mûsíc duben 2005
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let

83 let
84 let
85 let

Ludmila Staníková, Bafiiny
Jifiina Bortlová, K oãnímu
BlaÏena Palacká, Závi‰ická
ZdeÀka âernochová, Bafiiny
Marie Hyklová, Závi‰ická
Marie Hanzelková, Dolní
Emílie Maindoková, NádraÏní
Blanka Hru‰kovská, Bafiiny
Jan Hilsk˘, Kopec
Oldfiich Vefimifiovsk˘, NádraÏní
Ludmila Kvitová, Kopec
Jindfii‰ka Gáberová, Bafiiny
Ludmila BartoÀová, Bafiiny
Marie Strnadlová, Bafiiny
AneÏka Chalupová, Závi‰ická

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu
Za SPOZ Ludmila Janeãková a ing. Jan Socha

Zemfielí
Johana Janková
Cyril Ja‰ek
BlaÏena Nûmcová
Augustin R˘del
Robert Sopuch
Ludmila Vaccová

Upfiímnou soustrast

Narozené dûti
Martin Chemij
Matûj Kvita
Natálie Stfialková
Milu‰e Tomá‰ová

Zprávy z hradu
Na hradû probûhlo vyhodnocení soutûÏe,
kterou vyhlásil Technoprojekt, a. s. Ostrava
— ·tramberk magick˘ a mystick˘.
Ve v˘tvarném oboru se zúãastnilo 50 soutûÏících a v kategorii pfied‰kolní zvítûzil
Adam Csóka z M· Záhumenní v Kopfiivnici, v kategorii ‰kolní ·tûpánka Kvitová ze
Z· Sv. Zdislavy v Kopfiivnici, zvlá‰tní ocenûní si odnesl kolektiv dûtí M· Ignáce ·ustaly z Kopfiivnice.
V oboru literárním se pfiihlásilo 10 soutûÏících v dûtské kategorii, kde zvítûzil Filip
·lapal z Kopfiivnice, v kategorii dospûl˘ch
bylo pfiihlá‰eno 20 prací a zvítûzila Jaroslava Grobcová ze ·tramberka.
V‰echny práce budou vystaveny v JaroÀkovû útulnû do konce dubna 2005.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
‚ Rozhlasová reportérka chce udûlat autentick˘ rozhovor s baãou o tom, jak probíhá jeho bûÏn˘ den.
Baãa zaãne: „No, ráno vstanu a hned si dám
slivovici“.
„Poãkejte, to pfiece nemÛÏete fiíct do rádia, Ïe
ráno zaãínáte pitím slivovice. ¤eknûte tfieba,
Ïe ãtete knihu.“
Baãa zaãne znovu: „Ráno vstanu a zaãnu ãíst
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knihu. KdyÏ ji doãtu, jdu k JoÏinovi a ãteme
spolu jeho knihu. Jakmile ji pfieãteme, jdeme
do knihovny. KdyÏ uÏ máme pfieãtenou celou
knihovnu, jdeme k Jurovi, ten má tiskárnu…“
‚ Jaké tfii nejvût‰í krize proÏívá muÏ?
Ztrátu Ïeny, vyhazov ze zamûstnání a ‰krábanec na autû.
‚ Ráno si v‰imne muÏ fotografie jiného muÏe na noãním stolku své pfiítelkynû a znejistí.
„Jsi vdaná, je to tvÛj manÏel?“ zeptá se nervóznû.
„Ne, ty hloup˘“ odpoví ona a pfiitulí se k nûmu.
„Má‰ jiného pfiítele?“
„Ne, vÛbec ne“, odpoví ona.
„Je to tvÛj otec nebo bratr?“
„Ne, ne, ne“.
„Dobfie, kdo to tedy je?“
„ To jsem já pfied operací“.
‚ V‰echno dobré na svûtû je buì nemorální,
protizákonné, nebo se z toho tloustne.

• Koupím byt 2+1 do osobního vlastnictví v cihlové zástavbû na sídli‰ti Bafiiny.
Cenová dohoda jistá, termín koupû fiíjen
2005.
Kontakt: 602 762 435, Karel Axman,
Ostrava
• Pronajmu zavedenou prodejnu v centru ·tramberka — 60 m2 — b˘valá
pekárna ·trambersk˘ch u‰í.
Tel. 723 457 371

Stavění a půjčování lešení,
výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva

‚ Jsi tak star˘, Ïe kdyÏ odejde‰ z muzea, spustí se popla‰né zafiízení.
V. M.

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

Odborn˘ servis
plynov˘ch kotlÛ
vám nabízí

VODA – TOPENÍ – PLYN

@ Revize a kontroly domovních
plynovodů
@ Renovace kotlů
@ Prohlídky, čištění, střední
i velké opravy
@ Chemické čištění kotlů a bojlerů
od vodního kamene a vápence
@ Úpravu tvrdosti vody ústředního
topení
@ Seřízení kotlů pro měření emisí
@ Měření účinnosti spalování
a seřízení spotřeby
@ Pravidelný servis
@ Opravy do 24 hodin

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

Jiří Kovalský, Veřovice 361
Mob.: 603 816 847, Tel.: 556 857 244

• Prodám posilovací stroj vhodn˘ i pro
domácí cviãení.
Informace na tel. 737 727 688

— 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

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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Aktuální nabídka více jak 100 vozidel, napfi.:
H
H
H
H
Alfa Romeo 146 1,4i — ãerná barva, rv. 98, max. v˘bava, cena 119 000 Kã
H
H
Renault Mégane Coupe 1,6 16V — modrá met., rv. 01, cena 205 000 Kã
Peugeot 306 1,4 — ãervená barva, rv. 95, centrál, cena 89000 Kã
H
H
Audi 100 2,0i — vínová met., rv. 93, max. v˘bava, cena 105 000 Kã
H
H
BMW 318i — modrá met., rv. 95, max. v˘bava, cena 139 000 Kã
H
H
Citroen Berlingo 1,9D — stfiíbrná met., rv. 99, max. v˘b., cena 199 000 Kã
H
H
Daewoo Lanos 1,5 — ãervená barva, rv. 97, rádio, cena 94 000 Kã
H
H
Fiat Bravo 1,6 16V — modrá met., rv. 00, max. v˘b., cena 169 000 Kã
H
H
Ford Fiesta 1,3 — modrá barva, rv. 02, centrál, rádio, cena 159 000 Kã
H
H
Peugeot 206 1,1i — ãervená barva, rv. 99, rádio, cena 169 000 Kã
H
H
Renault Clio 1,2i — modrá met., rv. 95, centrál, rádio, cena 85 000 Kã
Renault Laguna Combi 1,9 Dti — stfiíbrná, rv. 99, cena 199 000 Kã
H
H
Renault Mégane Scenic 1,6 — ãervená, rv. 97, cena 169 000 Kã
H
H
·koda Felicia Combi 1,3i — modrá barva, rv. 98, servo, cena 95 000 Kã
H
H
·koda Felicia 1,3i — modrá barva, rv. 99, klima, cena 93 000 Kã
H
H
Ford Mondeo Combi 2,0 TD — ãervená, rv. 01, max. v˘b., cena 299 000 Kã
H
H
Renault Laguna Grandtour 1,9 DCi — stfiíbrná, rv. 02, cena 319 000 Kã
H
H
Renault Mégane Scénic 1,9 DCi — stfiíbrná, rv. 01, cena 269 000 Kã
H
H
Mercedes Benz Combi 2,9 TD — ãerná barva, rv. 98, cena 299 000 Kã
H
H
Kontakt na nás:
H
H
H
H
— Autobazar
— tel: 597 471 390, mob: 777 295 222
H
H
— Karel Svrãina
— mob: 603 812 136
H
H
— Pavel Kalí‰ek
— mob: 605 769 394
H
H
H
H
Adresa: Mo‰nov 340, 742 51 — na pfiíjezdové cestû k leti‰ti
H
H
H
H
H
H
H
H
H HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH H
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