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…z jednání rady
Zaãátek podzimu pfiipadl letos na 23. záfií
v 6.54 hod. Stejnû si pfiíroda dûlá co chce.
V pfiíkopech u potokÛ znovu svítí sluníãka
blatouchÛ, na lukách kopretiny, u krajnic
cest fialky a nûkde dokonce znovu rozkvetly
jablonû i ka‰tany. Máme tu nové období —
jarní podzim nebo podzimní jaro.
Rada mûsta na svém 65. zasedání mûla na
pofiadu zprávy o ãinnosti komise sociálnû
zdravotní a bytové, zprávu o stavu pfiidûlování bytÛ, o nezamûstnanosti ve mûstû,
zprávu o ãinnosti komise sportu, mládeÏe
a vyuÏití volného ãasu, o sportu ve mûstû
a vyuÏití volného ãasu mládeÏe a dûtí,
zprávu o ãinnosti komise SPOZ a zprávu
o ãinnosti finanãního v˘boru.
Se zprávami t˘kajícími se oblasti sportu
a volnoãasov˘ch aktivit vystoupila pfiedsedkynû komise Mgr. Pavlína Kvasniãková
a metodiãka Vûra Michnová. Tato komise
funguje teprve ãtvrt˘ rok, ale práci i v˘sledky za sebou má. Je tfieba vyzdvihnout
dobrou spolupráci se SluÏbami mûsta ·tramberka, jejichÏ pracovníci pomáhají komisi pfii realizaci a opravách dûtsk˘ch
koutkÛ a hfii‰È. Zprávu o ãinnosti komise
sociálnû zdravotní a bytové pfiedkládala
Mgr. Pavla Jurková a metodiãka komise Eva
Vefimifiovská. Práce této komise není jednoduchá. Oblasti, které zastfie‰uje, nepatfií
k tûm nejveselej‰ím. Rada se seznámila
i blíÏe s problematikou, kterou se zab˘vá
paní Vefimifiovská. Bylo vysloveno uznání za
práci pfiedev‰ím v oblasti sociální péãe
o dûti, mládeÏ a ostatní obãany. Se zprávou
o nezamûstnanosti v na‰em regionu i ve ·tramberku seznámila radu Mgr. Pavla Jurková. Ve ·tramberku máme 160 nezamûstnan˘ch lidí, z toho 74 muÏÛ a 86 Ïen, coÏ je

10,28% nezamûstnanosti. Zprávu o ãinnosti
komise Sboru pro obãanské záleÏitosti
pfiednesla její pfiedsedkynû Ludmila Janeãková. Naopak práce této komise je ve své
podstatû reprezentativnûj‰í, neboÈ ãlenové
komise jsou pfiítomni pfii slavnostních událostech v Ïivotû kaÏdého ·tramberáka, pokud o to ná‰ obãan stojí. Spektrum ãinnosti
je opravdu ‰iroké: vítání do Ïivota pfii narození, pfii vstupu do 1. tfiídy, pfii ukonãení
‰kolní docházky, pfii svatbách a pfii v˘znamn˘ch Ïivotních jubileích. Rada vyslovila podûkování komisi za práci. Dal‰í zprávu,
z ãinnosti finanãního v˘boru za období
8/2001 aÏ 8/2002, pfiedloÏil pfiedseda Ing.
Pfiemysl Hajník. Rozvinula se diskuze o prioritách v oblasti investic s v˘hledem na
dal‰í období ve vztahu k rozpoãtu mûsta.
Rada podûkovala v˘boru za práci kterou odvádí. Byl uloÏen úkol vedoucí finanãního
oddûlení Alenû ZrÛnkové hledat moÏnosti
spolufinancování pfiestavby objektu ãp. 751
na Bafiinách.
V organizaãních záleÏitostech se rada zab˘vala majetkoprávními záleÏitostmi, jako
jsou odprodeje pozemkÛ, smlouvou o budoucí smlouvû s dohodou o vstupu na pozemky, dále v ostatních organizaãních záleÏitostech rada vzala na vûdomí Ïádosti fieditelky DDM Kopfiivnice, poboãka ·tramberk,
Evy Müllerové o zmûnu pfiíspûvku na provoz a o zváÏení ceny za pronájem tûlocviãny
pro sportovní krouÏky DDM a dopis fieditelky Z· ·tramberk Mgr. Bronislavy Hyklové t˘kající se zmûny v dopravû. Byla
schválena pfiíloha ã. 1 ke Smlouvû o zne‰kodÀování komunálních odpadÛ. S novelizací zákona o státní správû a samosprávû ve
‰kolství vyplynula nutnost nûkter˘ch organizaãních zmûn. Bylo doporuãeno zastupitelstvu ke schválení zru‰ení organizaãních
sloÏek mûsta, a to matefisk˘ch ‰kol, bylo do-

poruãeno schválení slouãení matefisk˘ch
‰kol se základní ‰kolou do pfiíspûvkové organizace Základní ‰kola ·tramberk od 1. 1.
2003 a tím pádem i doporuãena zmûna zfiizovací listiny Z·. Zkrátka v‰echna ‰kolská
zafiízení budou pod jednou hlaviãkou, aby
bylo vyhovûno litefie zákona. Tato zmûna
byla projednána se v‰emi zúãastnûn˘mi
a nalezen pfiijateln˘ kompromis.
Ing. Dana Marková, místostarostka, dostala úkolem provést rozbor spotfieby energie a nákladÛ na provoz v DDM ·tramberk
v porovnání s lety 1998—2001 a místostarostovi Ing. Václavu ·imíãkovi byl uloÏen
úkol vypracovat alternativy technického fie‰ení rozdûlení pfiívodu energií do provozovny rehabilitace v DDM na NádraÏní ulici.
Nebylo schváleno prominutí poplatku ze
vstupného TJ Kotouã, oddíl kopané z akce
pofiádané ve dnech 5.— 6. 7. 2002 u pfiíleÏitosti 70 let trvání organizovaného sportu.
BlíÏí se volby. Ve dvacát˘ch letech minulého století napsal polsk˘ novináfi a básník
Julian Tuwim v Receptu ã. 2: „Vem obyvatelstvo, smíchej, setfies, do zákrytu stav, dodej mnoho starostÛ, ‰tipec zákonÛ a práv,
dosyp prachy, vylep plakáty a dodej piva
holby: Dohromady: volby.“ Za mûsíc uÏ budeme znát v˘sledky na‰ich rozhodnutí,
koho Ïe jsme si to zvolili do vedení mûsta.
Pfieji nám v‰em tu správnou volbu 21 ãlenÛ
zastupitelstva pro období dal‰ích ãtyfi let.
Vûra Michnová

dále byl schválen odkup a pfievod pozemkÛ.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
byly schváleny obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
1/2002 o systému nakládání s odpady, ã.
2/2002 o drÏení a pohybu psÛ a ã. 3/2002
o místních poplatcích. Dále byla schválena
dohoda o vstupu na pozemky a v‰echny
body doporuãené radou v oblasti organizaãních zmûn ve ‰kolství. Byly schváleny pfiíspûvky TJ Kotouã oddílu kopané na zakoupení investice (sekaãky) a na ãinnost. Byl
schválen Ing. Jan Socha, starosta mûsta,
jako zmocnûnec na jednání valné hromady
zájmového sdruÏení obcí a mûst SdruÏení
pro cyklotrasy.
Vûra Michnová

Kam za sportem
ODBÍJENÁ
Národní liga Ïen
19. 10. 2002 — ·tramberk – Opava, tûlocviãna ·tramberk Zauliãí, zaãátky utkání
v 10.00 hod a ve 14.00 hod.
NOâNÍ VOLEJBALOV¯ TURNAJ
SMÍ·EN¯CH ·ESTEK MLÁDEÎE
Pofiádá DDM ·tramberk z 27. 10. na
28. 10. 2002 v tûlocviãnû na Zauliãí, prezence 27. 10. 2002 od 18.00 do 18.30 hod.
BliÏ‰í informace Regina ·mahlíková, tel.
556 813 019

…z jednání zastupitelstva
22. jednání zastupitelstva mûlo na programu zprávu o ãinnosti Rady mûsta
·tramberka za období ãerven—záfií 2002,
dále zprávy t˘kající se hospodafiení mûsta za
I. pololetí roku 2002, zprávu o investorské
ãinnosti a zprávu o ãinnosti komise rozvoje.
Tyto zprávy vzalo zastupitelstvo na vûdomí.
Byla schválena úprava rozpoãtu na II. pololetí. V majetkoprávních záleÏitostech vzalo
zastupitelstvo na vûdomí informaci o navrhované dohodû ve vûci slibu od‰kodnûní
a vzájemném vypofiádání s francouzskou
firmou Suez Lyonnaise des Eaux t˘kající se
akcií Sm VaK Ostrava, a. s. a Radû mûsta ·tramberka zastupitelstvo uloÏilo uzavfiít tuto
dohodu ve smyslu vznesen˘ch pfiipomínek,

DDM ·tramberk by rád získal z fiad dospûl˘ch i mládeÏe nové vedoucí krouÏkÛ,
nebo i nové ãleny. Jedná se napfi. o taneãní
krouÏek, dívãí klub nebo v˘tvarnou ãinnost.
Neotfielé nápady pro dal‰í krouÏky jsou vítány.

A uÏ je tu zase nov˘
‰kolní rok — 2002/2003
Zaãal 2. 9. 2002 a nejvíce se do ‰koly asi
tû‰ili Ïáci 1. tfiídy. Slavnostní zahájení pro
34 prvÀáãkÛ probûhlo za úãasti pana starosty i místostarostky, vedení Z·, rodiãÛ
i prarodiãÛ.
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Postupnû si v‰ech 313 ÏákÛ Z· ·tramberk zase zvyká na ‰kolu a jistû se uÏ tû‰í na
práci, která je v prÛbûhu ‰kol. roku ãeká.
Na‰e ‰kola bude pokraãovat v Projektu
Tulipán (celo‰kol. program v˘chovy k trvale
udrÏitelnému rozvoji), pfiihlásili jsme se
také do projektu ekolog. sdruÏení Tereza
„Les ve ‰kole, ‰kola v lese.“
A co pfiipravujeme? SoutûÏe, ekolog. vycházky, ekolog. programy, exkurze, projektové dny…
V‰ichni se tû‰íme na práci v nové poãítaãové uãebnû, která byla zafiízena v rámci
projektu ministerstva ‰kolství INDO· (internet do ‰kol).
I mimo vyuãování se dûti mohou aktivnû
zapojit do práce napfi. v poãítaãovém, ‰achovém, sportovním, jazykovém (anglic. jazyk)
nebo v˘tvarném krouÏku.
Za Z· ·tramberk
Jana Milichová

Podûkování
Jsou v Ïivotû mûsta historické události,
kdy jsme na nûkteré své spoluobãany ãi
ãleny místního obãanského sdruÏení mimofiádnû hrdi. Nyní to platí o hasiãích z mûstské JPOII ve sloÏení:
velitel Jifií Hoffmann, ãlenové Antonín
Cochlár, Radim Kotonsk˘, Jan Marek, Radek Michálek, Zdenûk Ra‰ka, ktefií ve dnech
21.—26. 8. 2002 pomáhali za pomocí techniky zatopené obci Hofiín u Mûlníka.
Platí to rovnûÏ o mládencích z âeského
junáka ·tramberk, ktefií ve sloÏení: Jaroslav
Skopov˘, Michal âabla, Tomá‰ Galia, Tomá‰
âajka, Jan Luãan, Jan Barto‰ se podíleli
svou prací ve stejné obci a stejné dobû na
odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod.
Obû skupiny prokázaly mimofiádnû citliv˘ lidsk˘ pfiístup a solidaritu s postiÏen˘mi
obãany. Jménem sv˘m a vedení mûsta
a z povûfiení obce Hofiína chci tento obûtav˘
ãin ocenit a jmenovan˘m podûkovat za pfiíkladnou, adresnou a úãinnou pomoc. Tento
ãin bude zaznamenán v kronice mûsta ·tramberka.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Dal‰í programové
dokumenty — RDP
a SOPy
V souãasné dobû, a to jak na úrovni státu,
tak krajÛ velmi intenzivnû probíhá pfiíprava
na ãerpání tzv. strukturálních fondÛ, které
mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotliv˘mi regiony ãlensk˘ch zemí Unie
a zemí kandidátsk˘ch.
V minulém ãlánku jsme se seznámili
s nutností pfiipravit programové dokumenty
pro ãerpání ze strukturálních fondÛ. Hovofiili jsme pfiedev‰ím o Spoleãném regionálním operaãním programu, kter˘ bude v kompetenci jednotliv˘ch regionÛ soudrÏnosti.
Základním a nejdÛleÏitûj‰ím dokumentem pro ãerpání prostfiedkÛ Evropské unie
je a bude Národní rozvojov˘ plán, kter˘ obsahuje popis v‰ech regionÛ a sektorÛ âR.
Stanoví také základní osy a cíle, kter˘ch by
za pomocí prostfiedkÛ Evropské unie mûlo
b˘t dosaÏeno. Dále obsahuje finanãní rámec, kde je stanoven objem prostfiedkÛ urãen˘ na kaÏd˘ jednotliv˘ operaãní program
ãi programov˘ dokument. Na Národní rozvojov˘ plán pak navazuje skladba operaãních programÛ, a to Spoleãn˘ regionální
operaãní program (kter˘ známe z minulého
ãlánku) a 6 sektorov˘ch operaãních programÛ. Tak jako v pfiípadû Spoleãného regionálního operaãního programu doporuãila
Evropská komise zpracovat namísto 7 regionálních operaãních programÛ jeden Spoleãn˘ regionální operaãní program pro
v‰echny regiony soudrÏnosti vyjma Prahy,
vyjádfiila Komise i doporuãení smûrem
k sektorov˘m operaãním programÛm, a to
ve smyslu sníÏení poãtu pfiipravovan˘ch
sektorov˘ch operaãních programÛ ze ‰esti
na tfii. Ministerstva se v‰ak rozhodla toto
doporuãení neakceptovat a v souãasné dobû
se pfiipravují:
— Sektorov˘ operaãní program PrÛmysl (Evropská komise doporuãila
zpracování)
— Sektorov˘ operaãní program Rozvoj
lidsk˘ch zdrojÛ (Evropská komise doporuãila zpracování)
— Sektorov˘ operaãní program Rozvoj
venkova a multifunkãního zemûdûl-
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ství (Evropská komise doporuãila
zpracování)
— Sektorov˘ operaãní program Doprava
a spoje (Evropská komise zpracování
nedoporuãila)
— Sektorov˘ operaãní program Îivotní
prostfiedí (Evropská komise zpracování nedoporuãila)
— Sektorov˘ operaãní program Rozvoj
cestovního ruchu a lázeÀství (Evropská komise zpracování nedoporuãila)
Sektorové se naz˘vají proto, Ïe na jejich
základû budou podpÛrné programy vyhla‰ovány, realizovány a kontrolovány jednotliv˘mi sektory neboli ministerstvy. I pfiíprava
a zpracování tûchto sektorov˘ch operaãních
programÛ je v kompetenci jednotliv˘ch ministerstev. Jednotlivá ministerstva si následnû (rok 2003—2004) pravdûpodobnû
vybudují pracovi‰tû, která budou mít na
starosti poskytování informací o programu,
sbûr a kontrolu pfiedloÏen˘ch Ïádostí / projektÛ, jejich v˘bûr, následnou kontrolu realizace projektu a vyuÏit˘ch prostfiedkÛ. Prostfiedky budou poskytnuty do toho regionu,
kter˘ bude mít dostatek kvalitních a pfiipraven˘ch projektÛ. Prostfiedky pfiidûlené jednotliv˘m sektorov˘m operaãním programÛm nebudou pfiedem dûleny mezi jednotlivé regiony.
Národní rozvojov˘ plán i sektorové operaãní programy jsou pfiístupné na Internetu. Národní rozvojov˘ plán na webov˘ch
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
a sektorové operaãní programy na webov˘ch stránkách pfiíslu‰n˘ch ministerstev.
Pokud bude dodrÏen stanoven˘ harmonogram zpracování a schvalování programov˘ch dokumentÛ, tak po schválení v‰ech
programov˘ch dokumentÛ (národního, sektorov˘ch a spoleãného regionálního) vládou
âR v listopadu 2002 budou dokumenty pfiedány k pfiipomínkám a schválení Evropské
komisi. Po schválení Evropskou komisi a po
vstupu do Evropské unie budou na základû
schválen˘ch sektorov˘ch operaãních programÛ a Spoleãného regionálního operaãního programu vyhla‰ovány v˘zvy k pfiedkládání projektÛ a tyto projekty pak budou
spolufinancovány ze strukturálních fondÛ
Evropské unie. JiÏ nyní je ale nutné, aby
byla zahájena pfiíprava na projektech, a aby
po vstupu do Evropské unie mohly b˘t peníze kvalitním projektÛm na jejich realizaci

pfiidûleny. DluÏno poznamenat, Ïe kaÏd˘ zájemce o prostfiedky z Evropské unie musí
znát programové dokumenty, ve kterém
jsou definovány priority a opatfiení a na jejichÏ základû budou vyhla‰ovány jiÏ zmiÀované v˘zvy k pfiedkládání projektÛ.
Ing. Josef JalÛvka, zástupce hejtmana MSK
e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Upozornûní
UpozorÀujeme ãtenáfie, Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude z dÛvodu ‰kolení knihovnice ve dnech 1., 22., 29. 10. a 5.
11. 2002 uzavfiena.
Dûkujeme za pochopení.

Informace sluÏeb mûsta
V pátek 4. fiíjna a v sobotu 2002 se
uskuteãní svoz nebezpeãného odpadu na
katastru na‰eho mûsta. Svoz bude provádût
firma Slumeko Kopfiivnice. Zastávky vozidla budou:
Pátek 4. 10. 2002
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.
Sobota 5. 10. 2002
Námûstí
8.30—9.30 hod.
Závi‰ická ul.
9.40—10.40 hod.
Libotín U Petfikovského 10.45—11.15 hod.
Rybské paseky u zásobníku plynu
11.20—12.00 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad. Pfii
odevzdání odpadu pfiedloÏí obãan doklad
o zaplacení poplatku. Jinak bude odevzdané
mnoÏství úãtováno poodle ceníku. Mezi nebezpeãn˘ odpad patfií: plechovky od barev,
akumulátory, odpadní motorové a pfievodové oleje, mazací tuky, barva, lepidlo, fotochemikálie, léky, záfiivky, ledniãky, mrazniãky, televizory.
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NA LISTOPAD P¤IPRAVUJEME

Jubilanti

SPIDER MAN
PROSTù SEXY
âESKÁ SPOJKA

v mûsíci fiíjnu 2002
70 let Jana Bajerová, Závi‰ická 588
75 let Milo‰ Sopuch, Hornychovice 787
Hedvika Petrá‰ová, Zauliãí 146
80 let Ludmila Hoffmannová, DráÏné 836
81 let Anna Ocieczková, Bafiiny 720
Zdenûk Sopuch, JaroÀkova 101
82 let Jaroslav Baar, NádraÏní 496
83 let Jifiina Hofová, Libotín 867
Marie Turská, Zauliãí 499

Pozvánky
Mûsto ·tramberk vás zve
na vernisáÏ v˘stavy fotografií Milana Sochy
·TRAMBERSKÉ PROMùNY
1892—2002
která se uskuteãní ve stfiedu 16. fiíjna 2002
v 16.00 hodin v Muzeu ZdeÀka Buriana
V˘stava potrvá do 15. listopadu 2002.

84 let Ludmila Sochová, Zauliãí 111
88 let Ludmila Vaccová, Námûstí 28

Program kina ·tramberk
na mûsíc fiíjen
Nedûle 6. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

POLIBEK DRAKA
Akãní thriller, 98 min, titulky, od 12 let
Francouzsko-americk˘ akãní thriller o elitním pafiíÏsk˘m policistovi bojujícím proti
pfiesile podsvûtí. V hl. rolích uvidíte JET-LI
a BRIDGET FONDA.
Nedûle 13. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

STROJ âASU
Sci-fi, 96 min, titulky, od 12 let
Chtûl zmûnit minulost a stal se hrdinou budoucnosti. Vûdec a vynálezce je rozhodnut
dokázat, Ïe cestován ãasem je moÏné.
Nedûle 20. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

BLADE II
Horror, 120 min, titulky, od 15 let
Nejvût‰í lovec upírÛ v‰ech dob se vrací, aby
opût zasel hrÛzu do fiad krveÏízniv˘ch nepfiátel. V hl. roli WESLEY SNIPES.
Nedûle 27. 10. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

ELITA
Thriller, 108 min, titulky, od 12 let,
Pravda je nebezpeãná a dÛvûra smrtící. Napínav˘ thriller z poãítaãového prostfiedí.

Jménem Orelské jednoty ·tramberk
Vás tímto zveme na vystoupení
pûveckého sboru MACABI
ze Slovenska, Krásna nad Kysucou.
V kysuckém regionu se jedná o vûhlasn˘
pûveck˘ sbor a jeho dvûma vystoupeními
u nás, v sobotu 19. 10. 2002 v 16.30 hod.
v sále Kulturního domu ve ·tramberku
a 20. 10. 2002 v 15.00 hod.
v sále Katolického domu v Kopfiivnici
chceme obãanÛm poskytnout neb˘val˘
kulturní záÏitek. Finanãní podporu
na tyto vystoupení nám poskytlo
mûsto ·tramberk, mûsto Kopfiivnice,
Katolická beseda v Kopfiivnici
a senátor PâR Ing. Jaroslav ·ula.
Doufám, Ïe podpofiíte tuto akci,
svojí úãastí.
Libor Adámek,
starosta Orelské jednoty ·tramberk

Kulturní komise mûsta ·tramberka
Vás zve na estrádní pofiad
Slovácké krojované dechové hudby
VLâNOVJANKA
kter˘ se uskuteãní v sobotu,
26. fiíjna 2002 v 18.30 hodin
v sále kulturního domu ve ·tramberku.
Vstupné (místenkové) 50 Kã.
Pfiedprodej vstupenek od 22. 10. 2002
v Mûstském informaãním centru
·tramberk.
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Inzerce

Natáčení na video
profi technikou
(svatby, padesátky apod.)
Dr. V. Černoch
Mořkov
tel.: 606 150 300

Chov drÛbeÏe — Závi‰ice

Účetní firma Bajerová
Dolní Bašta 419, Štramberk
Má volné kapacity
pro vedení agend, vč. roku 2002
+ jednoduché účetnictví
+ podvojné účetnictví
+ personalistika a mzdy
+ DPH
+ daně
Všechno včetně zastupování
na úřadech
Kontakt: Ing. Bajerová
Tel.: 556 852 311
Mobil: 606 164 176

(rozcestí ke ·tramberku)

Prodej jateãn˘ch
KRÒT
cena 47 Kã/kg
sobotu od 8.00—10.00 hod.
informace na tel. ãísle
556 856 091,
728 280 859

Bistro u Tatara Štramberk

Záuličí 141
742 66 Štramberk

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

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 10/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce.
Pro Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová. Vyrábí Beatris, Dobrá

ODS ·tramberk

— nové tváfie, nov˘ elán, nové nápady
Volební program kandidátÛ ODS pro volby
do zastupitelstva mûsta ·tramberka
listopad 2002

1. Ing. Pavel Podolsk˘, 53 let
bytem K oãnímu 677, ·tramberk
2. Josef Va‰ek, 53 let
bytem Bafiiny 701, ·tramberk
3. Ing. Miroslav Wiznar, 35 let
bytem Námûstí 24, ·tramberk
4. Petr Vensk˘, 36 let
bytem Záuliãí 116, ·tramberk
5. Mgr. Pavla Kvasniãková, 28 let
bytem PlaÀava 418, ·tramberk
6. MUDr. Petr Huvar, 39 let
bytem Kozina 644, ·tramberk
7. Robert Tursk˘, 59 let
bytem Zauliãí 184, ·tramberk
8. Jana Povalová, 37 let
bytem Závi‰ická 971, ·tramberk
9. Antonín Socha, 62 let
bytem K oãnímu 936, ·tramberk
10. Vûra Václavínková, 38 let
bytem Bafiiny 741, ·tramberk
11. Jifií Hanzelka, 37 let
bytem PlaÀava 418, ·tramberk
12. Ivo Milich, 42 let
bytem Vrchní cesta 124, ·tramberk
13. Katefiina DÛjková, 36 let
bytem Bafiiny 734, ·tramberk
14. Ing. Tomá‰ Hykel, 31 let
bytem Zauliãí 458, ·tramberk
15. ZdeÀek Holubek, 51 let
bytem Námûstí 25, ·tramberk

• 4 roky v Radû mûsta chci zúroãit v dal‰í práci pro mûsto.
• Jako vedoucí sluÏeb mûsta jsem poznal spoustu problémÛ,
které trápí ·tramberk, a jsem pfiipraven hledat a nalézat
jejich fie‰ení.
• Úãelné vynakládání prostfiedkÛ mûsta souvisí mimo jiné
i s hledáním úspor, sniÏováním nákladÛ a hledáním optimálních fie‰ení; to jsou oblasti, kde bych mohl najít
uplatnûní.
• Rád se zasadím o to, aby pfii rozvoji mûsta byla vyuÏita
kaÏdá dobrá my‰lenka a ochotná ruka.
• Dûtem a mládeÏi je tfieba vytvofiit dobré podmínky pro
aktivní vyuÏití volného ãasu aÈ jiÏ sportem nebo zájmovou ãinností.
• Z praxe vím, Ïe dochází ãasto ke zneuÏívání prostfiedkÛ
v sociální sféfie, chci hledat cesty, jak tento ne‰var minimalizovat.
• Znám na‰e mûsto, mohu pomoci v kterékoliv oblasti.
• Vadí mí, Ïe mnozí spoluobãané nejen, Ïe si neváÏí Ïivotního prostfiedí, ve kterém Ïijí, ale i ignorují obecnû
platná pravidla a nafiízení — to by se mûlo zmûnit.
• Se sv˘mi zku‰enostmi se chci nadále podílet na rozvoji
mûsta
• Myslím, Ïe i obãany Bafiin by mûl na úrovni mûsta nûkdo
zastupovat, Ïe i pro Bafiiny je tfieba hledat fie‰ení jejich
problémÛ.
• Dopravní situaci v na‰em mûstû je tfieba fie‰it; k tomu
bude tfieba je‰tû mnoho dobr˘ch nápadÛ.
• V dopravní oblasti ve ·tramberku je stále co fie‰it.
• Chci se podílet na fie‰ení bytové problematiky a sociálních vûcí v na‰em mûstû.
• Ochrana pfiírody a ekologické chování kaÏdého z nás je
základem pro budoucnost.
• Obnova památek a historick˘ch staveb zÛstává ve ·tramberku jedním z hlavních úkolÛ.; toto je i hlavní náplní
mé práce.
• Úãelné vyuÏívání finanãních prostfiedkÛ je vizitkou dobrého hospodáfie.
• Turistick˘ ruch, zajímavosti mûsta a jeho útulné prostfiedí
mnohé z nás Ïiví; toto je oblast pro nové nápady a aktivity.
• Kultura a doprava byly a zÛstávají mojí parketou.

16. Valérie Malíková, 47 let
bytem Bafiiny 893, ·tramberk
17. Pavel âern˘, 50 let
bytem Kopec 107, ·tramberk
18. Josef Novobilsk˘, 59 let
bytem Hraniãky 399, ·tramberk
19. Ondfiej ·imíãek, 18 let
• Chci dokázat své generaci, Ïe má smysl se zajímat o probytem Vrchní cesta 126, ·tramberk
blémy mûsta.
20. ZdeÀka Malíková, 60 let
• JiÏ nûkolik let pracuji ve Sboru pro obãanské záleÏitosti;
bytem Pod Palárnou 768, ·tramberk
chci dále pomáhat lidem, ktefií jsou na na‰í pomoci závislí.
21. Tomá‰ Vondrá‰ek, 65 let
• Kulturní Ïivot ve mûstû je díky obûtav˘m lidem na dobré
bytem NádraÏní 807, ·tramberk
úrovni a právû v této oblasti bych mohl pfiispût sv˘m dílem.

ODS ·tramberk

Rozvoj mûsta
• údrÏba domÛ v majetku mûsta
• podpora v˘stavby rodinn˘ch domÛ v souladu s územním plánem
• hledat fie‰ení pro vyuÏití b˘valé oãní léãebny
• více prostfiedkÛ do sluÏeb mûsta
• podpora investiãním zámûrÛm podnikatelÛ na území mûsta s cílem vytvofiení
nov˘ch pracovních míst
Finanãní oblast
• hledat moÏnosti získání finanãních prostfiedkÛ
• hledat moÏnosti sniÏování nákladÛ pfii provozu mûstsk˘ch zafiízení
• dohlíÏet a podporovat úãelné a smysluplné hospodafiení a vyuÏití finanãních
prostfiedkÛ mûsta
Doprava, parkování, komunikace, bezpeãnost
• dokonãení silniãního prÛtahu mûstem
• dofie‰ení systému parkování ve mûstû
• dokonãení oprav místních komunikací
• zv˘‰ení bezpeãnosti na místních komunikacích
Îivotní prostfiedí
• vûnovat maximální pozornost dofie‰ení kanalizace na katastru mûsta
• dozor nad realizací, provozem a dodrÏování v‰ech podmínek pfii v˘stavbû
a provozu cementárny
• vytvofiit takové podmínky, aby nedocházelo ke vzniku nov˘ch ãern˘ch skládek,
staré postupnû likvidovat
• podporovat a zdokonalovat systém sbûru odpadÛ a jejich tfiídûní
• dbát a dohlíÏet nad dÛsledn˘m dodrÏováním opatfiení a zásad zpÛsobu vytápûní
• zamezení zneãi‰Èování ovzdu‰í a Ïivotního prostfiedí ve mûstû
Rekreace, sport, práce s dûtmi a mládeÏí
• po etapách zajistit generální údrÏbu a opravu koupali‰tû s pfiípadn˘m doplnûním
dal‰ích sportovních aktivit
• doplnûní sportovního areálu na Bafiinách postupn˘m vybudováním dal‰ích
sportovních zafiízení
• podpora v‰ech aktivit, které vedou ke smysluplnému vyuÏití volného ãasu dûtí
a mládeÏe
Kultura, turistick˘ ruch
• udrÏet stávající dobrou úroveÀ kultury ve mûstû
• vyuÏít v‰ech dostupn˘ch prostfiedkÛ pro péãi o historické a kulturní památky
a jejich obnovu
• zkvalitnit propagaci ·tramberka v oblasti turistického ruchu na v‰ech úrovních
Státní správa a samospráva, provoz mûstského úfiadu
• hledat moÏnost úspor a sníÏení nákladÛ v oblasti státní správy
• posílení samosprávy
• podpora organizaãním zmûnám s úãelem lep‰ího vyuÏití pracovních sil

VáÏení obãané, pfiedkládáme vám

Volební program KDU – âSL
pro období 2002—2006
Motto: „Postupn˘m a klidn˘m v˘vojem k prosperitû“
V oblasti v obecního rozvoje v chceme:
— pokraãovat v rekonstrukci a modernizaci bytového fondu mûsta
— pfiipravit lokality pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ (majetkovû, investorsky)
— provádût záchovnou údrÏbu budov v majetku mûsta
— dokonãit moÏn˘ odprodej obecních bytÛ
— podporovat podnikatele (v˘hody pro místní, prezentace v rámci mûsta)
— podpofiit obnovu a doplnûní materiálnû — technického vybavení SluÏeb mûsta
·tramberka
V v sociální oblastiv chceme:
— v zájmu sniÏování nezamûstnanosti zamûstnávat pracovníky evidované na ÚP
— pfii zabezpeãování úkolÛ sociálnû — právní ochrany dûtí a sociálního zabezpeãení vyuÏívat a podporovat sluÏby a ãinnost specializovan˘ch zafiízení — Klub
seniorÛ, Charita, SALUS, Speciální ‰kola pro dûti s více vadami, Obãanská
poradna aj.
— úãastnit se programÛ na podporu protidrogové prevence a vyuÏití volného ãasu
mládeÏe
V oblasti v dopravního rozvoje v chceme:
— prÛbûÏnû opravit místní komunikace podle stanoveného pofiadí dÛleÏitosti
(vãetnû dobudování II. etapy prÛtahu mûstem)
— realizovat záchytné parkovi‰tû
— vyfie‰it parkování v prÛtahu mûstem
— doplnit vodorovné i svislé dopravní znaãení
— dÛslednû kontrolovat dodrÏování dopravních pfiedpisÛ na území mûsta (prostfiednictvím Mûstské policie ·tramberk ve spolupráci s Policií âeské republiky)
— zachovat dopravní obsluÏnost minimálnû na stávající úrovni
V oblasti v Ïivotního prostfiedí v chceme:
— kontrolovat nakládání s odpady vãetnû likvidace ãern˘ch skládek
— sledovat ãistotu ovzdu‰í ve mûstû
— postupnû fie‰it likvidaci spla‰kov˘ch vod na území mûsta
— provádût pravidelnou osvûtu

V oblasti v ‰kolství, kultury a sportu v chceme:
— podílet se na rozvoji a modernizaci pfied‰kolních i ‰kolsk˘ch zafiízení
— zachovat podmínky pro místní kulturu, sport a vyuÏití volného ãasu obãanÛ
— upravit prostory Národního sadu a areálu mûstského koupali‰tû
V oblasti v památek a turistického ruchu v chceme:
— zkvalitÀovat podmínky pro rozvoj turistického ruchu (ubytování, sluÏby)
— klást velk˘ dÛraz na prezentaci a rozvoj informaãního systému mûsta
— spolupracovat v rámci mikroregionu, kraje
V oblasti v bezpeãnosti v chceme:
— zamûfiit se na dodrÏování vefiejného pofiádku a noãního klidu ve mûstû
V oblasti v informovanosti v chceme:
— zv˘‰it informovanost obãanÛ — prostfiednictvím místních tiskovin, Internetu

O va‰i pfiízeÀ se ucházíme v tomto sloÏení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ing. Dana MARKOVÁ, 37 let, místostarostka, ãlen KDU-âSL
Ing. Jan DAVID, 47 let, ekonom, ãlen KDU-âSL
Ing. Jifií ·EBEK, 62 let, dÛchodce, bezpartijní
Mgr. Pavla JURKOVÁ, 53 let, úfiednice, ãlen KDU-âSL
Ing. Jifií SYKALA, 41 let, provozní elektrikáfi, bezpartijní
Petr DAVID, 26 let, automechanik, bezpartijní
Jifií NAVRÁTIL, 25 let, okresní tajemník strany, ãlen KDU-âSL
Marie SOPUCHOVÁ, 48 let, zdravotní sestra, ãlen KDU-âSL
Ing. Eva VA≈KOVÁ, 31 let, obchodní zástupce, bezpartijní
Ing. Karel VÁ≈A, 31 let, správce danû, bezpartijní
Eduard SCHÖNWEITZ, 38 let, zámeãník-sváfieã, ãlen KDU-âSL
Augustin HYKEL, 66 let, dÛchodce, ãlen KDU-âSL
Petra KAHÁNKOVÁ, 26 let, zdravotní setra, bezpartijní
Ludmila SOCHOVÁ, 66 let, dÛchodkynû, bezpartijní
Ing. Lubomír SOPUCH, 45 let, technik, ãlen KDU-âSL
Alois CIGÁN, 60 let, fiidiã, ãlen KDU-âSL
Josef RAJNOCH, 71 let, dÛchodce, ãlen KDU-âSL
Ing. Zdenûk GOLD, 46 let, konstruktér, ãlen KDU-âSL
Miroslav GERYK, 20 let, karosáfi, bezpartijní
Josef MAREK, 62 let, dÛchodce, ãlen KDU-âSL
Jifií JURAâÁK, 27 let, elektrikáfi, bezpartijní

Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva mûsta ·tramberk

konané dne 1. a 2. listopadu 2002
SDRUÎENÍ NEZÁVISL¯CH KANDIDÁTÒ
(SNK) — VOLEBNÍ STRANA ã. 1

1. Jindfii‰ka
Kundlová
DráÏné 516

2. Daniel Buzek 3. Ing. Pfiemysl
Námûstí 38
Hajník
DráÏné 955

7. Ing. Jan
Socha
Dolní 200

8. Ing. Lubomír
Doãkal
Libotín 402

13. Mgr. Pavel
Bene‰
Vrchní cesta 133

14. Josef
Kratochvíl
Kozina 550

9. Antonín
Kramoli‰
Hraniãky 650

4. Ing. Oldfiich
·krabal
Bafiiny 817

5. Ing. Pavel
Bortel
·ÀÛrková 973

6. Darja
·varcová
Kozina 522

12. Vûra
10. Robert ·varc 11. Ing. Vladimír
Michnová
Bafiiny746
Skalík
Dolní Ba‰ta 277 NádraÏní 454

15. Karel Baar 16. Mgr. Ludûk
Hornychovice 853
·ebek
JaroÀkova 357

17. Josef Hrãek
Zauliãí 120

18. Vûra
Hanzlíková
·ÀÛrková 980

VOLTE SNK
VOLTE ã. 1!
19. Marie
Tomá‰ková
Bafiiny 842

20. Ludmila
Krestová
Horní Ba‰ta 273

21. Dagmar
Najvarová
Kozina 547

VOLEBNÍ PROGRAM
SDRUÎENÍ NEZÁVISL¯CH KANDIDÁTÒ
My, SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, chápeme svou nezávislost jako ruce ãinorod˘ch
bezpartijních lidí napfiaÏené ke spolupráci s k˘mkoliv, kdo chce budovat moderní a perspektivní ·tramberk, nezávisle na politick˘ch a ideov˘ch schématech. Preferujeme rozum
a prosazování konkrétních fie‰ení problémÛ pfied pÛtkami a nekonstruktivní kritikou. Nabízíme své síly, schopnosti a nápady lidí, ktefií jiÏ v Ïivotû nûco dokázali doplnûné o ty,
ktefií nûco chtûjí dokázat. Na‰i kandidáti jsou ze v‰ech míst na‰eho katastru. Neagitujeme,
pracujeme. Pouh˘m lamentováním je‰tû nikdo nic nevyfie‰il.
Cílem na‰eho programu je spokojen˘ ‰trambersk˘ obãan, kterému chceme zajistit
zdravé a dÛstojné podmínky k Ïivotu, dostupnost sluÏeb, perspektivu k bydlení i v podnikání, nové pracovní pfiíleÏitosti, péãi ve stáfií i v nemoci a celkové zv˘‰ení Ïivotní úrovnû.
Za základ v‰estranného rozvoje bereme dûdictví otcÛ a jedineãné pfiírodní a historické bohatství, které chceme odpovûdnû a úãelnû rozvíjet. Budeme usilovat zejména o:
â podporu aktivit k zaji‰tûní nov˘ch pracovních míst, podporu a rozvoj drobného
podnikání
â údrÏbu a efektivní vyuÏivání bytového i nebytového fondu mûsta a pokraãování
v opravách kulturních památek
â fie‰ení dopravy, opravy místních komunikací, dofie‰ení parkování a vybudování
alespoÀ jednoho odstavného parkovi‰tû
â dÛslednou kontrolu dodrÏování limitÛ hluku, prachu, imisí, otfiesÛ, sníÏení dopravní zátûÏe (zejména Koziny) a dal‰ích ‰kodliv˘ch vlivÛ, zpÛsoben˘ch provozem
s. r. o. Kotouã
â provedení generální komplexní rekonstrukce pfiírodního areálu koupali‰tû na Libotínû
â vyuÏití areálu b˘valé Oãní léãebny
â zamezení chuligánství, neukáznûnosti, ru‰ení noãního klidu
â péãi o star‰í a nemocné spoluobãany
â podporu plnohodnotného vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe mj. dokonãení areálu
na Bafiinách, Libotínû a v Národním sadu
â zaji‰tûní kvalitních podmínek pro pfied‰kolní a ‰kolní v˘chovu
â zlep‰ování Ïivotního prostfiedí (odpady, ãistota vod a ovzdu‰í, zeleÀ, péãe o neudrÏované plochy)
â podporu rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu

Mûjte na pamûti, Ïe volby nevyhrávají pouhé sympatie,
n˘brÏ odevzdané hlasy!

Volební program KSâM ve ·tramberku pro komunální volby
na období 2002—2006
S lidmi pro lidi
Na‰e strana nabízí spolupráci v‰em stranám pfii fie‰ení spoleãn˘ch problémÛ mûsta. Zvolen˘m orgánÛm musí jít pfiedev‰ím o vytváfiení slu‰n˘ch Ïivotních podmínek pro v‰echny
obãany mûsta.
V oblasti místní správy, hospodafiení s majetkem mûsta
— budování samosprávy, která hájí zájmy obãanÛ, je schopna pruÏnû a hospodárnû vyfiizovat záleÏitosti mezi obãanem, mûstem a státem
— dodrÏovat zásadu, Ïe pracovníci Mûstského úfiadu jsou zde pro obãany
— zodpovûdné hospodafiení s majetkem a rozpoãtem mûsta pfiedev‰ím na dÛsledné zabezpeãování potfieb obãanÛ
— nesniÏovat majetek mûsta neúãeln˘m rozprodejem nemovitého majetku
— dbát na soustavnou údrÏbu a opravy majetku mûsta, péãi o kulturní památky a dominanty mûsta
— prostfiedky získané z nájemného bytÛ a nebytov˘ch prostor vyuÏívat na údrÏbu a rekonstrukci bytÛ a pronajíman˘ch nebytov˘ch prostor pro zlep‰ení vzhledu budov
V oblasti sociální a zdravotní
— poskytnutí sociální péãe v‰em, ktefií ji skuteãnû potfiebují
— zabránit zneuÏivání sociálních dávek
— zachování sítû M· a vytvofiení podmínek k plné docházce dûtí do posledního roãníku
M· pfied vstupem do Z·
— zachování zdravotních sluÏeb ve mûstû
— vûnovat pozornost pfiestárl˘m lidem ve mûstû se zaji‰tûním umístûní v Domû s peãovatelskou sluÏbou s ohledem na jejich potfieby
— usilovat o roz‰ífiení tûchto míst pro potfiebné staré obãany mûsta
— zaji‰tûní sociálních bytÛ pro potfiebné rodiny
Podnikání, pracovní pfiíleÏitosti
— podporu takov˘m podnikatelsk˘n aktivitám, které jsou pro mûsto potfiebné
— napomáhat sniÏování nezamûstnanosti, zejména podporou v˘stavby nové cementárny
— rozvíjení turistikého ruchu a tím vytváfiení pfiedpokladÛ k moÏnosti vzniku dal‰ích
sezonních pracovních pfiíleÏitostí
— zapojení nezamûstnan˘ch do vefiejnû prospû‰n˘ch prací
Zájmová a sportovní ãinnost
— podporovat ãinnost sportovních a zájmov˘ch aktivit s dÛrazem na zapojení mládeÏe
jako prevence proti ‰ífiení drogové závislosti
— umoÏnûní bezplatného vyuÏivání tûlocviãny, domÛ dûtí a mládeÏe, ‰kolních prostor
a hfii‰tû pro organizovanou mimo‰kolní ãinnost dûtí a mládeÏe

V oblasti bezpeãnosti obãanÛ a mûsta
— spoluprací s Mûst. policií a Policií âR Kopfiivnice sniÏovat kriminalitu ve mûstû, chránit Ïivoty a majetek obãanÛ a mûsta
— zamezení jakékoliv diskriminace nebo naopak zv˘hodnûní nûkter˘ch skupin obãanÛ
z dÛvodÛ politick˘ch, národnostních nebo náboÏensk˘ch
V oblasti Ïivotního prostfiedí
— pro pûknûj‰í vzhled celého mûsta vûnovat pozornost nejen centru mûsta, ale i dal‰ím lokalitám — Bafiiny, Kozina, NádraÏní ul., Libotín

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva mûsta ·tramberk
1.

Zdenûk Jelen

51

dûlník

·tramberk

ãlen KSâM

2.

Bohumil Majer

47

dûlník

·tramberk

ãlen KSâM

3.

NadûÏda Kvitová

31

v domácnosti

·tramberk

bez pol. pfiíslu‰.

4.

Ing. Vítûzslav Marek

53

technik

·tramberk

ãlen KSâM

5.

Antonín Guznar

52

autoelektrikáfi ·tramberk

ãlen KSâM

6.

Stanislav Hejtmanãík

49

podnikatel

·tramberk

ãlen KSâM

7.

Anna Bellová

54

dûlnice

·tramberk

ãlen KSâM

8.

Vûra Marková

34

úfiednice

·tramberk

bez pol. pfiíslu‰.

9.

Jarmila Horáková

56

dÛchodce

·tramberk

ãlen KSâM

10. Jana Zátopková

56

dÛchodce

·tramberk

bez pol. pfiíslu‰.

11. Jana BartoÀová

56

dÛchodce

·tramberk

ãlen KSâM

12. Kvûtoslav BartoÀ

64

dÛchodce

·tramberk

ãlen KSâM

13. Nina Kocurková

56

rehab. sestra

·tramberk

ãlen KSâM

14. Jifií Urbanãík

39

dûlník

·tramberk

ãlen KSâM

15. Jana Rojíãková

43

nezamûstnaná ·tramberk

bez pol. pfiíslu‰.

16. Otmar Heãko

71

dÛchodce

·tramberk

ãlen KSâM

17. Miroslav Merenda

50

dûlník

·tramberk

ãlen KSâM

18. Dagmar Kfienková

64

dÛchodce

·tramberk

bez pol. pfiíslu‰.

19. Michal Kica

65

dÛchodce

·tramberk

bez pol. pfiíslu‰.

20. Josef Matera

62

dÛchodce

·tramberk

ãlen KSâM

21. Miloslav Kalvoda

75

dÛchodce

·tramberk

ãlen KSâM

