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Z jednání rady
Podzim zaãal 23. záfií v 0.01 hod. a rozvinul svÛj umûleck˘ talent do plné krásy.
Láká nás k procházkám, k posledním pracím na zahrádkách nebo ke sportování,
napfi. k vyjíÏìkám na kole.
Také 48. zasedání rady mûlo na pofiadu
sport a voln˘ ãas. Byly projednány zprávy
o ãinnosti komise sportu, mládeÏe a vyuÏití volného ãasu a zpráva Sport ve mûstû
a vyuÏití volného ãasu mládeÏe a dûtí.
MoÏná si nûktefií zabruãí pod vousy, Ïe
jsou to zbyteãné vûci, ale není tomu tak,
protoÏe to, Ïe vedeme dûti k disciplínû,
pevné vÛli a zamûstnáme je ve volném
ãase, je pfiedurãuje k vy‰‰ím cílÛm a zamûstná je tak, Ïe pak mají málo ãasu na vym˘‰lení lotrovin. Komise spolupracuje se
Základní ‰kolou ve ·tramberku, Domem
dûtí a mládeÏe ·tramberk i se sportovními
oddíly ve mûstû. Bylo uspofiádáno nûkolik
spoleãn˘ch a velmi úspû‰n˘ch akcí, z nichÏ
nûkteré uÏ ve‰ly do historie mûsta, jako Fit
rodina, Lov na mamuta, Bûh do schodÛ
pod Trúbou, Cesta za pokladem Kotouãe aj.
V leto‰ním roce byl otevfien koutek pro
dûti na Bafiinách, renovován dûtsk˘ koutek
u asfaltového hfii‰tû v Pískovnû na Kanadû
a nyní se je‰tû zabudovává nov˘ streetballov˘ ko‰ na asfaltovém hfii‰ti v Pískovnû.
Není moÏné v krátkosti vypsat v‰echny aktivity, kter˘mi se komise zab˘vá, ale napfi.
vytváfií provozní fiád tûlocviãny, rozvrh cviãebních hodin, pfiispívá na sportovní akce
a koordinuje je apod. Také je tfieba podûkovat v‰em lidem, ktefií se nûjak˘m zpÛsobem podílejí na v˘chovû a vyplnûní volného ãasu dûtí a mládeÏe, za spousty hodin
obûtovan˘ch ze svého volna a nûkter˘m za
roky vûnované této ãinnosti. Díky vám, ve-

doucí krouÏkÛ, spolkÛ a sportovní trenéfii.
Díky vám v‰em, kter˘m není lhostejná budoucnost mûsta a vychováte své nástupce
a pokraãovatele.
Dal‰ím bodem jednání rady byla zpráva
komise Sboru pro obãanské záleÏitosti.
Tato komise se vûnuje tûm úplnû maliãk˘m, nedávno narozen˘m a pofiádá pro nû
vítání obãánkÛ, prvÀáãky vyprovází do
‰koly, louãí se s absolventy Z·, a pak se intenzívnû vûnuje kategorii seniorÛ. Pamatuje na nû s pfiáním k v˘znamn˘m Ïivotním jubileím, mal˘m dárkem i osobní náv‰tûvou ãlenÛ této komise. Práce je to zásluÏná, protoÏe ãím je ãlovûk star‰í, tím
více se vkrádá samota, starosti, nemoci
a bolest a kaÏdé dobré slovo a zájem tûch
druh˘ch potû‰í.
Rada uloÏila vedoucí finanãního oddûlení Alenû ZrÛnkové zahájit správní fiízení
na vymáhání nedoplatkÛ za odvádûní poplatkÛ za lázeÀsk˘ a rekreaãní pobyt v ubytovacích zafiízeních na území mûsta v souladu se zákonem.
49. schÛze rady mûla na pofiadu blok
SluÏeb mûsta ·tramberka. SluÏby mûsta
mají dvû oddûlení, a to technickou a bytovou správu. Technická správa se stará o pofiádek a pfiijateln˘ vzhled mûsta a s technikou a celkem málo poãetn˘m kolektivem
je to nûkdy na hranici kouzel, co dokáÏí. UÏ
je zfiejmû nejvy‰‰í ãas postupnû obnovit
technické vybavení SM·. Ale vÏdycky jde
v prvé fiadû o peníze a v tomto pfiípadû
tomu není jinak. Pracovníci TS mají práci
opravdu rÛznorodou, v létû seãou obrovské
plochy, v zimû sypou, zaji‰Èují opravy na
celém katastru mûsta. Starají se o zeleÀ,
opravy zábradlí, kanalizace, opravy místních komunikací aj. Bytová správa má na
starosti bytov˘ fond a budovy v majetku
mûsta. Vedle bûÏné údrÏby bytového fondu

byly provedeny nátûry oken v domû 767—
769, vybudována nová vodovodní pfiípojka
pro dÛm 816—817, vymûnûny 4 vstupní
dvefie, nová omítka na domû ãp. 818—819,
vydláÏdûní 4 vchodÛ v domû ãp. 767—770,
v domû ãp. 539 generální oprava septiku,
nová kanalizace u domu ãp. 444, oprava fasády radnice, oprava opûrné zdi u Domu
sluÏeb a spousta dal‰ích drobnûj‰ích sluÏeb a oprav, jako v˘mûny bojlerÛ, malování, nátûry apod.
Rada vyslovila podûkování vedoucímu
SM· Josefu Va‰kovi za kvalitní vedení tohoto úseku a v‰em pracovníkÛm za dobfie
vykonanou práci v nûkdy velmi tûÏk˘ch
podmínkách. Dal‰ím bodem jednání byl
rozbor nákladÛ za komunální odpad.
O této problematice budete informováni
v pfií‰tích ·trambersk˘ch novinkách.
V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala informací o projednávání dokumentace EIA, která reaguje na pfiipomínky
a vypracované stanovisko mûsta. Rada uloÏila vedoucí finanãního oddûlení Alenû
ZrÛnkové, aby vyzvala ubytovatele na
území mûsta k prÛkaznému doloÏení dÛvodÛ k neplacení poplatkÛ za lázeÀsk˘
a rekreaãní pobyt v ubytovacích zafiízeních
a následnû zahájila správní fiízení na vymáhání nedoplatkÛ v souladu se zákonem
o správû daní a poplatkÛ. Rada vzala na vûdomí informaci k jednání se SFÎP ve vûci
dotace na akci Rekultivace krajiny pro botanickou zahradu a arboretum. Bylo schváleno povolení vstupu na pozemky mûsta
a umístûní dal‰ích po‰tovních schránek
pro obãany Dolní Ba‰ty, NádraÏní ul. a Bafiin âeské po‰tû s.p. Dále se rada zaobírala
prodeji pozemkÛ a dal‰ími majetkoprávními úkony. Na závûr byla schválena nájemní smlouva s Mgr. Lenkou Matonohovou na pronájem autobusové zastávky na
ul. Novojiãínské.
28. fiíjna jsme si pfiipomnûli 83. v˘roãí
vzniku samostatného âeskoslovenska.
A tent˘Ï den jsme vpluli do normálního
stfiedoevropského ãasu, neboÈ skonãil
letní ãas.
Den se zkracuje, blíÏí se plískanice listopadového ãasu a s tím zákonitû pfiijde obãas i ‰patná nálada. Ale nezoufejte, v kni-

hovnách jsou hory knih, ve stáncích pohofií novin a ãasopisÛ, v televizi obãas
i pûkné pofiady, anebo si nalaìte nûkterou
z oblíben˘ch radiostanic. Pokud si nevyberete nic, nabízím vám trochu ãeské ironie
na závûr: „Jsme muzikální národ. Dfiíve
se u nás fiíkávalo: Co âech, to muzikant!
…a dnes: Já nic, já muzikant!“ (J. Îáãek).
Jen doufám, Ïe to není pravidlem pro
v‰echny lidi.
Vûra Michnová

z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo dvakrát na
mimofiádn˘ch jednáních. 16. zasedání zastupitelstva se zab˘valo informací a návrhem variant na úpravy komunikace a spolufinancování prÛtahu mûstem ·tramberkem. Bylo schváleno pfiijetí úvûru ve
v˘‰i 2 200 tis. Kã se splatností do
3 let od âeské spofiitelny a. s., kde ruãí
mûsto budoucím rozpoãtem. Bylo schváleno pfiijetí kontokorentu u âeské spofiitelny na provozní úãely s dobou splatnosti
do prosince 2002. Zastupitelstvo schválilo
zmocnûnce mûsta Ing. Jana Sochu, starostu, aby se úãastnil jako zástupce mûsta
valné hromady spoleãníkÛ Zájmového
sdruÏení obcí a mûst pro likvidaci odpadÛ
SOMPO a mimofiádné valné hromady spoleãnosti ASOMPO a. s. Rada schválila
smlouvu o prodeji majetku mezi v˘‰e zmínûn˘mi subjekty. Dal‰ím bodem bylo
schválení úpravy rozpoãtu.
17. mimofiádné jednání zastupitelstva
mûlo na programu projednávání dokumentace EIA II. ãást, kde bylo zohlednûno
vypracované stanovisko mûsta k hodnocení
v˘stavby cementárny a jeho vlivu na Ïivotní prostfiedí. Zastupitelstvo trvá na
svém stanovisku a zpracovatelé v podstatû
dodrÏeli a zapracovali zmûny vypl˘vající
z pfiedloÏen˘ch pfiipomínek.
Dal‰ími body jednání byly majetkoprávní a organizaãní záleÏitosti.
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Vûra Michnová

PfiedbûÏné v˘sledky sãítání lidu, domÛ a bytÛ
ke dni 1. 3. 2001 ve mûstû ·tramberku
muÏi 1691 (49,5 %)
Poãet obyvatel: 3418
Ïeny 1727 (50,5 %)
Obyvatelstvo podle vûkov˘ch skupin
do 14 let
577 (16,9 %)

15—59 let
2111 (61,7 %)

nad 60 let
730 (21,4 %)

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
muÏi 774 (45,8 %)
Celkem 1377 pracujících (40,3 % obãanÛ mûsta)
Ïeny 603 (34,9 %)
Obyvatelstvo podle národnosti
ãeská
3083
(90,2 %)

moravská slovenská
202
73
(5,9 %)
(2,1 %)

nûmecká
1

polská
2
(0,1 %)

romská
0

ostatní
57
(1,7 %)

Obyvatelstvo podle náboÏenského vyznání
vûfiící
1562 (45,7 %)

bez vyznání
1627 (47,6 %)

nezji‰tûno
229 (6,7 %)

Domovní a bytov˘ fond
Trvale obydlené

765 (z toho rodinné domy 693)

Celkem 912 domÛ
Trvale neobydlené 147
Trvale obydlené

1289

Celkem 1466 bytÛ
Trvale neobydlené 177
Podle publikace âeského statistického úfiadu zpracovala
Ing. Dana Marková, místostarostka
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Gratulace k devadesátce
Pfied 90 lety, dne 26. 11. 1911, se ve ·tramberku ãp. 35 narodil pan Jaromír Zelík,
toho ãasu Ïijící ve mûstû Kopfiivnici, kde
i pfies svÛj vysok˘ vûk stále pÛsobí jako aktivní ãlen Masarykova demokratického
hnutí. Neb˘vá zvykem podrobnû si ve ·trambersk˘ch novinkách pfiipomínat Ïivotní jubilea na‰ich souãasn˘ch ãi b˘val˘ch obãanÛ. V tomto pfiípadû v‰ak ãiníme
v˘jimku. Tento jubilant pÛsobil ve mûstû
·tramberku nejen jako odborník ve stavebnictví, ale do pamûti star‰í generace se zapsal pfiedev‰ím sv˘m postojem a ãinností
v dobû nûmecké okupace, kdy ve svém
domû ukr˘val nûkolik lidí pfied gestapem.
NezÛstal v‰ak stranou ani po osvobození
a byl jedním ze ãlenÛ prvního pováleãného
Národního v˘boru ve mûstû ·tramberku.
Na zásluhy, odvahu i obûtavost pana Zelíka
by se nemûlo zapomenout a mûly by b˘t
pfiipomenuty také mlad‰ím generacím.
Chceme mu tedy alespoÀ touto formou podûkovat a popfiát do dal‰ích let pevné
zdraví a stál˘ elán.
(Îivotopisné údaje ãerpány z pfiíspûvku
Josefa Adamce do Zpravodaje mûsta ·tramberka)
Ing. Dana Marková, místostarostka

V¯STAVU BETLÉMÒ „·TRAMBERSKÉ
VÁNOCE“, která bude zahájena v nedûli
18. 11. 2001 v 15.00 hodin v Muzeu ZdeÀka
Buriana. V˘stava potrvá do 16. 12. 2001.
Otevfieno dennû mimo pondûlí 9.00—12.00
13.00—16.00 hod. Vstupné dobrovolné.
VEâER POEZIE „PROKLETÍ BÁSNÍCI“,
kter˘ se uskuteãní v pátek 30. 11. 2001
v 18.00 hodin v JaroÀkovû útulnû. Vstupné
dobrovolné.

Kam za sportem
v mûsíci listopadu
Odbíjená:
3. 11. 2001 od 9.00 do 15.00 hodin
Oblastní pfiebor juniorÛ — tûlocviãna Zauliãí
10. 11. 2001 od 10.00 do 15.00 hodin
Národní liga Ïen — tûlocviãna Zauliãí
24. 11. 2001 od 8.00 do 18.00 hodin
Turnaj smí‰en˘ch ãtvefiic — neregistrovaní
25. 11. 2001 od 8.00 do 18.00 hodin
Turnaj smí‰en˘ch ãtvefiic — registrovaní
Kopaná:
MuÏi — krajská soutûÏ I. B skupina
10. 11. 2001 ·tramberk — Ba‰ka 13.30 hodin
hfii‰tû Bafiiny

Pozvánky
Kulturní komise mûsta ·tramberka Vás zve na:
VIII. POSEZENÍ U CIMBÁLU, které se
koná v pátek 16. 11. 2001 v sále Kulturního
domu ve ·tramberku. Zaãátek v 19.00
hodin, vstupné (místenkové) 70 Kã. Hraje
cimbálová muzika JAVORNÍK z Nového
Jiãína. Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru od stfiedy 7. 11. 2001
dennû mimo pondûlí 9.00—12.00, 13.00 aÏ
16.00 hodin. Pfiijìte se pobavit, zazpívat si
i ochutnat dary z JiÏní Moravy, které bude
nabízet fa. GALERIE VÍN POD RADNICÍ
manÏelÛ Stfiechov˘ch. Na Va‰i náv‰tûvu se
tû‰í pofiadatelé.

Oddíl odbíjené srdeãnû zve v‰echny zájemce na zmûfiení si sil ve volejbalovém
klání, uskuteãní se totiÏ 13. roãník turnaje
smí‰en˘ch ãtvefiic:
24. 11. 2001 neregistrovaní
25. 11. 2001 registrovaní
prezence 7.30—8.00 hod.
losování 8.00 hod.
zahájení turnaje 8.30 hod.
startovné 200 Kã za druÏstvo
Pfiihlá‰ky do 21. 11. 2001 na adresu:
Ing. Oldfiich ·krabal, Bafiiny 817, 742 66
·tramberk, nebo tel. zam. 0656 892237,
e–mail:oldrich.skrabal@tatra.cz
Obãerstvení zaji‰tûno.
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Program kina ·tramberk

Jubilanti na mûsíc listopad

na mûsíc listopad

70 let Vladimír Bajer, Hornychovice 796
Josef Svoboda, Libotín 920
Julie Kyselá, Bafiiny 783
Rudolf Minìák, Bafiiny 768

Nedûle 4. 11. v 17.00 a 19.30, vstupné 39 Kã
Paralelní svûty. Hofiká lovestory, 100 min,
od 12 let. Nov˘ ãesk˘ film reÏiséra Petra Václava.
V hl. rolích uvidíte Karla Rodena a Lenku Vlasákovou.
Nedûle 11. 11. v 17.00 a 19.30, vstupné 39 Kã
Lara Croft — Tomb Raider. Akãní, titulky,
100 min, pfiístupn˘. Filmové zpracování nejúspû‰nûj‰í poãítaãové hry. Bond a Indiana Jones v dokonalém Ïenském tûle.
Nedûle 18. 11. v 17.00 a 19.30, vstupné 39 Kã
Evoluce. Sci–fi komedie, 104 min, titulky,
pfiístupn˘. UÏijte si konec svûta. V hlavní roli
David Duchovny a Julianne Moore.
Stfieda 21. 11. v 17.00 a 20.00, vstupné 49 Kã
Pearl Harbor. Váleãné drama, titulky, 180
min, od 12 let. Láska, válka a nejmohutnûj‰í
leteck˘ útok, jak˘ byl kdy natoãen. V hlavních
rolích Ben Affleck, Alec Baldvin, Josh Hartnett a dal‰í.
Nedûle 25. 11. v 17.00 a 19.30, vstupné 39 Kã
Sleãna DrsÀák. Komedie, titulky, 105 min,
pfiístupn˘. Sandra Bullock a Benjamin Bratt
v hlavních rolích. Maniak se neschová, fiíká
tajn˘ agent Huntová (Sandra Bullock).

NA PROSINEC P¤IPRAVUJEME:
DENÍK BRIDGET JONESOVÉ
LOVEC POLICAJTÒ
Dr. DOLLITTLE II
RYCHLE A ZBùSILE

75 let Marie Hru‰kovská, Bafiiny 749
80 let BoÏena Petrová, Kopec 95
Jaroslav Jefiábek, DráÏné 610
Marie Wanková, Hraniãky 374
82 let Johana Janková, DráÏné 866
84 let Marie Va‰ková, Bafiiny 701
94 let Marie Melãáková, Zauliãí 144

Pozvánka
Zveme v‰echny ty, ktefií mají rádi dechovou hudbu na

KONCERT NA·EHO ORCHESTRU.
Koncert se koná v sobotu 10. listopadu
2001 v sále Kulturního domu ve ·tramberku.
Hosty veãera jsou: Stanislav Horák, Jaroslav Zeman, Jindfiich Brej‰ek a Karel Bûlohoubek.
Zaãátek koncertu je v 17.00 hodin.
Vstupné dobrovolné, jeho v˘tûÏek bude
pouÏit k financování ãinnosti orchestru.
Srdeãnû zve vedení SHDOM·

Inzerce

Oznámení
Majitelé rouben˘ch domÛ ve ·tramberku, zapsan˘ch v rejstfiíku kulturních
památek MKâR, mají moÏnost podat Ïádost pro regeneraci KP roku 2002. BliÏ‰í
informace podá investor mûsta Bár âestmír
na tel: 81 20 84. Termín do 5. 11. 2001.
âestmír Bár, investor mûsta

• DDM ·tramberk pofiádá „Ble‰í trh“ ve
dnech 19 — 23. 11. 2001 od 9.00–17.00 hodin. Vûci nosit prÛbûÏnû (dûtské obleãení,
obuv, hraãky…, v‰echno, co máte doma navíc).
• Koupím zahradu nebo pozemek ke stavbû,
do 800 m2. Tel: 069 661 45 22, 8— 16 hodin
• Svatební video — Dr. V. âernoch, Mofikov,
tel. ã. 0606 150 360
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• Dne 6. 11. 2001 si zlatou svatbou manÏelé
Marie a Rudolf Hoìákovi z Bafiin pfiipomenou 50 let spoleãné cesty Ïivotem. K tomuto jubileu jim blahopfieje pût synÛ s rodinami a do dal‰ích let pfiejí zdraví, ‰tûstí
a spokojenost.
• Dne 24. 11. 2001 oslaví hotel Roubenka
své tfiíleté v˘roãí od otevfiení. K tomuto v˘roãí pfiipravujeme „vepfiové hody a slavnostní ohÀostroj“, kter˘ bude uskuteãnûn
v 21.45 hodin pfied hotelem Roubenka.
Tímto Vás srdeãnû zveme a dûkujeme za
dosavadní pfiízeÀ.
Majitelé
• Pfiijímám objednávky na brambory k zimnímu uskladnûní 500 Kã/q. Objednávky pfiijímá Michal Dostál, Dolní 217, ·tramberk,
tel. ã. 852 690, mobil: 0723/188 540.
• Roz‰ifiuji sluÏby pro rok 2002 v oblasti vedení úãetnictví, personalistika, mzdy, danû,
poradenství. Volejte na tel. ã. 85 23 11. Ing.
âihaãková Ot˘lie Dolní Ba‰ta 419
• Prodám zahradu v osobním vlastnictví
o v˘mûfie 496 m2 v ZK ·tramberk Bafiiny.
Telefon: 85 28 63, 0607 637 438.
• âalounictví Filip Jifií nabízí: — opravy ãalounûného nábytku — ãalounûní dvefií
(i v bytû) — taburetky — leti‰tû. Dovoz i odvoz zaji‰tûn. Tel.: 0606/457 142, Hornychovice 853, ·tramberk
• Plynoservis. Znaãkov˘ odborn˘ servis
kotlÛ, bojlerÛ, sporákÛ: Atoma, Ariston,
Baxi, Dakon, Destila, Fais, Feroli, Junkers, HoferRadiant, Mora, MCN, NordGas,
Oceán, Odra, Termona, Karma, Pro
therm, Wiadrus. — Nabízím: Pravidelné
prohlídky, ãi‰tûní, opravy. âi‰tûní ucpan˘ch
kotlÛ vodním kamenem a vápencem moderní technikou 100% úãinnost. Odborné
sefiízení v˘konu kotle, sníÏení spotfieby
a nákladÛ za topení. Opravy do 24 hodin
vãetnû sobot a nedûl. — NezapomeÀte na
pravidelné prohlídky plynov˘ch spotfiebiãÛ.
— Volejte! — Jifií Kovalsk˘ Vefiovice 361
742 73, Tel: 0603 816 847, 0656/857
244.

Opravy

šicích strojů
v bytech zájemců
Ve Štramberku budu takto opravovat
stroje dne 12. 11. 2001 dopoledne
i odpoledne.
Volejte po 20. hodině na tel. číslo

0653 62 89 36
Výhody:
• opravím v bytě zájemců, případně
• vezmu stroj do dílny
• ponechávám na stroji trvalý kontakt
• na sebe pro případný další servis
• záruky časově neomezuji
• při účtování beru ohled
• na nezaměstnané apod.
• benzín tentokrát neúčtuji

Chov drůbeže — Závišice
(rozcestí ke Štramberku)

Prodej jatečných

krůt
Cena 55 Kč/kg

pátek 16.00—17.00 hodin
sobota od 8.00—11.00 hodin
informace na tel. čísle

0656 85 60 91
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truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 11/2001. 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

