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…z jednání rady
A je to tady. Smutek, plískanice, chlad
a mráz, zkrátka du‰iãkov˘ ãas. Ale co bychom chtûli: „Po ·imonû a Judy nadûj se
snûha, neb hrudy“ (28. fiíjen).
Rada na svém 15. zasedání mûla na
programu v hlavních bodech zprávy
o sportu ve mûstû, vyuÏití volného ãasu
mládeÏe a dûtí, kterou pfiedloÏila Vûra
Michnová, metodiãka komise mládeÏe,
sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské,
dále zprávu o ãinnosti v˘‰e jmenované
komise, s níÏ vystoupila její pfiedsedkynû
Mgr. Pavlína Kvasniãková. Sport je jedno
z odvûtví volného ãasu, které si na nedostatek zájmu v na‰em mûstû nemÛÏe stûÏovat. Máme ve sportovních oddílech kopané, volejbalu, juda, aerobiku, TJ Sokolu, TJ Orlu, malé kopané, florbalu, ZRTV
a dal‰ích zájmov˘ch sdruÏeních soustfiedûny v‰echny vûkové kategorie, a to je
dobfie. Tûlocviãna je v provozu kaÏd˘ den
do veãerních hodin. Dopoledne a v ãasn˘ch odpoledních hodinách vyuÏívají
prostory dûti ze ‰tramberské Základní
‰koly a pak uÏ to fiãí, jeden oddíl za druh˘m. Lví podíl na rozvinuté ãinnosti má
i ná‰ DDM v ãele s Reginou ·mahlíkovou,
kter˘ pofiádá velké mnoÏství zajímav˘ch
sportovních klání a také komise mládeÏe,
sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolská, ta
podporuje v‰echny volnoãasové aktivity
a sama pofiádá i nûkteré akce. V leto‰ním
roce bude je‰tû z rozpoãtu komise dovybaven koutek pro nejmen‰í v Národním
sadu.
Dal‰ím hlavním bodem jednání byla
zpráva komise Sboru pro obãanské záleÏi-

tosti, kterou zpracovala její pfiedsedkynû
Ludmila Janeãková. Práce ãlenÛ SPOZ je
velmi uÏiteãná a patfií k tûm, které na‰e
obãany vût‰inou potû‰í. Pfiijdou s kyticí
a pfiáním k v˘znamn˘m Ïivotním jubileím, pfiivítají obãánky, prvÀáãky, uvedou
novomanÏele do Ïivota a vyvíjejí dal‰í ãinnosti pro radost sv˘ch spoluobãanÛ. Rada
vzala v‰echny tfii zprávy na vûdomí.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
projednala a schválila smlouvu o vûcném
bfiemenu se SmVak, a. s. Ostrava ve vûci
stavby kanalizace v lokalitû Bafiiny a dále
schválila v˘povûì z nájmu nebytov˘ch
prostorÛ ZO OS Kotouã ·tramberk na
Bafiinách do konce roku 2003. V ostatních organizaãních záleÏitostech byla
schválena smlouva o poskytnutí dotace
z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na
neinvestiãní v˘daje urãené pro hasiãe, dodatek ke smlouvû s firmou Strabag âR,
a. s. Bylo schváleno udûlení v˘jimky v matefisk˘ch ‰kolách v souladu s vyhlá‰kou
Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ã. 35/1992 Sb. o matefisk˘ch ‰kolách, a to v poãtu 25 dûtí v jedné tfiídû
a dle vyhlá‰ky ã. 87/1992 Sb. o ‰kolních
druÏinách a ‰kolních klubech a v souladu
s metodick˘m pokynem zapsáno 30 pravidelnû docházejících ÏákÛ. Byl schválen
dodatek ke smlouvû o dílo na akci Areál
rekreace a relaxace Libotín — ·tramberk
s pfiipomínkami a také smlouva o dílo
s firmou Unistad, spol. s r. o. Suchdol nad
Odrou na opravu JaroÀkovy útulny. Rada
povûfiila starostu mûsta, Ing. Jana Sochu,
podpisy v‰ech v˘‰e schválen˘ch smluv
a dodatkÛ a doporuãila zastupitelstvu
mûsta ke schválení odkup vozidla Avia
A 30 od Slumeka, spol. s r. o. Kopfiivnice

pro oddûlení Technick˘ch sluÏeb ·tramberka.
16. rada se konala ve ãtvrtek 23. fiíjna.
V hlavních bodech se projednávala problematika Technick˘ch sluÏeb mûsta
·tramberka. Zprávy pfiedloÏil její vedoucí
Josef Va‰ek. V leto‰ním roce byly opraveny fasády budov M· Zauliãí, mûstské policie, po‰ty, dále provedeny nátûry oken na
radnici, mûstském úfiadu, po‰tû a dal‰í
práce t˘kající se údrÏby a oprav budov.
Zpráva o pfiípravû TS na zimní údrÏbu obsahovala informace o technické a materiální vybavenosti, Pan Va‰ek pfiipomenul
fakt, Ïe neukáznûní obãané ztûÏují práci
pracovníkÛm TS, protoÏe ‰patnû parkují
a tím zhor‰í prÛjezdnost a také moÏnost
prohrnutí komunikací. Jedná se pfiedev‰ím o Kopec a PlaÀavu. Dal‰í zprávy se
t˘kaly informací o lesech v majetku mûsta, o vefiejn˘ch pohfiebi‰tích a rozbor nákladÛ poplatkÛ za odpad za rok 2003.
V‰echny pfiedloÏené zprávy vzala rada na
vûdomí. Starosta mûsta, Ing. Jan Socha,
podûkoval vedoucímu TS Josefu Va‰kovi
a také jeho pracovnímu t˘mu za viditelné
a hmatatelné v˘sledky jejich ne vÏdy jednoduché práce. V˘sledky jsou za tímto
kolektivem vidût, v‰ude je uklizeno, poseãeno, v Národním sadu se objevily nové
dvoustranné laviãky, na Námûstí pfiibyly
stojany na kola a nové odpadkové ko‰e
a vefiejné WC v parku je vÏdy udrÏováno
v ãistotû. Je to velmi dobrá vizitka na‰eho
mûsta i v rámci rozvíjejícího se cestovního ruchu. Z jednání vyplynul úkol pro Josefa Va‰ka pfiipravit ceník sluÏeb a pfiedmûtÛ na zapÛjãování.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
nedoporuãila zastupitelstvu k odprodeji
zájemcÛm pozemek v lokalitû Libotína
a schválila roz‰ífiení pronájmu místností
v budovû ãp. 571 na Bafiinách ZU· ZdeÀka Buriana. Jedná se o prostory b˘valé
knihovny ZO OS Kotouã ·tramberk. Byla
schválena i v˘‰e nájemného za celou budovu od 1. 1. 2004, kterou bude hradit
ZU· ZdeÀka Buriana. Byla ukonãena nájemní smlouva s Kynologick˘m klubem
·tramberk k 31. 12. 2003. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila

smlouvy o dílo na zhotovení studie o dopravní dostupnosti k turistick˘m objektÛm jako pfiedpoklad rozvoje místního
podnikání a také Ïádost o grant na tento
projekt s Agenturou pro regionální rozvoj
v Ostravû, smlouvu o poskytnutí dotací
z Moravskoslezského kraje na spoluúãast
v programu regenerace MPR a MPZ na
opravu JaroÀkovy útulny, na finanãní zaji‰tûní projektu podpory turistického informaãního centra v rámci podpory sítû
informaãních center, dále smlouvu o poskytování dat a smlouvu o dílo na zpracování jednostupÀové projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci koupali‰tû Libotín s pfiipomínkami. Rada povûfiila
starostu podpisem v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch smluv.
Po skonãení jednání se radní rozjeli podívat do Sedlnic na novû postavenou víceúãelovou stavbu kulturnû informaãního
centra SnûÏenku, kde je umístûn sál se
‰piãkov˘m technick˘m vybavením, velkoplo‰nou obrazovkou, televizním studiem,
informaãním centrem, internetovou kavárnou, knihovnou, turistickou ubytovnou, jídelnou, restaurací, sportovním
sálem a kuÏelnou. Je to parádní vûc, jehoÏ
zfiízení ov‰em stálo pfies 6 mil. Kã a finanãní prostfiedky byly získány z mezinárodního programu EU Sapard. Rada dále
pokraãovala do Ostravy, kde nav‰tívila v˘stavu z dûl Bohumíra a Aloise JaroÀkov˘ch v prostoru ostravského muzea. Jsou
zde vystaveny obrazy malífie Bohumíra
JaroÀka a ruãnû malovaná keramika, dílo
Aloise JaroÀka. V‰e je v majetku ostravského podnikatele ing. Pavla ·míry, kter˘ má
zámûr ãasem tuto v˘stavu pfiestûhovat do
·tramberka a udûlat z ní trvalou expozici.
Podzim uÏ nás vyhání ze zahrad do tepla domovÛ a dává nám moÏnost si vydechnout od prací na zahradách a polích.
Je ãas si sednout k dobré knize nebo hudbû, udûlat si pohodlí a trochu si uÏít klidu, nebo si zajít na besedu k pfiátelÛm,
vÏdyÈ „K topení je nejlep‰í staré dfievo,
k pití staré víno, k dÛvûrn˘m sdûlením
stafií pfiátelé a ke ãtení stafií autofii“ (H. de
Balzac). Je prostû ãas…
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Vûra Michnová

Na slovíãko… pane âern˘
Skonãila turistická sezona, a tak jsem
si pozvala na slovíãko kastelána na‰í dominanty, Pavla âerného a zeptala se ho:
1. Jak se vám jeví leto‰ní turistická sezona?
Kupodivu patfií k tûm nejúspû‰nûj‰ím
za posledních pár let, i kdyÏ to nechápu,
protoÏe poãasí lákalo lidi spí‰e ke koupání, neÏ k turistice.
2. Kolik turistÛ nav‰tívilo Trúbu? Nezdá
se vám, Ïe pfiib˘vá turistÛ ze zahraniãí?
Hrad nav‰tívilo pfies 50 tis. turistÛ. TuristÛ ze zahraniãí je celkem dost, ale hodnû se vracejí emigranti, zjistili totiÏ, Ïe je
u nás nejkrásnûji a nejlevnûji.
3. Hypotetická otázka — Co byste vybudoval v areálu hradu, kdybyste mûl
hodnû penûz na rozhazování?
No, kdybych mûl tak hodnû penûz, asi
bych je rozhazoval nûkde jinde, ale jinak
bych splnil to, co nesplnili na‰i dûdci —
vybudoval bych zámeckou budovu s padacím mostem, nûco jako mal˘ Karl‰tejn,

jak to plánovali na zaãátku 20. století, a to
by byla ta povûstná tfie‰ínka na dortu ·tramberka.
Za rozhovor i ãas dûkuje V. M.

Ekologické okénko
RtuÈ teplomûru klesá ãím dál víc, opût
jsem tedy vybrala dal‰í téma z Desatera
domácí ekologie související i s topením
— ENERGIE aneb pomni, Ïe nejlep‰í je
ta energie, která nemusí b˘t vyrobena.
V âeské republice se 77,2 % elektfiiny
vyrábí v tepeln˘ch elektrárnách, 19,3 %
v jadern˘ch elektrárnách a 3,5% ve vodních elektrárnách. Pro Ïivotní prostfiedí
by bylo samozfiejmû mnohem lep‰í vyuÏívat více tzv. alternativních zdrojÛ energie
(vítr, slunce, men‰í vodní toky,…). To my
jako obãané aÏ tolik ovlivnit nemÛÏeme.
Kromû hledání nov˘ch zdrojÛ je v‰ak také v˘znamn˘m fie‰ením rozumné hospodafiení s energií, její co nejefektivnûj‰í vyuÏívání. A to mÛÏeme provozovat doma
a ‰etfiit tím pfiírodu i svou penûÏenku.
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VYTÁPùNÍ — z obrázku je patrné, Ïe
nejvíc energie se spotfiebuje na vytápûní.
v V obytn˘ch místnostech staãí teplota
20—21 °C. Zv˘‰ení teploty o 1 °C zv˘‰í spotfiebu o 6 %.
v Za tûlesa topení je vhodné umístit hliníkovou fólii nalepenou na zeì(sniÏuje pronikání tepla pfies zeì). Otopná
tûlesa nezakr˘váme.
v Utûsnit spáry v oknech a dvefiích.
v Vûtrání — krátce, ale vydatnû — aby se
vymûnil vzduch, ale neochladily stûny.
v Teplotu regulujeme sníÏením v˘konu
topidla, ne vûtráním.
v Tepelná pohoda v místnosti je dána nejen teplotou vzduchu, ale i teplotou
stûn, pfiedmûtÛ v místnosti, vlhkostí
vzduchu (lépe hodnû pfiedmûtÛ ze dfieva, vlhkost dobrá kolem 50—65 % —
udrÏujeme pomocí akvárií, kvûtin,…).
v Okna — jednoduch˘m oknem uniká
30 % energie, dvojit˘m 15 % a trojit˘m 8 %.
v Tepelná izolace — nejlépe venkovní —
chrání zdivo pfied povûtrnostními vlivy
a zvy‰uje tepelnou kapacitu budovy.
v Proti nadmûrnému ochlazování stavby
se chráníme tak, Ïe na severní stranu
budovy vysadíme nejlépe jehliãnaté
stromy ãi popínavé rostliny (napfi.
bfieãtan). Pokud moÏno volíme malá
okna. Na jiÏní stranu je vhodné vybudovat prosklená zádvefií, skleníky, zimní zahrady, která zachycují sluneãní
energii.
OH¤EV VODY
v Zafiízení na ohfiev vody sluneãním záfiením je schopno ohfiát aÏ 70 % teplé
uÏitkové vody. Pro osobu staãí plocha
2 metry ãtvereãní.
v Jednopákové baterie — ‰etfií vodu
a uspofií aÏ 30 % energie
VA¤ENÍ
v Velikost hrncÛ by mûla b˘t stejná jako
elektrická plot˘nka (prÛmûr plot˘nky
18 cm a hrnce 15 cm = promarnûní
30 % energie.)
v VyuÏíváme zbytkového tepla elektrick˘ch plot˘nek i trouby.

v Vafiením v „papiÀácích“ u‰etfiíme aÏ
50 % energie
v Také speciální hrnce z nerezové oceli
s tzv. sendviãov˘m dnem ‰etfií energii.
v PouÏíváme pokliãku.
v Sklokeramické desky na sporácích ‰etfií aÏ 47 % energie.
v Mikrovlné trouby a rychlovarné konvice ‰etfií ãas a energii.
CHLAZENÍ
v Ledniãka patfií k nejvût‰ím ÏroutÛm
energie, protoÏe jede pofiád. Za posledních 15 let klesla spotfieba energie
u ledniãek o polovinu. Pfii v˘bûru nového spotfiebiãe se tedy díváme na tzv.
energetické ‰títky — A — nejúspornûj‰í spotfiebiãe.
v Ledniãky umisÈujeme na chladnûj‰í
místo (okolní teplota o 1 °C vy‰‰í zv˘‰í
energetické nároky o 6 %).
v Ledniãku i mrazniãku pravidelnû odledÀujeme (námraza 1 cm zv˘‰í spotfiebu o 75 %).
PRANÍ
v Opût si pfii v˘bûru praãky v‰ímáme
energetického ‰títkování.
v Pereme prádlo jen opravdu za‰pinûné
a pokud moÏno plnou praãku.
ÎEHLENÍ
v VyuÏíváme zbytkové teplo v Ïehliãce
v V‰echno se Ïehlit nemusí.
OSVùTLENÍ
v PouÏíváme spí‰e mal˘ch zdrojÛ svûtla
(napfi. záfiivka nad pracovní deskou
v kuchyni)
v V nûkter˘ch místnostech, kde se svítí
dennû déle neÏ 1,5 hodiny se vyplatí v˘mûna Ïárovky za kompaktní záfiivku (20
W záfiivka odpovídá 100 W Ïárovce pfii
stejné úãinnosti). Vût‰í cena kompaktních záfiivek se tedy rychle vrátí. Zhasínání Ïárovek na dobu krat‰í neÏ 10 minut (u záfiivek 30 min) je pl˘tvání energií.
BATERIE
v Energeticky nároãn˘ v˘robek, kter˘ je
posléze nebezpeãn˘m odpadem. Vhodnûj‰í jsou baterie na mnohonásobné
dobíjení.
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OSTATNÍ SPOT¤EBIâE
v Mûli bychom se zamyslet nad tím, jestli
opravdu potfiebujeme v‰echny ty toustovaãe, topinkovaãe, fritézy,…
v Pfii koupi v˘robku je uÏiteãné se zajímat, jestli má vypínaã pfied transformátorem nebo aÏ za ním. Pokud má
totiÏ v˘robek vypínaã za transformátorem, spotfiebovává elektfiinu i kdyÏ je
vypnut˘. Platí to pro vût‰inu spotfiebiãÛ (televize, videa, HI-FI vûÏe, poãítaãe, tiskárny, faxy i nûkteré lampiãky.
Spotfieba není zanedbatelná. Vût‰inou
to odpovídá 15—30 % spotfieby, jako
by byl pfiístroj v chodu! Máme-li tedy
nûkolik takov˘ch „ÏroutÛ“, proteãe
nám bez uÏitku velké mnoÏství kWh.
Aby tomu tak nebylo, mÛÏeme pfiistroj
vypínat ze zásuvky nebo si pofiídit zásuvkovou li‰tu s vypínaãem.

Dne‰ní Ïivot si bez elektrické energie
vÛbec nedokáÏeme pfiedstavit. Mohli jsme
se o tom pfiesvûdãit pfii v˘padku elektrické energie v ãásti USA.
To jak moc energii vyuÏíváme a potfiebujeme si ale vût‰inou uvûdomujeme aÏ
nám ji vypnou. Jinak ji bereme jako samozfiejmost.
V pfiírodû jsou v‰echny procesy napojeny na jeden zdroj — SLUNCE. Je zachycována zelen˘mi rostlinami a pfiemûÀována v energii vyuÏitelnou dal‰ími organismy. Heslo k tomuto tématu tedy zní:
JEZDÍM NA SLUNCE — P¤ÍRODA
S vyuÏitím kníÏky Desatero domácí
ekologie od A. Máchala, kníÏky Aby se
nám rozsvítilo od Hnutí Duha a broÏurky
V˘chova ekologického spotfiebitele od
sdruÏení Rosa.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

Co se událo v Matefiské
‰kole na Zauliãí?

„Pivo obsahuje Ïenské hormony“, prohlásil jeden kamarád pfied sv˘mi kumpány. Aby tomuto tvrzení pfii‰li na kloub,
rozhodli se z ãistû vûdeck˘ch dÛvodÛ vypít kaÏd˘ 10 piv a zjistili, Ïe:
1. pfiibrali na váze
2. spoustu toho namluvili, aniÏ by nûco
podstatného vyjádfiili
3. mûli problémy s fiízením
4. bylo zdaleka nemoÏné logicky pfiem˘‰let
5. nepodafiilo se jim pfiiznat chybu,
i kdyÏ bylo naprosto jasné, Ïe se stala
6. kaÏd˘ z nich vûfiil, Ïe je stfiedem vesmíru
7. mûli bolesti hlavy a Ïádnou chuÈ na sex
8. jejich emoce se daly stûÏí ovládat
9. drÏeli se vzájemnû za ruce
10. a jako vrchol: museli kaÏd˘ch 10 minut na WC a to v‰ichni najednou
Dal‰í komentáfi je zbyteãn˘: pivo obsahuje Ïenské hormony!

Dne 2. 10. 2003 probûhlo spoleãné odpoledne rodiãÛ s dûtmi ve velkém oddûlení pod vedením p. uã. Hejlové. Maminky
i tatínkové si mûli moÏnost vyzkou‰et, jak
se dûlá svícen — stra‰id˘lko z dekorativních d˘ní. Rodiãe si odnesli svÛj v˘tvor
k dekoraci domÛ a paní uãitelka si odnesla pfiíjemn˘ pocit ze zdafiilého odpoledne
s rodiãi. Spoleãné akci s rodiãi pfiedcházelo peãení „‰trúdlÛ“ s vyuÏitím jablek ze
‰kolní zahrady za pomoci p. uã. Bergerové a dûtí. Dûti pak radostnû nabízely poho‰tûní sv˘m maminkám — tatínkÛm.

pfiipravila Mgr. Radka Krysová

V. M.
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Za zafiízení Pavla Bergerová

A uÏ je tu zase…

Policejní koutek

Krásné a sluneãné prázdniny ubûhly jako voda a my jsme se zase v‰ichni se‰li ve
‰kole…
…noví prvÀáãci zahájili svou povinnou
‰kolní docházku ve dvou prvních tfiídách
…k 1. 9. 2003 bylo zapsáno celkem 312
ÏákÛ
…16. 9. 2003 zhlédli Ïáci osm˘ch tfiíd
kulturní program BAV klubu v Pfiíbofie
…celá ‰kola se 26. 9. zapojila do akcí
v rámci ekologického projektového dne;
asi nejkrásnûj‰í záÏitek si v‰ichni odnesli
ze setkání se sokolníky a jejich svûfienci
— drav˘mi ptáky
…2. 10. v rámci dûjepisné exkurze nav‰tívila 7. B nedalek˘ zámek Kunín, kter˘
je novû renovován
Jsme sice teprve na zaãátku ‰kolního
roku, ale dûti si uÏ mohly odnést ze ‰koly
hodnû zajímav˘ch záÏitkÛ.

Milí spoluobãané,
zaãal podzim a s ním se prodluÏují noci. Do zamûstnání, nebo do ‰koly ãasto
vyjíÏdíme uÏ za tmy. Hodnû obyvatelÛ ·tramberka jezdí na kole. Chci v‰echny
upozornit, jak je nebezpeãné jezdit bez
osvûtlení. I kdyÏ si myslíte, Ïe silnice je
osvûtlená, viditelnost cyklistÛ je malá,
spl˘vají s pozadím a fiidiãi automobilÛ
ãasto reagují na poslední chvíli. Chci také
poÏádat rodiãe mal˘ch dûtí, aby je nenechali jezdit samotné a zajistili jim doprovod. Dûti velmi ãasto riskují a na silnici se
chovají jako na hfii‰ti. Vût‰ina z nás jsou
fiidiãi, nebo jezdí dopravními prostfiedky
a velmi dobfie ví, na jak závaÏn˘ problém
upozorÀuji.
V následujícím období se proto chceme
zamûfiit právû na kontroly cyklistÛ.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk.

Za Z· ·tramberk Jana Milichová

Jubilanti

Podzim v matefiské ‰kole

na mûsíc listopad 2003
V novém ‰kolním roce pfiivítala Matefiská ‰kola ·tramberk Bafiiny dûti v nov˘ch
upraven˘ch prostorách. Renovací pro‰ly
um˘várny dûtí a kuchyÀ ‰koly. I letos nabízíme rodiãÛm a hlavnû dûtem bohat˘
a pestr˘ program v M· i mimo ni. Dûti jiÏ
zhlédly loutkovou pohádku Perníková
chaloupka, pásmo pohádek v Kopfiivnici,
zúãastnily se v˘tvarné soutûÏe Plamínek
2003. Rodiãe se sv˘mi dûtmi se zapojili do
celosvûtové akce „ Ukliìme svût " a v poãtu 38 úãastníkÛ pomohli pfii úklidu rozlehlé zahrady matefiské ‰koly. Dal‰í úklid
plánujeme po opadání listí.
Pfiíjemné i kdyÏ chladné odpoledne
jsme strávili s dûtmi a rodiãi pfii pou‰tûní
drakÛ na fotbalovém hfii‰ti. Tû‰íme se na
„Podzimníãky“ ( akce rodiãÛ a dûtí), práci s listím a pfiírodními materiály, vánoãní odpoledne a na dal‰í pohádky.

70 let Marie Novobilská, DráÏné 868
75 let Sylva Bárová, Libotín 672
80 let Ludmila Slováãková, Závi‰ická 670
BoÏena Rusková, Kozina 802
81 let Drahoslava Jefiábková, Námûstí 3
Ludmila Bajerová, Dolní 231
82 let BoÏena Petrová, Kopec 95
Jaroslav Jefiábek, DráÏné 610
84 let Johana Janková, DráÏné 866
86 let Marie Va‰ková, Bafiiny 701
96 let Marie Melãáková, Zauliãí 144

Blahopfiejeme

Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny
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Sbor pro obãanské záleÏitosti

·tramberk – Fren‰tát p. R.
zaãátek prvního zápasu je
v 9.00 hod.

Narozené dûti za záfií:
Denis Bzirsk˘, Dolní Ba‰ta 390
Josef Dostál, Dolní 217
Darina Ferencová, Bafiiny 815
Monika Klop‰toková, Závi‰ická 888
Katefiina Matu‰ová, Bafiiny 731
David Václavínek, Kozina 540
Sbor pro obãanské záleÏitosti

Zemfielí za záfií:
Rudolf Hoìák, Bafiiny 722
Josef Hykel, Tamovice 319
Ludmila Jandová, Závi‰ická 44
Josef Najvar, K oãnímu 660
Lubomír Randus, DráÏné 512
Anna Sochová, Bafiiny 781
Sbor pro obãanské záleÏitosti

Kam za sportem
Volejbal:
tûlocviãna na Zauliãí
Îeny — oblastní pfiebor
15. 11. 2003 ·tramberk – Fr˘dlant nad
Ostravicí — 2 zápasy
zaãátky utkání v 10.00 hod.
a ve 13.00 hod.
29. 11. 2003 ·tramberk – Vratimov — 2
zápasy
zaãátky utkání v 10.00 hod.
a ve 13.00 hod.
Juniorky — oblastní pfiebor
16. 11. 2003 ·tramberk, Fr˘dek–Místek B,
Fren‰tát p. R. a Dobrá
zaãátek 1. utkání v 9.00 hod.
Kadeti — oblastní pfiebor
22. 11. 2003 ·tramberk – Fr˘dek–Místek
Fren‰tát p. R. – Ra‰kovice
Fren‰tát p. R. – Fr˘dek–Místek
·tramberk – Ra‰kovice

Turnaj smí‰en˘ch ãtvefiic (2+2)
ve volejbale
1. 11. 2003
pofiádají spoleãnû DDM ·tramberk
a TJ Kotouã, oddíl volejbalu
prezence od 7.00 do 7.30 hod.,
startovné 200 Kã/druÏstvo
pfiihlá‰ky na adrese: Regina ·mahlíková,
Zauliãí 192, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 812 887,
e-mail: xjsvoboda@centrum.cz
Omezen˘ poãet — nejv˘‰e 30 druÏstev

Kam za zábavou v pátky
a soboty?
Apolo bar ve ·tramberku na Námûstí
nabízí zákazníkÛm Kartu klienta s 20 %
slevou na konzumaci.
Tuto kartu si vyzvednete u vedoucího
provozu pfii první náv‰tûvû na poÏádání.
Sleva se t˘ká konzumace nealko a alko
nápojÛ vãetnû jídla.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í personál vinárny a restaurace Apolo baru.

Kam do spoleãnosti
a za kulturou?
SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
vás srdeãnû zve
na svÛj podzimní koncert
Veãer slavn˘ch pochodÛ
v sobotu 8. 11. 2003 v 17.00 hod.
v sále Kulturního domu na Námûstí
hosty koncertu budou
Mgr. Stanislav Horák
a Mgr. Karel Bûlohoubek
vstupné dobrovolné
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Mûsto ·tramberk vás zve
na jubilejní X. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 14. 11. 2003
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku od 19.00 do 23.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
Vstupné místenkové 75 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od úter˘ 4. 11. 2003 dennû mimo
pondûlí v dobû od 9.00—12.00 hod.
a od 12.30—16.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se potû‰it,
zazpívat si a ochutnat leto‰ní úrodu vín
z jiÏní Moravy, které vám nabídne
Galerie vín pod radnicí
manÏelÛ Stfiechov˘ch

Mûsto ·tramberk vás v‰echny zve
na vernisáÏ v˘stavy betlémÛ

·tramberské Vánoce,
která bude zahájena
v nedûli 16. 11. 2003 v 15.00 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana.
V programu vystoupí ‰tramberská
hudební skupina Ogafii
a Chrámov˘ sbor s lidov˘mi
i ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá do 16. 12. 2003.
Otevfieno dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.

Nedûle 9. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
CHLADNOKREVNù
Kriminální thriller, titulky, od 15 let
DUSTIN HOFFMAN ve svém novém filmu
plném soubojÛ velmistrÛ podrazÛ.
Nedûle 16. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KILL BILL
Akãní, titulky, od 15 let
Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po pûti letech komatu se „Nevûsta“ vydává na cestu pomsty. V hl. rolích
hrají UMA THURMAN a DAVID CARRADINE. ReÏie a scénáfi Quentin Tarantino.
Nedûle 23. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
PLNOU PAROU VZAD!
Komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘
Vypadalo to na bájeãnou prázdninovou
cestu po Karibiku, ale ukazuje se, Ïe spolucestující nejsou úplnû standartní v˘letníci. V‰e zachrání ‰védsk˘ bikini team.
Nedûle 30. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
CO TA HOLKA CHCE
Komedie, titulky, 105 min, od 12 let
Bláznivá romantická komedie o hledání
otce a Ïivotní lásky.
NA MùSÍC PROSINEC P¤IPRAVUJEME
FANFAN TULIPÁN, ·VINDLÍ¤I,
PRAVIDLA VÁ·Nù

V˘zva pro obãany

Program kina ·tramberk
na mûsíc listopad 2003
Nedûle 2. 11. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
JOHNNY ENGLISH
·pionáÏní komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘
Mr. Bean alias ROWAN ATKINSON neví
co je strach, neví co je nebezpeãí, neví
vlastnû vÛbec nic.

JelikoÏ je na‰e mûsteãko v období turistické sezony, tj. od dubna do záfií hojnû
nav‰tûvováno turisty z tuzemska i ciziny
a mûsto nemá dostateãné ubytovací kapacity, vyz˘váme obãany, ktefií by mohli, nebo chtûli v sezonu nabídnout ubytování
v soukromí pro pfií‰tí období, aby se pfiihlásili na tel. 556 812 085 nebo osobnû na
Mûstském informaãním centru.
Dûkujeme.

·tramberské novinky 8

V. M.

Anketa — kabelová
televize na Bafiinách
VáÏení obyvatelé Bafiin! (obyvatelé bytov˘ch i rodinn˘ch domÛ)
Anketa skonãila oãekávan˘m zájmem
(tj. cca 10 %)
V˘stavba kabelové sítû rozvodu bude
tedy probíhat rekonstrukcí, tj.
— rekonstrukcí (doplnûním a postupnou v˘mûnou) hlavní stanice (pfiidávání programÛ)
— v nejbliÏ‰í dobû (cca 1 mûsíc) dojde
ke zprovoznûní 2—3 programÛ (hudební stanice O, program STv2 + ev.
sportovní program (EuroSport,
event. Galaxiesport)
dal‰í programy a programové nabídky bûhem pfií‰tího roku
— rekonstrukcí stávající sítû pfievûsÛ
— rekonstrukcí stávající sítû domovních rozvodÛ tak, aby bylo moÏné
dodávat 45 programÛ ve 3 nabídkách a nabízet datové (internet)
a telefonní sluÏby
Domy a vchody zájemcÛ (dle ankety)
budou fie‰eny pfiednostnû.
V‰em v anketû zúãastnûn˘m dûkujeme
za projeven˘ zájem a spolupráci.
Zhotovitel kabelového rozvodu na Bafiinách
CATsPER, s. r. o.

mûn za uÏití repertoáru OSA“ a nezapomeÀte akce hlásit vÏdy 15 dní dopfiedu
s pfiiloÏen˘m soupisem skladeb na v˘‰e
uvedenou adresu, nebo prostfiednictvím
mûstského úfiadu. Za nedodrÏení ukládá
OSA celkem vysoké pokuty.
OSA vybírá poplatky i za reprodukovanou hudbu, napfi. ve vefiejn˘ch prostorech
(restaurace) nebo za hudbu uÏívanou pfii
cviãení (aerobic) apod. JelikoÏ jsou velmi
pfiísné kontroly ze strany OSA, bylo by
dobré si v‰echny informace a podmínky
zjistit a dodrÏovat.
V. M.

Ble‰í trh 24. 11.—30. 11. 2003
v Domû dûtí a mládeÏe ·tramberk,
NádraÏní 450
Otevfieno od 9.00 do 17.00 hod.
Máte doma vûci, které nepotfiebujete
a druh˘m udûlají radost?
Pfiíjem zboÏí v prÛbûhu celé akce.

Inzeráty
• Prodám rekreaãní domek na Libotínû
s moÏností trvalého bydlení. Pozemek 432
m2 s vlastní studnou a septikem, obestavûn˘
prostor 630 m3 vãetnû garáÏe a sklepÛ. Cena
dohodou. Tel. 608 415 872, 777 234 547

Upozornûní
Upozornûní pro v‰echny podnikatele,
organizace, spolky a sdruÏení:
Ochrann˘ svaz autorsk˘ pfiestûhoval
své sídlo z Hranic na Moravû do Ostravy:
adresa — OSA — Ochrann˘ svaz autorsk˘
pro práva k dílÛm hudebním, Zahradní 10,
702 00 Ostrava, tel. 596 113 611, fax:
596 113 610
Formuláfie „Îádost OSA“ je moÏné si
vyzvednout na oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu
u Vûry Michnové, KD Námûstí 11 i nahlédnout do „SazebníkÛ autorsk˘ch od-

• Bydlete zdravû. Ochrann˘ nástfiik proti
plísním progresivní metodou nejnovûj‰ími
chemick˘mi prostfiedky. Tel. 556 852 650

• âi‰tûní kobercÛ a ãalounûní strojem zn.
Kärcher 6 aÏ 8 Kã/m2. BliÏ‰í informace
a objednávky: mobilní telefon 721 565 837
nebo prodejna kvûtin v Domû sluÏeb na
NádraÏní ulici.

• Odkoupím pozemek ve ·tramberku —
tel. 606 741 159
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Chov drÛbeÏe — Závi‰ice
(rozcestí ke ·tramberku)

Prodej
jateãn˘ch
KRÒT

Stolafiství Va V
Výroba nábytku na míru
\ Kuchyňské linky \
\ Obývací stěny \
\ Vestavěné skříně \
\ Dětské pokoje \
\ Plovoucí podlahy \
Vše za příznivé ceny

Cena 50 Kã/kg
kaÏdou sobotu
od 8.00 do 10.00 hod.

informace na tel. ãísle
556 856 091,
728 280 859

Roman Vašut
Pod Zahradami 1293
Kopřivnice 742 21
Tel. 604 405 264
604 307 191
IČO: 731 26 292

Tesafiské práce
pergoly sruby
střechy chatky

Jan Hrouda
Štramberk
+420 721 910 322
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Pavel Geryk, Riegrova 3,
741 01 Nový Jičín, mobil: 776 233 030

KOMPLEXNÍ NABÍDKA
INTERIÉROV¯CH PRACÍ
Možnost prodeje i s montáží v Plovoucích
laminátových, třívrstvých dřevěných,
mozaiky a korkových podlah v PVC,
linoleum, bytové, zátěžové a obkladové
koberce v Rekonstrukce starých
dřevěných podlah v Vyrovnávací
stěrkové hmoty včetně realizace v
Sádrokartonové příčky a stropní
podhledy, minerální podhledy v
Elektroinstalace, voda — topení v
Povrchová úprava stěn — Gotele v
Osobní doprava materiálu v Zaměření,
odborná konzultace s klientem zdarma

Vaše spokojenost je náš cíl

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

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

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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800 – 1600 – Pondûlí – âtvrtek
800 – 2000 – Pátek – Sobota
800 – 1800 – Nedûle
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Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
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