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…z jednání rady
Ohlédnutí za leto‰ním létem sk˘tá
opravdu rozpaãitost a rozãarování. Kam
se nám schovalo? Jediní, ktefií jsou spokojeni s leto‰ní podobou léta, jsou houbafii.
Bylo fieãeno, Ïe leto‰ní úroda hub je nejv˘nosnûj‰í za posledních dvacet let. Záfií
je mûsíc, kdy si léto podává ruku s podzimem a co nám pfiipravuje? „Co srpen nedovafiil, záfií nedosmaÏí. Záfiijov˘ dé‰È polím potrava, záfiijové spr‰ky pro víno otrava. Ozve-li se v záfií hrom, bude v zimû zavát kaÏd˘ strom." Co z toho nás ãeká, nikdo neví.
Rada mûsta se na svém 45. zasedání zab˘vala pfiípravou DnÛ evropského dûdictví. Zahájení této akce v na‰í republice se
koná 2. a 3. záfií v Chrudimi. Pro leto‰ní
rok bylo vybráno téma „Nov˘ Ïivot v historickém prostfiedí“. Ve ·tramberku probûhne o víkendu 17.—18. 9. 2005. Dal‰í
zpráva byla o ãinnosti komise regeneraãní. Je to komise ponûkud specifická, je
sloÏená z pfiedsedÛ a ãlenÛ nûkter˘ch komisí, zástupcÛ mûsta a zástupcÛ památkové péãe. Jejím úkolem je dbát na naplÀování Programu regenerace v oblasti památkové péãe. Problematick˘, jako i v minul˘ch letech, je pozdní pfiísun financí
z Ministerstva kultury âR, Ïádné dal‰í finanãní zdroje po zru‰ení okresního úfiadu a také neobjektivní pfiístup odborníkÛ
na památkovou péãi právû z MK âR zejména ke zpÛsobu záchrany rouben˘ch
stavení. Zpráva o stavu kulturních památek ve mûstû seznámila radní se situací
v na‰em mûstû v této oblasti. V souãas-

nosti máme v ústfiedním seznamu nemovit˘ch kulturních památek 135 objektÛ
na území mûsta. Z tohoto poãtu je 16 ve
vlastnictví mûsta, 2 ve vlastnictví církve
fiímskokatolické, 1 ve vlastnictví Kotouãe
·tramberk, spol. s r. o. a ostatní jsou ve
vlastnictví fyzick˘ch osob. Díky aktivitû
vedení mûsta pfii tvorbû podmínek k Ïivotu v letech 1990—1998 a díky majitelÛm
památek se podafiilo mnohé dlouhodobû
zanedbávané památky zachránit. Pfiispûl
k tomu i v roce 1994 zastupitelstvem
schválen˘ Program regenerace a v roce
2002 aktualizovaná Koncepce a priority
programu regenerace mûstské památkové rezervace ·tramberk pro období 20032007. Ale ne v‰e je úplnû v pofiádku, existují i v dne‰ní dobû problémy, jako napfi.
havarijní stav mûstského opevnûní na nûkolika místech nebo zanedbaná údrÏba
nûkter˘ch památek v soukromí fyzick˘ch
osob a jako dal‰í by mûly pfiijít na fiadu
drobnûj‰í památky, jako boÏí muka, so‰ky, nejednotnost stfie‰ních krytin apod.
Komplexnû se péãí o nemovité kulturní
památky ve mûstû nezab˘vá nikdo, pouze
ãásteãnû se touto problematikou zab˘vají
komise rozvoje a regeneraãní. Také pfiíspûvky z MK âR na opravu památek na
území mûsta ·tramberka se za poslední 3
roky sníÏily na jednu ãtvrtinu, jen pro
pfiíklad: v roce 2002 ãinil pfiíspûvek 1640
tis. a v roce 2005 400 tis.
Poslední zprávou bylo hodnocení ãinnosti práce Rady mûsta ·tramberka za I.
pololetí roku 2005.
Zprávy zpracoval a pfiedloÏil starosta
mûsta ing. Jan Socha a rada v‰echny zprávy vzala na vûdomí.

V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala odkupy a prodeji pozemkÛ, které pak doporuãila zastupitelstvu k projednání a jeden odprodej v oblasti Pískovny
nedoporuãila ke schválení. Byla schválena dohoda o vstupu na pozemek mûsta
s SmVak Ostrava a pronájmy pozemkÛ.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada schválila smlouvu o dílo s Agenturou
pro rozvoj mûst a obcí, s. r. o. Praha na vypracování a zaji‰tûní podání komplexní
Ïádosti o finanãní podporu z âR na projekt stavebních úprav a udrÏovacích prací
na místních komunikacích v na‰em mûstû a povûfiila starostu podpisem této
smlouvy. Bylo schváleno udûlení plné
moci mûstu Novému Jiãínu k uzavfiení
smlouvy k zaji‰tûní ostatní dopravní obsluÏnosti na území okresu Nov˘ Jiãín na
rok 2006 s pfiíslu‰n˘mi dopravci, byla
schválena zfiizovací listina ‰kolské rady
Základní a Matefiské ‰koly ·tramberk
v souladu se zákonem ã. 561/2004 Sb
o vzdûlávání s platností od 1. 11. 2005, dále byly schváleny nové hodinové sazby za
provoz vozidel oddûlení TS mûsta ·tramberka s platností od 1. 9. 2005 a nebyla
schválena Ïádost pana Pavla RÛÏiãky
o sníÏení v˘mûry pronajat˘ch prostorÛ.
Rada doporuãila zastupitelstvu k projednání smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoãtu Moravskoslezského kraje v rámci
programÛ na podporu a rozvoj venkova
na pÛdní vestavbu v domû ãp. 31 na Námûstí (Muzeum Novojiãínska), kde vznikne nová galerie a na stavbu víceúãelového
hfii‰tû nadace Duhová energie. Dále rada
doporuãila zastupitelstvu k projednání
smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na koupali‰tû na Libotínû s BP projektem, s. r. o. Ostrava s pfiipomínkami,
návrh obecnû závazné vyhlá‰ky o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ s platností od 1. 1. 2006 a nákup nové
sekaãky. Rada vzala na vûdomí informaci
o programu partnerského setkání mûst
v polské Sandomûfii.

Dûtem zaãal nov˘ ‰kolní rok a rodiãÛm
opût pfiíjemné starosti s kontrolou ratolestí, uãením, domácími úkoly apod. Ale
v‰e musí ãlovíãek i ãlovûk zvládnout a je
potfieba urãité trpûlivosti, nadhledu i nûkdy humoru, aby to v‰ichni bez úrazu
pfieÏili. „Humor a vtip jsou vûci pfiíjemné
a ãasto neskonale uÏiteãné“ (Cicero). Není co dodat, snad jen to, Ïe bych nám
v‰em pfiála je‰tû to babí léto, trochu sluníãka a tepla.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane Durãáku…
Dnes jsem zaskoãila na slovíãko za panem Ale‰em Durãákem, pracovníkem
Muzea ZdeÀka Buriana a velk˘m ctitelem
a obdivovatelem díla ZdeÀka Buriana.
V leto‰ním roce se spojily síly mûsta
·tramberka, mûsta Kopfiivnice a Muzea
Novojiãínska ve spolupráci na projektu
pfiedstavení regionální v˘znamné osobnosti ZdeÀka Buriana a tyto snahy vyvrcholily spoleãnou akcí T˘dnem se ZdeÀkem Burianem v rodném kraji.
1. Jaké akce probûhly v tomto roce pfii
pfiíleÏitosti 100. v˘roãí narození ZdeÀka
Buriana?
Nejvût‰í událostí roku, pfiesahující
sv˘m v˘znamem hranice na‰í vlasti, je
v tomto smûru aktuální v˘stava ZDENùK
BURIAN v Jízdárnû PraÏského hradu, která byla zahájena 1. dubna prezidentem
republiky Václavem Klausem. Podobnû
reprezentativní v˘stavu rovnûÏ pfiipravuje
i Moravské zemské muzeum v Brnû.
VraÈme se v‰ak do na‰eho regionu, tedy
do míst, kde se umûlec narodil a kde lze
dodnes nacházet jeho inspiraãní zdroje.
První leto‰ní jubilejní v˘stava vÛbec byla
zahájena ve ·tramberku, a to pfiesnû
v den 100. v˘roãí malífiova narození, tedy
11. února 2005. Nesla název PODIVUHODNÉ CESTY a byla vûnována ilustracím Zd. Buriana ke knihám spisovatele
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J. Verna a filmÛm reÏiséra Karla Zemana.
Byla následována v˘stavou CESTA DO
PRAVùKU SE ZDE≈KEM BURIANEM,
kterou pro ctitele malífiov˘ch umûleck˘ch rekonstrukcí zaniklého svûta pfiipravilo Muzeum Novojiãínska v Novém Jiãínû. V Kopfiivnici, Novém Jiãínû a ·tramberku byly pfiipraveny dûtské v˘tvarné
soutûÏe na „burianovská témata“ pro rÛzné vûkové kategorie. V‰echna tfii mûsta se
podílela na spoleãném projektu T¯DEN
SE ZDE≈KEM BURIANEM V RODNÉM
KRAJI, nad nímÏ pfievzal zá‰titu hejtman
Moravskoslezského kraje, ing. EvÏen To‰enovsk˘. KaÏd˘ den byl vûnován nejrÛznûj‰ím aktivitám pfiibliÏujícím umûlcÛv
Ïivot a dílo (putování po stopách Zd. Buriana v Kopfiivnici a ve ·tramberku, dokumentární film, hudební ukázky malífiovy kytarové hry, burza knih a pfiedev‰ím
celostátní odborná konference), k dispozici byla rovnûÏ pfiíleÏitostná razítka, pamûtní list apod. V budovû Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje v Ostravû byla otevfiena putovní malífiova v˘stava THE
PATH OF BRAVERY AND ADVENTURE —
ZDENùK BURIAN AND HIS WORLD, kterou od r. 2002 obdivovali náv‰tûvníci
‰védského Stockholmu a Kisy, norského
Osla, loty‰ské Rigy, nigerijské Abuji, polsk˘ch Katovic a slovensk˘ch Ko‰ic. V souãasné dobû probíhá v na‰em ‰tramberském muzeu druhá jubilejní v˘stava KNIHY DÎUNGLÍ, vûnovaná ilustracím Zd. Buriana ke knihám J. R. Kiplinga, D. G. Mukerdjiho a L. Rousseleta. Nová v˘stava
k umûlcovu v˘znamnému v˘roãí bude brzy zahájena i v kopfiivnické ·ustalovû vile.
2. Která z akcí se Vám zdála nejzajímavûj‰í a proã?
Zajímavé a dÛleÏité jsou v‰echny.
Zd. Burian si na‰i pozornost zaslouÏí,
a proto kaÏdá iniciativa je vítána. Skvûlá
byla kupfi. ‰tramberská konference, která
pfiinesla velmi mnoho nov˘ch podnûtÛ.
3. Jak se díváte na spojení 3 subjektÛ
pfii pofiádání takov˘chto akcí?
Muzeum Zd. Buriana nezÛstalo ve sv˘ch
snahách osamoceno, a to je jistû dobfie.

Úspûch celé akce zavazuje, ale je také
pfiíslibem do budoucna. Spolupráci hodnotím velmi kladnû, v‰e bylo peãlivû pfiipraveno a koordinace byla pfiesná. V‰ichni pracovali s nad‰ením a „nad rámec
sv˘ch povinností“.
4. A co avízovan˘ sborník s katalogem
v˘stav?
Sborník tvofií symbolickou teãku za leto‰ním malífiov˘m v˘roãím. Mûl by ãtenáfiÛm pfiiblíÏit v‰echny aktivity vûnované
umûlcovu jubileu v rodném kraji. Bude
rozdûlen na dvû ãásti — textovou a obrazovou. Ta první pfiinese pfiíspûvky ze ‰tramberské konference a nové literární práce,
vytváfiené v˘luãnû pro tento sborník; druhá
pak ve vybran˘ch reprodukcích pfiipomene
jednotlivé leto‰ní malífiovy v˘stavy v na‰em
regionu. Uzávûrka je 31. 10. 2005, sborník
by mûl vyjít je‰tû pfied Vánocemi.
5. Co nejvíce byste pfiál do budoucna
pro ZdeÀka Buriana?
Potû‰ilo by mû, kdyby zv˘‰ená pozornost odborné i laické vefiejnosti k osobû
Mistra Buriana, které jsem v muzeu velmi
ãasto svûdkem, nebyla omezena jen malífiov˘m kulat˘m v˘roãím. Je obdivuhodné,
kolik náv‰tûvníkÛ umûlcovo dílo dÛvûrnû
zná a vyhledává. Svûdãí to o mimofiádné
oblibû a to je dobré znamení. Dílo, které
nepfiestává oslovovat, nikdy nezanikne.
Za ãas i rozhovor dûkuje V. M.

Mûstsk˘ úfiad informuje
VáÏení obãané,
spoleãnost Bohemie Impex ze Zlína vás
zve na pfiedná‰ku a bezplatnou zdravotní
konzultaci t˘kající se bolestí pátefie, svalÛ, kloubÛ (artrózy), revmatismu, osteoporózy, nabízí moÏnost mûfiení hladiny
krevního cukru a krevního tlaku.
Pfiedná‰ka a následné konzultace budou probíhat v prostorách Domu s peãovatelskou sluÏbou ve ·tramberku na Bafiinách dne 7. 9. 2005 od 13 hod.
Podrobnûj‰í informace lze získat na tel.
577 225 535.
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MAINSYS aneb chcete b˘t
informováni ãastûji a operativnûji?
MÛÏete b˘t informováni z Mûstského
úfiadu operativnû na mobil nebo poãítaã
zasíláním krátk˘ch zpráv, a to bezplatnû!
Zku‰ební vysílání MAINSYSu zaãalo 1. 7.
2005. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ka v ·N
5/2005 a na www.stramberk.cz.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka.

Nabídka zamûstnání
Mûsto ·tramberk tímto zvefiejÀuje
moÏnost zamûstnání na Mûstském informaãním centru ve ·tramberku, Námûstí
496 na dobu urãitou a to od 1. 10. 2005
do 31. 3. 2006, s pracovní dobou úter˘ —
nedûle, s 25 hodinov˘m úvazkem t˘dnû.
Podmínky: stfiední vzdûlání s maturitou, nutná znalost cizího jazyka, v˘hodou
anglick˘ nebo nûmeck˘ jazyk, dobrá znalost práce s PC — Windows 98/XP, Open
Offis a OCR programy, orientace v HTML,
základní ovládání grafick˘ch programÛ
a organizaãní a verbální schopnosti. Uzávûrka podání Ïádosti je 21. 9. 2005.
Podrobnûj‰í informace poskytne
Eva Vefimifiovská, tajemnice

Zprávy z Matefiské ‰koly
âas prázdnin, rodinn˘ch dovolen˘ch
skonãil. Sluníãka jsme si moc neuÏili
a pûkného poãasí rovnûÏ. KaÏd˘ urãitû po
svém se snaÏil dovolenou zpfiíjemnit sobû
i okolí.
Matefiská ‰kola má za sebou ne zrovna
jednoduchou celkovou rekonstrukci elektrorozvodÛ, malování a nástfiiky soklÛ
v celé budovû. Provoz byl 5 t˘dnÛ pfieru‰en. Je‰tû 14 dnÛ pfied zahájením provozu
bylo zafiízení M· jako jedno velké staveni‰tû uvnitfi budovy. Bûhem posledních
dvou t˘dnÛ se v‰ak v‰e zmûnilo. Díky trpûlivosti, ‰ikovnosti a odpovûdného pfiístupu ‰kolnice paní Petrá‰ové a v˘dejãí

stravy paní Tobolové mohl b˘t provoz matefiské ‰koly v termínu zahájen. Bez jejich
úsilí a zv˘‰eného pracovního nasazení by
tomu urãitû tak nebylo. Za celkové zvládnutí tohoto nároãného úkolu ãasto v „bojov˘ch“ podmínkách jim moc dûkuji.
Podûkování patfií rovnûÏ pracovníkÛm
Technick˘ch sluÏeb mûsta ·tramberka,
ktefií pomáhali se stûhováním nábytku.
Samy bychom to sotva zvládly.
Vedení Z· spolu s panem ‰kolníkem
nám pomohlo v poskytnutí prostoru
k uloÏení nov˘ch stolÛ, Ïidlí a lehátek
vãetnû lÛÏkovin, televize a videa, které by
se jinak nedaly u‰etfiit pfied po‰kozením.
Za ochotu a laskavost jim moc dûkuji.
Vûfiím, Ïe v závûru prázdnin se staãily
pracovnice M· zotavit a naãerpat síly k zahájení nového ‰kolního roku. Také pedagogick˘m pracovnicím pfieji pfiíjemn˘ start
do nového ‰kolního roku v inovovaném
prostfiedí M·, hodnû sluníãka, radosti, co
nejménû starostí v jejich nároãné práci.
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka M· Zauliãí

Informace o organizaci
‰kolního roku 2005/2006
➢ Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním
roce 2005/2006 zaãne ve v‰ech základních, stfiedních a speciálních ‰kolách
ve ãtvrtek 1. 9. 2005. Vyuãování bude
v I. pololetí ukonãeno v úter˘ 31. 1.
2006. Období ‰kolního vyuãování ve II.
pololetí bude ukonãeno v pátek 30. 6.
2006.
➢ Podzimní prázdniny pfiipadnou na
stfiedu 26. 10. a ãtvrtek 27. 10. 2005.
➢ Vánoãní prázdniny budou zahájeny
v pátek 23. 12. 2005 a skonãí v pondûlí 2. 1. 2006. Vyuãování zaãne v úter˘
3. 1. 2006.
➢ Jednodenní pololetní prázdniny pfiipadnou na pátek 3. února 2006.
➢ Jarní prázdniny v délce 1 t˘dne budou
v okrese Nov˘ Jiãín od pondûlí 20. 2.
2006 do nedûle 26. 2. 2006.
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➢ Velikonoãní prázdniny pfiipadnou na
ãtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2006
➢ Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. 7. 2006 do pátku 1. 9. 2006
➢ Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním
roce 2006/2007 zaãne 4. 9. 2007.
(Pfievzato ze Zpravodaje mûsta Pfiíbora — V. M.)

Zemfielí:
Josef Hoìák
BlaÏena Hyklová
Stanislava Novobilská

Upfiímnou soustrast

Spoleãenská rubrika
Technická správa
informuje

Jubilanti
na mûsíc záfií 2005
70 let AneÏka Svobodová, Horní Ba‰ta
Stanislav Lunda, K oãnímu
75 let Ludmila BartoÀová, Bafiiny
Alois Holub, Kozina
Jarmila Olejníková, Záuliãí
80 let BoÏena Bárová, Záuliãí

UpozorÀujeme obãany, Ïe 28. záfií 2005
je státní svátek. NezapomeÀte pfiipravit
popelnice k odvozu.
Josef Va‰ek, ved. odd. TS

Upozornûní pro obãany a firmy
mûsta

82 let BoÏena Lacinová, Dolní
85 let Anna Kramoli‰ová, Záuliãí
Anna Purmenská, NádraÏní
88 let Jaroslav Ja‰ek, Hornychovice

Rada mûsta na svém 45. zasedání dne
18. 8. 2005 schválila s platností od 1. 9.
2005 zv˘‰ení hodinov˘ch sazeb za provoz
vozidel oddûlení TS ·tramberk:
TRAKTOR
AVIA
MULTICAR

89 let Marie Havranová, Kozina
92 let Ladislav BartoÀ, Kozina

Marie S˘korová,
pracovnice oddûlení TS ·tramberk

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 za mûsto Ing. Jan Socha

Narozené dûti
za ãervenec 2005
Natálie Ja‰ková
Tomá‰ Kelnar
·imon Kvita
Ondfiej Sopuch

550 Kã/hod.
400 Kã/hod.
350 Kã/hod.

Podûkování
Mûsto ·tramberk dûkuje ãlenÛm dûtského divadelního souboru za pomoc pfii
organizaci vydafiené akce Rozlouãení
s prázdninami na stra‰idelném hradû,
které spolupofiádalo s Technoprojektem,
a. s. Ostrava a DDM ·tramberk v nedûli
28. 8. 2005. Dûkujeme pracovníkÛm
DDM Kopfiivnice, kastelánce Karolinû Le‰inské, ãlenÛm komise mládeÏe, sportu,
vyuÏití volného ãasu a ‰kolské a také
v‰em dobrovolníkÛm.
V. M.
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Blahopfiání
âlenové divadelního souboru Divadla
pod vûÏí srdeãnû blahopfiejí své dlouholeté ãlence AneÏce Svobodové k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu.

Program kina ·tramberk
na mûsíc záfií 2005
Nedûle 4. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
BUë V KLIDU
Thriller, komedie, 118 min, titulky, od 12 let
KaÏd˘ chce b˘t superstar. John Travolta
a Uma Thurman v hlavních rolích filmu
o nevyzpytatelném filmovém prÛmyslu,
ruské mafii a talentované zpûvaãce Lindû
Moonové.
Nedûle 11. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
STOPA¤ÒV PRÒVODCE PO GALAXII
Sci-fi, komedie, 110 min, titulky, pfiístupn˘
Nepropadejte panice! Ani kdyÏ stopujete
v Ïupanu. Martin Freeman, v hl. roli, proÏívá dal‰í z fiady sv˘ch ‰patn˘ch dnÛ.
Nedûle 18. 9. v 17.00 a 17.30 vst. 49 Kã
NùCO JAKO LÁSKA
Romantická kom., 107 min, titulky, pfiíst.
Film Nûco jako láska vypráví pfiíbûh Olivera a Emily — dvou zcela odli‰n˘ch lidí,
ktefií se pfied sedmi lety potkali na palubû
letadla a uÏ tehdy si uvûdomili, Ïe se k sobû snad ani nemohou hodit ménû.
Nedûle 25. 9. v 17.00 vst. 44 Kã
MADAGASKAR
Animovaná komedie, 85 min, ãeská verze,
pfiístupn˘.
Z dílny tvÛrcÛ komedií ·rek a Pfiíbûh Ïraloka. Do kin pfiichází dal‰í animovan˘ zázrak — Madagaskar. Hlavními hrdiny pfiíbûhu jsou ãtyfii rozmazlená zvífiátka
z New Yorské ZOO.
NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
OCHRÁNCE, BATMAN BEGINS
P¤Í·ERNÁ TCH¯Nù, VÁLKA SVùTÒ

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
Technoprojekt, a. s. Ostrava
a Svaz zahrádkáfiÛ z Kopfiivnice
zvou v‰echny zájemce
a obdivovatele kvûtin
na Jifiinkovou slavnost
na hrad ·tramberk
— v˘stava podzimních kvûtin —
která bude probíhat ve dnech
3.—4. 9. 2005

Mûsto ·tramberk vás zve na poslední
promenádní koncert
·tramberského kulturního léta
v nedûli 4. 9. 2005 v 15.00 hod.
do Národního sadu
vystoupí SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru
mûsta ·tramberka
vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncert nekoná

Ve dnech 3. a 4. 9. 2005 bude
probíhat akce Závod historick˘ch
vozidel pod Trúbou, kde se jedná
o vzpomínkovou akci na závody
kdysi pofiádané na tomto okruhu.
Historická vozidla budou projíÏdût
i Námûstím

Ve dnech 10. 9.—11. 9. 2005
pofiádá firma
·míra–print, s. r. o. Ostrava
2. roãník ·tramberské trubky,
festival dechovky a piva
v dobû od 11. do 18.00 hod.
bude ãásteãná dopravní úzávûra
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VáÏení hudební pfiátelé,
jak jiÏ moÏná víte, vokálnímu souboru
Facies musicae z Kopfiivnice
se dostalo cti koncertovat spoleãnû
s v˘znamnou japonskou klavíristkou
Yukiko Sawa. ProtoÏe nebylo
v na‰ich silách zorganizovat koncerty
ve v‰ech mûstech, dovolujeme si
tímto pozvat obãany na koncert, kter˘
se uskuteãní v Kopfiivnici 17. 9. 2005
v 17.00 hod. v Katolickém domû

Ve dnech 17.—18. 9. zveme v‰echny
zájemce o prohlídku památek
i jin˘ch zajímav˘ch míst mûsta
·tramberka na Dny evropského
dûdictví (EHD). K prohlédnutí
budou zaji‰tûny tyto památky:

17. 9.—18. 9. 2005
➢ hrad ·tramberk s vûÏí Trúbou
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
➢ Muzeum ZdeÀka Buriana
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
➢ Muzeum Novojiãínska
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: 17. 9. 2005 zdarma
18. 9. 2005 — vstupné

➢ Doprovodn˘ program:
— v 10.00 hod. a ve 13.00 hod. zaji‰tûn
prÛvodce po památkách v prostoru
Námûstí 17. 9.—18. 9. 2005
— 17. 9. 2005 v dobû od 10.00 do 13.00
hod. ukázka ruãní v˘roby vodovodních
dfievûn˘ch rour na Námûstí u pivovárenské studny — Josef Hrãek
— od 14.00 do 15.00 hod. vystoupení hudební skupiny Ogafii s repertoárem
‰trambersk˘ch i jin˘ch krajov˘ch lidov˘ch písní — v amfiteátru pod vûÏí
— 18. 9. 2005 — v 15.00 hod. v areálu
hradu vystoupení Skupiny scénického
‰ermu Allegros ze ·tramberka.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se doprovodn˘ program ru‰í.
Zmûna programu vyhrazena.
DDM ·tramberk a komise mládeÏe,
sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolská
zve v‰echny odváÏné rodiãe a jejich
dûti na tradiãní noãní hru na Kotouã,
tentokrát s názvem
DobrodruÏná stezka po Kotouãi
dne 23. 9. 2005 a sraz je
v 19.30 v Národním sadu.
Pfiijìte se hezky bát a vyslouÏit si
nûjakou tu cenu za odvahu
a splnûné úkoly.

➢ Pivovárenská studna na Námûstí
otevfieno od 9.00—17.00 hod.
vstup: voln˘ — zdarma
➢ Pfiírodní amfiteátr se starou vûÏí —
zvonice kostela sv. Bartolomûje
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
➢ Národní pfiírodní památka — jeskynû
·ipka
pfiírodní jeskynû — volnû pfiístupná
vstup zdarma
17. 9. 2005 zpfiístupnûna Radvanická
‰tola v dobû od 9 do 16 hodin s ukázkami v˘bu‰nosti mouky, cukru a dal‰ích látek.

Ve dnech 24. 9.—25. 9. 2005
pofiádá firma ·míra–print, s. r. o. Ostrava
2. roãník
DnÛ moravského burãáku
Prav˘ burãák z hroznÛ v jarmareãních
stáncích, doprovodn˘ program —
vystoupení folklórních souborÛ.
Bez uzávûry Námûstí.
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Kam za sportem

startovné 100 Kã, pozdûji pfiihlá‰ení 200 Kã
Prezence: od 8.00 do 10.30 hod.

Mûsto ·tramberk oznamuje, Ïe provoz
v tûlocviãnû zaãíná od 5. 9. 2005 ve stejném
cviãebním rozvrhu jako v loÀském roce. Rozvrh bude platit ve tfiech obdobích a respektuje poÏadavky jednotliv˘ch oddílÛ, spolkÛ
a sdruÏení: záfií—fiíjen, listopad—únor, bfiezen—ãerven. Rozvrhy na jednotlivá období
budou umístûny na nástûnce v tûlocviãnû.
UpozorÀujeme v‰echny vedoucí oddílÛ,
spolkÛ a sdruÏení na fiádné dodrÏování provozního fiádu tûlocviãny a také na povinnost
ohlásit nejménû 1 den dopfiedu zmûnu rozvrhu (zru‰ení tréninku). Pokud tak neuãiní, bude oddíl, spolek nebo sdruÏení platit
plnou cenu za tréninkové hodiny a v opakovan˘ch pfiípadech pokutu.
Îádosti o pofiádání turnajÛ si mÛÏete vyzvednout u správce tûlocviãny pana Stanislava Jan‰i. Oddíly, které hrají soutûÏe v tûlocviãnû, jsou povinny nahlásit do konce
mûsíce záfií poÏadované termíny zápasÛ.

BliÏ‰í informace a podávání pfiihlá‰ek:
Jifií Hara‰ta, Kpt. Nálepky 1073,
742 21 Kopfiivnice, tel. 556 812 142,
mob. 604 130 820, e-mail: zdenka@tiscali.cz
stránky závodu:
http://beh-roznov.koprivnice.org.

V. M.

KURS JÓGY
(Jóga v denním Ïivotû proti
bolestem zad, kloubÛ, sarva
hita ásany…)
Kdy: kaÏdé úter˘ v 17.45 hod. (od 6. záfií
= první setkání)
Kde: v malé tûlocviãnû Základní ‰koly
·tramberk (vchod zezadu, od ‰aten)
Info: Martina 608 304 424, narayani@post.cz
„Harmonie tûla, mysli, vûdomí a du‰e“

Pozvánka
Zveme vás srdeãnû na jeden ze závodÛ
âeského bûÏeckého poháru 2005
3. roãník Bûh rodn˘m krajem Emila Zátopka
Kopfiivnice — RoÏnov pod Radho‰tûm
(bûh spojuje jeho rodi‰tû
s místem posledního odpoãinku)
v sobotu 17. 9. 2005, start v 11.00 hod.
pfied Mûstsk˘m úfiadem v Kopfiivnici
délka tratû 22,1 km
Vûková hranice pro úãast: od 18 let vãetnû
termín pro podání pfiihlá‰ek: do 14. záfií 2005

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Nedávno se mi dostala do rukou kniha od
Stanislavy Kováfiové Proã se fiíká. Jsou v ní
zajímavé informace o rÛzn˘ch pfiirovnáních, která pouÏíváme, aniÏ bychom znali
jejich pÛvod: Kainovo znamení, vypít nápoj
lásky, b˘t zasaÏen Amorov˘m ‰ípem, aj. Vybrala jsem pro vás:
Vyhrát cel˘ majlant = získat velké, neuvûfiitelné mnoÏství, zejména penûz
Nemusíte vûfiit, ale slovo „majlant“ je odvozeno od severoitalského mûsta Milána
(nûm. Mailand). K nám je zfiejmû pfiinesli
vojáci Radeckého armády po rakousko-italsk˘ch válkách v minulém století, kter˘m
Milán imponoval nádherou, pfiepychem, bohatstvím a blahobytem.
Brajgl = nepfiehledná situace, vfiava, zmatek
Toto pfiirovnání uÏíváme ãasto a pfiitom
vzniklo v období asi 16.—17. století. Nizozemsk˘ malífi Pietr Bruegel star‰í (1525—
1569) byl inspirován a ovlivnûn tvorbou
svého krajana Hieronyma Bosche a podle
jeho vzoru zalidÀoval své obrazy nepfiehledn˘mi zástupy postav, postaviãek zvífiat i tvorÛ, které tvofiily jeho fantazie, takÏe celek
pÛsobil leckdy zmatenû a chaoticky. A jak
vzniklo slovo „brajgl“? Malífiská dynastie
BreugelÛ mûla své pokraãovatele v synech
známého malífie a tak ve‰li ve známost po
celém svûtû. Nûkdy se jejich jméno vyslovovalo jako „brechel“, jindy „brojgel“ a ãeské
„brajgl“ bylo na svûtû.
Vandal = bezohledn˘ niãitel kulturních
hodnot
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Vandalové patfiili ke germánsk˘m kmenÛm, které sídlily kolem r. 100 n. l. na Jutském poloostrovû a u dolního toku Odry.
Odtud pronikli zaãátkem 5. století do Galie
(Francie) a Hispánie (·panûlsko) Dodnes po
nich nese název Andalusie —pÛvodnû Vandalusie. Byli postrachem pro Stfiedomofií
a v roce 455 vtrhli do ¤íma. Jejich plenûní
a fiádûní trvalo celé 2 t˘dny. Odplouvali s bohatou kofiistí a jejich lodû odváÏely zlato,
stfiíbro, umûlecká díla, dokonce strhli i pozlacenou stfiechu Jupiterova chrámu, dávn˘
symbol fiímské moci. Z takové pohromy se
uÏ nikdy ¤ím nevzpamatoval.
A Vandalové? Jejich království vyvrátil r.
534 vojevÛdce byzantského císafie Justiniána Belisar a Vandalové byli postupnû po
men‰ích skupinkách rozvezeni do rÛzn˘ch
ãástí v˘chodofiímské fií‰e a zmizeli z dûjin.
ZÛstali v‰ak jejich následovníci- vandalové,
ktefií niãí v‰e dodnes.
V. M.

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

Janečka Libor,
soukromně hospodařící rolník, Chlebovice 15
Tel: 558 654 221 Mobil: 608 612 763

Přijímám objednávky
na brambory na zimní uskladnění
– z vybraných, velice chutných odrůd:
Laura, Dali, Marabel, Solara
Prodávám: pšenici, ječmen, oves
Případné objednávky, prodej a rozvoz zajišťuje
Michal Dostál, Štramberk, Dolní ulice
Tel: 556 852 690 Mobil: 723 188 540

Inzerce
• Prodám oplocenou zahradu cca 2000 m2 ve
·tramberku u Oãního. Tel. 604 651 972

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

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

Stavění a půjčování lešení,
výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva
Josef Petráš,
Zauličí 242, Štramberk
mob. 728 869 392
·tramberské novinky 9
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REALITY
v regionu Nový Jičín, Kopřivnice, Štramberk
DOMY, BYTY, POZEMKY, CHALUPY, CHATY
UVAŽUJETE o prodeji svého domu, bytu, pozemku
nebo provozovny?
• Podáme vám informace o cenách
• Oslovíme velkou část možných zájemců
• Prodáme k vaší spokojenosti
• Zajistíme kupní smlouvy a právní úkony u advokáta
• Výpisy z katastru, vklad do katastru

Neplatíte
HLEDÁTE bydlení? Nehledejte, najdeme vám!
• Byty ke koupi i pronájmu
• Domy ke koupi i pronájmu
• Pozemky ke koupi i pronájmu
• Chaty ke koupi i pronájmu
• Vše v různých cenových relacích

Najdete nás

denně

Zauličí č. 458
vedle restaurace „Prosek“
742 21 Štramberk

pondělí
út, st, čt,
pátek

13.00—16.00
9.00—16.00
9.00—15.00

Telefonicky kdykoliv na čísle 775 775 938
Zavolejte! Navštivte nás! Pomůžeme vám!
Více na www.dobroreality.cz
Čekáme na vás ve Štramberku, Zauličí č. 458,
vedle restaurace „Prosek“

Dobro nepotřebuje komentář
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