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…z jednání rady
Poãasí nás trochu houpe. Na jafie si
hrálo na léto a v létû si hraje na podzim.
Je sice pravda, Ïe vláhu potfiebují pole, zahrady, rybníky i fieky, ale co prázdniny
a dovolené v tuzemsku? Snad se je‰tû doãkáme nûjak˘ch letních proslunûn˘ch
dní.
Rada mûsta se se‰la na své 32. schÛzi
dne 15. ãervence 2008. V hlavních bodech
projednala informaci o pfiípravách DnÛ
evropského kulturního dûdictví a informaci o pfiípravû oslav 650 let mûsta ·tramberka. Zprávy zpracovala a pfiedloÏila
vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu Anna Ra‰ková. Starostka Vûra
Michnová pfiedloÏila zprávy o ãinnosti komise regeneraãní v roce 2008, zprávu
o stavu kulturních památek ve mûstû
a hodnocení práce Rady mûsta ·tramberka za I. pololetí roku 2008. Rada vzala v˘‰e uvedené zprávy na vûdomí. Byl uloÏen
úkol komisi pro pfiípravu a organizaci
oslav 650 let v˘roãí mûsta ·tramberka
pfiedloÏit harmonogram pfiíprav oslav
vãetnû rozpoãtu a komisi dopravní pfiezkoumat vodorovné dopravní znaãení na
ulicích Zauliãí a NádraÏní v souladu se
schválen˘m pasportem. Rada vzala na vûdomí provedenou kontrolu úkolÛ. V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila
ve tfiech pfiípadech zvefiejnûní zámûru
prodeje pozemkÛ a v jednom ho neschválila. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila pfiijetí daru od firmy
Rekumat Wärmeprozesstechnik âR, spol.
s r. o. , zastoupené panem ing. Petrem
Vensk˘m a dar od paní Bohumily ·uterové. Oba dary jsou urãeny na financování
vydání tiskovin a propagaãních materiálÛ

k v˘roãí 650 let mûsta ·tramberka. Rada
také schválila obû darovací smlouvy s v˘‰e jmenovan˘mi dárci. Byla schválena
smlouva o reklamû s firmou Kotouã
·tramberk, spol. s r. o., zvefiejnûní zámûru pronajímat nebytové prostory v tûlocviãnû na Zauliãí, ãp. 620, nov˘ nájemník
do bytu na Bafiinách a povûfiena referentka úseku bytového hospodáfiství Karla
Procházková podpisem nájemní smlouvy.
Byl schválen v˘sledek vyhodnocení pofiadí v˘bûru dodavatele na rekonstrukci
stfiechy na obytném domû ãp. 539 a uzavfiení smlouvy o dílo s Klempífistvím a zámeãnictvím — Jifií Zbofiil, ·tramberk.
Dále rada schválila smlouvu o vstupu na
nemovitost s SmVak Ostrava z dÛvodu
opravy havarijního stavu kanalizaãního
sbûraãe na Bafiinách, vítûze poptávkového
fiízení na zpracování a podání Ïádosti na
dotaci na projekty rekonstrukce hasiãské
zbrojnice a pÛdní vestavby muzea na Námûstí ã. 31, a to spoleãnost Renards,
s. r. o. Brno a smlouvu o dílo na vypracování studie proveditelnosti na obû akce.
Byl schválen dodatek ke smlouvû s ing.
Arch. Pavlou Ka‰ubovou na projekt Regenerace Bafiin, podpisem byl povûfien ing.
Pavel Podolsk˘, místostarosta, byla
schválena smlouva s Moravskoslezsk˘m
krajem na poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci Revitalizace Domu dûtí
a mládeÏe s rozvojem a roz‰ífiením volnoãasov˘ch aktivit. Bylo schváleno oceÀování dobrovoln˘ch dárcÛ krve — nositelÛ
Zlatého kfiíÏe ââK. Rada schválila ubytovací fiád v tûlocviãnû s platností od 15. 7.
2008. Nebyla schválena sleva na poplatku
za nájem tûlocviãny v dobû prázdnin. Rada vzala na vûdomí Ïádost o finanãní pfiís-

pûvek pro Junák – svaz skautÛ a skautek
âR, informaci o návrhu na alternativní
fie‰ení spoleãensk˘ch prostorÛ a funkce
hradu ·tramberka pfiedloÏenou ing. Martinem Zu‰tíkem, generálním fieditelem
spol. Technoprojekt, a. s. Ostrava, informaci o zru‰ení ãtyfi nevyuÏívan˘ch telefonních automatÛ na Námûstí, DráÏném,
Zauliãí a Libotínû a informaci o zastupování klientky JUDr. Jifiím Rakem v souvislosti s v˘povûdí z bytu. Podpisem v˘‰e
jmenovan˘ch smluv byla povûfiena starostka Vûra Michnová.
âím je ãlovûk vûkovitûj‰í, tím se zdá, Ïe
se v‰e kolem zrychluje. Má cenu to fie‰it?
Asi, tedy urãitû, ne. Starostí je aÏ nad hlavu, je lépe udrÏovat dobrou náladu. Jak
praví Syntayana: „Proti narození a smrti
nemá‰ léku. V mezidobí zachovej radost.“
Hezk˘ zbytek prázdnin v‰em dûtem
a studentÛm, krásnou dovolenou tûm, co
se chystají a pohodu tûm, co uÏ se z ní
vrátili nebo jsou prostû jen doma.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
V pofiadí 13. jednání zastupitelstva se
konalo dne 30. 6. 2008. Zastupitelstvo
schválilo rozpoãtové opatfiení ã. 2 a obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2008 o stanovení koeficientu danû z nemovitosti.
Zprávy zpracoval vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík. Zastupitelstvo
vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti rady
mûsta za období od 23. 4. do 24. 6. 2008,
kterou zpracovala a pfiednesla starostka
Vûra Michnová. Byl uloÏen úkol kontrolnímu v˘boru provûfiit v‰echny Ïádosti,
petice a stíÏnosti podané od poãátku
funkãního období od roku 2006. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí kontrolu úkolÛ.
V majetkoprávních záleÏitostech byly
zru‰eny dva body usnesení ze 12. zasedání zastupitelstva ve vûci prodeje pozemkÛ, ve tfiech pfiípadech byly schváleny
prodeje pozemkÛ za kupní cenu, v jednom pfiípadû byla schválena koupû pozemku od majitele do majetku mûsta a ve
ãtyfiech pfiípadech zastupitelstvo nes-

chválilo prodeje pozemkÛ. V ostatních organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo
vzalo na vûdomí návrhy na pofiízení zmûny ã. 5 územního plánu mûsta ·tramberka vãetnû stanoviska pofiizovatele, a to
odboru územního plánování a památkové
péãe MûÚ Kopfiivnice a také doporuãení
komisí stavební a Ïivotního prostfiedí
mûsta ·tramberka. Bylo schváleno zafiazení vybran˘ch lokalit do návrhu zadání
zmûny ã. 5 územního plánu a naopak nebylo schváleno zafiazení jin˘ch lokalit do
této zmûny. Zastupitelé schválili pofiízení
zmûny územního plánu ã. 5 a také pofiízení nového územního plánu mûsta
·tramberka. Bylo schváleno zafiazení
opravy místní komunikace ul. Novojiãínské do plánu stavebních akcí na rok 2009
a dokonãení opravy místní komunikace
z ul. K Oãnímu na Kopec v navrhovaném
rozsahu s minimalizací nákladÛ v roce
2008, bylo schváleno ãlenství mûsta ·tramberka ve SdruÏení místních samospráv âR. Investor mûsta Jan Kozlovsk˘
byl povûfien, aby informoval zastupitelstvo mûsta o v˘sledku jednání ve vûci
zmûny ã. 5 územního plánu mezi navrhovatelem a pofiizovatelem. Rada mûsta byla povûfiena podáním Ïádosti mûsta
·tramberka o pofiízení této zmûny a také
o pofiízení nového územního plánu. Zastupitelé urãili místostarostu ing. Pavla
Podolského pro spolupráci s pofiizovatelem pfii zmûnû územního plánu ã. 5 a také spolu se starostkou Vûrou Michnovou
pro spolupráci s pofiizovatelem nového
územního plánu.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Upozornûní oddûlení TS
Dle obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
·tramberka ã. 1/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, ãlánek 6, odsta-
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vec 1, byla splatnost poplatku do 30. 6.
2008. Mnozí je‰tû tuto poplatkovou povinnost nesplnili. UpozorÀujeme obãany,
kter˘ch se toto t˘ká, o okamÏité sjednání
nápravy.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Tfiídíte doma nápojové kartony?
MoÏná jste si v‰imli, Ïe v ãervnu tohoto roku pfiibyly na nûkter˘ch sbûrn˘ch
místech tfiídûného odpadu nové popelnice. Jde o sbûrné nádoby na nápojové kartony.
Nápojov˘ karton (tetrapak) je vytvofien
z nûkolika vrstev rÛzn˘ch materiálÛ, pfiiãemÏ kaÏd˘ plní konkrétní funkci —
ochrannou a nosnou: papírov˘ karton je
lehk˘, polyethylen je nepropustn˘ pro vodu i mikroorganismy a hliník chrání obsah pfied pronikáním svûtla. Nûkteré nápojové kartony
jsou sloÏeny
z tûchto tfií
materiálÛ, jiné
obsahují pouze
papír a polyethylen. Nápojové kartony bez
hliníkové vrstvy se pouÏívají na potraviny
urãené k rychlé spotfiebû (vût‰inou smetany, ‰lehaãky, kefíry, jogurtová a ãerstvá
mléka). Nápojové kartony s hliníkovou
fólií fungují podobnû jako konzerva, takÏe se do nich plní nápoje s prodlouÏenou
trvanlivostí (nejãastûji trvanlivá mléka,
dÏusy, víno apod.).
Co patfií do popelnice na nápojové kartony: vyprázdnûné, vypláchnuté a stlaãené nápojové kartony od mléka, mléãn˘ch
v˘robkÛ, dÏusÛ, vín, kefíru, smetany, ‰lehaãky a dal‰ích potravin.
Co se z ní vyrábí: Po recyklaci mÛÏe
b˘t surovina vyuÏita buì pro v˘robu papíru nebo ve stavebnictví (lisováním za tepla se vyrábûjí desky a panely pouÏívané jako izolace).
Dûkujeme, Ïe se podílíte na tom, aby
z odpadÛ mohla vzniknout surovina.
Mgr. Radka Krysová

Spoleãnost O2 informuje
Spoleãnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. oznamuje, Ïe z dÛvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o vyuÏívání
sítû Vefiejn˘ch telefonních automatÛ
(VTA) se spoleãnost Telefónica O2 Czech
Republic rozhodla stávající síÈ VTA pfiizpÛsobit souãasn˘m potfiebám. Tato optimalizace se dotkne i ·tramberka. V prÛbûhu záfií leto‰ního roku probûhne zru‰ení ãtyfi nevyuÏívan˘ch VTA. Jedná se
o VTA na Námûstí 18, DraÏné, Zauliãí
a Libotín.
Dostupnost sluÏby pro obyvatele, jak je
definovaná âesk˘m telekomunikaãním
úfiadem, zÛstane zachována.
Vûfiíme, Ïe tyto nezbytné kroky pfiijmete Vy i obãané s pochopením.
Ivo Janda, obchodní zástupce

Obãanské sdruÏení sociálních
a finanãních poraden
ve spolupráci s krajskou radou
Svazu dÛchodcÛ âR informuje
Finanãní poradna âR sjedná slevy pro
mladé rodiny s dûtmi, sociálnû slab‰í skupiny obyvatel, pro seniory, pro drÏitele
prÛkazÛ TP, ZTP a ZTP-P
Sociálnû finanãní poradna o.s. âR nabízí touto cestou pro v‰echny klienty slevy:
— na elektrickou energii (roãní vyúãtování 4—6 %) u vybraného dodavatele
— na benzin a naftu v síti vybran˘ch
ãerpacích stanic
— na sluÏby vybraného mobilního
operátora (slevy 30—40 %), pevné
linky,
— internet, Telefonica O2
— na zákonné a havarijní poji‰tûní
osobních aut (10—20 %)
— na poji‰tûní domácnosti a nemovitosti (slevy 10—20 %)
— na dodávku plynu (od ãervence
2008) u vybraného dodavatele
Pro drÏitele prÛkazÛ TP, ZTP a ZTP-P
sjednáme slevy na poji‰tûní za ‰kodu zpÛ-
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sobenou zamûstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, poji‰tûní domácnosti a nemovitosti u vybran˘ch poji‰Èoven.
V pfiípadû zájmu vezmûte s sebou:
— vyúãtovací fakturu za elektrickou
energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
— vyúãtovací fakturu za plyn a rozpis
bezhotovostní platby SIPO (kopii)
— fakturu va‰eho mobilního operátora, pevné linky, internet
— pojistné smlouvy na domácnost,
nemovitost
— smlouvy zákonného a havarijního
poji‰tûní osobních automobilÛ
— prÛkaz TP, ZTP, ZTP-P
NeplaÈte víc, neÏ je potfieba!
Finanãní poradna o. s. âR dále informuje:
Od 1. ãervna 2008 lze uzavírat stavební spofiení pro dûti do 17 let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna âR nabízí kontakt na
bezplatné právní, sociální, daÀové a psychologické sluÏby pro v‰echny obãany
BliÏ‰í informace:
Tel. mob. 739 623 273, 605 082 265 nebo mail – financniporadna.MorSL@seznam.cz

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky v na‰í Mûstské knihovnû
Byl opravdu velk˘ tfiesk? Jak star˘ je
vesmír? MÛÏe b˘t nûco rychlej‰ího neÏ
svûtlo?
Podobné otázky z kosmologie pfiesahují na‰i fantazii. Právû proto zku‰en˘
astrofyzik a autor odborn˘ch knih, po
nûmÏ je dokonce pojmenována planeta,
zpracoval krátce a v˘stiÏnû nejdÛleÏitûj‰í
kosmologické pojmy a témata. Kniha má
název Kosmologie a napsal ji Rudolf Kippenhahn. Velik˘ starodávn˘ dÛm na anglickém venkovû získala Joss Grantová dûdictvím po své matce, kterou nikdy nepoznala. KdyÏ se s manÏelem a mal˘m syn-

kem do b˘valého rodinného sídla pfiistûhují, zaãnou se dít záhadné vûci. Autorkou tohoto svazku s názvem DÛm ozvûn
je Barbara Erskinová. Od Jenniffer Crusie je kniha Jsem do tebe blázen. Ve stfiedu se Quinn Mc. Kenzieová rozhodne
zmûnit svÛj Ïivot. Ve ãtvrtek udûlá nûco
pro to, aby si jí nûkdo v‰iml. A je‰tû téÏe
noci se to v‰echno dá do pohybu. âerná
vdova ze Slane je sborník sedmi nejlep‰ích detektivních povídek od autorÛ, ktefií jiÏ za svá díla získali fiadu ocenûní.
V‰echny pfiíbûhy mají jedno spoleãné —
jsou plné napûtí a setkáte se v nich se zloãiny, které obestírá temné tajemství.
KdyÏ nûmeck˘ Blitzkrieg smetl v záfií
1939 Polsko, vypukl zatím nejdûsivûj‰í
a nejvût‰í konflikt v dûjinách lidstva. II.
svûtová válka den po dni od Antonyho
Shawa je chronologick˘m popisem konfliktu od prvních v˘stfielÛ polského taÏení
v záfií 1939 aÏ po kapitulaci JaponcÛ v Tokijském zálivu 2. záfií 1945. Dûtem je urãena ver‰ovaná pohádková kniha Tetka
vrána, kterou napsal Pavel Vrána a ilustrovala ji Bára Buchalová
Ukázka z této knihy:
,,Nechci brouka!
Dej mi ãervy!“
Chce to buì mít pevné nervy,
nebo utéct nûkam pryã,
doma zamknout, schovat klíã!
Dûti budou vÏdycky dûti,
aÈ uÏ chodí nebo letí,
v‰echny zlobí.
Tyhle taky,
neÏ dostanou pfies zobáky.
Hezkou dovolenou a pfiíjemné chvilky
s pûknou kníÏkou vám pfieje
Libu‰e Bûlunková, vedoucí Mûk ·tramberk
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Ze školy
Slovo nuda neznáme
Matefiská ‰kola Bafiiny pracuje s dûtmi
podle vlastního ‰kolního programu „Putování se sluníãkem“.
V programu se snoubí nejnovûj‰í trendy s klasick˘m pfiístupem k osobnostnímu rozvoji dítûte. Zamûfien je do pûti oblastí stanoven˘ch Rámcov˘m vzdûlávacím programem. V rámci tûchto oblastí
jsme v prÛbûhu roku nabídli dûtem a rodiãÛm tyto ãinnosti:
Zamûfiení na fyzickou zdatnost a na psychickou odolnost
— sportovní vyÏití na ‰kolní zahradû,
v lese a na v˘letech do okolí
— pfiedplaveck˘ v˘cvik v Kopfiivnici
— v rámci sebeobsluhy T˘den se ·ikulkou
— sváteãní stolování o Vánoãním dnu
V oblasti sociálních vztahÛ
— spoleãná Mikulá‰ská nadílka s pohádkou
— besídka pro maminky s poho‰tûním
a dáreãky
— tvofiivé a konstruktivní hry se stavebnicemi
— spoleãné dopoledne s dûtmi z M·
Zauliãí
— oslavy svátkÛ a narozenin v M·
— náv‰tûva dûtí v první tfiídû Z·
— v˘roba mot˘lkÛ pro Z· a M· Mot˘lek
„Dítû a svût“
— prÛbûÏné poznávání rostlin a ÏivoãichÛ v okolí ‰koly
— pokusy s materiály, Ïivou pfiírodou
— úklid okolí M· pravideln˘ i v rámci
oslavy Dne Zemû
— ekologické programy se sdruÏením
Hájenka
— beseda s myslivcem
— Den Zemû s dûtmi základní ‰koly
Rozvoj komunikativních, poãetních, rozumov˘ch schopností

— Hra o Zlatou rybku zamûfiena na
rozvoj fonematického sluchu pro
dûti i rodiãe
— poznávání Ïivota na tábofie a seznámení s Aikidem v rámci v˘letu
— orientace v silniãním provozu, náv‰tûva dopravního hfii‰tû
— prevence patologick˘ch jevÛ — na
základû pohádek a pfiíbûhÛ
Oblast spoleãensk˘ch vztahÛ
— v˘tvarná soutûÏ pro rodiãe a dûti
„Moje zvífiátko“
— Ma‰karní ples v matefiské ‰kole
— náv‰tûva v˘stavy betlémÛ
— divadelní, kouzelnické pfiedstavení,
vystoupení klauna v M·
— Vánoãní koncert v ZU· ·tramberk,
náv‰tûva prostor ‰koly s ukázkou
hry na hudební nástroje
— pûvecká soutûÏ Zpívání pod Trúbou,
vystoupení na soutûÏi Sedlnická
snûÏenka
— Zahradní slavnost, rozlouãení se
‰koláky

Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny dûkuje sv˘m zamûstnancÛm za jejich
svûdomitou a odpovûdnou práci po cel˘
‰kolní rok. Hlavnû závûr ‰kolního roku,
kdy se dûti louãily se svou matefiskou ‰kolou a kdy se musela ‰kola bûhem nûkolika
málo dnÛ pfiipravit na plánovanou rekonstrukci, byla jejich práce zvlá‰È nároãná.
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Podûkování patfií také v‰em aktivním
rodiãÛm, ktefií svoji pomocí zaji‰Èovali
snadn˘ prÛbûh v‰ech pofiádan˘ch akcí.
Prázdniny se dostaly do své druhé poloviny, pfieji proto v‰em je‰tû hodnû slunn˘ch a pohodov˘ch dnÛ.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka,
M· ·tramberk Bafiiny

ní antukov˘ turnaj a ‰tramberská dûvãata
v nûm obsadila 3. místo.
O mûsíc pozdûji — 22. 6. 2008 — se
konal dal‰í antukov˘ turnaj v Ra‰kovicích
— Malá cena Beskyd. Na tomto turnaji
byly místní volejbalistky je‰tû úspû‰nûj‰í
a odvezly si pomyslné stfiíbrné medaile.
Za TJ Kotouã ·tramberk Petra Milichová

Pozvánka

Ze sportu
Postup ‰trambersk˘ch Ïen
Volejbalové druÏstvo Ïen TJ Kotouã
·tramberk mÛÏe slavit — postoupilo do
KP I. tfiídy. Podafiilo se mu jak vyhrát základní skupinu KP II. tfiídy skupiny B, tak
i obsadit koneãné 1. místo po finálové
ãásti.
V základní skupinû B se utkalo 7 druÏstev, mezi nimiÏ figurovala druÏstva Tfiince, âeského Tû‰ína, Palkovic, dále „C“
druÏstvo Fr˘dku–Místku, Ïeny PraÏmaRa‰kovice a Kozlovic.
·tramberské volejbalistky obsadily 1.
místo se ziskem 42 bodÛ a spolu s druÏstvem Tfiince postoupily do finálové ãásti.
V nástavbové ãásti hrála nakonec 3 druÏstva, vítûz skupiny A z Ostravy tuto úãast
odmítl. DruÏstvo ‰trambersk˘ch Ïen i zde
obstálo a spolu s druÏstvem Orlové si zajistilo postup do KP I. tfiídy.
První domácí utkání nové sezony odehrají Ïeny v místní hale 11. 10. 2008 od
10 hodin.
V sezonû 2007/2008 reprezentovaly:
Bajerová L., Boháãová M., Bukovská R.,
Burgetová G., Gilarová I., Holubová J.,
Jurková D., Kováfiová G., Li‰aníková Z.,
Marková I., Milichová P., Mináriková E.,
Moudrá E., Ra‰ková K., Stuchlíková E.,
·mahlíková P., ·tichauerová Z.

Turnajové úspûchy juniorek
Úspû‰né byly i ‰tramberské juniorky,
které se po ukonãení sezony zúãastnily
dvou turnajÛ. První se odehrál 24. 5.
2008 ve Fr˘dlantu n. O. ·lo o mezinárod-

Mûsto Kopfiivnice se sv˘mi partnery pofiádá jiÏ 6. roãník Bûhu rodn˘m krajem
Emila Zátopka. Závod probûhne 20. záfií
2008. Start závodníkÛ je v 11.00 hod. pfied
Technick˘m muzeem v Kopfiivnici. Trasa
závodu: Kopfiivnice — ·tramberk —
Îenklava — Vefiovice — sedlo pod pramenem Jiãínky — RoÏnov p. R. Cíl Vala‰ské
muzeum v pfiírodû. BliÏ‰í informace, popfi.
pfiihlá‰ky na stránkách http://beh-roznov.koprivnice.org/. Uzávûrka pfiihlá‰ek
12. záfií 2008. Letos byl tento bûh poprvé
zafiazen do âeského bûÏeckého poháru.
Pfiijìte povzbudit stateãné závodníky.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.
Anna Ra‰ková

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ srpen 2008
90 let
88 let
87 let
84 let
83 let
82 let

Marta R˘dlová
Marie Kamarádová
Jan Gold
Zdenûk Barto‰
BoÏena Hyklová
Karel Babinec
Marie Boháãová
Andûla BlaÏková
81 let Antonín Burget
Miloslav Kalvoda
Milan Papaj
80 let Jan Tyleãek
75 let Jaroslav Najvar
Karel Bajer
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Lubomír Fojtík
Marie Hoìáková
Drahomíra Halamíková
70 let Josef Dudík
Jarmila Vondrá‰ková

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 3. 8. 2008
do Národního sadu
Vystoupí

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.

dechová muzika
Rozmar˘nka z Vlãnova
pod taktovkou Roberta Koníãka
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 10. 8. 2008
do Národního sadu
Vystoupí

Narozené dûti:
Lucie Buzková
Vlasta Grbalová
Laura Anna Klemparová
Laura Matûjková
Erik Nowak
Matûj Prokop
Vít Sviderek
Drahomír Wisnar

Cimbálová muzika Svûtlina
z Hutiska Solance
Primá‰ka Marie Holi‰ová
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Zemfieli:
Jifiina Hofová
Otakar Hylsk˘
Anna Najvarová
Karel Sopuch

Kam do společnosti
a za kulturou
Rytífii svatého grálu pofiádají
na hradû ·tramberku

Mûsto ·tramberk vás zve
na divadelní pfiedstavení
Divadelního amatérského spolku
„Ztráta ãasu“ z Horní Plané

âekání na Godota,

2. a 3. srpna 2008 celodenní
rytífiská a ‰ermífiská klání.

autora Samuella Becketta

Uvidíte a usly‰íte scénick˘ ‰erm,
renesanãní tance, keltskou hudbu aj.
Akce trvá od 11.00 hod do 18.00 hod.

Amfiteátr pod Starou vûÏí
16. srpna 2008 v 18.00 hod.
Vstupné 40 Kã
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ve vlastní úpravû

Relax v podhÛfií Beskyd Vás zve
na Haway party ve ·tramberku
v sobotu 16. 8. 2008
od 20.00 hod. v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)

Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 17. 8. 2008
do Národního sadu
Vystoupí

ALOHA Hawai

Big Band Edy ·urmana
z Fr˘dku–Místku

* Exotické prostfiedí s exotick˘mi kost˘my
* Show taneãnic HULA * Míchané
exotické drinky v kokosech * Hawaiské hry
* KaÏd˘ úãastník obdrÏí vûnec z kvûtÛ

pod vedením Vladimíra ·evãíka
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Benátská noc aneb 70 let
od otevfiení koupali‰tû Libotín (1938—2008)
Kdy: 23. srpna 2008
V kolik: Od 11.00 hodin
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hod beãkou piva do dálky
Pití piva na ãas
Slalom mezi kuÏely na libotínské hladinû
Pfiechod pfies libotínskou lávku
Pojídání ovocn˘ch knedlíkÛ „kdo sní víc“
Uvafiení nejlep‰ího ‰tramberského gulá‰e (dvojice mÛÏe vafiit z ãeho chce).
Po uvafiení vyhodnotí nejlep‰í gulá‰ náv‰tûvníci. V t˘mu musí b˘t jeden
s titulem, tzn. Dr., ing,. JUDr., docent, ale i tfieba osobnost mûsta nebo
podnikatel

Bohaté obãerstvení pfiipraveno. Vstup na koupali‰tû zdarma. Hraje skupina Sága
Srdeãnû zvou manÏelé ·varcovi

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U písafiÛ
Jazzman Boris Urbánek a jeho pfiátelé
23. srpna 2008 v 19.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U písafiÛ (Námûstí 30, ·tramberk)
Písafii milují jazz, a vy?
Vstupné: 90 Kã.
V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor, Nov˘ Jiãín.
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Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
a Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zvou

Mûsto ·tramberk vás zve
na koncert
v nedûli 24. 8. 2008
do Národního sadu
Vystoupí

na pfiehlídku regionálních pivovarÛ

SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

4. ‰tramberské pivní slavnosti
30.—31. srpna 2008
od 11.00 do 18.00 hod.
SOBOTA (‰tramberské Námûstí)
Kreyn * Petr Bende * Cviãení muÏÛ
s kr˘gly a kuÏely — aneb recesní
muÏoreti z Direkt s. m. o.

Divadelní soubor Pod vûÏí
ve ·tramberku zve
v‰echny milovníky divadla
do Amfiteátru pod Starou vûÏí
v pátek 29. srpna 2008 v 19.00 hod.
Soubor sehraje komedii
Williama Shakespeara

Zkrocení zlé Ïeny
Vstupné 40 Kã
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se bude hrát v Kulturním domû

Mûsto ·tramberk
a komise ‰kolská, mládeÏe a sportu zve
v‰echny dûti i jejich rodiãe

na rozlouãení s prázdninami
nazvané Olympiáda
v netradiãních disciplínách

Od 20.00 v Apollo Clubu
(v patfie Mûstského pivovaru)
Trubaã nikdy nespí
aneb Trubaãova pivní noc
Úãinkují: Kreyn — ãeské a slovenské
hity Ïivû a DJ Pastro
Karaoke * Ke kaÏdému pivu Trubaã
v˘herní kupón * Pivní stezka
NEDùLE (‰tramberské námûstí)
Stanley’s Dixie Street Band * Hec
* Barmanská show
* Fight Gym Ostrava
(profi ukázky thai-boxu, kick-boxu
atd. pod vedením b˘valého mistra
republiky a vícemistra Polska
Ivo Chrastiny)
Po oba dva dny soutûÏe
pro pivní znalce i sportovní fandy

Koupali‰tû Libotín 31. srpna 2008
od 13.00 hodin. Plavky s sebou.

Pivní speciality v nabídce
Mûstského pivovaru

Pfiijìte v‰ichni
na toto zábavné odpoledne

Pivovarsk˘ ‰a‰ek k dispozici
pro v‰echny malé náv‰tûvníky
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Pfiipravujeme:
Technoprojekt a. s. Ostrava
pofiádá 6. záfií 2008
na hradû ·tramberku

Krasosmutnûní za prázdninami
Dûti pobaví
skupina scénického ‰ermu Heretik,
zhlédnou divadelní pfiedstavení
Dûtského divadelního souboru
ve ·tramberku,
vystoupí dívãí hudební skupina
T.H.E.P, aj.
Zaãátek akce je ve 14.00 hod.

Program kina ·tramberk
na mûsíc srpen 2008
Nedûle 3. 8. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
NEÎ SI PRO NÁS P¤IJDE
Komedie, 97 min, titulky, od 12 let
Svûty milionáfie a obyãejného mechanika
se uÏ ani více li‰it nemohou. Jejich osudy
zmûní spoleãn˘ nemocniãní pokoj.
V hlavních rolích: Jack Nicholson a Morgan Freeman.
Nedûle 10. 8. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

Komedie, 90 min, pfiístupn˘
Máte pocit, Ïe je va‰e rodina pra‰tûná? Seznamte se s Hanákov˘mi. Dal‰í ãeská komedie s EVOU HOLUBOVOU v hl. roli. Taková normální rodinka chce navázat na
pÛvab a oblibu tradiãních ãesk˘ch veseloher. Je to pfiíbûh o smû‰n˘ch lidsk˘ch slabÛstkách, komick˘ch i absurdních situacích. Dále hrají: Jifií Mádl, Ivana Ch˘lková,
Jaromír Dulava, Marián Labuda a dal‰í.
Nedûle 17. 8. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
SPEED RACER
DobrodruÏn˘, 134 min, ãesk˘ dabing, pfiístupn˘
Speed Racer to s volantem umí jako málokdo. Nároãná celostátní rallye, kde se
bojuje na Ïivot a na smrt, nenese svÛj název Zkou‰ka ohnûm nadarmo. Skvûlá podívaná, kde vkládané animované scény
posouvají pfiíbûh do nov˘ch rozmûrÛ.
Speed Racer je prostû podívaná pro v‰echny generace.
Nedûle 24. 8. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
SEX VE MùSTù
Komedie, 140 min, titulky, od 12 let
Film je pokraãováním seriálov˘ch pfiíbûhÛ ãtyfi hlavních postav, o tom jak proÏívají své Ïivoty na Manhattanu ãtyfii roky
po skonãení seriálu. V hl. rolích: Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Bizon, Kristin Davis.
Nedûle 31. 8. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
K¤I·ËÁLOVÉ LEBKY
DobrodruÏn˘, 122 min, titulky, pfiístupn˘
Devatenáct let ãekání skonãilo. Jedna
z nejslavnûj‰ích postav filmové historie se
vrací. V hl. rolích Harrison Ford, Cate
Blanchett.
NA MùSÍC ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
LETOPISY NARNIE – PRINC KASPIAN
U Mù DOBR¯
FRANTI·EK JE DùVKA¤
BATHORY
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Vážně i nevážně

4. DyÏ sa vás bude cpat víc, toÏ sa poãítajÛ kalorie enom temu, ker˘ sní najvíc.

Pár my‰lenek ke kávû a prázdninové pohodû

5. Jídlo, co sní‰ v kinû a nebo u televize
popfiípadû u poãítaãa, jako polárka, oplatky, su‰enky, to sa nepoãítá, protoÏe to
patfií do zábavy a né do jídla.

Hodnota penûz je relativní. Tisícovka,
o které neví manÏelka, má podstatnû vy‰‰í hodnotu neÏ ta, o které ví.
Podle nûkoho je nejrychlej‰í na svûtû
my‰lenka, podle druhého zase svûtlo. Já
jsem v‰ak pfii‰el na to, Ïe prÛjem! Je‰tû,
neÏ jsem staãil pomyslet a rozsvítit…
Nûkteré brzdy si myslí, Ïe jsou záchranné.
Víte, co je paradox? Îe o této blbé dobû se
bude za pár let fiíkat staré dobré ãasy!
Sv˘mi chybami se ãlovûk uãí, na cizích si
buduje kariéru.
Kdyby byli muÏi takov˘mi dokonal˘mi
milenci, jak o sobû tvrdí, nemûly by Ïeny
ãas se ani uãesat.

6. Kakao, brandy, topinky, dorty, chleba
se sádlem, ‰pek a klobásky neobsahujÛ
kalorie, dyÏ sa jijÛ ze zdravotních dÛvodÛ.
7. Jídlo, keré sníte, dyÏ vafiíte, taky nemá
kalorie, protoÏe to nejíte, ale ko‰tujete.
8. Jídlo, keré má stejnÛ barvu, taky neobsahuje kalorie. Tfieba dyÏ sníte ‰penát
a pistáciovÛ zmrzlinu, toÏ to je jak dybyste nesnûdli nic.
9. Obezita je nemoc a toÏ je potfieba pofiádnû sa nadlábnÛt, aby s ÀÛ tûlo mohlo
pofiádnû bojovat.

V‰ichni chtûjí tvé dobro. Nedej si ho vzít.

a navíc
10. Îenská bez bfiucha je jak hrnek bez
ucha!!! A Ïenská bez fiiti je jak váza bez
kvítí!!!

¤editel je ãlovûk jako kaÏd˘ jin˘. Akorát
o tom neví.

Inzerce

Nedûlej si starosti s tím, co si o tobû myslí ostatní. Ti mají dost starostí s tím, co si
o nich myslí‰ ty.

Máte 2 hod. dennû ãas? Pracovní pfiíleÏitost na PC - www.pracezdomu.com

Desatero pro ‰tíhlÛ líniu od Bolka
Polívky:
1. DyÏ neco jíte a nikdo vás nevidí, toÏ to
nemá Ïádné kalorie.
2. DyÏ do seba cpe‰ ãokoládu a chlastá‰
k temu slivovicu, toÏ tá ti ty kalorie zru‰í.
3. DyÏ sa postará‰, aby v‰ecí okolo pfiibrali víc kilo neÏ ty, to bude‰ naj‰tíhlej‰í.

Pokud chcete udûlat nûco pro sebe a svût
kolem Vás, pomÛÏe Vám
CVIâENÍ JÓGY V DENNÍM ÎIVOTù
harmonie tûla, mysli a du‰e
kaÏdé úter˘ od 17.00 h do 18.30 h
od 2. záfií 2008
v tûlocviãnû „judo“ ve ·tramberku
Info: Martina 608 304 424,
narayani@post.cz
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Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

tel. 556 852 550 • mob. 775 305 382

Ka‰párek Jaroslav

Dražební a realitní společnost
•
•
•
•

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy, pozemky)
Výkup nemovitostí — Vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Řešení exekucí — pomoc při oddlužení nemovitostí postižených exekucí
Poradenství v oblasti nemovitostí

Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, Budova Radnice, 9. patro
(přístup z výtahů 1, 2)
Telefon: volejte zdarma 800 19 00 20
E-mail: koprivnice@bonaelecta.cz
Web: www.bonaelecta.cz
Již nyní přijímáme nemovitosti do nabídky.
Vaše dobrá volba v oblasti nemovitostí
Profesionalita
Komplexní služby
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