INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 1/ 2004

z jednání rady…
Zaãal nov˘ rok, tentokrát pfiestupn˘,
2004. Co nám v‰em pfiinese dobrého nebo
nedobrého zatím nevíme, ale poãkáme si.
Zima vládne pevnou rukou a do jara zatím
daleko. Pranostiky uvádûjí „v lednu za pec si
sednu a mnoho snûhÛ v lednu, mnoho hfiibÛ v srpnu“. TakÏe, houbafii, je na co se tû‰it!
Rada mûsta ·tramberka, zastupitelstvo
i obãané se v mûsíci prosinci rozlouãili
s mlad˘m a perspektivním ãlenem rady
a zastupitelem, projektantem a skvûl˘m
ãlovûkem, Ing. Vladimírem Skalíkem, jehoÏ
Ïivot ukonãila ne‰Èastná nehoda a jehoÏ odchod zaskoãil a zarmoutil spoustu lidí.
Radní mûsta a nûkolik ãlenÛ zastupitelstva se vypravili, tak jako kaÏdoroãnû v lednu, na veletrh cestovního ruchu GO a Regiontour v Brnû. Pfii cestû do Brna staãili projednat problematiku rekonstrukce Základní
‰koly a tûlocviãny ve ·tramberku a vzít ji na
vûdomí, schválit dokument Hlavní body
Rad mûsta ·tramberka na rok 2004 a doporuãit zastupitelstvu mûsta ke schválení
Hlavní body programÛ Zastupitelstev mûsta
·tramberka na rok 2004. Z náv‰tûvy veletrhu cestovního ruchu si pfiivezli úãastníci
poznatek, Ïe na‰e mûsto není v dostateãné
mífie zviditelÀováno v rámci sdruÏení, ve
kter˘ch jsme ãleny a Ïe budou hledat cesty
a námûty, jak na pfií‰tí rok tento problém
vyfie‰it. Samozfiejmû, Ïe jde, jako vÏdy, o finance a podle mnoÏství uvolnûn˘ch prostfiedkÛ si pak mÛÏeme urãit hranici doskoku, ãi laÈku v˘skoku.
Druhá schÛze rady v leto‰ním roce
byla 20. ledna a mûla
ãíslo 20. Hlavními
body na projednává-

ní bylo organizaãní zaji‰tûní Obecního bálu,
uÏ 14. v pofiadí, informace o fie‰ení platov˘ch otázek zamûstnancÛ mûsta v souladu
s Nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb. a informace o fie‰ení dopravní obsluÏnosti v roce
2004. Rada vzala v‰echny tfii pfiedloÏené
zprávy na vûdomí.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila prodlouÏení v˘pÛjãky pozemkÛ
Obãanskému sdruÏení Hájenka z Kopfiivnice, jedná se o v˘znamn˘ krajinn˘ prvek Rud˘ a Blucherovy lomy, o které toto sdruÏení
peãuje. Byl schválen pronájem nebytov˘ch
prostorÛ v domû ãp. 10 za zru‰enou prodejnu textilu. Rada vzala na vûdomí ukonãení
nájemní smlouvy s firmou Mediaservis,
s.r.o. z Prahy na pronájem pozemkÛ a doporuãila zastupitelstvu mûsta ke schválení odprodeje pozemkÛ a jeden odkup. V ostatních
organizaãních záleÏitostech rada neschválila
zápoãet pohledávky vzniklé na nájemném
za pronajat˘ nebytov˘ prostor nájemcÛm
a vzala na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky místních i mimo‰trambersk˘ch organizací a spolkÛ. Dále rada vyhlásila v˘bûrové fiízení na realizaci stavby „Rekonstrukce
a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk“ na I. etapu a schválila smlouvu o provedení platby
za úhradu prokazatelné ztráty ostatní dopravní obsluÏnosti mezi ·tramberkem
a Nov˘m Jiãínem.
Urãitû si mnozí z nás dali závazky a stanovili cíle pro leto‰ní rok, a tím si postavili
pfiekáÏkovou dráhu. PfiekáÏky je tfieba pfiekonat, pfieskoãit, nebo se jim vyhnout a to
tak, Ïe budeme dÛslednû sledovat svÛj cíl
bez odboãek a klop˘tání, protoÏe jak fiíká
Henry Ford: „PfiekáÏky jsou ony obávané
vûci, které spatfiíte, kdyÏ odvrátíte pohled
od svého cíle“.
Vûra Michnová

Oznámení MÚ

Na slovíãko…
pane Socho…
ProtoÏe je zaãátek roku, je dobré vûdût,
co nás v tomto roce ãeká, a tak jsem se zastavila na slovíãko u pana starosty, Ing. Jana Sochy:
1. Co nám chystá rok 2004 za pfiíjemná
pfiekvapení v oblasti rozvoje mûsta?
Dal‰í rozvoj mûsta v˘raznû ovlivní plánované zahájení v˘stavby nového závodu na
v˘robu cementu a následné pfiemístûní závodu Calofrigu ze Studénky do ·tramberka.
Kromû zaji‰tûní nov˘ch pracovních míst se
budeme snaÏit v˘raznû zlep‰it Ïivot ·tramberákÛ (kanalizace, chodník, oprava komunikace Kozina-Bafiiny, dokonãení komunikace v prÛtahu mûstem, protihluková opatfiení atd.). Nûkteré akce budou zahájeny
v roce 2004, ale s dal‰ím budováním poãítáme pfiedev‰ím v dal‰ích letech. Hodláme generální rekonstrukcí pfiemûnit svobodárnu
ãp. 751 na Bafiinách na 24 nájemních bytÛ.
Budeme se vûnovat téÏ mládeÏi. Nákladem
cca 10 mil. Kã chceme opravit tûlocviãnu
(vytvofiit podmínky pro posilovnu a fitnesscentrum) a vybudovat víceúãelové sportovní hfii‰tû s umûl˘m povrchem pro vefiejnost
(malá kopaná, odbíjená, basket a tenis).
RovnûÏ oãekávám zahájení nároãné pfiestavby koupali‰tû Libotín na celoroãnû vyuÏívan˘ Areál rekreace a relaxace.
2. Co je va‰í prioritou ãíslo jedna pro
tento rok?
Spokojen˘ Ïivot obãanÛ mûsta ·tramberka.
3. Co povaÏujete za nejúspû‰nûj‰í akci
roku minulého?
Mohli bychom se pochválit nov˘m parkovi‰tûm pod tûlocviãnou, ãi ‰esti bytov˘mi
jednotkami ve stfie‰ní nástavbû 814—815,
nejvíce si povaÏuji drobnûj‰ích akcí, které
byly ostudou mûsta a nyní se staly chloubou, napfi. oprava zdi u kozinského pfiejezdu, ãi fasáda po‰ty. Radost mi dûlá práce
Technick˘ch sluÏeb pfii ãi‰tûní vefiejného
prostranství, zimní údrÏbû budov mûsta
a vût‰ina perfektnû pracujících zamûstnancÛ.
Za ãas i odpovûdi dûkuje V. M.

MùSTO ·TRAMBERK,
MùSTSK¯ Ú¤AD ·TRAMBERK
OZNÁMENÍ
Tajemník mûstského úfiadu vyhla‰uje
vefiejnou v˘zvu ã. 1/2004
na obsazení pracovního místa
Druh práce: referent státní správy a samosprávy
Poãet obsazovan˘ch míst: 1
Zafiazení: úfiedník
Platové zafiazení: 9. platová tfiída v souladu
s Nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., moÏnost
postupného pfiiznání osobního pfiíplatku
Místo v˘konu práce: Mûsto ·tramberk,
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
Charakteristika vykonávané práce: agenda
Ïivotního prostfiedí — ovzdu‰í, voda, pÛda,
ochrana pfiírody, zemûdûlství, silniãní hospodáfiství a doprava. Zaji‰Èování metodické
ãinnosti v oblasti Ïivotního prostfiedí.
PoÏadované vzdûlání: vysoko‰kolské, bakaláfiské, vy‰‰í odborné, úplné stfiední — zamûfiení na Ïivotní prostfiedí v˘hodou
Pfiedpoklady: dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb.
Jiné poÏadavky: znalost práce s PC (MS Office, Internet), fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B,
nekufiácké pracovi‰tû
PoÏadované doklady:
a) profesní Ïivotopis vãetnû údajÛ o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se oblasti Ïivotního prostfiedí a dopravy,
b) v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
c) ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání, popfi. ovûfien˘ doklad
o zkou‰ce zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti,
pokud je jeho drÏitelem,
d) osobní dotazník.
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 3. 2004
Pfiihlá‰ka musí obsahovat: pfiesné oznaãení
vefiejné v˘zvy, jméno, pfiíjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo obãanského prÛkazu, datum a podpis.
Pfiihlá‰ku a v˘‰e uvedené materiály za‰lete
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(nebo doruãte na podatelnu mûstského úfiadu) do 6. 2. 2004 na adresu: Mûsto ·tramberk, Mûstsk˘ úfiad, tajemník, Námûstí 9,
742 66 ·tramberk.
Eva Vefimifiovská, tajemník mûstského úfiadu

Informace TS
Informace pro obãany, ktefií dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad pro
rok 2004
UpozorÀuji, Ïe tento poplatek ve v˘‰i 340
Kã za osobu na leto‰ní rok, je dán zákonem
ã. 185/2001 Sb., jeho pozdûj‰í novelizací
podle zákona ã. 275/2002 Sb. a platí pro
v‰echny obãany, ktefií mají na území mûsta
trvalé bydli‰tû.
Pokud tato úhrada nebude provedena do
18. 2. 2004, bude vymáhání poplatku pfiedáno finanãnímu odboru.
Platit je moÏno v úfiední dny, tj. pondûlí
a stfieda v kanceláfii TS ·ÀÛrková nebo v pokladnû MûÚ ·tramberk.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Ekologické okénko
Název osmého tématu Desatera domácí
ekologie vám mÛÏe moÏná pfiipadat, Ïe
s ekologií aÏ tak nesouvisí. Ale chyba lávky.
V pfiírodû totiÏ v‰echno souvisí se v‰ím.
Tentokrát se budeme zab˘vat tématem:
ZDRAVÍ aneb cti du‰e své i tûla svého,
neboÈ ono je souãástí Zemû.
Tato kapitolka nepfiiná‰í Ïádné bombastické triky. MÛÏete si zde ale pfieãíst o nûkter˘ch vyzkou‰en˘ch námûtech jak Ïít
zdravûji, o tro‰ku spokojenûji a jak se bránit
bûÏn˘m onemocnûním.
v BûÏn˘m onemocnûním z nachlazení
pfiedcházíme otuÏováním, saunováním,
ranním cviãením. Pfii prvních pfiíznacích
chfiipky nám pomÛÏe zv˘‰ená konzumace vitamínÛ — zejména vitamínu C (ovoce, zelí, mrkev,…) spolu s pfiirozen˘mi
antibiotiky (ãesnek, cibule, matefií ka‰iãka, med, pyl).

v Po obligátní tabletce proti bolestem hlavy sáhneme, aÏ selÏou pfiirozenûj‰í zpÛsoby (pobyt na ãerstvém vzduchu, více
tekutin, procviãení krãní pátefie.)
v VoÀavé bylinkové ãaje z maliní, jahodí,
ostruÏiní, lipového kvûtu, meduÀky, divizny, máty, matefiídou‰ky a dal‰ích bylinek podporují svûÏest tûla i ducha a ‰etfií
cukr, protoÏe vût‰ina z nich chutná
i bez oslazení.
v Dosud nedocenûné dary z pfiírodní lékárny jsou bylinkové masti (napfi. kostivalová mast na rány a zhmoÏdûniny, diviznová na hemeroidy).
v Pro dobr˘ spánek je vhodná chladnûj‰í,
dobfie vûtraná místnost. K pfiíjemnému
zvlhãení vzduchu napomÛÏe zavû‰en˘
namoãen˘ froté ruãník.
v Osvûdãené recepty na‰ich babiãek jsou
bylinkové pol‰táfiky. Su‰ené bylinky zabalíme do gázy a vloÏíme do povlaku pol‰táfie. Pro klidné spaní jsou vhodné tfieba
tyto bylinky: bazalka, majoránka, kopr,
koriandr, rozmar˘n, máta, levandule, tymián.
v Jak uÏ bylo pojednáno v pfiedchozích kapitolách — normální je nekoufiit. Îádat
od kufiákÛ, aby ve spoleãnosti nekufiákÛ
ovládli svou vá‰eÀ a nekoufiili by mûlo
b˘t samozfiejmostí.
v Z ãasopisÛ, obchodÛ i televize se na nás
kaÏd˘ den usmívají perfektnû vypadající
‰tíhlé mladé krasavice, nahlodávající sebevûdomí mnoha Ïen. Ty se pak domnívají, Ïe pokud mají b˘t ‰Èastné, musí vypadat jako ony. Odvrácenou stranou tohoto nedosaÏitelného dostihu je testování kosmetick˘ch v˘robkÛ na zvífiatech.
Pokusy se provádí témûfi v˘luãnû na králících, kter˘m se látka aplikuje do oãí nebo na pfiedem znecitlivûlou kÛÏi. Pokud
nechceme b˘t lhostejní tomuto utrpení
zvífiat, kupujeme v˘robky se symbolem
králíãka, které se na zvífiatech netestují.
v Co se t˘ãe v˘robkÛ kosmetického prÛmyslu jsou i pfiirozenûj‰í zpÛsoby jak docílit napfi. ãerven˘ch tváfiiãek. A navíc —
krása a mladost spoãívá v úplnû nûãem
jiném. Ani ta nejsilnûj‰í vrstva pudru nezakryje bezcitnost, povrchnost a du‰evní
prázdnotu.
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v Velké mnoÏství lidí v souãasnosti umírá
na zhoubné nádorové bujení. Podle profesora Hajna z Univerzity Palackého se
za karcinogenní vlivy povaÏují: koufiení,
nadmûrné slunûní, nedostatek ãerstvého
ovoce a zeleniny, nedostatek obilovin
v potravû, pfiebytek Ïivoãi‰n˘ch tukÛ
a masa, uzenin a polotovarÛ a konzervovan˘ch potravin s konzervaãními pfiísadami.
v Îivotní prostfiedí nemusí b˘t zneãi‰tûno
jen nejrÛznûj‰ími exhalacemi. Prostfiedí
mÛÏe b˘t zneãi‰tûno i hlukem a vibracemi. Hodnocení hluku je velmi subjektivní (napfi. pfii pou‰tûní na‰í oblíbené heavy — metalové skupiny bychom mûli b˘t
ohleduplní k sousedÛm — jim se aÏ tak
líbit nemusí.) Hluk mÛÏe vyvolat stavy
podráÏdûní, rozmrzelosti, stres, deprese,
sníÏenou pracovní v˘konnost, Ïaludeãní
potíÏe.
v Co se t˘ká bezv˘bûrového sledování televize, drÏíme se staleté zku‰enosti: „V‰eho s mírou, v‰eho do ãasu“.
v Není jen zdraví fyzické, ale i du‰evní,
které se pak právû ve fyzickém mÛÏe projevit. Proti neurózám a pfiepracování se
bráníme také tvrdo‰íjn˘m hájením sv˘ch
„tabu — ãasÛ“ vûnovan˘m napfi. pravidelnému sportování, ãetbû ãi pobytu
v saunû.
v Dopfiáváme si co nejãastûj‰í kontakt se
Ïivou pfiírodou — v lese, na louce, u fieky — vÏdy je co vidût a ãemu naslouchat
a dobíjet si své vnitfiní baterie. Krásu
kvûtin v‰ak ukládáme radûji do srdce neÏ
do vázy.
v K nestresové pohodû na pracovi‰ti by
mûl pfiispût kaÏd˘. Dobrá nálada je nenahraditelná. U sedav˘ch zamûstnání nezapomínáme na dobré vûtrání, obãasné zacviãení, chvilkovou relaxaci.
v Mûli bychom pamatovat na preventivní
vy‰etfiení. MÛÏeme tak nemocem pfiedcházet nebo je zachytit v poãátcích, kdy
pravdûpodobnost vyléãení je vût‰í a i prostfiedky vynaloÏené na na‰i léãbu jsou
niÏ‰í.
v Aã to vût‰inou nechceme sly‰et, tûlo je
stvofieno k pohybu. Potfiebuje to k tomu,
aby dobfie fungovalo.

opût ãerpala, Ïe do Ekodesatera patfií
i ZDRAVÍ. Heslo pro tuto kapitolu zní: „Tvé
zdraví je i zdravím planety“.

Snad uÏ tedy kaÏd˘ pochopil autory kníÏky Desatero domácí ekologie, ze které jsem

oznaãení v˘robkÛ netestovan˘ch na zvífiatech

Pfiipravila Mgr. Radka Krysová.

Seznam kosmetick˘ch firem netestujících na zvífiatech, jejichÏ v˘robky se prodávají na ãeském trhu
podle: EkoList, ã. 12, 1997; ã. 1, 1998; ã. 2,
1998; ã. 3, 1998; ã. 4, 1998; ã. 5, 1998
Amway
Apotheker
Naturmittel GmbH
Australian Body Care
Avon
Beiersdorf, Inc. (Nivea, Eucerin, Basis)
Body Basics
Christian Dior
Clarins of Paris
Corsair Toiletries Ltd (Countryside, Super
Silk, Corsair, Masquerade, Hiz, Herz, Home
pride, Sioux)
— kosmetika vhodná pro vegany
Estée Lauder
Fleur
Forever Living Products (UK), Ltd
Freeman Cosmetics Corp.
Jason Natural Cosmetics
Lancóme (Cosmair)
L’Occitane
L’Oréál
Montagne Jeunesse
— kosmetika vhodná pro vegany
Nivea (Beiersdorf)
NuSkin International
Oriflame Corp.
Revlon
Vevay
Weleda (UK), Ltd
The Wela Corporatin
Yves Roche
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Tiskárna a nakladatelství Beatris, která
zpracovává a tiskne mûsíãník ·tramberské
novinky a ãtvrtletník Zpravodaj mûsta ·tramberka vydávané Mûstsk˘m úfiadem ·tramberk,
oznamuje, Ïe na sv˘ch internetov˘ch stránkách www.beatris.cz uvedla do provozu
elektronick˘ archiv v‰ech periodick˘ch tiskovin, které kompletnû zpracovává.
Na uvedené adrese v oddíle „z na‰í dílny/periodické tiskoviny“, tak náv‰tûvník
mÛÏe rychle vyhledat elektronickou verzi

(ve formátu PDF) jakéhokoli ãísla ·trambersk˘ch novinek vãetnû jejich pfiíloh od
bfiezna roku 2001, u Zpravodaje mûsta
·tramberka od roku 2002, aÏ po souãasnost.
Elektronick˘ formát PDF je ãiteln˘ díky jednoduchému volnû dostupnému prohlíÏeãi
tohoto elektronického formátu na v‰ech
bûÏnû pouÏivan˘ch osobních poãítaãích
a jejich operaãních systémech. Tento formát rovnûÏ zaruãuje zachování stejné grafické
podoby jako u ti‰tûné verze pfii mimimálních
nárocích na velikost jednotliv˘ch souborÛ —
tzn. jednotliv˘ch ãísel ·trambersk˘ch novinek
ãi Zpravodaje v elektronické podobû. Odkaz
na tento elektronick˘ archiv bude také
umístûn na oficiálních internetov˘ch stránkách mûsta ·tramberka www.stramberk.cz

Dal‰í dÛleÏitá funkce, kterou nabízí tento elektronick˘ archiv, umoÏÀuje v‰em, kdo
mají pfiístup k internetu a mají zfiízenou
e-mailovou adresu, zaslat aktuální ãíslo ·trambersk˘ch novinek v elektronickém formátu
PDF, vÏdy zcela automaticky a pravidelnû na
zadan˘ e-mail. (U Zpravodaje je vÏdy aktuální ãíslo zasíláno zámûrnû se zpoÏdûním,
z dÛvodu zv˘hodnûní ãtenáfiÛ, ktefií si za-

koupili aktuální ãíslo ãtvrtleníku v papírové
podobû.) Tato automatická funkce v‰ak uÏ
vyÏaduje zaregistrování uÏivatele. Na registraãním formuláfii (odkaz ve spodní ãásti
okna archivu periodik) vyplní zájemce své
jméno, pfiíjmení, e-mail a heslo. Vyplnûn˘
formuláfi potvrdí a obdrÏí obratem do své emailové schránky o tomto úkonu zprávu.
Tu je nutné potvrdit. Pak uÏ je moÏné na stej-

·tramberské novinky
nejen ve va‰í schránce
po‰tovní
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ném formuláfii se pfiihlásit jako registrovan˘
uÏivatel a po vloÏení zvoleného hesla a e-mailu si vybrat titul periodika, kter˘ máte zájem
odebírat v elektronické podobû. Toto nastavení
mÛÏe uÏivatel, libovolnû, kdykoli (opût po zadání hesla a e-mailu) mûnit nebo úplnû zru‰it.
Na internetov˘ch stránkách www.beatris.cz
náv‰tevník nalezne informace i o ostatních
aktivitách Tiskárny a nakladatelství Beatris
v oblasti kompletního zpracování malonákladov˘ch tiskovin, ceník a moÏnosti expresního digitálního tisku, vysokokapacitního kopírování z dodan˘ch pfiedloh ãi dat.

Dále textové i obrazové informace z na‰í nakladatelské ãinnosti — o projektu »Putujeme po hradech a zámcích« — fiadû vlastivûdn˘ch prÛvodcÛ vãetnû ediãního plánu
a fiadû pohlednic — dobov˘ch rekonstrukcí
hradÛ, vydáván˘ch ve stejnojmenné fiadû.
Vûfiíme, Ïe tyto nové sluÏby, vám ãtenáfiÛm, uÏiteãn˘m zpÛsobem doplní a roz‰ífií
moÏnosti klasick˘ch papírov˘ch ·trambersk˘ch novinek, se kter˘mi se jiÏ léta pravidelnû setkáváte ve své po‰tovní schránce.
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Za Tiskárnu a nakladatelství Beatris
Radim Mohyla

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
zase se potkáváme v novém roce. Vánoce
i oslavy Silvestra a Nového roku probûhly
celkem v klidu. Snad cel˘ pfií‰tí rok bude
pro nás i pro vás pohodov˘m rokem.
I kdyÏ jsem vás nedávno upozornil na nevhodné parkování vozidel, tyto problémy
v nûkter˘ch lokalitách stále trvají. UpozorÀuji obãany, Ïe situace je kritická vzhledem
k tomu, Ïe se na urãitá místa nedostane vozidlo první pomoci, nebo hasiãsk˘ vÛz apod.
·patnû zaparkovaná vozidla budeme fie‰it na
místû pokutou, nebo nasazením „botiãky“.
Zaãíná nám plesová sezóna, proto na‰e
aktivity zamûfiíme na kontrolu fiidiãÛ, ktefií
jezdí z plesÛ pod vlivem alkoholu. Dále budeme sledovat podávání alkoholu mladistv˘m.
Osvûdãila se spolupráce s obãany, proto
jsou nám vítány va‰e podnûty a iniciativa.
MÛÏete stále volat na tel.: 736 670 513,
nebo 606 909 624, nebo psát na e-mail:
mp_stramberk@sendme.cz
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Podûlím se s vámi o nûkteré originální
instrukce a návody u v˘robkÛ z celého svûta:
Pokr˘vka z Taiwanu — NepouÏívejte jako
ochranu proti tornádu
Zrcátko na helmû amerického cyklisty —
Pamatujte, pfiedmûty v zrcadle jsou ve skuteãnosti za vámi.
Zavírátko láhve anglického ochuceného
mléka — Po otevfiení neobracejte láhev
vzhÛru nohama.
Novozélandsk˘ sprej proti hmyzu — Tento
v˘robek nebyl testován na zvífiatech.
Fén znaãky Sears — NepouÏívejte ve spánku.
Dezert Tiramisu z Tesca (vyti‰tûno zespodu
na krabici) — Neotáãejte vzhÛru nohama!
Na pudinku Marks a Spencer — Po zahfiátí
bude produkt hork˘!

âínská vánoãní svûtla — Pouze pro pouÏití
venku nebo uvnitfi.
Ara‰ídy od Sainsburys — Varování — v˘robek obsahuje ofiechy!
Na dûtském kost˘mu Supermana — Ani
s tímto kost˘mem nemÛÏete létat!
Krabice s hotelovou koupací ãepicí — Pouze na jednu hlavu!
Îehliãka Rowenta — NeÏehlete obleãení na
tûle!
Nytol, prá‰ek na spaní — Varování — mÛÏe
zpÛsobit ospalost!
V. M.

Jubilanti
v únoru 2004
70 let

80 let
82 let
83 let
84 let
85 let
87 let

89 let
94 let
95 let

Zdenka Davidová
Jana Fátorová
Ludmila Stanislavová
Marie Kostelníková
Margita Petrá‰ová
Markéta Hoffmannová
Oldfii‰ka Urbanovská
Marie Hudková
Emil Geryk
Anna Materová
BoÏena ¤eháková
BlaÏena Hyklová
Josef Najvar
Augustin Hoffmann
Jaromír ·igut
Cyril Ja‰ek
Klára Rylková

Blahopfiejeme

SPOZ

Narozené dûti
za prosinec ve ·tramberku
Marian Janek
Pavel Fojtík
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Zemfielí

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce

za prosinec ve ·tramberku
Ing. Vladimír Skalík

SPOZ

Program kina ·tramberk
na mûsíc únor 2004
Nedûle 1. 2. v 10.00 a 19.30 vst. 39 Kã

ZELENÉ PEKLO
Thriller, titulky, 94 min, od 12 let
SerÏant West dostal za úkol trénovat v obtíÏn˘ch podmínkách panamského de‰tného
pralesa elitní vojenskou jednotku ‰esti chlapÛ. âtyfii vojáci jsou brutálnû zabiti. Jak ke
zloãinÛm do‰lo? Vy‰etfiování se ujímá b˘val˘
ranger, svérázn˘ Hardy — JOHN TRAVOLTA.
Nedûle 8. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

KA·LU NA LÁSKU
Komedie, titulky, 97 min, pfiístupn˘
Vtipné hfiíãky a slovní smeãe posazené do
‰edesát˘ch let v New Yorku. Spisovatelka,
v hl. roli Renee Zellweger, chce i za cenu
skandálu získat popularitu pro svou novou
knihu Ka‰lu na lásku.
Nedûle 15. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

NUDA V BRNù
Komedie, 103 min, od 12 let
Podle povídky Pavla Bedury Standa debutuje, o osudu dvou mlad˘ch lidí a jejich zaãínající lásce.

Mûsto ·tramberk pofiádá
koncert ãesko-‰védského jazzového tria
z Ostravy

Facing West Trio
7. 2. 2004 v 16.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné 30 Kã

Nedûle 22. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

JEDNA RUKA NETLESKÁ
Pfiíbûh, 100 min, od 12 let
Chcete ochutnat nûco nového? V hlavní roli Jifií Macháãek.
Nedûle 29. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

JEEPERS CREEPERS 2
Horor, titulky, 94 min, od 15let
ZrÛdné netop˘fií monstrum zvané Creeper,
Ïízniv˘ feÈák laãn˘ krve, opût pfiichází.
NA MùSÍC B¤EZEN 2004 P¤IPRAVUJEME
PÁN PRSTENU — NÁVRAT KRÁLE,
MAZAN¯ FILIP, BOÎSK¯ BRUCE,
KDYSI DÁVNO V MEXIKU

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na svÛj

14. OBECNÍ BÁL
kter˘ se koná v pátek 13. února 2004
Zaãátek plesu je v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hrají v sále hudební
skupina „A je to“ ze ·tramberka a v malém
sálku Franti‰ek âernoch z Vefiovic
V programu vystoupí Taneãní ‰kola R. K.
Rytmus z Fren‰tátu pod Radho‰tûm
Vstupné 90 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru od 6. 2. 2004
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(otevfieno dennû mimo pondûlí
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hod.)
Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast, obãerstvení, program a tombola jsou zaji‰tûny
a o dobrou náladu se postaráte sami.
Pokud chce kdokoliv z místních podnikÛ,
podnikatelÛ nebo obãanÛ pfiispût nûjak˘m
dárkem do tomboly, mÛÏe svÛj pfiíspûvek
odevzdat v Kulturním domû,
na sekretariátû starosty nebo v Mûstském
informaãním centru. Dûkujeme.

Srdeãnû vás zveme na

1. MA·KARNÍ BÁL
v restauraci Dallas
dne 20. 2. 2004 v 19.00 hod.
Zvou pofiadatelé
Nutná rezervace vstupenek: tel. 556 852 150,
728 342 072 u paní Filipové

Divadelní soubor Kotouã
pofiádá v sobotu 21. února 2004
MA·KARNÍ DIVADELNÍ BÁL
S POCHOVÁNÍM BASY
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
Jifiího Rymla A je to
Bohaté obãerstvení, program a tombola.
Zaãátek v 19.00 hod. Vstupné 50 Kã
Pfiedprodej vstupenek v MIC od 14. 2. 2004
Srdeãnû zvou divadelníci.

Podûkování
Touto cestou bych chtûl podûkovat v‰em
tûm, ktefií se podílejí na pfiípravû a uskuteãÀování akcí pro kulturní vyÏití nejen obãanÛ na‰eho mûsta.
Dále bych chtûl podûkovat v‰em, ktefií
pfiispûli formou dobrovolného vstupného
na ãásteãné pokrytí financí urãen˘ch na
zhotovení nového lidového betlému do kapliãky v Národním sadu — pfii letní akci
ProdlouÏen˘ víkend na Trúbû a zimní Îiv˘
betlém v ·ipce. Celkem se vybralo témûfi
6 tis. Kã.
Antonín Kramoli‰, pfiedseda komise
kulturní a cestovního ruchu

Ze sportu, i kdyÏ
ponûkud netradiãního
Dne 20. 12. 2003 se v restauraci Dallas
konal Vánoãní turnaj v mariá‰i.
Zúãastnilo se ho celkovû 36 hráãÛ ze
·tramberka, Pfiíbora, Kopfiivnice, Sedlnice,
Îenklavy, Bílovce a Hodonína.
1. místo: Va‰enda
2. místo: Bubík
3. místo: Pe‰at
4. místo: Dorotík
5. místo: Krása
Z hráãÛ ·tramberka se umístili:
na 9. místû: Jeliã
na 10. místû: Îerdík
na 16. místû: Marek
Hlavními sponzory byly firmy: LOTEKS
a RADEGAST, dále Bamed, Dallas, Kotouã,
Hoffman (Vyfiida), Sauna bar, Kavan, Miku‰,
Klime‰ (Fiat), Hanzelka (ze ·pice), Hrãek
(galerie), Machaã (Maso-uzeniny), Man
(Mo‰nov)
V‰em sponzorÛm dûkujeme a tû‰íme se
na dal‰í spolupráci.
Pavel Jeliã

Kam za sportem
v mûsíci únoru

Volejbal — tûlocviãna na Zauliãí
Îeny, oblastní pfiebor, trenér Josef Palack˘
7. 2. 2004
·tramberk – Fulnek, 2 zápasy, zaãátky utkání v 10.00 hod a ve 13.00 hod.
21. 2. 2004
·tramberk – Univerzita B, 2 zápasy, zaãátky
utkání v 10.00 hod. a ve 13.00 hod.
Kadeti, oblastní pfiebor, trenérka Vûra Hanzlíková
22. 2. 2004
·tramberk, Fren‰tát pod Radho‰tûm, Polanka nad Odrou, zaãátek 1. utkání v 9.00 hod.
28. 2. 2004
·tramberk, Katefiinky, Fren‰tát p. R., Nov˘
Jiãín, zaãátek 1. utkání v 9.00 hod.
Zveme v‰echny pfiíznivce volejbalu, aby
pfii‰li podpofiit hráãky a hráãe v zápasech.
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Oznámení MIC
Mûstské informaãní centrum ·tramberk v souãasné dobû zpracovává novou aktuální databázi podnikatelÛ, firem, organizací, sdruÏení, spolkÛ atd. pro rok 2004 — na území mûsta ·tramberka a obcí Îenklava, Závi‰ice, Vefiovice a Rybí.
Z tohoto dÛvodu vás Ïádáme o zaslání potfiebn˘ch informací na adresu:
Mûstské informaãní centrum
Námûstí 456, 742 66 ·tramberk
nebo na fax: 556 812 085
nebo e-mail: mic@stramberk.cz
Údaje: Jméno/název, adresa, kontakt, provozovna, provozní doba provozovny (lze pfiidat
i krátk˘ popis ãinnosti ãi logo).
Ve‰keré údaje a následné aktualizace údajÛ budou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách mûsta (www.stramberk.cz) a budou sloÏit pro potfieby MIC a vefiejnosti.
Na adresu MIC lze následnû zasílat i ve‰keré aktualizace a zmûny.

Inzeráty
• Natáãení na video — digitál — profi
(svatby, jubilea), PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov, tel. 728 362 757, 556 759 389
• Odborová organizace Kotouã ·tramberk
pofiádá ve dnech 27.—30. kvûtna autokarov˘ zájezd na ·umavu za 2950 Kã.
Ubytování v hotelích s polopenzí u Lipenského jezera a v Îelezné Rudû.
BliÏ‰í informace podá Antonín Kramoli‰,
tel. 556 852 325, 556 873 235

• Prodám kytaru 3/4 velikosti ve velmi dobrém stavu. Nové struny a pouzdro na pfiená‰ení. Dohoda jistá — spûchá.
Kontakt: dennû po 16. hodinû na tel.
556 811 329
• Vy‰la dal‰í kniha od Ladislava Bartonû
„Povûsti, pfiíbûhy a legendy“, ze ·tramberka a jeho okolí. Kniha je k dostání za 170 Kã
v prodejnû u paní Hanzelkové.
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Vážení zákazníci,
rozšířili jsme nabídku dárků v naší
prodejně o stříbrné šperky: prsteny,
náušnice, řetízky, náramky.
Zároveň si můžete u nás vybrat
sladký dárek ze širokého sortimentu
bonboniér zn. Sorini.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Darja Švarcová, Květinářství v Domě
služeb (pod Palárnou)

Stolafiství VaV
Provozovna a. s. Tatra

Výroba nábytku na míru
\ Kuchyňské linky \
\ Obývací stěny \
\ Vestavěné skříně \
\ Dětské pokoje \
\ Plovoucí podlahy \
\ Formátování materiálu \
Vše za příznivé ceny

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

Roman Vašut
Pod Zahradami 1293
Kopřivnice 742 21
Tel. 604 405 264
Milan Vacula
Štramberk – Bařiny
604 307 191

Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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