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…z jednání rady
Prázdniny skonãily. Léto uÏ má dvû tfietiny taky za sebou a blíÏí se dáma v barevném hávu, paní Vesna. Dozvuky léta budou
slábnout, uleví se dopravû ve mûstû, sníÏí
se hluk, kter˘ s sebou nesou letní vlahé veãery — na pfiedzahrádkách a letních zábavách, sníÏí se turistická náv‰tûvnost mûsta,
nebude uÏ tolik akcí, uleví se nám v‰em.
Rada mûsta se se‰la na své 33. schÛzi 19.
srpna. Na programu bylo hospodafiení mûsta k 31. 7. 2008, rozpoãtové opatfiení ã.
3/2008, stav zadluÏenosti, pohledávek a závazkÛ a také informace o ãinnosti finanãního v˘boru. Zprávy do rady zpracoval a pfiedloÏil vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef
Babulík. Rada vzala na vûdomí informaci
o ãinnosti finanãního v˘boru, kterou pfiednesl pfiedseda ing. Jan David, a ostatní tfii
zprávy doporuãila zastupitelstvu k projednání a schválení, z toho rozpoãtové opatfiení s pfiipomínkami. Rada vzala na vûdomí
kontrolu úkolÛ. V prÛbûhu jednání rady byly uloÏeny dal‰í termínované úkoly, a to referentce úseku majetku a investic Petfie Filipové, zvefiejnit zámûr pronájmu nebytového prostoru v Domû sluÏeb ãp. 820 a investorovi mûsta Janu Kozlovskému provûfiit
plnûní podmínek smlouvy pro územní rozhodnutí projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny ve ·tramberku a pfiipravit realizaci
odvlhãení zdí v ‰atnách Z· ·tramberk.
V majetkoprávních záleÏitostech rada doporuãila zastupitelstvu mûsta schválit darovací smlouvu na pozemek od dárkynû mûstu ·tramberku, dále rada schválila smlouvy
o uzavfiení smluv budoucích o zfiízení vûcného bfiemene mezi mûstem ·tramberkem
a âEZ Distribuce Dûãín, Kotouãem ·tramberk, spol. s. r. o. a soukrom˘mi osobami.

Byl schválen pronájem ãásti pozemku v majetku mûsta ÏadatelÛm, darovací smlouva
na finanãní dar na opravu ãásti komunikace
z ulice K Oãnímu smûrem na Kopec s panem Tomá‰em Jifiíãkem, byla schválena dohoda o skonãení nájmu a podnájmu v nebytov˘ch prostorech v domû ãp. 820 s nájemcem a také byla schválena v˘povûì z nájmu
pozemkÛ k 1. 10. s nájemcem. V ostatních
organizaãních záleÏitostech rada schválila
smlouvu o dílo s firmou Unistad, spol. s r. o.
Suchdol nad Odrou na opravu místní komunikace na ulici K Oãnímu smûrem na
Kopec, vítûze poptávkového fiízení na dodavatele stavby kanalizaãní pfiípojky pro M·
Bafiiny, a to spol. Nosta, s. r. o. Nov˘ Jiãín
a smlouvu o dílo s touto firmou. Byly schváleny smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy
o provozování vodních dûl (kanalizací) na
ulicích Novojiãínská a ·ÀÛrková s SmVaK
Ostrava. Rada schválila Ïádosti mûsta
·tramberka o pofiízení zmûny ã. 5 územního plánu a také o pofiízení nového územního plánu. Radní schválili smlouvu o zaji‰tûní zpûtného odbûru elektrozafiízení s firmou
ASEKOL, s. r. o. Praha 4 – Braník. Starostka
mûsta Vûra Michnová byla povûfiena podpisem v‰ech v˘‰e uveden˘ch smluv, dohod
a Ïádostí. Rada rozhodla o cílové hodnotû
mûsíãního nájemného v souvislosti s jednorázov˘m zvy‰ováním nájemného v roce
2009 v souladu se zákonem, schválila ceník
prodeje dfiíví z pozemkÛ mûsta s úãinností
od 19. 8. 2008, umístûní cedule pro oznaãení památného stromu „Lípa u Panny Marie“
na úpatí Bílé hory. Jako novou ãlenku komise kulturní rada schválila sleãnu Barboru
·imíãkovou. Radní vyslovili souhlas s úhradou zv˘‰en˘ch nákladÛ na zaji‰tûní ostatní
dopravní obsluÏnosti z rezervy sdruÏen˘ch
prostfiedkÛ vedené u mûsta Nového Jiãína

a také se zachováním souãasného zpÛsobu
zaji‰tûní ostatní dopravní obsluÏnosti prostfiednictvím mûsta Nového Jiãína na rok
2009.
Rada vzala na vûdomí zv˘‰ení platového
stupnû Mgr. Bronislavû Hyklové, fieditelce
Z· a M· ·tramberk, dle délky dosaÏené praxe v souladu se zákoníkem práce a potvrdila
osobní pfiíplatek ve stanovené v˘‰i na dal‰í
období. Rada vzala na vûdomí informaci
o pfiípravách voleb do krajsk˘ch zastupitelstev konan˘ch ve dnech 17. a 18. 10. 2008.
Rada nedoporuãila umístûní závory na místní komunikaci v Libotínû. Bylo schváleno
datum, ãas a program 14. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka, které se uskuteãní v pondûlí 29. 9. 2008 v 16.00 hod. v sále
Kulturního domu na Námûstí ve ·tramberku a na nûÏ jste srdeãnû zváni.
KaÏd˘ ãlovûk je neopakovateln˘m originálem, umûleck˘m dílem, obãas spoutávan˘ konvencemi, vlastní je‰itností, prostfiedím, pfiíslu‰ností k davu, omezovan˘ zákony, nûkdy fiízen˘ rozumem, jindy emocemi
ãi zbytkem pudÛ. Stalo se velkou módou
opou‰tût rodiny a zakládat jiné s mlad‰ími
protûj‰ky, nevázat se k odpovûdnosti
a slu‰nosti. Obãas se ptám, v jaké Ïe to galerii vystavujeme svá bytostná já, na jak˘ch to soklech stojíme, jak vzdálená je
nûkdy dohlednost k vedlej‰ím podstavcÛm, zdají se b˘t bez Ïivota, s prázdn˘m
zrakem, bez náznaku vzájemné komunikace a vstfiícnosti. „Lidé by obãas potfiebovali „den volna od Ïivota“. (S. J. Lec).
Pfieji vám hezk˘ zbytek léta.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Ru‰ení klidu na území mûsta
VáÏení obãané, vzhledem k tomu, Ïe
v poslední dobû dochází ke stále vût‰ímu
poru‰ování klidu na území mûsta, zvlá‰tû
pak o sobotách a nedûlích, a mnoÏí se stíÏnosti obãanÛ na toto téma, upozorÀuji
v‰echny obyvatele na platnost obecnû závazné vyhlá‰ky 10/1994 o ochranû vefiejné-

ho pofiádku a noãního klidu na území
mûsta. Ru‰ení klidu, moÏné sankce a provádûní kontrol je fie‰eno v následujících
odstavcích této vyhlá‰ky.
V. Zachování klidu, zejména noãního
1. Fyzické i právnické osoby jsou povinny na území mûsta dodrÏovat klid, zdrÏet
se v‰eho, ãím by nad míru pfiimûfienou pomûrÛm obtûÏovaly jiného zejména kfiikem, hluãn˘m provozováním hudebních
nástrojÛ, rozhlasov˘ch a televizních pfiijímaãÛ a pyrotechniky, neodÛvodnûn˘m
hlukem motorov˘ch vozidel ãi nadmûrn˘m nebo neodÛvodnûn˘m hlukem jin˘ch
strojÛ, pfiístrojÛ ãi zafiízení.
2. V dobû noãního klidu, tj. od 22.00 do
6.00 hodin v pondûlí aÏ pátek a od 22.00 do
8.00 hod. v sobotu, nedûli a ve svátky, je
nutno zabránit jakémukoliv hluku nad nezbytnû nutnou míru.
3. Za plnûní povinností uveden˘ch v ãl.
1, a ãl. 2, v zafiízeních, kde je provozována
hostinská ãinnost a pfii vefiejn˘ch produkcích odpovídá podnikatel, provozovatel,
resp. pofiadatel.
VIII. Sankce
1. Fyzickou osobu, která poru‰í tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku, lze postihnout
podle zákona ã. 200/1990 Sb. o pfiestupcích v platném znûní.
2. Právnické osobû a podnikateli, kter˘
pfii v˘konu podnikatelské ãinnosti poru‰í
tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku, mÛÏe b˘t
podle ustanovení § 50 zákona ã. 367/1990
Sb. v platném znûní uloÏena pokuta aÏ do
v˘‰e 1 000 000 Kã.
IX. Kontrola
Kontrolovat dodrÏování ustanovení této
obecnû závazné vyhlá‰ky jsou oprávnûni
pfiíslu‰níci Policie âR, stráÏníci mûstské
policie, povûfiení pracovníci Mûstského
úfiadu a povûfiené orgány obce.
Prosím, neznepfiíjemÀujme si krásné
nedûlní dny hlukem motorov˘ch sekaãek a
jin˘ch zafiízení, uÏívejme si pohody sluneãn˘ch dnÛ babího léta a pokusme se vnímat
pfiíjemné zvuky niãím neru‰ené pfiírody.
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Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta
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Upozornûní pro fiidiãe — drÏitele
osvûdãení profesní zpÛsobilosti
fiidiãe
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství mûstského úfiadu Kopfiivnice upozorÀuje fiidiãe — drÏitele Osvûdãení profesní
zpÛsobilosti fiidiãe, Ïe nejpozdûji do 30. 9.
2008 musí podat Ïádost o v˘mûnu stávajícího Osvûdãení profesní zpÛsobilosti fiidiãe za nov˘ PrÛkaz profesní zpÛsobilosti fiidiãe, i kdyÏ stávající mají je‰tû v platnosti.
T˘ká se fiidiãsk˘ch oprávnûní skupin C,
C+E, D a D+E nebo podskupin C1, C1+E,
D1 a D1+E.
Po tomto termínu podle platné legislativy jiÏ v˘mûna nebude moÏná.
K v˘mûnû je potfieba 1 fotografie a 200
Kã na poplatek.
Registr fiidiãÛ, Odbor dopravy a SH,
MûÚ Kopfiivnice

Pfiíprava projektu Regenerace
sídli‰tû Bafiiny
Vzhledem k urãit˘m problémÛm, které
se vyskytly v prÛbûhu pfiípravy projektové
dokumentace pro regeneraci sídli‰tû Bafiiny, není tato projektová dokumentace je‰tû v plném rozsahu zpracována. Objevily se
také nové skuteãnosti, které si vyÏádaly dopracování projektu o dosud nefie‰ené nebo
nedostateãnû fie‰ené problémy související
s komplexní regenerací. Jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe toto zpoÏdûní má ve svém dÛsledku i pozitivní vliv na tento projekt, kter˘ bude lépe pfiipraven, bude více ãasu na
dofie‰ení majetkoprávních záleÏitostí se
soukrom˘mi vlastníky pozemkÛ a v neposlední fiadû i více ãasu na pfiedchozí opravu
nûkter˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí (napfi. kanalizace ve vlastnictví SmVaK Ostrava).
V‰echny aktivity spojené s pfiípravou tohoto projektu budou smûrovány tak, abychom byli schopni v následující v˘zvû
k podávání Ïádostí do Regionálního operaãního programu k získání dotace na realizaci této investice tento projekt uplatnit. V˘zva bude vyhlá‰ena v dubnu pfií‰tího
roku.

V rámci pfiípravy projektu plánujeme také je‰tû vefiejné projednání, o kterém budete vãas informováni.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

V. roãník Svatováclavského
hudebního festivalu
„Svatováclavsk˘ hudební festival“ vznikl
z iniciativy hudebníkÛ, umûlcÛ, hudebních teoretikÛ a milovníkÛ hudby v ãervnu roku 2003. Nad Svatováclavsk˘m hudebním festivalem pravidelnû pfiejímají zá‰titu v˘znamné osobnosti Moravskoslezského kraje: ing. Petr Kajnar — primátor
mûsta Ostravy, Ing. EvÏen To‰enovsk˘ —
hejtman Moravskoslezského kraje, Mons.
Franti‰ek Václav Lobkowicz, O. Praem. —
sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze,
Mgr. Stanislav Pi´tak, PhD. — biskup
Slezské církve evangelické a. v.
Pfii zrodu této dnes jiÏ v˘znamné kulturnû spoleãenské události stála spousta
v˘znamn˘ch osobností na‰í hudební scény.
Svatováclavsk˘ hudební festival je nejen
jednou z nejv˘znamnûj‰ích kulturnû-spoleãensk˘ch akcí probíhajících v Moravskoslezském kraji, ale zároveÀ nejrozsáhlej‰ím festivalem prezentujícím duchovní
artificiální umûní v celé âeské republice.
Tento projekt pozitivnû pÛsobí na rozvoj
a udrÏování tradice v celém moravskoslezském regionu, kde realizuje své koncerty
a dal‰í multiÏánrové projekty ve 21 mûstech a obcích. KaÏdoroãnû je lemován v˘znamn˘mi dny ãeské státnosti 28. záfií (sv.
Václav — odtud název Svatováclavsk˘ hudební festival) a 28. fiíjna (Den vzniku samostatného ãeského státu), kdy probûhne
33 koncertÛ v˘hradnû v sakrálních prostorách.
Na leto‰ním 5. roãníku SHF vystoupí
napfi.: Collegium Marianum s umûleckou
vedoucí Janou Semerádovou a vynikajícím
italsk˘m sólistou na barokní housle Riccardo Masahide Minasim, gambista Petr
Wagner spoleãnû s holandsk˘m cembalistou Jacquesem Oggem, Collegium 1704
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a Collegium Vocale 1704 s dirigentem Václavem Luksem, americk˘ sbor Khorikos,
kter˘ se pfiedstaví se skvûl˘m ãesk˘m varhaníkem Jaroslavem TÛmou, PhilHarmonia Octet, Pavel Haas Quartet, Fraternitas
Litteratorum, komorní orchestr Musici
boemi se zahraniãními sólisty Clarou Novákovou — flétna (Francie) a Timothy Lissimorem — klavír (Anglie), Camerata Janáãek s vynikajícími mlad˘mi sólisty Jifiím
Vodiãkou — housle a Petrem Nouzovsk˘m
— violoncello, Ostravská banda se sv˘m
umûleck˘m fieditelem Petrem Kotíkem,
Vokální soubor ADASH s klezmerovou
skupinou Naches a umûleck˘m vedoucím
Tomá‰em Novotn˘m.
Na ãtyfiech nejrozsáhlej‰ích vokálnû-instrumentálních projektech se budou podílet Janáãkova filharmonie Ostrava s dirigentem Stanislavem Macurou, Slovensk˘m filharmonick˘m sborem a sólisty sopranistkou Margaret Chalker ze ·v˘carska, mezzosopranistkou Janou S˘korovou,
tenoristou Les∏awem Âwidziƒskim z Polska a basistou Petrem Mikulá‰em ze Slovenska. Dále pak se pfiedstaví Jihoãeská
komorní filharmonie âeské Budûjovice se
sv˘m b˘val˘m ‰éfdirigentem Stanislavem
Vavfiínkem a Moravsk˘m komorním sborem a na závûreãném koncertu v katedrále BoÏského Spasitele v Ostravû vystoupí
Janáãkova filharmonie Ostrava s ‰éfdirigentem Theodorem Kucharem, âesk˘m
filharmonick˘m sborem Brno a sólisty sopranistkou Evou Dfiízgovou-Jiru‰ovou
a mlad˘m barytonistou Václavem Siberou.
Podrobné informace o programu a úãinkujících mÛÏete získat na www.shf.cz

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky v na‰í Mûstské knihovnû
·tramberk v zrcadle ãasu od Josefa
Adamce, je nová regionální literatura, kterou by mûl mít ve své knihovnû kaÏd˘ ·tramberák. Vychází pfii pfiíleÏitosti 650.v˘roãí pov˘‰ení ·tramberka na mûsto (4.
prosince 1359) a vydala ji spoleãnost ·míra-Print s. r. o. Krev na lopuchu od Vlastimila Vondru‰ky je v˘bor povídek, kter˘

obsahuje dva tucty pfiíbûhÛ s detektivními
zápletkami, které se odehrávají v rÛzn˘ch
dobách, od stfiedovûku aÏ do 18. století.
V Beskydech se odehrává dûj knihy Richarda Sobotky — Vlãí stopou. Jde o dramatick˘ stfiet hajného Sosnovce s vlãí
smeãkou.
Z mysliveckého prostfiedí je i kniha slovenského spisovatele Jozefa Hikla — Konec krále pytlákÛ s podtitulem Co v‰echno myslivci milují. Pohfiben zaÏiva je detektivní pfiíbûh autorky Ann Granger. 18
vtefiin od George Shumana je pfiíbûh masového vraha, kter˘ si odsedûl v kriminále
30 let za zpÛsobenou dopravní nehodu. Je
ale z vûzení zpátky v ulicích New Jersey,
aby se mstil…
Pfiijìte si i vy vypÛjãit hezkou knihu!
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!
První kroky s internetem
VÏdy v úter˘ od 10.00 hodin do 11.00
hodin nabízíme individuální metodickou
pomoc na‰im ãtenáfiÛm i vefiejnosti (nezamûstnan˘m, seniorÛm, maminkám na
matefiské dovolené), ktefií jsou v práci s internetem úplní zaãáteãníci. Bûhem 1 hodiny pomÛÏeme zájemcÛm zaloÏit vlastní
e-mailovou adresu, ukáÏeme rÛzné vyhledávaãe, seznámíme je s webov˘mi stránkami na‰eho mûsta, ukáÏeme, jak si vyhledat
poÏadovanou informaci.
Kdo by mûl o ‰kolení zájem, neváhejte
a hlaste se v knihovnû nebo na telefon
556 852 216.
(Cena = 20 Kã)
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Provoz lékárny ve ·tramberku
JelikoÏ se mûstem nesou neopodstatnûné popla‰né zprávy o uzavfiení provozu lékárny ve ·tramberku, ráda bych v‰e uvedla na pravou míru. UÏ v mûsíci ãervnu
jsem jednala s panem Pavlem Schleisem,
majitelem lékárny, o budoucnosti této
provozovny ve ·tramberku a na mÛj dotaz
mi sdûlil, Ïe se nechystají v Ïádném pfiípadû zavfiít lékárnu, ba naopak, chtûjí sluÏby
pro obãany roz‰ífiit. Znovu jsem s panem
Schleisem v této vûci jednala v pondûlí
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25. 8. 2008 a byla mi potvrzena pfiede‰lá
informace. V mûsíci srpnu byla lékárna
uzavfiena z dÛvodu personálního nedostatku pracovníkÛ na provozovnách v souvislosti s ãerpáním dovolen˘ch. Od 1. 9. 2008
bude lékárna opût v plném pûtidenním
provozu (pondûlí—pátek).

75 let Libu‰e VáÀová
70 let Emilie ·merdová
Pavel Îáãek
Mária Kelnarová
Michal Hegedu‰

Vûra Michnová, starostka mûsta

Blahopfiejeme

Ze sportu

Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Podûkování
Oddíl kopané TJ Kotouã ·tramberk dûkuje firmû ·míra-print a. s. za finanãní pomoc na rozvoj kopané ve mûstû ·tramberku. Tento sponzorsk˘ dar bude vyuÏit pro
zakoupení v˘stroje hráãÛm a pomÛcek pro
zkvalitnûní tréninkového procesu. Firma
se dále rozhodla vûnovat obnovenému
druÏstvu kopané Ïen sadu dresÛ pro jejich
novou sezónu. Vedení oddílu oceÀuje
dlouhodob˘ zájem p. ·míry o sportovní
dûní v na‰em mûstû a tû‰í se na dal‰í spolupráci.
Za v˘bor oddílu kopané TJ KOTOUâ
·tramberk Eduard Kutáã

Zemfielí:
BoÏena Benová
Juliána Hanzelková
Václav Jurák
Vlastislav Petrá‰
Karel ·tefanka
Stanislav Vanûk

Kam do společnosti
a za kulturou

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ záfií 2008
91 let Jaroslav Ja‰ek
88 let Anna,Kramoli‰ová
Anna Purmenská
85 let BoÏena Lacinová
83 let BoÏena Bárová
82 let Vlasta Zemanová
81 let Zdenûk Socha
Mária Juráková
Jaromír Petrá‰
Amálie Gilarová

Technoprojekt a. s. Ostrava a mûsto
·tramberk pofiádá 6. záfií 2008
na hradû ·tramberku

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

80 let MUDr. Josef, Janisch
Stanislava Urbanovská
·tramberské novinky 6

MKS Studénka, pfiísp. org.,
ve spolupráci s Dechov˘m orchestrem
mlad˘ch Jistebník,
pofiádá v rámci
V. MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
DECHOV¯CH ORCHESTRÒ STUDÉNKA
— JISTEBNÍK 2008
dne 6. 9. 2008 v 10.00 hodin
na námûstí ve ·tramberku
vystoupení 55ãlenného slovinského
orchestru GODBA GORJE
(dirigent Klem Repze), kter˘ oslavil
v loÀském roce 100. v˘roãí
svého zaloÏení
vstup zdarma

Technoprojekt a. s. Ostrava
a mûsto ·tramberk
JaroÀkova útulna na hradû ·tramberku
13.—28. 9. 2008

Toulky minulostí ·tramberka
V˘stava star˘ch fotografií a pohlednic
sbûratele Vladimíra Bortla.
Otevírací doba: 9.00—19.00 hod.
Vstupné 20 Kã

Ve dnech 13.—14. 9. 2008
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:

➣ Muzeum Novojiãínska
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: 13. 9. 2008 — zdarma
vstup: 14. 9. 2008 — vstupné
➣ 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
„Den otevfien˘ch dvefií“ v sobotu 13. záfií
2008, kdy v pokusn˘ch ‰tolách ve ·tramberku (Radvanické ‰toly — odlouãené pracovi‰tû ostravské spoleãnosti VVUÚ, a. s.)
na Horeãce bude otevfieno od 9.00 do
15.00 hod. s ukázkami v˘bu‰nosti nûkter˘ch látek, jako napfi. cukru, mouky, uhelného a dfievného prachu. Ukázky budou
probíhat kaÏdou lichou hodinu, tzn.
v 9.00, v 11.00, ve 13.00 a v 15.00 hod.
V˘stavy — doprovodné akce
➣ Muzeum ZdeÀka Buriana — Zdenûk Burian — S paletou a ‰tûtcem II.

➣ Hrad ·tramberk — V˘stava Toulky ‰tramberskou minulostí

➣ SoutûÏ pro dûti a mládeÏ s tématikou soch

➣

13.—14. 9. 2008
➣ Hrad ·tramberk s vûÏí Trúbou, v JaroÀkovû útulnû v˘stava Toulky ‰tramberskou minulostí
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
➣ Muzeum ZdeÀka Buriana
v˘stava Zdenûk Burian — S paletou
a ‰tûtcem II.
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma

➣
➣

➣

a památníkÛ v Národním sadû, texty budou
k vyzvednutí v jednotliv˘ch otevfien˘ch památkách i na zajímav˘ch místech — správnû zodpovûzené, adresou opatfiené kvizy budou slosovány a odmûnûny mal˘mi cenami
v prostorách chodby v kulturním domû je
v˘stava fotografií ·tramberka, doplnûná o nové snímky památek v krajinû v promûnách let
ukázka odpadov˘ch dfievûn˘ch rour ze
·tramberka s v˘kladem
doprovodné tiskoviny — povûsti s tématikou krajiny a památek ve ·tramberku, pohádky a povûsti ze ·tramberka, kde vystupují tajemné bytosti
Zmûna programu vyhrazena.

Informaãní propagaãní materiály budou
pro v‰echny náv‰tûvníky k dispozici.
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Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny
mistry Beamy i dámy na

Jim Beam KARAOKE párty
v sobotu 13. 9. 2008 od 20.00 hod.
v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru
·tramberk)
Jim Beam za tfii pûtky…!
KARAOKE i taneãní hudba z 90 let.
Héliové balónky
JiÏ tradiãnû soutûÏe o ceny

Relax v podhÛfií Beskyd
a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou
na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Hvûzda Mi‰ík nad Betlémem
Dne 18. 9. 2008 v 19.00
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné: 150 Kã
Lístky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935)
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor
a Nov˘ Jiãín

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

Jazz U písafiÛ
v Zámeckém sále, v domû U písafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
v nedûli 14. 9. 2008 od 17.00 hod.
Tentokrát pozvání jazzmana
Borise Urbánka
pfiijala zpûvaãka a houslistka
Gabriela Vermelho
(frontwoman etno — alternativní kapely
Maraca, funky F-dur Bandu
a Four Brothers,
diva latinskoamerické hudby
a ãlenka Talichova komorního orchestru)
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.

Jednota Orla ·tramberk pofiádá
v sobotu 28. 9. 2008
tradiãní

Svatováclavskou pouÈ
Program:
8.45 hod. M‰e svatá ve farním kostele
sv. Jana Nepomuckého
10.30 hod. BohosluÏba slova u sochy
sv. Václava na Kotouãi
12.00 hod. Pfiátelské posezení
s obãerstvením v hasiãárnû
Srdeãnû zveme v‰echny své ãleny
a pfiíznivce k uctûní odkazu patrona
âeské zemû

UpozorÀujeme v‰echny milovníky
dobr˘ch filmÛ, Ïe v nedûli 28. 9. 2008
se hraje velkofilm Juraje Jakubiska

BATHORY
v 17.00 i v 19.30 hod.
VyuÏijte této jedineãné pfiíleÏitosti!
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Program kina ·tramberk
na záfií 2008
Nedûle 7. 9. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
DobrodruÏn˘, 144 min., ãesk˘ dabing, pfiístupn˘
Princ Kaspian je druh˘m pokraãováním
ságy, která zapoãala v roce 2005 uvedením
filmu Letopisy Narnie: Lev ãarodûjnice
a skfiíÀ. V hlavních rolích: Georgie Henley,
Skandar Keynes, Anna Popplewell a dal‰í.
Nedûle 14. 9. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
FRANTI·EK JE DùVKA¤
Komedie, 90 min., od 12 let
Franti‰ek je vzdûlan˘ muÏ, ale byl vÏdycky
sukniãkáfi. V‰echny Ïeny miloval. Není tedy divu, Ïe jednoho dne pfii‰el o lékafisk˘
diplom, stfiechu nad hlavou i vlastní Ïenu.
Hrají: Josef Polá‰ek, Ela Lehotská, Petra
Nesvaãilová a dal‰í.

Nedûle 21. 9. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
U Mù DOBR¯
Komedie, 100 min., od 12 let pfiístupn˘
Filmová komedie na motivy povídek Petra
·abacha v reÏii Jana Hfiebejka. Film se
ohlíÏí do devadesát˘ch let, do doby na‰ich prvních krÛãkÛ na novém, neprobádaném území ra‰ícího kapitalismu v âechách. V hl. rolích Boleslav Polívka, Jifií
Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr
a dal‰í.
Nedûle 28. 9. 2008 v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã
BATHORY
Historick˘ thriller, 140 min., od 12 let
Velkofilm Juraje Jakubiska pfiivádí k Ïivotu krvavou legendu o âachtické paní.
Kruté skutky dovedly hrabûnku Erzsébet
Báthory (1560—1614) aÏ do Guinnessovy
knihy rekordÛ, v níÏ je vedena jako nejvût‰í vraÏedkynû v‰ech dob.

NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
JAK UKRÁST NEVùSTU
NEUVù¤ITELN¯ HULK
TEMN¯ RYTÍ¤
MAMMA MIA!

Dne 21. srpna 2008 jsme si připomněli 70. výročí slavnostního otevření koupaliště
ve Štramberku.
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• 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
• Objednávky a prodej brambor na zimní uskladnûní. Michal Dostál, Dolní 217, ·tramberk.
Tel. 737 473 300, 603 562 087, 552 309 254.
• Prodám jehÀata na maso. Cena 46 Kã, vã. DPH za kg ãisté váhy. Váha jehÀat cca 45 kg.
PoráÏku, pfiípadnû vykostûní lze zajistit za doplatek. Kontakt: Jaroslav Dostál, Dolní Ba‰ta 264,
·tramberk. Tel. 731 104 938.

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

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 8/2008.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

