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…z jednání rady
Prázdniny skonãily. Dûti a mládeÏ se pfiipravují do ‰kol. Ale ne v‰ichni mají kam nastoupit, kde zahájit nov˘ ‰kolní rok, setkat
se s kamarády. Celkem smutné období. Není
to tak dávno, co jme proÏívali strach a obavy
o své rodiny, pfiátele a známé, ale i neznámé
v oblastech postiÏen˘ch pfiírodní katastrofou. Voda je Ïivel a pfiíroda ví své. Jen ãlovûk
nectí její zákony a obãas musí bojovat doslova o hol˘ Ïivot.
Rada mûsta se se‰la v tomto období celkem dvakrát. 8. srpna na 63. schÛzi byl na
programu rozpoãet mûsta, hospodafiení za
I. pololetí a také úprava rozpoãtu na pololetí
druhé.Vedoucí finanãního oddûlení Alena
ZrÛnková pfiipravila komentáfi k plnûní rozpoãtu vãetnû informace o stavu zadluÏenosti mûsta. Zprávy pfiednesl Ing. Pfiemysl
Hajník, pfiedseda finanãního v˘boru. Rada
vzala pfiedloÏené zprávy na vûdomí a doporuãila zastupitelstvu mûsta úpravu rozpoãtu na II. pololetí ke schválení. Bylo uloÏeno správcÛm jednotliv˘ch kapitol rozpoãtu, aby jednali s dodavateli energie o sníÏení záloh na pravidelné platby za elektfiinu
a plyn a vedoucímu SluÏeb mûsta ·tramberka, Josefu Va‰kovi, pfiipravit rozbor ãerpání kapitoly rozpoãtu t˘kající se parkovného ve srovnání s rokem 2001. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení obecnû
závazné vyhlá‰ky o komunálním odpadu
vãetnû systému nakládání se stavebním odpadem, dále vyhlá‰ku o drÏení a pohybu psÛ
na území mûsta a koneãnû vyhlá‰ku o místních poplatcích. UloÏila místostarostovi
mûsta, Ing. Václavu ·imíãkovi, aby pfiedloÏil
informace o stavu územního fiízení ve vûci
v˘stavby parkovi‰È na Horeãce a ul. Novojiãínské. V organizaãních záleÏitostech se

rada zab˘vala pronájmy a prodeji pozemkÛ,
schválila dohodu mezi mûstem a âeskou
po‰tou, s. p. o formû odpisu zhodnoceného
majetku v nájemním vztahu, dohodu
o ukonãení smlouvy a vzájemném vypofiádání s firmou Suez Lyonnaise des Eaux ve
vûci akcií Sm VaK Ostrava, a. s. Rada souhlasila se zmûnou nájemce v prodejnû Aromatéka za podmínky zachování prodejního
sortimentu, vzala na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky nûkter˘ch na‰ich spolkÛ
a organizací, povolila v˘jimku v poãtu dûtí
na jednu tfiídu v M· na Bafiinách a Zauliãí
a schválila dohodu o úhradû neinvestiãních
nákladÛ za dojíÏdûjící Ïáky s obcí Îenklava.
Dne 22. srpna se rada seznámila s prací
a v˘sledkem snaÏení na‰eho kronikáfie Josefa Marka. Schválila formu a zpÛsob zpracování kroniky pfiedloÏenou panem Markem. Starosta, Ing. Jan Socha, podûkoval
kronikáfii za jedenáctiletou mravenãí práci,
která vÛbec není jednoduchá.
Ing. Jan Socha pfiedloÏil radû zprávy t˘kající se DnÛ evropského kulturního dûdictví, zprávu o ãinnosti komise regeneraãní,
zprávu o stavu kulturních památek v na‰em
mûstû a hodnocení práce rady mûsta za
I. pololetí. V‰echny pfiedloÏené zprávy a informace vzala rada na vûdomí.
Byl schválen program a datum konání
Zastupitelstva mûsta, a to v pondûlí 16. 9.
2002 v 16.00 hod. v sále kulturního domu.
Jste srdeãnû zváni.
V organizaãních záleÏitostech byl schválen ¤ád vefiejného pohfiebi‰tû s pfiipomínkami a také dodatek o odvozu a zne‰kodÀování separovaného odpadu s firmou Slumeko, s. r. o. Kopfiivnice. Byl schválen pronájem pozemkÛ slouÏících pro umístûní
skfiínûk pro doruãovatele denního tisku,
byla schválena moÏnost volební prezentace
registrovan˘ch politick˘ch stran a hnutí na

stránkách ·trambersk˘ch novinek, byl
schválen nov˘ systém plateb cviãencÛ za
cviãební hodiny v tûlocviãnû dle návrhu komise mládeÏe, sportu a vyuÏití volného
ãasu, byly schváleny pfiíspûvky spolkÛm
a organizacím na ãinnost. Rada vzala na vûdomí Ïádost Matice radho‰Èské o finanãní
pfiíspûvek na opravu kaple na Radho‰ti, Ïádost Tatra veteran car clubu o ceny pro
úãastníky rallye Beskydy 2002, projekt pana
Romana Kubince na bezbariérové vzdûlávací stfiedisko v lokalitû Horeãka. Nebyla
schválena Ïádost paní Bornové o pfiidûlení
licence na peãení ·trambersk˘ch u‰í. Rada
souhlasila s pfiiãlenûním ãásti pozemkÛ
mûsta Mysliveckému sdruÏení ·tramberk –
mûsto urãené k honitbû. Rada mûsta schválila závazek odebrat knihy Dobové pohlednice z regionu La‰ská brána Beskyd od vydavatele za 5000 Kã.
V souãasné dobû se mnohem více zab˘váme osudy jin˘ch a charitativní pomocí .
Dnes více neÏ jindy myslíme na Ïivoty tûch,
ktefií zaskoãeni, nepfiipraveni a oÏebraãeni
fie‰í otázky, jak dál. Jedno chasidské rãení
praví: „Îivot je dávat a brát. KaÏd˘ musí b˘t
jak pfiíjemce, tak dárce. Kdo nemá obojí, je
neplodn˘ strom.“ ZvaÏme proto své moÏnosti, sílu a ochotu a spojením v solidaritû
vysaìme plodn˘ sad.

kdy bude zvoleno 21 ãlenÛ Zastupitelstva
mûsta ·tramberka pro funkãní období
2002—2006.
Jednotlivé registrované politické strany
a politická hnutí jiÏ byly do 27. srpna do
16.00 hodin povinny pfiedat pfiíslu‰nému
registraãnímu úfiadu (pro ·tramberk je to
Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice) své kandidátní
listiny. Poté budou následovat dal‰í procedury, vypl˘vající ze zákona ã. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (napfi. stanovení poãtu
ãlenÛ okrskov˘ch volebních komisí, jmenování zapisovatelÛ atd.), které jsou v kompetenci starosty mûsta a jsou pfiesnû ãasovû
naplánovány tak, aby ve shora uvedeném
termínu mohly komunální volby neru‰enû
probûhnout.
Problematikou komunálních voleb se zab˘vala i Rada mûsta ·tramberka na své 64.
schÛzi dne 22. srpna. Ve svém usnesení
schválila vyhraÏení 2 stran formátu A5 ve
·trambersk˘ch novinkách (·N) pro bezplatnou pfiedvolební agitaci jednotliv˘ch ve
mûstû kandidujících politick˘ch stran
a hnutí. Uzávûrka pfiíslu‰ného vydání ·N je
20. záfií. Do tohoto termínu mohou zástupci
v˘‰e zmínûn˘ch stran a hnutí pfiedat svou
pfiedvolební prezentaci zodpovûdné redaktorce ·N paní Janû Königové, pfiípadnû ji zaslat na e-mailovou adresu jkonigova@stramberk.cz

Dne 17. 8. 2002 se amfiteátrem nesly
tóny benefiãního koncertu, na kterém vystoupilo La‰ské ÏesÈové kvinteto a SdruÏení
hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka. PodpÛrnou akcí byl prodej obãerstvení Divadelním spolkem Divadlo Pod
vûÏí. V˘tûÏek ze vstupného ve v˘‰i 6126 Kã
a z prodeje obãerstvení ve v˘‰i 954 Kã byl
pfiedán fieditelce Dûtského domova v Novém
Jiãínû Mgr. Blance Flisnikové pro dûti z tohoto zafiízení.

Ing. Dana Marková, místostarostka

Vûra Michnová

Vûra Michnová

Komunální volby 2002
VáÏení obãané, jak jste jiÏ z mnoha médií
i z dûní kolem sebe zaregistrovali, probûhnou v leto‰ním roce komunální volby.
Stane se tak ve dnech 1. a 2. listopadu 2002,

Povodnû 2002
Od 7. 8. do 20. 8. 2002 zasáhla více neÏ
polovinu okresÛ na‰í zemû jiÏ druhá niãivá
povodeÀ v novodobé historii. Nejménû 13
mrtv˘ch, ‰kody za 60 aÏ 90 mld. Kã, 220 tis.
evakuovan˘ch osob, více neÏ 1000 zniãen˘ch domÛ, 19 Ïelezniãních a 54 silniãních
mostÛ. Morava se z apokalypsy roku 1997
kfiísí dodnes, âechy teprve zaãínají. Strach,
slzy, pláã, vztek, bezmoc, solidarita. I mûsto
·tramberk se aktivnû zapojilo do zmírÀování následkÛ povodÀov˘ch ‰kod.
V úter˘ 13. 8. 2002 jsme nabídli pomoc
a vyjádfiili solidaritu Tfieboni, Hluboké nad
Vltavou, pozdûji Sobûslavi. Od tohoto data
byla pfiipravena k v˘jezdu a zásahu na‰e jed-
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notka hasiãÛ v poãtu 6 muÏÛ, postupnû doplÀována potfiebnou technikou. Pracovníci
mûstského úfiadu mezi sebou vybrali finance a pfiedali je Charitû v Kopfiivnici k nákupu potfiebn˘ch vûcí pro postiÏené. Mûstsk˘ rozhlas v pátek 16. 8. 2002 vyz˘val obãany mûsta k materiální pomoci, kterou je
moÏno pfiedávat Charitû v Kopfiivnici.
V pondûlí 19. 8. 2002 na poradû vedení
mûsta padlo rozhodnutí vyslat hasiãe do
konkrétní men‰í obce v nejpostiÏenûj‰í oblasti a smûfiovat tam finanãní i materiální
pomoc. ZároveÀ byli v mûstském rozhlase
poÏádáni obãané a podnikatelé o finanãní
pfiíspûvek. Po konzultaci se spoleãnostmi
âlovûk v tísni a Adra, dále s Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem kraje i okresu a vyhledání nejpostiÏenûj‰ích obcí na internetu,
jsme se rozhodli adresnû pomoci obci Hofiín
u Mûlníka. V této obci na soutoku Labe s Vltavou Ïije 750 obyvatel a z 250 rodinn˘ch
domÛ bylo v té dobû 40 váÏnû staticky naru‰eno. Navíc pomoc velk˘m a slovutn˘m
mûstÛm a místÛm organizoval kde kdo, na
malé trpící obce s velkou vodou, bez elektriky a telefonního spojení, jakoby se zapomnûlo. Po navázání pfiím˘ch kontaktÛ s krizov˘m ‰tábem a starostkou obce byla vyslána 20. 8. 2002 ve 21.30 hod. hasiãská jednotka s ‰estiãlennou posádkou, 2 vozy AVIA
i s pfiívûsem, elektrocentrálou, 7 vysou‰eãi,
4 ãerpadly a vyÏádan˘mi materiálními potfiebami. V ranních hodinách 21. 8. 2002
pfiedal velitel hasiãÛ pan Jifií Hoffmann v˘tûÏek jednodenní finanãní sbírky ve v˘‰i 46
000 Kã a dopis starosty mûsta ·tramberka
starostce obce Hofiín. Zaji‰tûní hasiãÛ (pohonné hmoty, stravné, refundace mzdy aj.)
hradí mûsto ·tramberk. Za hasiãi vyjelo vlakem 8 aktivních dobrovolníkÛ, ãlenÛ âeského Junáka ·tramberk, ktefií budou na‰im
hasiãÛm pomáhat pfii odstraÀování následkÛ ‰kod.
Na tomto místû bych chtûl podûkovat
spoleãnosti Kotouã ·tramberk, s.r.o. za poskytnutí finanãního daru 100 000 Kã na
úãet obce Hofiín a dal‰í materiální pomoc
této obci a dovybavení jednotky hasiãÛ mj.
zakoupením plovoucího ãerpadla (cca 50 000
Kã). Dík za materiální pomoc a dovybavení
jednotky patfií i spoleãnosti Transgas a. s.,
provoz PZP ·tramberk.

V pátek 23. 8. 2002 sehrál divadelní soubor Pod vûÏí pohádku „Lotrando a Zubejda.“ V˘tûÏek ze vstupného ve v˘‰i 10 281
Kã byl urãen rovnûÏ postiÏené obci Hofiín.
V dobû ãtení tûchto fiádkÛ mise ·tramberákÛ v obci Hofiín uÏ zfiejmû skonãila, nemûla by v‰ak skonãit solidarita s lidmi, ktefií
na‰i pomoc budou je‰tû dlouho potfiebovat.
VÏdyÈ kdo ví, kdy v budoucnu jejich starostlivost budeme potfiebovat my.
Ing. Jan Socha,
starosta mûsta ·tramberka

Kraj pfied branou EU
VáÏení ãtenáfii,
v následujícím seriálu ãlánkÛ Vás budeme pravidelnû informovat o obecn˘ch zásadách, ale také konkrétních aktivitách
a úkolech, které mají pfiím˘ vliv na vstup
âR do EU.
Vzhledem k tomu, Ïe vstup âR do Evropské unie je pfiedpokládán v 1. pololetí roku
2004 je zcela nezbytné, aby i Moravskoslezsk˘ kraj se velmi intenzivnû zab˘val dÛleÏit˘mi okolnostmi, které s tímto zásadním
rozhodnutím souvisí. To samozfiejmû platí
i pro nás, pro v‰echny obãany kraje. Vzhledem k závaÏnosti rozhodnutí, které na
mnoho let dopfiedu zmûní a upraví na‰e zaãlenûní v Evropû a ve svûtû urãitû stojí za to
pfiipravit se poctivû na v‰echny pozitivní,
ale i negativní zmûny, které na‰e ãlenství
v EU pfiinese.
V souãasné dobû, a to jak na úrovni státu,
tak krajÛ velmi intenzivnû probíhá pfiíprava
na ãerpání tzv. strukturálních fondÛ, které
mají napomoci vyrovnat rozdíly mezi jednotliv˘mi regiony ãlensk˘ch zemí Unie
a zemí kandidátsk˘ch.
PfiestoÏe ze strukturálních fondÛ mÛÏeme ãerpat aÏ po vstupu do EU, jiÏ nyní
pracujeme na pfiípravû konkrétních projektÛ. Jak vypl˘vá z dosavadních zku‰eností
z pouÏívání tzv. „evropsk˘ch penûz“ z tzv.
pfiedvstupních programÛ ãi fondÛ jako je
Phare, Sapard a ISPA, pfiíprava je ãasovû
i administrativnû nároãná, a proto nesmíme
ztratit ani den.
Koordinaãní roli má Ministerstvo pro
místní rozvoj. Toto ministerstvo deleguje
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urãité ãinnosti na dal‰í ministerstva a regiony. Pro potfieby strukturálních fondÛ byly
definovány tzv. regiony soudrÏnosti, kter˘ch je v âeské republice 8 (Praha, Stfiední
âechy, Severozápad, Jihozápad, Severov˘chod, Jihov˘chod, Stfiední Morava a Moravskoslezsko). V‰echny regiony soudrÏnosti
jsou tvofieny územím jednoho aÏ tfií krajÛ.
V pfiípadû regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko se jedná o jeden kraj, kraj Moravskoslezsk˘.
I kdyÏ zatím nejsme ãleny EU, musíme
akceptovat podmínky Evropské komise jiÏ
nyní. Základní podmínky jsou stanoveny
v nafiízení rady ã. 1260/1999 o obecn˘ch
ustanoveních o strukturálních fondech,
které je dostupné na http:://europa.eu.int
a v ãeské verzi — pracovní pfieklad na http:
www.kr-moravskoslezsky.cz
Základním pfiedpokladem pro ãerpání ze
strukturálních fondÛ je vypracování programov˘ch dokumentÛ. Nás zajímá pfiedev‰ím
Spoleãn˘ regionální operaãní program
(SROP), protoÏe o projektech, které budou
na jeho základû realizovány bude rozhodovat regionální rada.
Pfii zahájení pfiípravy programov˘ch dokumentÛ se pfiipravovaly Regionální operaãní programy pro jednotlivé regiony soudrÏnosti. V lednu 2002 bylo ale na základû
doporuãení Evropské komise vládou pfiijato
usnesení ve smyslu vypracování Spoleãného regionálního operaãního programu
pro 7 regionÛ soudrÏnosti dohromady (vyjma regionu Praha). Nutno podotknout, Ïe
regiony soudrÏnosti zastoupené jednotliv˘mi kraji s tímto postupem nesouhlasily
a trvaly na zpracovávání jednotliv˘ch Regionálních operaãních programÛ.
V kvûtnu 2002 bylo zahájeno zpracování
SROP. Na jeho pfiipomínkování se podílejí
kraje, ale mÛÏe to b˘t i vefiejnost — od
konce srpna bûÏí 60denní lhÛta vefiejného
projednávání, pfii kterém mÛÏe kdokoli
z obãanÛ SROP pfiipomínkovat (k dispozici
na http:www.mmr.cz).
Po schválení SROP vládou âR v listopadu
2002 bude materiál pfiedán k pfiipomínkám
a schválení Evropské komisi. Po schválení
Evropskou komisi a po vstupu do Evropské
unie budou na základû SROP vyhla‰ovány
v˘zvy k pfiedkládání projektÛ a tyto projekty

pak budou spolufinancovány ze strukturálních fondÛ Evropské unie. JiÏ nyní je ale
nutné, aby byla zahájena pfiíprava na projektech, a aby po vstupu do Evropské unie
mohly b˘t peníze kvalitním projektÛm na
jejich realizaci pfiidûleny. DluÏno poznamenat, Ïe kaÏd˘ zájemce o prostfiedky z Evropské unie musí znát SROP, ve kterém jsou
definovány priority a opatfiení a na jejichÏ
základû budou vyhla‰ovány jiÏ zmiÀované
v˘zvy k pfiedkládání projektÛ.
V dal‰ím cyklu si osvûtlíme dal‰í programové dokumenty, na jejichÏ základû lze po
vstupu do EU získat „evropské peníze.“
Ing. Josef JalÛvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Dny evropského dûdictví
v âeské republice
EHD se v âR pravidelnû konají druh˘ záfiijov˘ víkend, v roce 2002 ve dnech 14. a 15.
záfií. O t˘den dfiíve je SdruÏením historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska a mûstem, které vyhraje v˘bûrové fiízení, pofiádáno národní zahájení. Letos bylo plánováno ve dnech 6. a 7. záfií v historickém
centru Prachatic. Z dÛvodu povodní v‰ak
bylo od tohoto zahájení upu‰tûno. Hlavní
téma EHD 2002 v âeské republice — Památky v místních povûstech.
Ve ·tramberku mohou zájemci nav‰tívit
gotickou vûÏ hradu — „Trúba“ — s areálem a to dne 14. a 15. 9. 2002 v dobû od 9.00
hod do 18.00 hod. a Archeologickou rezervaci ·ipka — jeskynû ·ipka a okolí, vrchol
kopce Kotouã — volnû pfiístupná. Místní
povûsti budou i v ti‰tûné podobû k dispozici
na Mûstském informaãním centru ve
·tramberku.
Doprovodn˘ program:
14. 9. v˘roãní vystoupení skupiny scénického ‰ermu Allegros v 16 hodin v Národním
sadu ve ·tramberku.
15. 9. koncert BACH KVARTETA — pozounové kvarteto z Ostravy. Zaãátek v 15
hodin v amfiteátru Pod starou vûÏí.
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Jana Königová,
vedoucí oddûlení KPCR MÚ ·tramberk

Upozornûní

Jubilanti

UpozorÀujeme ãtenáfie, Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude z dÛvodu ‰kolení knihovnice ve dnech 3., 10. a 17. 9.
2002 uzavfiena.
Dûkujeme za pochopení.

v mûsíci záfií 2002

Program kina ·tramberk
na mûsíc záfií
Nedûle 1. 9. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
HARTOVA VÁLKA
Thriller, titulky, 124 min, od 15 let
BRUCE WILLIS v hl. roli filmu odehrávajícím se v roce 1944. Siln˘ pfiíbûh o stateãnosti a odvaze vojákÛ v zajateckém tábofie.
Film podle románu Johna Katzenbacha byl
natoãen v âeské republice.
Nedûle 8. 9. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
STAR WARS: EPIZODA II — KLONY
ÚTOâÍ
Sci-fi, 135 min, dabing, pfiístupn˘
10 let po Epizodû I pokraãují dobrodruÏství
a dramatické osudy sci-fi hrdinÛ.
Nedûle 15. 9. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
TùÎCE ZAMILOVÁN
Komedie, 105 min, titulky, pfiístupn˘
Nejvût‰í love story, o jaké jste kdy sly‰eli.
Hrají Gwyneth Paltrow a Jack Black.
Nedûle 22. 9. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
ROK ëÁBLA
âerná komedie, 88 min, pfiístupn˘
KdyÏ vydrÏíte mlãet, usly‰íte melodie lidí
kolem sebe. Jarek Nohavica, Karel Plíhal
a skupina âechomor v novém filmu reÏiséra
Petra Zelenky a jeho pfiátel.
Nedûle 29. 9. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
SEDM¯ H¤ÍCH
Erotick˘ thriller, titulky, od 18 let
Láska, vá‰eÀ a posedlost se prolínají. Tento
film není klasické love story, je o záhadách
lidské du‰e. V hl. rolích uvidíte Antonia Banderase a Angelinu Jolie.
NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
POLIBEK DRAKA, STROJ âASU II
BLADE II, ELITA

70 let Stanislav Marek, Kopec 59
AneÏka Rajnochová, K oãnímu 823
Milada Novobilská, DráÏné 539
75 let Zdenûk Socha, Hornychovice 758
Maria Juráková, Libotín 688
Josef Rylko, Hornychovice 328
Jaromír Petrá‰, Zauliãí 119
Amálie Gilarová, Bafiiny 728
80 let Josef Hykel, Tamovice 319
82 let Anna Kramoli‰ová, Zauliãí 120
Anna Purmenská, NádraÏní 406
85 let Jaroslav Ja‰ek, Hornychovice 794
86 let Marie Havranová, Kozina 559
88 let Marie Fojtíková, Bafiiny 719
89 let Ladislav BartoÀ, Kozina 560

Informace
Oznamujeme obãanÛm, Ïe s úãinností od
1. 9. 2002 budou upraveny otevírací hodiny
âeské po‰ty ve ·tramberku.
Pondûlí
8.00—11.00 13.00—18.00
Úter˘
8.00—11.00 13.00—18.00
Stfieda
8.00—11.00 13.00—18.00
âtvrtek
8.00—11.00 13.00—18.00
Pátek
8.00—11.00 13.00—18.00
Ing. Miroslav Vávra, fieditel

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., oznamují sv˘m zákazníkÛm,
Ïe uvedly do provozu nové telefonní informaãní centrum, poskytující sluÏby na
tûchto pfiím˘ch linkách:
0840/11 11 23 pro zákaznick˘ servis
provoz: v pracovních dnech od 6 do 20 hodin
0840/11 11 25 pro poruchovou sluÏbu
nepfietrÏit˘ provoz
Tato ãísla budou zachována i po velkém
pfieãíslování telefonních stanic 22. záfií 2002.
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·tramberské kulturní léto
Záfií 2002
1. 9. 2002
Koncert hudební skupiny
MUSICA DA GAMBA
Zaãátek v 15.00 hod. v amfiteátru
„Pod Starou vûÏí,“ v pfiípadû nepfiíznivého
poãasí se koncert pfiekládá do Kulturního
domu na Námûstí.
Vstupné dobrovolné
7. 9. 2002
V¯STAVA OVOCE, ZELENINY A KVùTIN
v domû zahrádkáfiÛ na Bafiinách,
otevfieno 9—18 hod., vstupné dobrovolné.
Obãerstvení zaji‰tûno.
Zve v˘bor ZO âSZ ·tramberk – Bafiiny
8. 9. 2002
Promenádní koncert DO
Mûsta Kopfiivnice, jehoÏ souãástí bude
vystoupení maÏoretek.
Zaãátek v 15.00 hod. v parku u Z·.
Vstupné dobrovolné.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncert ru‰í.
14. 9. 2002
Skupina scénického ‰ermu Allegros
Vás zve na v˘roãní vystoupení
(10 let zaloÏení).
Akce se uskuteãní v 16.00 hod.
v Národním parku ve ·tramberku.
Program: Sestfiih z vystoupení za 10 let
ãinnosti, dobová hudba, ëÁBEL
s ohÀov˘mi efekty.
Vstupné: dospûlí 30 Kã, dûti 15 Kã.
15. 9. 2002
Koncert BACH KVARTETA —
pozounové kvarteto z Ostravy.
Zaãátek v 15.00 hod. v amfiteátru
„Pod Starou vûÏí,“ v pfiípadû nepfiíznivého
poãasí v sále Kulturního domu
ve ·tramberku.
Vstupné dobrovolné.

DEN MùSTA BÍLOVCE
aneb
ST¤EDOVùKÉ SLAVNOSTI
Sobota 7. záfií 2002
na Slezském námûstí v Bílovci
SoutûÏe pro dûti.
·ermífii, orientální taneãnice…
Doprovodn˘ program v prÛbûhu celého dne:
Katovská dílna, v˘stavka zbraní a zbrojí…
Souãástí celodenního programu jsou
oslavy 100. v˘roãí zaloÏení Spolku vãelafiÛ
na Bílovecku a 100 let existence bílovecké
nemocnice.
Obãerstvení, skákací hrad, atrakce pro
dûti, vãelafiská v˘stavka ve ‰kole na námûstí,
prodej vãelafisk˘ch potfieb, vãelích produktÛ
a medoviny, ukázka star˘ch motocyklÛ, v˘stava v muzeu.

Pozvánka
V pátek 20. záfií 2002 v 15.30
se v restauraci Dallas uskuteãní

turnaj v Mariá‰i

Závazné pfiihlá‰ky a 250 Kã se odevzdávají
do 13. záfií v restauraci Dallas u obsluhy.
200 Kã obdrÏí hráã zpût pfii prezentaci
od 15.00—15.30 hod. 50 Kã zÛstává na
ceny a reÏii. Gulá‰ a obãerstvení je
zaji‰tûno. Podrobnûj‰í informace na tel. ã.
0656/85 26 03

Inzerce
• Natáãení na video profi technikou
(svatby, padesátky apod.) Dr. V. âernoch, Mofikov, tel.: 0606 15 03 00
• Janeãka Libor, soukromû hospodafiící
rolník, Chlebovice 15, prodává brambory na zimní uskladnûní, p‰enici, jeãmen, oves. V˘hradnû z vlastní produkce.
Pfiípadné objednávky, prodej a rozvoz
zaji‰Èuje Michal Dostál, ·tramberk,
Dolní ulice (u Roubenky). Telefon:
0656 /85 26 90, mobil: 0723 /18 85 40

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 0656 / 81 20 85, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 9/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová. Vyrábí Beatris, Dobrá

