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…z jednání rady
VáÏení spoluobãané,
nové vedení mûsta se po ustavujícím zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka 8. 11. 2010
pustilo do práce. Byl zaveden nov˘ systém, kdy
v‰echny materiály do orgánÛ mûsta projdou poradou vedení (starosta, místostarosta, tajemník)
a kaÏd˘ ze sedmi nov˘ch radních mûsta má
v kompetenci urãitou oblast (komisi, v˘bor) ve
mûstû (viz níÏe). S platností od 3. 1. 2011 jsou
pozmûnûny úfiední dny (pondûlí, stfieda jako obvykle, úter˘ a ãtvrtek po telefonické domluvû).
Na dopisy, Ïádosti a podnûty obãanÛ bude MûÚ
a radnice odpovídat vãas. Do konce roku 2010
bude provedena inventura majetku mûsta. Musí
se ‰etfiit, takÏe v návrhu rozpoãtu mûsta na rok
2011 jsou mzdové náklady vãetnû zákonn˘ch
odvodÛ poníÏeny o 10 %. Pro Va‰i pfiedstavu objem mezd a odvodÛ za v‰echny pracovníky mûsta v roce 2010 ãiní více neÏ 16,5 mil. Kã. Zji‰Èujeme, jak by v této dobû mohly poklesnout v˘daje za energie, zejména elektfiinu a plyn. Chceme zajistit, aby pracovníci mûsta jezdili se sluÏebním vozem ve vût‰inû pfiípadÛ sami a ti, co
nemají tzv. referentské zkou‰ky si je neprodlenû
udûlali (starosta a místostarosta ‰li pfiíkladem).
Pracujeme na: úpravách rozpoãtu na rok 2010,
aby nebyl ve schodku, chystáme rozpoãet na rok
2011, pfiebíráme odpovûdnost za 3 velké projekty, které jsou podpofieny dotacemi z EU a SFÎP.
BohuÏel u Ïádné z akcí: Odkanalizování lokality
Kozina (dokonãeno 31. 10. 2010, V˘stavní síÀ —
Zdenûk Burian a jeho svût (pfiedpoklad dokonãení 17. 1. 2011) a Regenerace sídli‰tû Bafiiny (zahájena v 9/2010) prozatím mûsto (k 24. 11. 2010)
nedodalo v‰echny podklady, aby mohly pfiijít slíbené dotace. Absolvujeme 5 vefiejn˘ch schÛzí,
kde mj. ãerpáme z podnûtÛ obãanÛ námûty pro
pfiípravu Plánu rozvoje mûsta ·tramberka na léta 2010—2014, kter˘ bude ZM schvalovat poãátkem pfií‰tího roku. Zmapovali jsme aktuální
zdroje dotací pro na‰e mûsto. Do konce listopadu
2010 dorazí k rukám pana investora Kozlovského koncept nového územního plánu mûsta
·tramberka. Tento materiál, kter˘ ovlivní Ïivot
a rozvoj mûsta na mnoho let dopfiedu, je tfieba

peãlivû nastudovat a pfiipomínkovat. Na poãátek
ledna 2011 chystáme pracovní semináfi pro zastupitele a odborné komise, pozdûji projednání
s dotãen˘mi orgány a vefiejností. Ve vlastním zájmu se s ním seznamte (ãást bude vyvû‰ena na
webov˘ch stránkách mûsta).
Dne 23. 11. 2010 se uskuteãnilo 1. pracovní
jednání Rady mûsta. âlenové RM byli seznámeni s prvními kroky nového vedení pfii koncepãním fiízení mûsta. Byly rozdûleny kompetence
radních a zfiízeny komise jako poradní orgány
Rady mûsta ·tramberka takto:
1. Komise kultury a cestovního ruchu Mgr.
Ondfiej ·imíãek
2. Komise regionálního rozvoje (slouãením
dfiívûj‰í komise stavební a dopravy) Ing.
Oldfiich ·krabal
3. Komise regeneraãní a letopisecká (slouãením tûchto dfiívûj‰ích komisí) Ing. Jan Socha
4. Komise sociální, zdravotní, bytová a SPOZ
(slouãením dfiívûj‰ích komisí) Mgr. ZdeÀka
Svobodová
5. Komise ‰kolská, mládeÏe, sportu a vyuÏití
volného ãasu Bc. Vûra Hanzlíková
6. Komise Ïivotního prostfiedí Josef Va‰ek
7. Na ustavujícím ZM byl pfiedsedou finanãního v˘boru zvolen Ing. Jan David. V RM
bude mít na starost oblast financí.
Zodpovûdní radní a zároveÀ pfiedsedové tûchto komisí mají právo navrhnout na nejbliÏ‰ím
zasedání RM ãleny tûchto novû ustaven˘ch komisí.
RM schválila svÛj vlastní jednací fiád, dohodla se na ãase, termínech a místech konání RM,
schválila dohodu o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné ‰kolní docházky ÏákÛ s obcí Îenklava, provedla 7 pfiidûlení bytÛ, schválila dal‰í pfiipravené materiály (viz
www.stramberk.cz) a mj. schválila opûtovné vyhlá‰ení soutûÏe na prodej bytu ã.1 v bytovém domû ãp. 444 na Kozinû za minimální cenu 250 tis.
Kã s uzávûrkou 10. 12. 2010 do 12 hod.
Myslím, Ïe na úvod funkãního období docela
slu‰ná porce práce a aktivity.
Pfieju Vám pohodové vykroãení do posledního mûsíce v leto‰ním roce a aÈ Vám více nadûluje Mikulá‰ neÏ ãert.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Pozvánka
Starosta mûsta ·tramberka svolává 2. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka.
Uskuteãní se v pondûlí 13. 12. 2010 od
16.00 hod. v Kulturním domû na Námûstí ve
·tramberku.
Hlavní body programu:
— úprava rozpoãtu v roce 2010
— rozpoãet na rok 2011
— rozpoãtov˘ v˘hled na léta 2012—2015
— projednání zmûny ã. 6 územního plánu
Zveme v‰echny obãany k úãasti na tomto
jednání. I Vy sv˘mi pfiipomínkami a námûty
mÛÏete podpofiit rozvoj na‰eho mûsta.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Informace pro občany
Mûstsk˘ úfiad informuje
Provozní doba o vánoãních svátcích
VáÏení obãané,
sdûlujeme vám provozní dobu mûstského
úfiadu v závûru leto‰ního roku:
Úfiad bude uzavfien od 23. 12. 2010 do 2. 1.
2011.
Prvním úfiedním dnem v roce 2011 je pondûlí 3. 1. 2011
Ing. Josef Babulík, tajemník MûÚ

Upozornûní redakce ·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka posledního ãísla 12/2010 je tentokrát 10. 12. 2010.
Novinky vyjdou ke dni 20. 12. 2010.
1. ãíslo ·trambersk˘ch novinek v roce 2011
má uzávûrku 18. 1. 2011 a vyjde k 1. 2. 2011.

Prodej bytu 2+1 ã. p. 444
Mûsto ·tramberk nabízí k prodeji bytovou
jednotku ã. 444/1 o velikosti 2+1 (82,3 m2)
s pfiíslu‰enstvím a spoluvlastnick˘ podíl na spoleãn˘ch ãástech budovy a pozemku v obytném
domû na Kozinû ãp. 444, ·tramberk.
Uveden˘ byt bude prodán nejvy‰‰í nabídce
obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena
musí ãinit nejménû 250 000 Kã.
Nabídky na koupi je moÏno doruãit (osobnû
nebo po‰tou) v uzavfiené obálce s oznaãením
„NEOTVÍRAT — prodej bytové jednotky ã. 444/1“
nejpozdûji do 10. 12. 2010 do 12.00 hodin.
Adresa: Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66
·tramberk

BliÏ‰í informace: Karla Procházková 736
645 875, 558 840 623 — referent úseku technické sluÏby a bytového hospodáfiství

Myslíte i na bezpeãnost?
BlíÏí se závûr roku a s ním ãas vánoãních
svátkÛ a silvestrovsk˘ch oslav. V tomto období
snad v Ïádné domácnosti neschází rozmanitá
v˘zdoba a dekorace, které jsou opatfieny svíãkami. Jako napfiíklad adventní vûnce, svícny nebo
vánoãní kytice. A aÈ uÏ jsou koupené v kamenn˘ch obchodech nebo na stáncích drobn˘ch
prodejcÛ anebo vyrobené domácími kutily,
v kaÏdém pfiípadû bychom mûli pamatovat na
urãitá pravidla bezpeãnosti. Dbát na to, aby
svíãky byly v dekoraci upevnûny na nehofilavé
podloÏce nebo v nehofilavém drÏáãku a aby dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíãky, aby
v pfiípadû jejího dohofiení nedo‰lo k jejich vzplanutí.
RovnûÏ stojí za zamy‰lení, kam si doma dekoraci se svíãkami umístíme. Samozfiejmostí by
mûla b˘t nehofilavá podloÏka a bezpeãná vzdálenost od záclon a závûsÛ. V Ïádném pfiípadû v˘zdobu neumísÈovat do prostor nábytkov˘ch
skfiínûk nebo na televizoru.
Dnes uÏ nûktefií zodpovûdnûj‰í v˘robci adventních vûncÛ pfii prodeji upozorÀují visaãkou
na zpÛsob pouÏití jejich v˘robku, napfi. „Nezapalovat, slouÏí pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hofiící svíãky“ apod. Neodcházet
od hofiící svíãky na svícnu nebo na vánoãním
stromeãku by mûlo b˘t samozfiejmostí.
Na zv˘‰enou pozornost bychom mûli dbát
rovnûÏ v kuchyni. Intenzita vafiení a peãení se
v období Vánoc násobí a soustfiedûnost hospodynûk je neustále odpoutávána spoustou jin˘ch
„vánoãních úkolÛ“. Abychom si pfii tom v‰em
vánoãním domácím shonu byli jisti, Ïe budeme
vãas vûdût o vznikajícím poÏáru a mohli jej ihned v poãátcích zlikvidovat, je velice vhodné nainstalovat si hlásiãe poÏáru, které nás sv˘m zvukov˘m signálem upozorní na hrozící nebezpeãí. PoÏární hlásiã by mohl b˘t takov˘m mal˘m
pfiedvánoãním dárkem pro bezpeãí celé rodiny.
RovnûÏ oslavy závûru roku nesou s sebou fiadu nebezpeãí. K nejãastûj‰í pfiíãinû poranûní nebo smrti patfií manipulace s neodbornû podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dne‰ní dobû máme moÏnost si ve v‰ech obchodních fietûzcích, kamenn˘ch prodejnách, stáncích a trÏnicích zakoupit profesionálnû vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i pfii jejím nákupu bychom mûli b˘t obezfietní a dbát na to, aby v˘robek byl opatfien návodem v˘robce v ãeském jazyce a vyznaãením tfiídy nebezpeãnosti. Pyrotechnika se dûlí do ãtyfi tfiíd nebezpeãnosti:
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pyrotechnické v˘robky I. tfiídy nebezpeãnosti jsou v˘robky, které se mohou prodávat osobám mlad‰ím 18 let, které je mohou rovnûÏ
odpalovat. Jedná se pfiedev‰ím o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuliãky, tfiaskavé
prouÏky apod., které lze volnû nakoupit ve
vût‰inû obchodÛ a stánkÛ.
● pyrotechnické v˘robky II. tfiídy nebezpeãnosti se mohou prodávat pouze osobám star‰ím
18 let a navíc v˘hradnû v pevn˘ch (kamenn˘ch) obchodech. Zde se fiadí pfiedev‰ím rakety, petardy, miniv˘bu‰ky, d˘movnice a dal‰í. Jejich pouÏívání není povoleno v blízkosti
nemocnic, ‰kol, ozdravoven, domovu dÛchodcÛ atd.
● pfii nákupu pyrotechnick˘ch v˘robkÛ III. tfiídy nebezpeãnosti musíme pfiedloÏit prÛkaz
odpalovaãe ohÀostrojÛ, kter˘ vydává âesk˘
báÀsk˘ úfiad. Do této tfiídy patfií napfi. dûlové
rány a rÛzné druhy raket.
● pro v˘robky IV. tfiídy nebezpeãnosti platí pfiísná bezpeãnostní opatfiení a k jejich zakoupení a pouÏití je tfieba zpracovat projekt, kter˘
rovnûÏ schválí âesk˘ báÀsk˘ úfiad.
Pyrotechniku bychom mûli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dûtí. Vyvarovat se
pouÏití rÛzné podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Pfii manipulaci nemífiit na
sebe ani na ostatní osoby, nepouÏívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé
petardy.
KaÏdoroãnû dochází v období Vánoc a Silvestra k fiadû tragick˘ch událostí v domácnostech,
kdy se zraní nebo dokonce zemfiou desítky lidí
a materiální ‰kody dosahují stamilionÛ korun.
Chcete b˘t dal‰í obûtí Vy nebo se nad poÏární
bezpeãností u Vás doma trochu zamyslíte?
nprap. Dagmar Bene‰ová, vrchní inspektorka,
HZS MSK územní odbor Nov˘ Jiãín
●

Podûkování
Dûkujeme v‰em obãanÛm mûsta ·tramberk
za poskytnutí materiální pomoci Diakonii
Broumov a zároveÀ v‰em zamûstnancÛm Mûstského úfiadu za celou organizaci v pfiíjmu humanitárních sbírek. Celkem jsme od obãanÛ
·tramberku pfievzali 1,5 tuny materiálu.
S pozdravem PhDr. Vítûzslav Králík,
fieditel Diakonie Broumov
Zvlá‰tní podûkování patfií tûmto aktivním
obãankám mûsta ·tramberka, které vybíraly
odûvy, obuv a dal‰í potfiebné vûci v Domû dûtí
a mládeÏe pro klienty Diakonie Broumov.
Byly to: Marie Prokopová, Helena Schenková,
Milena ·imková.
Zuzana Bárová, sociální pracovnice

Podûkování
¤ímskokatolická farnost dûkuje touto cestou
fiezbáfii panu Stanislavu Sochovi a jeho manÏelce za nezi‰tnou opravu betléma z kostela sv.
Jana Nepomuckého ve ·tramberku.
Petr David

Informace k opravám mariánsk˘ch soch
ve ·tramberku
Opût po roce chceme informovat ‰tramberskou vefiejnost o pokraãování oprav mariánsk˘ch soch na území na‰eho mûsta.V loÀském
roce byla dokonãena oprava sochy P. Marie na
úpatí Bílé hory a renovace sochy u b˘valého oãního oddûlení. Letos pro nepfiíznivé poãasí v jarních mûsících a pro velké pracovní vytíÏení restaurátora pana Kozla z Bystfiice pod Host˘nem
práce pokraãovaly aÏ v druhé polovinû záfií, a to
obnovou sochy P. Marie na JaroÀkovû ulici v zahrádce u pana Svatopluka Petrá‰e. Bûhem t˘dne byla oprava úspû‰nû ukonãena. VyÏádala si
ãástku 7 750 Kã, coÏ bylo uhrazeno z vefiejné
sbírky, která probíhala v roce 2008. Zb˘vající
ãástka 18 800 bude pouÏita na dal‰í opravy a to
pfiedev‰ím KfiíÏe na Kotouãi nad jeskyní ·ipkou
a na renovaci kfiíÏe u pana Josefa Rajnocha v ulici K oãnímu. KfiíÏ na Kotouãi je ve velmi ‰patném stavu. Je porostl˘ z velké ãásti li‰ejníky,
musí se zkontrolovat a pfiípadnû opravit ukotvení kamenného kfiíÏe umístûného na vrcholu jehlanovitû ukonãené stavby, provést obnovu zkorodovaného korpusu. Odborníkem musí b˘t
provedena revize bleskosvodu. V‰echny tyto práce lze provést jedinû z le‰ení a teprve pak se uvidí, kolik dal‰ích závad se projeví.
JiÏ dnes se obracíme na v‰echny ochotné spoluobãany, kter˘m záleÏí na tom, aby na‰e památky zÛstaly zachovány i dal‰ím generacím,
s prosbou o pomoc pfii realizaci tûchto oprav.
O v‰em budete opût informováni. Nakonec je
nutno podûkovat v‰em, ktefií i v leto‰ním roce
pfiispûli k tomu, Ïe zase jedna pamûtihodnost
dostala „nov˘ kabát“ a to pfiedev‰ím panu Svatopluku Petrá‰ovi, kter˘ ochotnû umoÏnil pfiístup a postavení le‰ení na své zahrádce. Jako
v minul˘ch letech, tak i letos, le‰ení postavil
pan Josef Petrá‰ a se svou manÏelkou Ludmilou
ubytovali restaurátora. To v‰e zcela zdarma.
Pan Václav David opût koordinoval v‰echny práce a s manÏelkou Annou poskytovali panu Kozlovi stravu.
Vûfiíme, Ïe se nám podafií postupnû zrenovovat i dal‰í památky v na‰em „Moravském Betlémû“ a pfiispût k tomu, Ïe ·tramberk bude opût
krásnûj‰í jak pro své obyvatele, tak pro ãetné
náv‰tûvníky.
Katolická jednota a Orel ·tramberk
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Betlémské svûtlo
VáÏení spoluobãané, ktefií máte zájem, aby
vám skauti na ·tûdr˘ den dopoledne donesli
Betlémské svûtlo, zapi‰te do 20. prosince 2010
svou adresu a jméno do kostela na pfiichystan˘
papír nebo do prodejny u HrãkÛ, pfiípadnû na
webové stránky www.minehawa.skauting.cz do
diskuze (po ukonãení akce budou adresy i jména vymazány).
S pozdravem ‰tramber‰tí skauti

Telefonní ãísla základní a matefisk˘ch
‰kol
Telefonní ãísla základní a matefisk˘ch ‰kol
jsou následující
Z·: 558 840 630 fieditelka Mgr. Hyklová
558 840 632 zástupce fieditelky Mgr. Pikulík
558 840 633 jídelna
558 840 634 ekonomka a sekretariát p. ·táblová a p. Svobodová
M· Zauliãí: 558 840 636
M· Bafiiny: 558 840 637, 558 840 638 (dosud
nezprovoznûno)

ASOMPO informuje
Provoz skládky v období 20. 12. 2010 — 3.
1. 2011 je následující:
Pondûlí 20. 12 — ãtvrtek 23. 12. 7.00—14.30 hod.
Pátek 24. 12. a 26. 12. — zavfieno
Sobota 25. 12. 2010 — 7.00—12.00 hod.
Pondûlí 27. 12. — ãtvrtek 30. 12. 2010 7.00—
14.30 hod.
Pátek 31. 12. 2010 7.00 — 12.00 hod.
Sobota a nedûle 1. 1. a 2. 1. 2011 — zavfieno
Ing. Pfiemysl Hajník, fieditel

Podûkování
V sobotu 6. listopadu 2010 se Dûtsk˘ divadelní soubor divadla „Pod vûÏí“ zúãastnil 1. roãníku nesoutûÏního festivalu amatérského divadla
v Odrách, odkud si pfiivezl nûkolik hodnotn˘ch
cen. Za vzornou reprezentaci ‰trambersk˘ch
ochotníkÛ tímto dûkuji reÏisérce Valerii Malíkové a celému dûtskému kolektivu
ReÏisér divadla „Pod vûÏí“ Josef Marek

Nová kniha na Mûstském informaãním
centru
UpozorÀujeme v‰echny milovníky ·tramberka, Ïe si mohou zakoupit novinku od Jaroslavy
Grobcové a Augustina Hykla: Báje, ãertovské
povídky a lidové písniãky ze ·tramberka a okolí. Cena 200 Kã

Dále knihu od Jaroslavy Grobcové Od Velké
Moravy svitá. Cena 280 Kã
Anna Ra‰ková

Vlakov˘ trhák v Mûstském informaãním
centru
Mûstské informaãní centrum má v prodeji
poukázky âD Net na 1 denní dopravu vlakem po
celé âeské republice. Poukázky âD Net platí na
cestu vlakem ve 2. tfiídû do 11. 12. 2010, po tomto datu budeme mít nové. Poukázku zakoupenou v Mûstském informaãním centru vymûní
její drÏitel u pokladny âD nebo je‰tû lépe ve vlaku u prÛvodãího za jednodenní síÈovou jízdenku v den, kdy cestuje. Se získanou jízdenkou
mÛÏe cel˘ den aÏ do 24 hodin jezdit vlakem odkudkoliv kamkoliv po celé âeské republice.
Poukázky jsou v prodeji jako balíãek s pohlednicí mûsta. Jsou velmi v˘hodné díky cenû
ve v˘‰i 250 Kã, zejména pro dlouhé jednodenní
nebo zpáteãní (napfi. sluÏební) cesty.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t cesta ze ·tramberka do
Prahy a zpût v jednom dni. Pfii obyãejném jízdném zpáteãním stojí 785 Kã, pfii zákaznickém
(se Z kartou) 600 Kã a se síÈovou jízdenkou získanou za poukázku ãiní 250 Kã. Poukázka platí i na Pendolino, jen se musí zakoupit místenka v hodnotû 200 Kã, s in kartou 100 Kã. Neváhejte a objednávejte.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Indonésie je fascinující asijská zemû, která
turistÛm nabízí mnoho pûkného: zajímavou
pfiírodu, nádherné památky a neobvyklou kulturu a tradice. Autorka knihy Veronika ·kvárová Indonésii nepoznávala jako obyãejná turistka, ale jako studentka stipendijního programu
pro v˘uku indoné‰tiny, a strávila zde cel˘ rok.
Kniha má název Indonésie, jak ji pozná málokdo.
Lékafika Amélie se pfiipojí k expedici do v˘chodní Afriky, aby pomohla prozkoumat a potlaãit nebezpeãnou epidemii. Osud ji zavede aÏ
k jezeru Tanganika, do kraje plného tajemství,
nebezpeãí a neãekan˘ch zvratÛ. Amélie se hrdû
vypofiádá s muÏi, ktefií jí dávají jasnû najevo, Ïe
v této zemi nemá Ïena co pohledávat. Obstojí
stateãná lékafika, kdyÏ se ocitne v pfiímém ohroÏení Ïivota? Zachrání ji ãáry domorodého ‰amana? Knihu Hvûzdy nad Afrikou napsala Ilona Maria Hilliges.
Stewart Ross je autorem knihy Egypt v obrazech. Prostfiednictvím hezk˘ch ilustrací
Stephena Biestyho, máte moÏnost nechat se
okouzlit velkolepou nádherou a leskem starého
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Egypta, nav‰tívit nejkrásnûj‰í místa starovûkého svûta, objevit podrobnosti z kaÏdodenního
Ïivota i rituálÛ tehdej‰í doby.
Koneãnû se i v na‰í knihovnû ãtenáfii doãkají
ãtyfidílného románu o upírech, z pera Stephenie Meyerové — Stmívání, Nov˘ mûsíc, Zatmûní, Rozbfiesk.
Daleko na Moravû, uprostfied Vala‰ského království, na malém smeti‰ti nedaleko Vizovic Ïili dva krysáci — Hubert, Hodan a sádrov˘ trpaslík Ludvík. Bydleli v útuln˘ch zásuvkách starého ‰icího stroje s v˘hledem na vysavaã. Îili
klidnû a spokojenû aÏ do chvíle, kdy se na smeti‰ti objevil potkan Eda — dobrodruh z Prahy,
kter˘ v‰ude byl, v‰echno vidûl a v‰emu rozumí
a hlavnû nesná‰í klid a nudu. DobrodruÏství
ãtvefiice kamarádÛ znají dûti i z televizních veãerníãkÛ. Knihu Krysáci napsal Jifií Îáãek
a ilustroval Ivan Mraãek.
Svûtoznámá autorka vynikajících bestsellerÛ
Jackie Collins je autorkou románu Naivní mrcha. Annabel je dcerou slavného hereckého páru. UÏ v dûtství pfiedstavovala pro rodiãe jen
módní doplnûk, v pubertû se z ní stala neÏádoucí pfiítûÏ. Aby mûla od rodiãÛ klid, odstûhuje se do New Yorku. JenÏe její rozmafiil˘ Ïivot
a pfiedev‰ím pfiítel Frankie, závisl˘ na kokainu,
nûco stojí. KdyÏ je Annabelina matka zavraÏdûna, vyjdou najevo fakta, na nichÏ si bulvár obzvlá‰È smlsne.
Pfiijìte si i vy pÛjãit nûkterou z uveden˘ch
knih a zpfiíjemnit si tak dlouhé zimní veãery.

ván v˘konem druÏstva dívek 8.—9. tfiíd, které si
ve sloÏení: L. Stolafiová, K. Schenková, P. Fantová, I. Vefimifiovská a K. Najvarová dobûhly pro
celkové první místo a postoupily do krajského
finále.
Krajské finále se konalo 13. 10. v obci Bfiidliãná na Bruntálsku. DruÏstvo, které pro krajské finále posílila je‰tû Nikol Baãáková, opût potvrdilo v˘bornou formu a dûvãata v nároãné
konkurenci a drsném poãasí skonãila na krásném 3. místû.
V‰em ÏákÛm a zejména Ïákyním dûkuji za
vzornou reprezentaci ‰koly Mgr. Stanislav Pe‰.

Projektová v˘uka Ukliìme svût
Ve stfiedu 6. 10. 2010 jsme se zab˘vali odpady. Napfied jsme zhlédli film recyklace elektroodpadu a dostali jsme domácí úkol, zjistit, kde
je nejbliÏ‰í sbûrn˘ dvÛr. Pak jsme si rozebrali
pytle a rukavice a vyrazili smûrem na Kotouã
sbírat odpadky. Zaãali jsme od PlaÀavy kolem
pomníku Masaryka a Palackého a kolem lomu
ke hfibitovu a zpût ke ‰kole. S úlovky jsme se vyfotili, pytle jsme zavázali a uloÏili k odvozu ke
kontejnerÛm.
Poãasí nám pfiálo, nikomu se nic nestalo
a ·tramberk je po dne‰ku zase o nûco ãistûj‰í...
Ïáci a Ïákynû 7. A a 7. B

Oznámení
Mûstská knihovna upozorÀuje své ãtenáfie, Ïe posledním pÛjãovním dnem v tomto roce bude ãtvrtek 16. 12.
2010. Dal‰ím pÛjãovním dnem
bude aÏ pondûlí 3. 1. 2011.
Pfiejeme v‰em obãanÛm
mûsta krásné vánoãní svátky.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Ze školy
Sportovní zpravodajství ze ‰koly
Dne 6. 10. 2010 se Ïáci na‰í ‰koly zúãastnili
okresního kola pfiespolního bûhu. O co nejlep‰í
umístûní bojovalo celkem 20 ÏákÛ ve ãtyfiech
kategoriích: chlapci 6.—7. tfiída, dívky 6.—7.
tfiída, chlapci 8.—9. tfiída, dívky 8.—9. tfiída.
Nejvíce se dafiilo na‰im dûvãatÛm, která se v kategorii 6.—7. tfiíd v soutûÏi druÏstev umístila na
krásném 3. místû. Úspû‰n˘ den byl pak koruno-

Sbírat odpadky po ·tramberku se vypravily
i ostatní tfiídy druhého stupnû a pomohly tak
uãinit své mûsto ãistûj‰í a krásnûj‰í. Mûli bychom jednu pfiipomínku — více odpadkov˘ch
ko‰Û vhodnû rozmístûn˘ch by urãitû bylo ku
prospûchu.
Dûkujeme Odboru Ïivotního prostfiedí MûÚ
za finanãní pfiíspûvek na potfieby ‰koly.

Podûkování
Je‰tû jednou chci podûkovat Z· ve ·tramberku a pfiedev‰ím matefisk˘m ‰kolám na Bafiinách
i Zauliãí za zapÛjãení a nainstalování v˘tvar-
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n˘ch prací dûtí se zimní tématikou, které jsou
vystaveny na v˘stavû ·tramberské Vánoce v Muzeu ZdeÀka Buriana.
Anna Ra‰ková

Ostrava, se kterou má jinak dost nepfiíznivou
bilanci. V‰ichni ãtyfii zasluhují za pfiedvedené
v˘kony velké uznání.
Josef ·tábl, trenér

Pfiedadventní koledování a pfiedvánoãní
jarmark

Volejbalová sezóna 2010/2011 v plném
proudu

Velk˘ dík patfií paní uãitelce Vlastû Kalí‰kové
za nacviãení hudebního programu na koledování a v‰em vyuãujícím 1. stupnû, ktefií se zaslouÏili o vzornou pfiípravu pfiedvánoãního jarmarku. Obrovsk˘ dík patfií v‰em dûtem, které na této vydafiené akci spolupracovaly.
Anna Ra‰ková

Do nové sezóny vstoupila letos po del‰í dobû
dvû ‰tramberská druÏstva. Mimo Ïenského t˘mu letos nastoupilo k soutûÏím i druÏstvo star‰ích Ïaãek pod vedením trenérÛ Václava Sochy
a Martina Ka‰párka. ·tramberské Ïeny se pro
leto‰ní sezónu pfiihlásily také do Moravskoslezského poháru Ïen.

Ze sportu
Judo
S velk˘mi nadûjemi neodjíÏdûla ãtyfiãlenná
skupinka nejmen‰ích ‰trambersk˘ch judistÛ na
Krajsk˘ pfiebor do Karviné v sobotu 6. 11.
Dva dny pfied soutûÏí nejmen‰ímu Dankovi
·imkovi trhali nosní mandle. Adam Bajer absolvoval pouze 2 tréninky po 14denní nemoci.
Jinak oba adepti na medaili. Bez problémÛ byla
pouze Nikola ·imková, kde by se návrat bez medaile rovnal neúspûchu. A pfiíjemnû pfiekvapit
dovede i Vincent Skurka.
Nakonec se v‰e vyvíjelo úplnû jinak a ‰tramber‰tí brali ãtyfii medaile v rekordní úãasti 103
závodníkÛ kraje. Nejprve nastoupil po operaci
Danek ·imek do 24,5 kg. Zápasy ve skupinû spí‰e protrpûl, ale nakonec tûsnû postoupil do „pavouka“. Zde uÏ jsme poznávali na‰eho Danka.
Vcelku snadno porazil Kolou‰ka z SKP Ostrava
a ve finále svedl vyrovnan˘ zápas s Filipcem ze
stejného oddílu. Nakonec v‰ak nejtûsnûj‰ím pomûrem prohrál, ale v této situaci bylo stfiíbro
více neÏ úspûch.
Vincent Skurka startoval do 28 kg. S tfiemi
v˘hrami postoupil mezi finálovou ãyfiku, kde se
utkal s favorizovan˘m R˘parem ze sousedních
Závi‰ic. Snaha se Vincentovi upfiít nedala, ale
nestaãilo to. V‰e si vynahradil o 3. místo s Rozehnalem z Orlové a vyhrál.
Po nemoci Nastoupil Adam Bajer v nejvíc obsazené váze (13 závodníkÛ) do 32 kg. Pfiedvedl
pohledné judo vÏdy ovûnãené pfiedlimitním vítûzstvím. AÏ ve finále se utkal s domácím Szkwarou a prohrál na drÏení.
Ale úplnû nejlep‰í byla Nikola ·imková do 33
kg. To co zde pfiedvádûla bylo aÏ neuvûfiitelné.
Zvítûzila ve ãtyfiech zápasech zpÛsobem startcíl. A nezaskoãila ji zde ani Kubíãková z SKP

Moravskoslezsk˘ pohár Ïen
Úvodní podání nové volejbalové sezóny bylo
rozehráno ve ãtvrtek 30. 9. 2010, kdy ke svému
prvnímu utkání nové sezóny nastoupily ‰tramberské volejbalistky proti Vratimovu. Soupefiky
hrající KP I. tfiídy se nestaãily ani pofiádnû rozkoukat a jiÏ prohrávaly 2:0 na sety. Nevzdaly se
ale a rázem po tûsn˘ch vítûzstvích 25:23 a 25:20
byly opût ve hfie. Pát˘ rozhodující set si ale domácí volejbalistky vzít nenechaly a zaslouÏenû
si odnesly první pohárové vítûzství.
Druhé utkání Moravskoslezského poháru Ïen
tentokráte svedlo dohromady ve ãtvrtek 25. 10.
2010 druÏstvo TJ Kotouã ·tramberk a TJ Mittal
Ostrava B. Mladé ostravské hráãky se sice snaÏily strhnout vÏdy vítûzství na svou stranu, ale
‰tramberské volejbalistky v ãele se zku‰en˘mi
Podolskou a Bezdûkovou (roz. Liãkovou) nepfiipustily Ïádné prÛtahy a utkání bylo odehráno
na tfii vítûzné sety. Dal‰í leto‰ní pohárová utkání odehrály ‰tramberské hráãky ve ãtvrtek 11.
11. 2010 doma s Kozlovicemi a v nedûli 5. 12.
2010 se utkají v Ostravû s druÏstvem Sokola Poruba.
KP II. tfiídy Ïen
V sobotu 2. 10. 2010 nastoupila ‰tramberská
dûvãata ke svému prvnímu domácímu mistrovskému utkání proti Ra‰kovicím. Po celou dobu
obou utkání mûly pfievahu domácí volejbalistky,
a tak jednoznaãná vítûzství dvakrát 3:0 nebyla
pfiekvapením. Druh˘ hrací víkend zajíÏdûly
‰tramberské volejbalistky k utkáním do Kunãic
pod Ondfiejníkem, kde si v tamní rekonstruované hale poradily s domácími volejbalistkami
a opût slavily vítûzství.
V sobotu 16. 10. se ‰trambersk˘m hráãkám
postavil do cesty soupefi nelehk˘. Volejbalistky
Kozlovic vÏdy disponují velmi dobr˘m pohybem po hfii‰ti a svou houÏevnatostí nadûlaly domácím volejbalistkám tolik problémÛ, Ïe se nakonec z vítûzství 3:1 a 3:2 radovaly právû volejbalistky z Kozlovic. Dal‰í kolo mistrovsk˘ch utkání probûhlo ve velmi stísnûn˘ch podmínkách
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haly v Metylovicích. Zaãátek utkání byl poznamenán smoln˘m zranûním blokafiky Dobiá‰ové
a i pfies snahu ‰trambersk˘ch se z Metylovic odváÏelo jen jedno vítûzství 3:1 z prvního utkání.
V sobotu 6. 11. dostaly ‰tramberské Ïeny dal‰í
moÏnost sbírat body na domácí palubovce, tentokráte pfiivítaly druÏstvo Tfiince. Ve velmi poãetné sestavû se k tomuto cíli postavily ãelem
a radovaly se z vítûzství 3:0 a 3:1. Vzhledem
k tomu, Ïe se po zahájení soutûÏe odhlásilo
druÏstvo Nového Jiãína, má vÏdy jedno z druÏstev volné jedno kolo. Pro místní volejbalistky
toto volno padlo na sobotu 13. 11., tak vûfime Ïe
nasbíraly dostatek sil na regionální derby, kdy
se utkaly v sobotu 20. 11. s rivalem z Kopfiivnice, a tím tak zavr‰ily první polovinu soutûÏe.

Îákovsk˘ volejbal
Do své premiérové sezóny vstoupilo i druÏstvo Ïaãek. V úvodním rozfiazovacím turnaji
hraném 19. 9. 2010 v Bílovci ‰tramberské volejbalistky sbíraly jen potfiebné zku‰enosti. Postupnû se utkaly s t˘my z Fr˘dku–Místku B, Bílovce a Mittalu Ostrava A. BohuÏel ve v‰ech utkáních se z vítûzství radoval soupefi 2:0. Dal‰í
turnaj probûhl 24. 10. v Novém Jiãínû, za úãasti druÏstev z Vala‰ského Mezifiíãí, Fr˘dku–Místku D a domácích hráãek z Nového Jiãína.
·tramberské Ïákynû se bohuÏel tohoto turnaje
nemohly ze zdravotních dÛvodÛ vût‰iny hráãek
zúãastnit, a tak je dal‰í turnaj ãekal 28. 11. 2010
ve Fr˘dku–Místku.
Petra Milichová, za TJ Kotouã ·tramberk

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ prosinec 2010

Narozené dûti:
Natálie Gažiová
Ella Hrivňáková
Matěj Socha

92 let Vladimír David
86 let Marie Konigová
85 let Čeněk Havelka
Ludmila Vyškovská
84 let Božena Dostálová
82 let Augustin Stanislav
81 let Jaroslav Rýdel
80 let Josef Rajnoch
Slavomil Burýšek
Anna Macháčková
75 let Anežka Janková
Alenka Vraspírová
70 let Jaroslava Horutová
Josef Šustala
Jiří Šmerda

Zemfieli:

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

Rostislav Jakubec
Anna Kočišová
Miloslav Kulhavý
Lubomír Matějek
Blažena Palacká
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Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk a divadlo Pod vûÏí vás srdeãnû zve
Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk sehraje v sobotu 4. prosince 2010
v Kulturním domû na námûstí pohádku BoÏeny Nûmcové

âERT A KÁâA
Zaãátek v 16.00 hod.
Po pfiedstavení Mikulá‰ská nadílka — pfiíjem dárkÛ od 15.00 hod.
Vstupné: dûti 25 Kã, dospûlí 35 Kã
Srdeãnû zvou divadelníci a mûsto ·tramberk

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království

Za Mikulá‰em a ãertem
Termín 4. prosince 2010 sobota od 10 hodin
ãertovsk˘ kotel, ukázka tradiãních technik v˘zdoby, stezka odvahy — stra‰idelná Kulatina,
vánoãní zvyky, Mikulá‰ a âert na Trúbû

Relax v podhÛfií Beskyd a hlavní mediální partner âesk˘ rozhlas Ostrava pofiádají

V. ·trambersk˘ Mikulá‰
sobota 4. 12. 2010 — ‰tramberské námûstí — 13.00—16.30 hod.
Loutko-herecká pohádka ,,âarovné vánoce“
Hrátky s ãerty a andûly aneb praktické pfiípravy na pfiíchod Mikulá‰e
Skupina Peklíãko, Camerata
Pfiijeìte na akci ·trambersk˘ Mikulá‰
Vláãkem Podhoráãkem z Kopfiivnice

VLÁâEK PODHORÁâEK
sobota 4. prosince 2010
kyvadlová doprava z Kopfiivnice od Hotelu Tatra pod ‰tramberské námûstí a kolem „Oãního“ zpût
Více informací na www.relaxvpodhuri.cz
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Îáci a uãitelé ZU· Zd. Buriana, Kopfiivnice, poboãka ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

VÁNOâNÍ KONCERT
Ve ãtvrtek 9. prosince 2010 v 16.30 hod.
Kulturní dÛm na námûstí ve ·tramberku
Srdeãnû zvou Ïáci a uãitelé

TS RELAX a taneãní skupina „THARA“ Kopfiivnice
vás zvou na taneãní show

TANCEM KOLEM SVùTA
Pátek 10. 12. 2010 v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
V programu — orientální, latinsko-americké, indické, irské tance, ‰panûlské Flamenko a step,
v podání vítûzek velostátní soutûÏe Belly d. 2010
Vstupné 50 Kã
Hrad ·tramberk — Vala‰ské království
Tomá‰ Koãko & Orchestr — Adventní koncert na Trúbû
9. 12. v 19:00 na chatû Dr.Hrstky na ·tramberské Trúbû.
Vstupné 130/150 Kã, je omezen˘ poãet míst — nutná rezervace!
Více na www.stramberskatruba.cz nebo tel. 777 663 474.

FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
VE SPOLUPRÁCI S CÍRKVÍ ADVENTISTÒ SEDMÉHO DNE
A SLEZSKOU CÍRKVÍ EVANGELICKOU A.V.
Vás srdeãnû zve na adventní benefiãní koncert skupiny

Sourozenci
kterou tvofií pfiedev‰ím jedna pûstounská rodina
Více informací naleznete na www.sourozenci.cz
Na koncert mÛÏete pfiinést dárky pro dûti na Podkarpatské Ukrajinû v cenû cca 200 Kã.
Informace o tom, jak dárky pfiipravit a zabalit
naleznete na www.pomocts.ic.cz a ve v˘vûsce u evangelické modlitebny
v sobotu 11. prosince 2010 v 17.00 hodin
v evangelické modlitebnû Zauliãí 473, ·tramberk
Dobrovolné vstupné bude pouÏito na odvoz dárkÛ na místo urãení a pokrytí nákladÛ s koncertem

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na

,,VÁNOâNÍ“ Jazz U PísafiÛ
v nedûli 12. prosince 2010 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ (Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana Borise Urbánka
pfiijala
vánoãnû naladûná T e r e s a P o l k
americká zpûvaãka
Písafii milují Jazz — a vy?
Vstupné 120 Kã
Více informací na www.relaxvpodhuri.cz
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Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na vánoãní koncert
country bluegrassové skupiny

Poutníci
Country Vánoce

Ve ãtvrtek 16. 12. 2010 v 18.00 hod.
Kulturní dÛm ve ·tramberku, Námûstí 11
Vstupné 80 Kã
Pfidprodej v Mûstském informaãním centru ve ·tramberku
út — ne 9.00—12.00, 12.30—16 hod.
Vstupenky budou v prodeji také v KD pfied koncertem
Program je sloÏen ze skladeb znám˘ch poutnick˘ch písniãek
jako jsou Panenka, Telegrafní cesta, Pojìme se napít
nebo Hotel Hillary.
V druhé ãásti koncertu usly‰í posluchaãi skladby
s vánoãní tématikou z oblasti swingu a country hudby
(Rolniãky, Bílé vánoce, Na vánoce ráno a dal‰í).
Závûrem budou zahrány i koledy upravené
pro bluegrassové nástroje jako je banjo, dobro, mandolína a dal‰í.
Srdeãnû zvou pofiadatelé!
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Relax v podhÛfií Beskyd a Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Vánoãní koncert
ONDRÁ·EK Nov˘ Jiãín
v pátek 17. prosince 2010 v 18.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
*Vánoãní vstupné na koncert jen 50 Kã*
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín
Více informací na www.relaxvpodhuri.cz
Junák ·tramberk vás zve na

Oslavu 90 let Junáka ve ·tramberku
V nedûli 19. 12. probûhnou oslavy v˘roãí 90 let od zaloÏení 1. oddílu Junáka ve ·tramberku.
Souãástí oslav bude v˘stava fotek, kronik, dokumentÛ a dochovan˘ch artefaktÛ.
V˘stava i vût‰í ãást oslav se bude konat v klubovnách Junáka v DDM ve ·tramberku.
Více o programu na www.stramberk-skaut.unas.cz

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království

·tûdroveãerní posezení na chatû Dr. Hrstky
24. prosince na ·tûdr˘ veãer bude otevfiena chata Dr. Hrstky.
Pfiijìte posedût a vychutnat si Vánoãní pohodu na Trúbu.
Pfii této pfiíleÏitosti bude pro hosty otevfiena i ·tramberská Trúba

Pozvánka na Îiv˘ betlém
Divadelní soubory a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

Îiv˘ betlém
Hvûzda betlémská
kter˘ se uskuteãní dne 26. prosince 2010 v 14.30 hodin
v prostorách Národního sadu ve ·tramberku

Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ
Pod vûÏí, Kotouã
a Dûtského divadelního souboru
Zpûv MUDr. Mofiic Jureãka a Vûra Juraãáková
Tanec skupina pod vedením Dagmar Jurákové
Hudební doprovod skupina Ogafii
PrÛvodní slovo Ing. Dana Marková
Srdeãnû zvou pofiadatelé
Obãerstvení zaji‰tûno
Vstupné dobrovolné
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Hrad ·tramberk — Vala‰ské království
Vánoãní koncert skupiny Camerata k 11. v˘roãí zaloÏení skupiny
28. 12. 2010 v 18.00 na chatû Dr. Hrstky.
Skupina zahraje a pobaví vánoãními koledami z celé Evropy.
Vstupné dobrovolné.

Mûsto ·tramberk vás zve na v˘stavu betlémÛ
a v˘tvarn˘ch prací dûtí ‰trambersk˘ch ‰kol

·tramberské Vánoce,
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V˘stava potrvá do nedûle 19. 12. 2010
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte v‰ichni, jste srdeãnû zváni!

Nedûle 19. 12. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

OBâANSK¯ PRÒKAZ

Program kina Štramberk
NA MùSÍC PROSINEC
Nedûle 5. 12. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
Akãní sci-fi horor, 97 min., titulky, od 15 let
âtvrté pokraãování velmi úspû‰né série Resident Evil, je opût zaloÏeno na velmi oblíbené sérii videoher. Dûj se odehrává ve svûtû, kter˘ je
zamofien virovou infekcí, která mûní své obûti
na nemrtvé. Alice, Milla Jojovich, pokraãuje na
své cestû, aby na‰la ty, co pfieÏili a dovedla je do
bezpeãí.

Tragikomedie, 137 min, pfiístupn˘
Hofiká komedie reÏiséra Ondfieje Trojana na
motivy stejnojmenné knihy Petra ·abacha sleduje osudy ãtvefiice dospívajících mladíkÛ, jejich pfiátel, lásek a rodiãÛ.
V hl. rolích: Libor Kováfi, Matou‰ Vrba, Jan Vlãek, Jakub ·árka, Anna Geislerová a dal‰í.

NA LEDEN 2011 P¤IPRAVUJEME
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
SEXY 40
HABERMANÒV ML¯N
22 V¯ST¤ELÒ
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

Inzerce
• Prodám byt 2 + 1 ve ·tramberku — Bafiiny.
Tel. 605 557 131

Nedûle 12. 12. 2010 v 18.30 vst. 59 Kã

KARATE KID
Akãní drama, rodinn˘, USA—China, 140 min.,
pfiístupn˘
Hlavní hrdina filmu, dvanáctilet˘ Dre Parker,
mohl klidnû b˘t tím nejpopulárnûj‰ím klukem
z Detroitu, ale poté co je kariéra jeho matky zavede do âíny, má s navazováním pfiátelství se
sv˘mi vrstevníky velké problémy. V hlavních rolích Jaden Smith a Jackie Chan.
·tramberské novinky 12

WWW.PLOTY-PLETIVO.CZ
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po—Pá 8.00—16.00 nebo po telefonické domluvě na tel.:
722 550 000
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

AKCE! 20 % SLEVA
NA MONTÁŽ VRAT
(Při předložení tohoto inzerátu.)
GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá,
sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem
na dálkové ovládání.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz
PLOTY - PLETIVO — zabýváme se výstavbou
a prodejem oplocení, jako jsou poplastovaná
nebo pozinkovaná pletiva, apod.
Více informací naleznete na www.ploty-pletivo.cz
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč.
Více informací naleznete na www.thuja.cz

Prodejna Barvy laky MP
Nádražní 820
Štramberk 742 66
Tel:777 224 102
Nabízíme široký sortiment zboží
— barvy,laky,lazury
— malířské interiérové a fasádní barvy, malířské potřeby
— stavební chemii firmy SIKA
— kartáčovinu českého výrobce SPOKAR
— autokosmetiku COYOTE
— autolaky a spreje COLORIT
— drogistické zboží
— pracovní rukavice
Provádíme sanaci vlhkého zdiva pomocí injektáže.
Nabízíme kompletní řešení pro balkony,terasy…
Bližší informace na našich internetových stránkách

www.barvy-lakymp.cz
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Ekobrikety dřevěné
PRODEJNA STAVBA, DŮM, ZAHRADA V KOPŘIVNICI, ŠTEFANIKOVA UL.

zahajuje prodej kvalitních kulatých ekobriket
(průměr 9,1, délka 25 cm) — cena 65 Kč — 10 kg

a levnějších slunečnicových výlisků.
Pro Štramberáky odběr možný ve Štramberku,
ul. Nádražní 434 u p. Janka za cenu akční 55 Kč — 10 kg.

Větší odběr po dohodě.
Tel.: 776 120 170 nebo 556 852 340.
Výhřevnost 18,9 mj/kg, bez obsahu síry, popelnatost 1,05 %.

Zpracuji Vaše účetnictví (podvojné),
daňovou evidenci (jednoduché ú.),
personalistiku a mzdy, DPH,
daňové přiznání,
přehledy pro sociální
a zdravotní pojištění,
administrativní záležitosti.
E-mail: valerie.malikova@seznam.cz
T: 606 840 263

Pfiijìte do firmy ASOMPO, a. s.
Pro su‰ené stolafiské fiezivo
za zavádûcí ceny:
dub fo‰ny 50 mm — v˘bûr
dub prkna 30 mm — v˘bûr

13 500 Kã + DPH
10 700 Kã + DPH

Sídlo: Îivotice u Nového Jiãína
Kontakt: telefon 556 759 385

Masérské, rekondiční a regenerační služby
vám nabízí Michaela
Ceník a druhy masáží:
Plánujete svÛj velk˘ den? âeká vás svatba, ples ãi promoce?
Pfiem˘‰líte, kam pro vhodné ‰aty a doplÀky?
U nás jste na správném místû.
ZapÛjãíme vám, nebo necháme u‰ít pfiímo na míru,
a to za skvûlou cenu:
❍ Svatební ‰aty
❍ Plesové ‰aty
❍ ·aty pro druÏiãky
V na‰í nabídce k prodeji k zapÛjãení naleznete také:
❍ Svatební a spoleãenské doplÀky
❍ Svatební a spoleãenskou biÏuterii
K zapÛjãení i koupi nabízíme:
❍ Svatební dekorace a v˘zdobu i na zakázku
KONTAKT:
E-SHOP: www.svatbyplesy.cz, www.studioleni.cz
PÒJâOVNA (Privát)
Boro‰ínská 655, 739 44 Bru‰perk
Otevírací doba — Po pfiedchozí domluvû
Kontaktní osoba:
Jaromíra Blahutová: 604 38 69 23
Petra Miklá‰ová: petramiklas @seznam.cz
(volejte vÏdy Ne — ât od 8.00—19.00, Pá — 8.00—15.00)

Relaxační masáž
60 min/200 Kč
Relaxační masáž
s teplými kameny
60 min/200 Kč
Reflexní odblokování zad
a páteře na nohou a těle
180 min/500 Kč
Reflexní odblokování krční
páteře
60 min/200 Kč
Masáž zad a šíje
60 min/200 Kč
Reflexní masáž šlapek nohou 120 min/350 Kč
Reflexní lymfatická masáž
nohou a rukou
60 min/200 Kč
Relaxační masáž s teplými
kameny + reflexní lymfatická
masáž rukou a nohou
90 min/300 Kč

Objednávky jen telefonicky na čísle:
606 905 954 Michaela Najvarová
Najdete mne na adrese:
Štramberk – Libotín 926
Kdo nemá možnost se ke mně dostavit, za
poplatek 50 Kč pro něj dojedu i odvezu
zpět.
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