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…z jednání rady
Koneãnû je tu jaro. Zaãalo 20. bfiezna
ve 20.16 hod. A teì uÏ máme pfied sebou
jen a jen samé hezké vûci. Za dvefimi jsou
Velikonoce, jarní úklid doma, pfied domem, okolo domu a samozfiejmû na zahradách a zahrádkách. Vymeteme zbytky
zimního lenivého nicnedûlání, pavuãiny
starostí a hromádky spleenÛ a budeme
mít vystaráno.
Rada se se‰la celkem dvakrát. Na 54.
jednání byly hlavními body: upfiesnûní
plánu rozvoje mûsta ·tramberka na rok
2002, návrh fie‰ení platov˘ch otázek zamûstnancÛ mûsta ·tramberka, hospodafiení mûsta za rok 2001 a návrh rozpoãtu
na rok 2002 a také pfiíprava zastupitelstva. Rada vzala na vûdomí fie‰ení platov˘ch otázek zamûstnancÛ a hospodafiení
mûsta za rok 2001, schválila program
a datum konání zastupitelstva na 18.
bfiezna 2002, doporuãila zastupitelstvu ke
schválení rozpoãet na rok 2002 a uloÏila
vedoucí finanãního oddûlení Alenû ZrÛnkové zohlednit nárÛst mezd z titulu nafiízení vlády v rozpoãtu na rok 2002. UloÏila
místostarostovi Ing. Václavu ·imíãkovi,
aby oficiálnû poÏádal OHS v Novém Jiãínû
o pro‰etfiení hygienick˘ch závad v provozovnû Obecní hospoda a na základû vyjádfiení OHS navrhl zpÛsob a termín jejich
odstranûní. Byly schváleny odpisy dvou
pohledávek 1. z dÛvodÛ úmrtí dluÏníka
a 2. z dÛvodu nevymahatelnosti.
V organizaãních záleÏitostech vzala
rada na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky na ãinnost v roce 2002 nûkter˘ch
na‰ich spolkÛ a organizací, pfiedloÏen˘

návrh spoleãného v˘konu pfienesené pÛsobnosti pro obec Îenklavu na úseku stavebního fiádu a silniãního hospodáfiství.
Dále byly projednány nájmy a prodeje pozemkÛ, prominut poplatek ze vstupného
DS Kotouã z Divadelního bálu a vedoucímu SluÏeb mûsta ·tramberka rada uloÏila úkol dÛslednû kontrolovat dodrÏování nájemních smluv na mûstské byty
a ubytovací jednotky mûsta. Byla dána v˘povûì z nájmu panu Miloslavu Hyklovi
z nebytov˘ch prostorÛ prodejny potravin
v domû ãp. 746 na Bafiinách.
55. zasedání rady mûsta mûlo na pofiadu blok t˘kající se cestovního ruchu.
Zprávy pfiedloÏili vedoucí kultury, propagace a cestovního ruchu Jana Königová
a pfiedseda komise cestovního ruchu Antonín Kramoli‰. Projednávané zprávy se
t˘kaly pfiípravy turistické sezony 2002,
fungování kulturnû turistického komplexu (penzion a knihovna), seznámení
s vydávan˘mi tiskovinami a propagaãními materiály mûsta, internetem, informovaností. Rada vzala pfiedloÏené zprávy
na vûdomí. Dále byl radû pfiedloÏen návrh
kulturních akcí na rok 2002. Pfii projednávání materiálÛ t˘kajících se cestovního
ruchu, sluÏeb a nabídek atrakcí turistÛm,
pfii‰la fieã i na koupali‰tû na Libotínû
a pfiilehlé pozemky. Rada uloÏila v‰em
pfiedsedÛm komisí projednat a pfiipravit
návrhy ke komplexnímu vyuÏití areálu na
Libotínû v termínu do konce kvûtna. V organizaãních záleÏitostech kromû majetkoprávních úkonÛ se rada zab˘vala dal‰ími problémy. Vzala na vûdomí dopis
pana Miloslava Hykla ve vûci prodejny potravin na Bafiinách, podnikatelsk˘ zámûr
pana Radima DaÀka na zfiízení stánku

s obãerstvením u vstupu do Národního
sadu, informaci pfiedsedy komise Ïivotního prostfiedí o III. etapû projednávání
dokumentace EIA k zámûru v˘stavby cementárny ve ·tramberku. Byl schválen
v˘sledek v˘bûrového fiízení na pfiestavbu
ubytovny 751 na Bafiinách na 24 bytov˘ch
jednotek. Byla vybrána firma VCES Olomouc, s.r.o. Zastupitelstvu ke schválení
byly doporuãeny prodeje pozemkÛ a také
rozdûlení pfiíspûvkÛ z rozpoãtu mûsta na
akce Programu regenerace MPR a MPZ
pro leto‰ní rok. Byl schválen pfiíspûvek na
odbornou ãinnost ZO âSOP 7007 Apollo
·tramberk a vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení na
podnájem nebytového prostoru na víceúãelové telekomunikaãní vûÏi Bílá hora
s tím, Ïe ãlenové rady mûsta budou v˘bûrovou komisí.
Pfiíslib lep‰ích ãasÛ, myslím poãasí, nás
ãiní veselej‰í a moÏná i trochu laskavûj‰í,
pfiístupnûj‰í, pfiíjemnûj‰í a také ‰Èastnûj‰í.
„Laskav˘ pohled pfiehlíÏí rozbitá okna,
protoÏe za nimi vidí kvûtiny"(nizozemské
pfiísloví). A Ïe laskav˘ pochází od slova
láska si nemusíme pfiipomínat. SnaÏme
se tedy laskavû vûnovat lásku sv˘m nejbliÏ‰ím a v‰emu kolem nás.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
âlenové zastupitelstva se se‰li 18. bfiezna 2002 na svém 19. zasedání . Hlavní
body se t˘kaly zprávy o ãinnosti rady
mûsta za období leden-bfiezen 2002, rozbor hospodafiení mûsta na rok 2001 a obû
zprávy zastupitelé vzali na vûdomí. Dále
byly schváleny hlavní body programÛ zastupitelstev pro rok 2002, rozpoãet mûsta
na rok 2002 a upfiesnûn˘ plán rozvoje
mûsta na rok 2002.
V organizaãních záleÏitostech byly projednány a schváleny prodeje pozemkÛ,
úplatn˘ pfievod pozemkÛ od Okresního
úfiadu v Novém Jiãínû a rozdûlení pfiíspûvkÛ z Programu regenerace na MPR
a MPZ pro rok 2002.
Vûra Michnová

Sdûlení
Zastupitelstvo mûsta na svém 19. zasedání konaném dne 18. 3. 2002 schválilo
odprodej prodejny potravin v ã. p. 746 na
Bafiinách p. Robertu ·varcovi vzhledem
k pfiedkupnímu právu jako spoluvlastníkovi ãásti domu ã. p. 746. Odprodej byl
schválen s podmínkou zachování prodejny potravin minimálnû na dobu pûti
let se stávajícím sortimentem zboÏí.

Informace sluÏeb
MùSTA ·TRAMBERKA
SluÏby mûsta ·tramberka oznamují
obãanÛm, Ïe v dubnu bude provádûn svoz
velkoobjemového odpadu, a to v tyto dny:
Pondûlí 8. 4. Bafiiny (za prodejnou Zeleniny)
Úter˘ 9. 4.
Kozina (u nádob na tfiídûn˘
odpad)
Stfieda 10. 4. Paneláky (za Benzinkou)
âtvrtek 11. 4. DráÏné (u obchodu)
Pondûlí 15. 4. NádraÏní ulice (malé kor˘tko)
Úter˘ 16. 4. Hraniãky (rozcestí u garáÏí)
Stfieda 17. 4. Zauliãí (u staré po‰ty)
âtvrtek 18. 4. Námûstí (pod starou ‰kolou)
Pondûlí 22. 4. Hornychovice (ve dvofie)
Úter˘ 23. 4. Závi‰ická ulice (u nádob na
tfiídûn˘ sbûr)
Stfieda 24. 4. Dolní ulice (u Klime‰Û)
âtvrtek 25. 4. Libotín (12.00—14.00 u obchodu, 14.00—16.00 Finské
domky)
Pondûlí 29. 4. Paseky (rozcestí u p. Kelnara
od 13.00 do 15.00 hod.)

Svoz bude provádûn pracovníky SluÏeb
mûsta vozidlem AVIA vÏdy od 12.00 do
16.00 hodin (mimo Paseky). Na vozidlo je
zakázáno ukládat odpad z domácností
a nebezpeãn˘ odpad (televizory, ledniãky,
autobaterie atd.). Na vozidlo mohou ukládat odpad jenom ti obãané, ktefií jsou zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem. Pfii odevzdání velkoobjemového odpadu se prokáÏe obãan dokladem o zaplacení poplatku za komunální
odpad.
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Program Sapard –
venkovská opatfiení
Program Sapard je program Evropské
unie zamûfien˘ na rozvoj venkova a zemûdûlství na období 2000—2006. Program
mÛÏe b˘t ukonãen i dfiíve, a to pokud âR
vstoupí do EU pfied rokem 2006.
V roce 2000 byl zpracován Plán rozvoje
zemûdûlství a venkova âeské republiky na
období 2000—2006. Jedná se dlouhodob˘
strategick˘ dokument.
O programu Sapard se hovofií v âR jiÏ
nûkolik posledních let. Vyhlá‰ení programu Sapard stály v cestû 3 základní
podmínky:
1. Zpracování a schválení Plánu rozvoje zemûdûlství a venkova
2. Zfiízení Sapard agentury, regionálních poboãek a jejich akreditace
3. Podpis víceleté finanãní dohody âR
— EU, resp. Roãní finanãní dohody
V souãasné dobû jsou splnûny 1. a 3.
podmínka. 2. podmínka vlastnû také,
akreditace probûhla a nyní se pouze ãeká
na schválení závûreãné zprávy Evropskou
komisí. Vzhledem k lhÛtám, které jsou
v rámci takov˘chto schvalování stanoveny, se pfiedpokládá schválení závûreãné
zprávy nejpozdûji do konce mûsíce bfiezna
tohoto roku.
Asi v polovinû dubna 2002 dojde k vyhlá‰ení zkráceného termínu k pfiedkládání Ïádostí.Tento mimofiádn˘ termín
pro pfiíjem Ïádostí bude mûsíãní, tzn. Ïe
ukonãení pfiíjmÛ Ïádostí bude poãátkem
kvûtna 2002.
Dal‰í administrace: V první polovinû
kvûtna 2002 budou provedeny ex-ante
kontroly (= pfiedbûÏné). Hodnocení regionální v˘bûrovou subkomisí a bodování
pfiedloÏen˘ch projektÛ/Ïádostí probûhne
do konce kvûtna 2002. Národní v˘bûrová
komise (posuzuje projekty, jejichÏ celkové náklady jsou více neÏ 5 mil. Kã) zasedne poãátkem ãervna 2002. Následnû
budou uzavírány smlouvy s úspû‰n˘mi

Ïadateli, kter˘ by v tûchto zkrácen˘ch termínech mûly b˘t doruãeny do konce
ãervna 2002.
V˘‰e uvedené termíny jsou orientaãní
a závislé na schválení závûreãné zprávy
Evropskou komisí.
Vzhledem k tomu, Ïe zahájení programu Sapard se neustále oddalovalo, do‰lo k nakumulování prostfiedkÛ urãen˘ch
na program Sapard pro rok 2000, 2001
a 2002. Roãní objem prostfiedkÛ alokovan˘ch v programu Sapard pro âeskou republiku je 270 mil. Kã. Prostfiedky z jednotliv˘ch let programu Sapard se mohou
shromaÏìovat max. po dobu 2 let þ letos
(2002) mÛÏe b˘t rozdûleno aÏ 810 mil. Kã.
V roce 2002 budou pravdûpodobnû vyhlá‰eny 2 v˘zvy k pfiedkládání projektÛ:
1. zfiejmû v dubnu
2. konec léta — poãátek podzimu
Îádosti z 2.kola v˘zvy budou posouzeny a smlouvy s úspû‰n˘mi Ïadateli uzavfieny aÏ v roce 2003.
Celkové náklady pfiedkládaného projektu musí b˘t
min. 300 tis. Kã,
max. u opatfiení 2.1 — 50 mil. Kã,
u opatfiení 2.2 — 20 mil. Kã.
V opatfiení 2.1 Obnova a rozvoj vesnic
a venkovské infrastruktury lze udûlit dotaci/grant ve v˘‰i 75—100 % celkov˘ch
pfiijateln˘ch nákladÛ.
V opatfiení 2.2 Podpora drobného
a stfiedního nezemûdûlského podnikání
lze udûlit dotaci/grant ve v˘‰i maximálnû
50 % celkov˘ch pfiijateln˘ch nákladÛ. Pfii
tûchto projektech by mûly vzniknout
nová pracovní místa.
Podrobnûj‰í informace poskytnou zamûstnanci Sapard agentury — MMR:
Opava — Ing. Sojáãková 0653/69 61 62,
sojgab@mmr.cz, Horní nám. 2
Ostrava — Ing. Paláãková 069/611 05 46,
paljan@mmr.cz
Veleslavínova 4, www.mmr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhla-
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‰uje od 1.3.2002 „Intenzivní konzultace“
zamûfiené na opatfiení 2.1 a 2.2, pfiedev‰ím na þ pfiedbûÏná kontrola dokumentace nezbytné pro pfiedloÏení projektu do
programu Sapard, kontrola zpracované
Ïádosti apod.
Úfiední hodiny: pondûlí a stfieda 7.45 aÏ
16.15 hod.
Ing. Josef JalÛvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Z ãinnosti JSDH ·tramberk
Bûhem prvního ãtvrtletí roku 2002 jednotka jiÏ vyjela k ‰esti událostem, a to
4krát k poÏáru, 1krát k ãerpání vody
v Îenklavû a 1krát poskytnout technickou
pomoc. âern˘ den byl 13. bfiezna, kdy jednotka vyjíÏdûla ve 4 hod. ráno k poÏáru
kontejnerÛ vedle Petfikovsk˘ch a v 15.15
hod. k poÏáru lesa v Sirkové v Novém Jiãínû. Znovu upozorÀujeme obãany na zákaz vypalování, pálení trávy, listí a haluzí.
SDH si vás dovoluje pozvat na posezení
pfii domácí zabíjaãce v prostorách garáÏí
hasiãárny u pfiíleÏitosti otvírání hradu 27.
dubna 2002.
Velitel JSDH Jifií Hoffmann

Pozvánky
Kulturní komise mûsta ·tramberka vás
zve na zahájení v˘stavy ilustrací malífie
ZdeÀka Buriana ke knihám Josefa Augusty
a Eduarda ·torcha ZTRACEN¯ SVùT, která
bude zahájena ve stfiedu 24. dubna 2002
v 16.00 hod. v Muzeu ZdeÀka Buriana ve
·tramberku. V˘stava potrvá do nedûle 23.
ãervna 2002.
XXII. ROâNÍK SILNIâNÍHO BùHU
·TRAMBERSKÁ DESÍTKA
Sportovní komise pfii ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r.o. Vás zve na
XXII. roãník silniãního bûhu ·TRAMBERSKÁ DESÍTKA, kter˘ se uskuteãní v sobotu
20. dubna 2002. Prezence v 9.45 hod. v tûlocviãnû TJ Kotouã ·tramberk. BliÏ‰í informace podá: Ing. Bayer tel. 0656/87 33 00.

HUDEBNÍ SKUPINA „…A JE TO“ Vás
zve na ZÁBAVU sv. JI¤Í, která se uskuteãní v sobotu 20. dubna 2002 ve 20.00
hod. v sále Kulturního domu ve ·tramberku. Vstupné 50 Kã. Zváni jsou v‰ichni!!!

SS· Allegros spolu s kulturní komisí
mûsta ·tramberka Vás zve na IX. ·ERMÍ¤SKÉ KLÁNÍ S OTEVÍRÁNÍM HRADU
·TRAMBERK A DOBOV¯M JARMARKEM,

které se koná v sobotu 27. 4. 2002.
Program:
9.30—10.00 hod. ~ Historick˘ prÛvod mûs-

tem od restaurace „Prosek“
10.00—10.30 hod. ~ Pfiedstavení hudeb-

ních skupin a skupin historického ‰ermu
10.30—12.00 hod. ~ Vystoupení skupin his-

torického ‰ermu a hudebních skupin
12.00—13.00 hod. ~ SoutûÏe pro dûti a dospûlé
13.00—17.00 hod. ~ Vystoupení SH·, hu-

debních skupin a taneãní skupiny
17.00—17.30 hod. ~ Spoleãn˘ program v‰ech

úãinkujících

UpozorÀujeme obãany mûsta, aby si
nakoupili vãas, jelikoÏ na Námûstí bude
od cca 9.30 hodin vstup moÏn˘ pouze
s platnou vstupenkou. Za pochopení dûkují pofiadatelé.

5. ·tramberská divadelní
p fi e h l í d k a a m a t é r s k ˘ c h
divadelních souborÛ
5. 4. • Divadelní soubor Tyl Drahotu‰e
Nikolaj Vasiljeviã Gogol: ,,Revizor“
Vstupné 40 Kã
12. 4. • Divadel. soubor Kotouã ·tramberk
G. Danailov: ,,Jedna kalorie nûhy“
Vstupné 40 Kã
19. 4. • Povídání s Helenou RÛÏiãkovou
a slavnostní vyhodnocení • Vstupné 60 Kã
Zaãátek pfiedstavení vÏdy v 19.30 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru ·tramberk.
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Kam za sportem – odbíjená
6. 4. 2002 — tûlocviãna Zauliãí
Juniorky: ·tramberk—Ostrava Poruba
2 zápasy, zaãátek 1. zápasu v 9.00 hod.

·tramberská kopaná
Po zimní pauze, která byla vyplnûna fyzickou pfiípravou pro závûreãnou fázi soutûÏí roãníku 2001—2002 se ocitli ‰tramber‰tí fotbalisté na prahu jarní ãásti jeÏ
pro druÏstvo muÏÛ bojující o záchranu
v 1. B tfiídû zaãíná utkáním 23. 3. 2002 na
hfii‰ti Kunína.
V posledním utkání pfiípravy porazili
‰tramber‰tí fotbalisté soupefie z Hladn˘ch
Îivotic 6:2 zejména díky dobré formû Macháãka a Balhárka. Dá se oãekávat Ïe t˘m,

jeÏ pro‰el nároãnou zimní pfiípravou pod
vedením trenéra Gilara, splní úkol, kter˘
stanovil nov˘ v˘bor oddílu a udrÏí soutûÏ
1. B tfiídy pro dal‰í sezónu.
Velmi tûÏkou pozici bude mít v jarní
ãásti i druÏstvo ÏákÛ, které na podzim r.
2001 neuhrálo ve své soutûÏi ani bod. DÛvodem byl odchod 7 klíãov˘ch hráãÛ do
dorostu. Noví mladíci nemûli v˘konnost,
av‰ak velmi dobrou prací trenéra p. Kociána a vedoucího druÏstva p. Bfiicháãka
v zimní ãásti dosáhli v pfiípravn˘ch utkáních vítûzství nad druÏstvy Star˘ Jiãín 4:1
a Îenklavy 3:1, coÏ pfii úãasti nov˘ch nadûjn˘ch hráãÛ znamená krok k udrÏení
soutûÏe.
Na‰i dorostenci dosahují jiÏ nûkolik let
velmi dobr˘ch umístûní, za nimiÏ spoãívá
práce trenéra p. Jifiího Hanzelky, jeÏ jim
dal základy je‰tû v Ïákovském vûku a jeho
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pokraãovatele v dorostu p. Stanislava
Jan‰e. O druÏstvo se stará jako vedoucí
p. Jaroslav Slanina spolu s asistentem
p. Jifiím Sochou. Doufejme, Ïe letos jim
postup do vy‰‰í soutûÏe neuteãe.

Novou silou, jeÏ má pozvednout úroveÀ ‰tramberské kopané, jsou na‰i benjamínci, jeÏ pod vedením pánÛ Krupy Jifiího a Stánû sbírají první zku‰enosti
v mistrovsk˘ch soutûÏích.
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Závûrem se musíme zmínit o na‰em
druÏstvu Ïen, které jiÏ osmou sezónu bojuje v druhé nejvy‰‰í soutûÏi âeské republiky. Na‰e Ïeny od záfií r. 2001 ve své
soutûÏi je‰tû neprohrály a v jarní ãásti budou usilovat pod vedením trenéra p. Dostála a vedoucího druÏstva p. Hlaváãe
o postup do baráÏe o I. ligu Ïen. Pokud se
jim to podafií, byly by jejich soupefii v sezónû 2002—2003 druÏstva jako Sparta
a Slavie Praha.
Vzhledem k tomu, Ïe je tfieba druÏstvo
Ïen doplÀovat vlastními odchovankynûmi, vzniklo v r. 2001 i druÏstvo ÏákyÀ,
jeÏ sice Ïádnou oficiální soutûÏ nehraje,
av‰ak v rámci pfiípravy jiÏ uhrálo nûkolik
pfiátelsk˘ch utkání. Budeme oãekávat,
zda-li se trenéru p. Slaninovi podafií vychovat novou krev pro první druÏstvo
Ïen. Vûk na‰ich ÏákyÀ je od 10—14 let.
V samotném v˘boru oddílu do‰lo po
Valné hromadû v lednu leto‰ního roku ke
zmûnám. V souãasnosti vykonává funkci
presidenta oddílu p. Eduard Kutáã, sekretáfie p. Tomá‰ Kocián a pokladníka Ing.
Emil Komaãka. Cílem jejich snaÏení je
zabezpeãit pro na‰e obãany kvalitní kopanou pro zachování tradiãního sportu, jehoÏ historie v na‰em mûstû sahá aÏ do
roku 1932, coÏ znamená, Ïe v tomto roce
budeme mít moÏnost oslavit v˘roãí 70 let
organizovaného sportu ve ·tramberku.
V˘bor oddílu kopané TJ kotouã ·tramberk

Jubilanti
v dubnu 2002
70 let Franti‰ka Bajerová, Závi‰ická 591
Anna Davidová, Dolní 43
75 let Stanislav Merenda, Bafiiny 723
Bohuslav Bajer, Závi‰ická 591
80 let Ludmila BartoÀová, Bafiiny 711
81 let Josef Hanzelka, JaroÀkova 106
Marie Strnadlová, Bafiiny 738
82 let AneÏka Chalupová, Závi‰ická 663
83 let Anna Sochová, Bafiiny 781
87 let Jifiina Hyklová, Námûstí 40

KOSMETICKÝ SALON
Kateřina Důjková
vás srdeãnû zve k náv‰tûvû a nabízí tyto
klasické a speciální kosmetické sluÏby:
• úãinek cytokinÛ proti tvorbû vrásek
• systém intenzivní hydratace plei pomocí
ceramidÛ k aktivnímu omlazování bunûk
• lymfodrenáÏe obliãeje k odstranûní otokÛ,
projevÛ únavy a vráskám
• mikromasáÏe oãního okolí — na kruhy
a váãky pod oãima, zlep‰ení zraku
• lymfatická masáÏ poprsí a dekoltu
• anticelulitick˘ program k ze‰tíhlení a zpevûní postavy
• chladová terapie, protiotokové a protikfieãové zábaly
• depilace tepl˘m voskem — nohou, l˘tek,
rukou a obliãeje
• trvalá na fiasy — dokáÏe opticky zvût‰it oko,
vytvofií pÛsobivé vûjífiky
• péãe o ruce — tepl˘m parafínem, popfi. studen˘m s obsahem AHA kyselin a saunou na
ruce
• profesionální líãení denní a veãerní
• prodej kosmetiky KEENWELL
• aplikace specifick˘ch biologick˘ch a ‰okov˘ch ampulí
• aplikace penetraãní masky a kyslíkové kÛry
• chemick˘ peeling — vyhlazení vrásek, pigmentací a jizev po acne systémem omlazování pokoÏky s AHA kyselinami
• cytomasáÏ — zpevnûní dolní ãásti obliãeje
• neurosedativní masáÏ celého tûla
• progresivní depilace — ampule, které pÛsobí jako elektrická jehla na neÏádoucí rÛst
chloupkÛ — velmi úãinné, vydrÏí nûkolik
mûsícÛ
• spolupráce s koÏním lékafiem a gynekologem, popfiípadû plastick˘m chiriúrgem
• péãe o strie — po tûhotenství, rychlé zhubnutí
• kúry po vyléãení akne
• speciální program péãe o pokoÏku tûla
i obliãeje dle konkrétních problémÛ a pfiání
kaÏdé zákaznice
A vÛle mÛÏe nûkdy kráse velet. — (J. W. Goethe)

Nabídku roz‰ifiujeme o nové metody na základû nejnovûj‰ích v˘zkumÛ v kosmetologii
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í Katefiina DÛjková
NádraÏní 820, ·tramberk
Tel. 0656/85 28 51, mobil: 0737/85 58 72

·tramberské noviny 7

Program kina ·tramberk
DUBEN 2002
Nedûle 7. 4. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
KOKAIN. Thriller, titulky, od 15 let. Film je
natoãen podle skuteãného pfiíbûhu drogového
dealera, kter˘ jako první zaãal pa‰ovat kokain
a heroin ve velkém do USA. V hl. rolích
JOHNY DEPP a PENELOPE CRUZ. Varování:
Film obsahuje sex, drogy a rock and roll.
Nedûle 14. 4. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
SKLENùN¯ DÒM. Thriller, titulky, 110 min,
pfiístupn˘. Ruby je vzpurná teeneagerka a kdo
je cílem vzpoury? Samozfiejmû rodiãe. AÏ do
doby tragické automobilové nehody. Pfiíbûh je
natoãen dle skuteãné události. V hlavní roli
LEELEE SOBIESKI známá z filmu EYES WIDE
SHUT kde si zahrála po boku Toma Cruise.
Stfieda 17. 4. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã
BABÍ LÉTO, Pfiíbûh dvou lidí v období podzimu Ïivota, pfiístupn˘. Hereck˘ koncert
VLASTIMILA BRODSKÉHO a STELY ZÁZVORKOVÉ v jejich nejnovûj‰ím filmu.
Nedûle 21. 4. v 17.00, vst. 39 Kã
MACH, ·EBESTOVÁ A KOUZELNÉ
SLUCHÁTKO
Rodinná komedie, 100 min, pfiístupn˘
Filmová komedie pro celou rodinu.
Nedûle 28. 4. v 17.00 a 19.45, vst. 44 Kã
PÁN PRSTENÒ:
SPOLEâENSTVO PRSTENU
DobrodruÏn˘, titulky, 165 min, od 12 let. Jeho
moc ovládne kaÏdého, kdo po nûm zatouÏí.
Jen jedin˘ mu dokáÏe odolat. Spoleãenstvo devíti jej musí zniãit. DobrodruÏn˘ velkofilm
o boji dobra se zlem.
NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME:
PRCI, PRCI, PRCIâKY 2 HARRY POTTER
ZATRACENÍ, P¤Í·ERKY

TERMÍNY OâKOVÁNÍ
PROTI VZTEKLINù PSÒ A KOâEK
Oãkování bude provedeno dne 25. dubna
2002 v tûchto termínech.
Dopoledne:
technické sluÏby . . . . . . . . . 8.00—8.30 hod.
mûsto ‰kola u parku . . . . . . 8.40—9.15 hod.
Kozina (Ïel. Pfiejezd) . . . . . 9.15—9.45 hod.
NOVù! Libotín – autobusová zastávka
(u koupali‰tû) . . . . . . . . . 10.00—10.30 hod.
Odpoledne:
mûsto ‰kola u parku . . . . . 15.15—16.00 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd) . . . . 16.00—16.30 hod.

Oãkování je poplatné a cena za oãkování
jednoho psa bude 60 Kã.
MVDr.Milan Pfiibil, prakt. veterinární lékafi

Inzerce
Prodám zahradu v zahrádkáfiské kolonii
·tramberk — Pod tratí. V˘mûra 397 m2,
ovocné stromy, postavená dfievûná chatka, moÏnost vybudování elektr. pfiípojky.
Cena dohodou. Volejte na tel. ã. 0728 23
76 16 do 21. hodiny dennû.
Prodám skfiíÀ s nádstavcem (posuvné
dvefie). Tel. 0656 / 85 21 36, 0732 / 94 95 86
Obchodní fa v Novém Jiãínû nabízí pfiíleÏitost schopn˘m lidem – zájemci volejte
0603/58 57 65 p. Novotn˘
Koupím RD nebo stavební parcelu. Zn.
Za rozumnou cenu. Tel. 0605 /76 96 06

PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120 letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!
splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ
Kontaktujte na‰eho obchodního zástupce:
Eli‰ka Hyklová, tel.: 0656 / 76 00 16
Máte se na koho obrátit

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 4/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
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