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A máme za sebou prázdniny a vût‰ina
i dovolenou. Léto bylo takové, jaké dlouho
nepamatujeme. Suché a Ïhavé, obãas k nevydrÏení. Lidová pranostika praví, Ïe „teplé
a suché léto pfiivádí za sebou mírn˘ podzimek, tuhou zimu a nejlep‰í víno“. Tak uvidíme, v zimû se budeme zahfiívat asi tím
nejlep‰ím vínem.
Rada mûsta zasedala pfiesnû v den, kdy
slaví svátek Ignác, tj. 31. ãervence a „od svatého Ignaca — leto se obraca“. V hlavních
bodech rada projednávala hospodafiení mûsta za I. pololetí roku 2003 a stav zadluÏenosti mûsta, pohledávek a závazkÛ za I. pololetí roku 2003. Obû zprávy vzala na vûdomí. Zastupitelstvu mûsta rada doporuãila ke
schválení úpravu rozpoãtu na II. pololetí
roku 2003. Bylo schváleno datum a program jednání Zastupitelstva mûsta, a to na
8. 9. 2003 v 16.00 hod. v sále Kulturního
domu na Námûstí. Jste srdeãnû zváni. Rada
uloÏila úkol Janû Königová provést rozbor
plnûní úkolu t˘kajícího se doplnûní turistického znaãení.
Pfii kontrole úkolÛ rada uloÏila vedoucí
finanãního oddûlení Alence ZrÛnkové pfiepracovat materiál o zadluÏenosti mûsta pro
jednání zastupitelstva dle vznesen˘ch pfiipomínek s doplnûním komentáfie k jednotliv˘m poloÏkám. Dále rada schválila smlouvu o spolufinancování projektu „Areál rekreace a relaxace Libotín ·tramberk“ a povûfiila Ing. Jana Sochu, starostu mûsta, podpisem této smlouvy.
V majetkoprávních záleÏitostech rada doporuãila odkup i odprodej pozemkÛ a schválila uzavfiení smluv o budoucích smlouvách
na zfiízení vûcného bfiemene se spoleãností
SITEL, s. r. o. Praha a se Správou silnic Mo-

ravskoslezského kraje Ostrava a dále smlouvu o budoucí smlouvû s dohodou vstupu na
pozemek. Podpisem v‰ech tûchto smluv byl
povûfien starosta Ing. Jan Socha.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada vzala na vûdomí Ïádost o finanãní pfiíspûvek spoleãnosti Podané ruce z Fr˘dku–
Místku a dopis se Ïádostí o podporu zachování obce Nové Hefiminovy. V souladu se zákonem ã. 301/2000 Sb., a zákonem ã.
578/2002 Sb., v platném znûní o matrikách,
jménu a pfiíjmení platném od 1. 1. 2003 rada schválila stanovení svatebního dne na 1.
sobotu v mûsíci s platností od. 1. 11. 2003.
Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení
Obecnû závaznou vyhlá‰ku 1/2003 o pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních
nákladÛ matefisk˘ch ‰kol a ‰kolní druÏiny.
VÏdy nûco konãí. MoÏná, Ïe skonãí uÏ koneãnû to horce Ïíznivé léto a nastanou plískanice, ale pak se zase budeme zlobit a rozãilovat. Proto berme v‰e s nadhledem a humorem. „Humor je sÛl zemû, a kdo je jím
dobfie prosolen, uchová se dlouho ãerstv˘“
(Karel âapek). Pûkn˘ zbytek léta
Vûra Michnová

Ekologické okénko
Pomalu konãí ãas dovolen˘ch, období,
kdy se v hodnû z nás probouzí starodávné
koãovné geny a pociÈujeme touhu cestovat,
poznávat nová místa, nové lidi, zaÏívat rÛzná dobrodruÏství. S tím souvisí 3. bod na‰eho ekologického desatera — DOPRAVA
aneb Nevezme‰ dopravního prostfiedku nadarmo.
Tentokrát jsem kromû knihy Desatero
domácí ekologie ãerpala i z knihy Zelená
planeta od J. Seymoura a H. Girardeta.

roku 1897. Vynálezci si jistû neuvûdomovali, Ïe jejich vynálezy se stanou záhy hrozbou nejen pro pfiírodu, ale i pro
ãlovûka samotného. Pfii pfiechodu frekventované cesty je tûÏké si uvûdomit,
Ïe mûsto bylo pÛvodnû stavûno pro lidi.
Automobil má své v˘hody i nev˘hody.
Z v˘fukov˘ch plynÛ se do ovzdu‰í dostává
spousta ‰kodliv˘ch látek, které pfiispívají ke
skleníkovému efektu a kysel˘m de‰ÈÛm.
Pfiesto by se vût‰ina z nás nerozlouãila se
sv˘m autem ani z pfiesvûdãení, ani z nostalgie, protoÏe dne‰ní svût se otáãí kolem rychlé dopravy. Pro spoustu z nás je auto,
i v souvislosti s omezováním a zdraÏováním
hromadn˘ch doprav,Ïivotní nutností pro
dojíÏìku do práce, pro dûti do ‰kol a krouÏkÛ, na nákup,...

Podíváme se na nûkteré typy doprav a jejich vlivu na Ïivotní prostfiedí:
v Pû‰í chÛze — nejpfiirozenûj‰í pfiemisÈování. Ani se nechce vûfiit, Ïe asi 1/2
obyvatel Zemû mají jen jeden dopravní
prostfiedek — vlastní nohy
v Cyklistika — ani nejpfiísnûj‰í ekolog
proti ní nemÛÏe mít v˘hrady (pokud
zrovna nerozr˘vá cesty a necesty
v chránûn˘ch územích). Kolo je pohánûno pouze energií získanou z plného
Ïaludku.
v Vlak — je to nejbezpeãnûj‰í a k pfiírodû nej‰etrnûj‰í hromadná doprava. Na‰e vlaková síÈ patfií k nejhust‰ím v Ev
ropû.
v Automobilová doprava — pfii pohledu
na krajinu plnou vozovek u nás a je‰tû
více v tzv. vyspûlej‰ích zemích, nás
moÏná pfiekvapí, Ïe 1. spalovací motor
byl zkonstruován v roce 1885, naftov˘

Nûkolik rad pro ty, ktefií se se sv˘m autem nechtûjí rozlouãit, a pfiesto se chtûjí
stát „ekologick˘m fiidiãem“ a u‰etfiit nejen
pfiírodu, ale i svou kapsu:
‚ NepouÏívejte auto na krátké vzdálenosti — studen˘ motor spotfiebuje
o 40 % více paliva neÏ zahfiát˘.
‚ Pfiimûfiená rychlost — na volné silnici je optimální rychlost z hlediska
bezpeãnosti, produkce v˘fukov˘ch
plynÛ a spotfieby paliva asi 90 km/h,
na dálnici kolem 110 km/h.
‚ ¤idiãsk˘ styl — plynulá jízda neprodukuje tolik emisí (‰kodliviny, které
se dostanou do ovzdu‰í). Ne styl brzda-plyn.
‚ Spotfieba paliva závisí také na správném nahu‰tûní pneumatik.
‚ Vyberte auto s rozmyslem — hledejte
takové, které má zafiízení na sníÏení
emisí (katalyzátor, bezolovnat˘ benzín,…), a také má nízkou spotfiebu.
Men‰í auto vût‰inou spotfiebuje ménû
benzínu a udûlá nám stejnou sluÏbu.
‚ Dbejte na údrÏbu — garáÏ brání korozi, v zimû odstraÀujeme nánosy soli. Auto vydrÏí déle.
‚ Dejte si pravidelnû sefiídit motor —
zajistíte úãinné spalování benzínu.
‚ Oleje, filtry a v‰e ostatní zneãi‰tûné
od oleje patfií mezi nebezpeãné odpady.
‚ Nechte nûkdy auto doma — nemusíme jezdit autem tam, kam mÛÏeme
dojít pû‰ky, na kole nebo mûstkou do-
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Narozené dûti

Upozornûní pro obyvatele
Bafiin a pfiilehl˘ch
rodinn˘ch domkÛ

za mûsíc ãervenec 2003
Adéla Bajerová, Zauliãí 348
Karla Buãková, Bafiiny 709
Luká‰ Jifiíãek, DráÏné 932
Katefiina Klime‰ová, Závi‰ická 879
Petr Marek, Novojiãínská 661
Sbor pro obãanské záleÏitosti

Zemfielí
za mûsíc ãervenec 2003
Jindfii‰ka BraÏinová, Závi‰ická 376
Bohuslav David, Kopec 50
Libu‰e Krestová, Horní Ba‰ta 273
Josef Manda, Zauliãí 323
Milan Pfiibyl, Námûstí 145

UpozorÀujeme, Ïe termín ukonãení ankety zji‰Èující zájem o tzv. kabelovou televizi byl prodlouÏen do 31. 8. 2003.
Do tohoto termínu je moÏno sdûlit svÛj
zájem na Bytové správû na sídli‰ti Bafiiny.
Staãí uvést ãp., jméno, pfiípadnû tel. ã.
Do termínu ukonãení ankety budete kontaktováni.
SvÛj zájem mÛÏete sdûlit pfiímo na tel. ã.
603 846 987, ústnû nebo také odesláním
SMS zprávy.
Na stejném telefonním ãísle je moÏno
obdrÏet detailní informace k problematice
pfiíjmu TV a R signálÛ prostfiednictvím rozvodu kabelové televize.
Ing. Pavel Pe‰at

Z ãinnosti JSDH a SDH
Sbor pro obãanské záleÏitosti

Informace
S úãinností od 1. 9. 2003 dojde k pfiestûhování kontaktního místa státní sociální
podpory Kopfiivnice do nov˘ch prostorÛ
v „fieditelské“ budovû a. s. Tatra Kopfiivnice
ve II. patfie.

Informace o pfieru‰ení
dodávky elektrické energie
Severomoravská energetika, a. s. vyhla‰uje na den 10. 9. 2003 od 8.00 do 17.00
hod. pfieru‰ení dodávky elektrické energie
z dÛvodu nezbytn˘ch elektroprací na území
mûsta ·tramberka.
Severomoravská energetika dûkuje za pochopení. Tel. 556 789 502, 512
Dne 10. záfií 2003 bude uzavfiena vyhlídková vûÏ Trúba z dÛvodu pfieru‰ení dodávky
elektrické energie.

Za období uplynul˘ch ãtyfi mûsícÛ vyjela jednotka 2´ k technické pomoci, 4´ k poÏárÛm,
a to ve ·tramberku na Kozinû, kde do‰lo k tragické události — nájemník se sv˘m
psem uhofiel, k poÏáru na Horeãce, k poÏáru elektroinstalace v panelovém domû v Kopfiivnici, kde ãlenové jednotky
provádûli spoleãnû s ostatními
jednotkami evakuaci nájemníkÛ 10.—12. patra, za coÏ obdrÏeli písemné
podûkování od vedení mûsta Kopfiivnice.
Poslední v˘jezd byl v noci do Straníku k poÏáru rodinného domu. âlenové jednotky se
pravidelnû schází pfii ‰kolení, v˘cviku
a údrÏbû techniky. Technika byla dovybavena náhradními lahvemi k d˘chacím pfiístrojÛm od HZS kraje.
âlenové SDH provedli kropení trávníku
na námûstí dvakrát. Pfii dnech mûsta zajistili posezení a prodej obãerstvení v parku. Zúãastnili se oslav 80 let SDH Lubiny–Vûtfikovice a oslav mûsta ·enova se „stafienkou“.
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Jifií Hoffmann, velitel JSDH
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pravou. Existují fiidiãi superzávisláci,
ktefií si jedou autem i 300 m do trafiky pro noviny. Tam uÏ o úspofie ãasu
nemÛÏe b˘t ani fieã.
Zásoby ropy se odhadují pouze na 30 let.
Proto se jiÏ nûkteré automobilky snaÏí vyvíjet auta na nové zdroje hnací síly (napfi. vodík, stlaãen˘ vzduch,…)
Pamatujeme na „dopravní heslo“ t˘kající
se zejména pû‰í chÛze a kola:

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

NEJLEP·Í PALIVO JE VLASTNÍ TUK!
(pfiipravuje Mgr. Radka Krysová)

Oznámení pro ãtenáfie
a zájemce o internet

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz

Jubilanti
na mûsíc záfií 2003
70 let Anna Sochová, DráÏné 827
Libu‰e VáÀová, Libotín 939
75 let MUDr. Josef Janisch, Kozina 519
Stanislava Urbanovská, Bafiiny 725
80 let BoÏena Lacinová, Dolní 481
81 let Josef Hykel, Tamovice 319
83 let Anna Kramoli‰ová, Zauliãí 120
Anna Purmenská, NádraÏní 406
86 let Jaroslav Ja‰ek, Hornychovice 794
87 let Marie Havranová, Kozina 559
89 let Marie Fojtíková, Bafiiny 719
90 let Ladislav BartoÀ, Kozina 560
91 let Marie Ludková, Bafiiny 745

Blahopfiejeme
Sbor pro obãanské záleÏitosti
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Mûstská knihovna je od 18. 8. 2003 uzavfiena z dÛvodu nemoci aÏ do odvolání.
Pokud máte zájem o pfiístup k internetu,
mÛÏete vyuÏít této sluÏby za stejn˘ch podmínek, jako v mûstské knihovnû, v na‰em
Mûstském informaãním centru v budovû
Muzea ZdeÀka Buriana kaÏd˘ den od 9.00
hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 17.00
hod. kromû pondûlí, kdy máme zavfieno.
V. M.

Mûsto ·tramberk
Mûstsk˘ úfiad
OZNÁMENÍ
Tajemník mûstského úfiadu vyhla‰uje
v˘bûrové fiízení ã. 1/2003
na obsazení pracovního místa

a vyhodnocení ãerpání a zpracování rozboru vãetnû návrhu opatfiení rozpoãtu. Zaji‰Èování metodické ãinnosti.
PoÏadované vzdûlání: vysoko‰kolské, bakaláfiské, vy‰‰í odborné, úplné stfiední - zamûfiení ekonomické v˘hodou.
Pfiedpoklady: dle § 4 zákona ã. 312/2002
Sb.
Jiné poÏadavky: minimálnû 3 roky praxe,
z toho 1 rok v fiídící funkci, zku‰enosti z oblasti ãinnosti ve vefiejné správû nebo zkou‰ka zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti v˘hodou,
znalost práce s PC (MS Office, Internet,
Word, Excel). Nekufiácké pracovi‰tû.
PoÏadované doklady:
a) profesní Ïivotopis, vãetnû údajÛ o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se finanãní oblasti
b) v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne
star‰í neÏ 3 mûsíce
c) ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
d) osvûdãení vydané MV podle § 4 odst. 1
zákona ã. 451/1991 Sb.,
e) ãestné prohlá‰ení podle § 4 odst. 3 zákona ã. 451/1991 Sb.,
f) osobní dotazník
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 11. 2003
Pfiihlá‰ka musí obsahovat: pfiesné oznaãení v˘bûrového fiízení, jméno, pfiíjmení
a titul, datum a místo narození, státní pfiíslu‰nost, místo trvalého pobytu, ãíslo obãanského prÛkazu, datum a podpis.
Pfiihlá‰ku a v˘‰e uvedené materiály za‰lete nebo doruãte na podatelnu mûstského
úfiadu do 10. záfií 2003 na adresu: Mûsto
·tramberk, Mûstsk˘ úfiad, tajemník, Námûstí ã. 9, 742 66 ·tramberk
Ve ·tramberku dne 31. 7. 2003
Eva Vefimifiovská, tajemník mûstského úfiadu

Druh práce: vedoucí finanãního oddûlení
Platové zafiazení: 8. platová tfiída (v souladu s nafiízením vlády ã. 253/1992 Sb.), pfiíplatek za vedení, osobní pfiíplatek závisl˘ na
pracovních v˘sledcích.
Místo v˘konu práce: Mûsto ·tramberk,
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
Zafiazení: vedoucí úfiedník
Charakteristika vykonávané práce: vedení finanãního oddûlení, komplexní zaji‰Èování odborn˘ch agend v oblasti finanãní —
pfiíprava rozpoãtu a jeho rozpis, kontrola

V˘zva
V‰ichni zájemci mohou u investora mûsta âestmíra Bára nahlédnout do dokumentace na Aquapark ·tramberk a pfiipomínkovat tuto dokumentaci kaÏdé pondûlí a stfiedu v dobû od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do
17.00 hod. Zpfiipomínkovaná dokumentace
bude pfiedána k vypracování provádûcí dokumentace.
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Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Perliãky z písemn˘ch prací studentÛ odborn˘ch uãili‰È:
Krev je prúdká, ãirá voda.
K‰tice napadají ãlovûka hlavnû v noci.
Faux paus (FO PA) — hotelov˘ pokoj bez
jídla.
Srdce je hlavním zdrojem ãlovûka.
Laktóza se pouÏívá k v˘robû kojencÛ.
Moã se shromaÏìuje v moãovém mûch˘fii
a pak jde koneãníkem ven.
Ropa je velká mastná skvrna.
MuÏi jsou dvojího druhu a oznaãují se X a Y.
Hovûzí maso — husa, kachna.
Nízká zvûfiina — zajíc a vysok˘ králík.
·títná Ïláza je obsaÏena v mofisk˘ch rybách
a soli.
D˘chací cesty jsou rozvezeny krví do celého
tûla.
Îaludek mûfií 2—3 m.
Vnûj‰í a vnitfiní dûloha a sval vlasu pfiidrÏují vlas proti vytrÏení pfii ãesání.
Na barvu vlasÛ má vliv poãasí.
V‰ichni v˘robci musí mít stejné rozmûry,
aby do sebe zapadali.
V. M.

Na slovíãko… pane Báre…
Dnes jsem vyzpovídala investora mûsta,
pana âestmíra Bára.
Jak to vypadá s budováním odstavn˘ch
parkovi‰È ve ·tramberku v nejbliÏ‰í dobû?
Za pfiedpokladu, Ïe zastupitelstvo mûsta
schválí finanãní spoluúãast pro vybudování
záchytného parkovi‰tû pod hfibitovem, bude
ihned zahájena realizace tohoto parkovi‰tû.
Na akci je schválena dotace ministerstva
pro místní rozvoj âR ve v˘‰i 5,7 mil. Kã. Celá stavba je rozpoãtována na 8,237 mil. Kã.
Na Novojiãínské ulici je parkovi‰tû ve stádiu územního rozhodnutí o umístûní stavby. Tato akce vázne na nevyfiízen˘ch majetkoprávních záleÏitostech.

Nejãastûj‰í pfiipomínky:
— ponechat bazén v pÛvodní podobû, jen
opravit vanu
— nebudovat tobogán
— zru‰it navrhované parkovi‰tû v prostoru souãasného vefiejného tábofii‰tû
a zachovat na pÛvodním místû pfii pfiíjezdu ke koupali‰ti
— zachovat pfiírodní ráz koupali‰tû
Zatím se vyjádfiilo celkem 25 obãanÛ
Za rozhovor i ãas dûkuje V. M.

Pozvánka na Dny
evropského dûdictví
Ve víkendov˘ch dnech 13. a 14. 9. 2003
budou probíhat v celé na‰í vlasti Dny evropského dûdictví s podtitulkem technické
památky. ProtoÏe my doslova „technické“
památky na území mûsta nemáme, vybrali
jsme pro zájemce technicky zajímavá místa.
V sobotu 13. 9. 2003 (pouze v sobotu)
od 9.00 do 17.00 hod. mÛÏete nav‰tívit
pokusnou ‰tolu VVUÚ, a. s. Ostrava
Radvanice, která se nachází pod horou
Kotouãem a vchod je z b˘valého lomu na
Horeãce. Dostanete se k ní asfaltovou
cestou kolem zahrádek na Horeãce.
V sobotu 13. 9. a v nedûli 14. 9. 2003
od 9.00 do 17.00 hod. bude otevfiena
historická pivovárenská studna
na Námûstí vedle ka‰ny
od 9.00 hod. do 17.00 hod. mÛÏete
nav‰tívit amfiteátr Pod vûÏí a zvoniãku.
od 9.00 do 17.00 hod. bude otevfieno
Muzeum ZdeÀka Buriana
i Muzeum Novojiãínska na Námûstí.
V Muzeu ZdeÀka Buriana budou
pro zájemce pfiipraveny povûsti
o ‰trambersk˘ch dolech na Libotínû
Trúba bude otevfiena od 9.00 do 18.00 hod.

Jaké nejãastûj‰í pfiipomínky mají obãané
k dokumentaci na Aquapark na Libotínû
a kolik vás jich zatím nav‰tívilo?
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Program kina ·tramberk
na mûsíc záfií 2003

• Hledám spolupracovníky pro otevfiení
Kanceláfie finanãních sluÏeb v Rybí.
Kontakt: tel. 556 760 019, mobil: 606 893 211,
e-mail: ludmila.krausova@seznam.cz

Nedûle 7. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã

MATRIX RELOADED
Sci-fi, titulky, 120 min, od 12 let
V druhém pokraãování trilogie MATRIX pokraãuje Neo spoleãnû s Morpheem a Trinity
v boji proti poãítaãov˘m vládcÛm UNIVERZA. V hl. roli KEANU REEVES.

Začínáme kurs jógy od 2. září 2003,
každé úterý v 17.30 hod.
v Penzionu Stará škola na Náměstí 18
ve Štramberku.
Případné informace
na tel. 608 304 424 (Martina)

Nedûle 14. 9. v 17.00 a 19.30 vst 39 Kã

Pro harmonii těla, mysli,
vědomí a duše

QUO VADIS
Historick˘, titulky, 140 min, od 12 let
Velkofilm podle románu Henryka Sienkiwicze se odehrává za vlády císafie Nerona ve
starém ¤ímû. Milostn˘ pfiíbûh pfiíslu‰níka
fiímské rodiny Marka Vinicia a kfiestanky Lygie poslouÏil autorovi románu k barvitému
popisu doby vlády císafie Nerona.
Nedûle 21. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

RYCHLE A ZBùSILE 2
Akãní, titulky, 100 min, od 12 let
Jak rychle to chce‰? Volné pokraãování úspû‰ného filmu, v nûmÏ hlavní roli hrála supersilná auta a nelegální pouliãní závody.
Nedûle 28. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

JÁDRO
Akãní sci-fi, titulky, 129 min, od 12 let
Jediná cesta ven vede dovnitfi. Zemû se pfiestala otáãet, Ïivot je ohroÏen, T˘m ‰piãkov˘ch odborníkÛ, veden˘ uznávan˘m geofyzikem má pfied sebou nelehk˘ úkol, kter˘ od
kaÏdého ãlena posádky speciálnû zkonstruované lodi vyÏaduje maximální nasazení.

PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120letou 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.: 556 760 016
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
CHARLIHO ANDÍLCI 2, LÍBÁNKY,
TERMINÁTOR 3

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

Inzeráty

— vodoinstalce
— ústfiední topení — kanalizace

• Pfiijímám objednávky brambor na zimní
uskladnûní v˘hradnû z vlastní produkce.
Michal Dostál, ·tramberk, Dolní 217,
tel. 556 852 690, 737 473 300

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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