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Z jednání orgánÛ mûsta
30. jednání Rady mûsta (RM) ·tramberka
5. 6. 2012 mûlo na programu záleÏitosti stavebního charakteru, územního plánu a finanãnictví. ProtoÏe závûry tûchto hlavních bodÛ byly
doporuãeny k projednání Zastupitelstvu mûsta
(ZM) ·tramberka, seznámím Vás s nimi ve zprávû
z jednání ZM. S ãinností stavebního úﬁadu a silniãnû správní agendou seznámil RM vedoucí
p. Miroslav Lo‰ák. Radní v organizaãních záleÏitostech schválili pﬁijetí daru od spoleãnosti
RWE Gas Storage, s.r.o. Praha ve v˘‰i 490 tis. Kã
na projekt Revitalizace DDM a Smlouvu o provedení reklamy se spoleãností Kotouã ·tramberk, s.r.o. ve v˘‰i 50 tis. Kã. Obûma spoleãnostem dûkujeme za v˘raznou podporu mládeÏe,
kultury, sportu a spoleãensk˘ch aktivit.
RM schválila poﬁadatelskou smlouvu se Svatováclavsk˘m hudebním festivalem, o.s. na poﬁádání koncertu v místním kostele v rámci Svatováclavsk˘ch hudebních slavností na podzim t.r. Jak je v poslední dobû pravidlem, RM
schválila vydání dal‰ích rezidentních parkovacích karet a zamítla první Ïádosti o zru‰ení jiÏ
vyznaãen˘ch parkovacích míst v parkovací zónû 2. JelikoÏ Regionální rada regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko nedoporuãila uzavﬁít
smlouvu s vítûzem veﬁejné zakázky fou Nosta,
s.r.o. Nov˘ Jiãín na dílo „Revitalizace DDM
s rozvojem a roz‰íﬁením volnoãasov˘ch aktivit“
kvÛli formálnímu omezení v zadávacím ﬁízení,
byla nucena RM tuto zakázku sv˘m usnesením
zru‰it.
O t˘den pozdûji 12. 6. 2012 radní jednali znovu, a to na 31. jednání RM v mimoﬁádném termínu, kde byla schválena nová zadávací dokumentace k veﬁejné zakázce v˘‰e uvedeného projektu.
10. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka se uskuteãnilo 18. 6. 2012 pÛvodnû s pûti hlavními body programu. Pﬁed tyto body byl
pﬁímo na jednání ZM doplnûn bod Slib nového
ãlena ZM. JelikoÏ pan Antonín Kramoli‰ z Hraniãek písemnû z osobních dÛvodÛ rezignoval na
mandát zastupitele, nastoupila na jeho místo
náhradnice z kandidátky SNK, Mgr. Martina

Stanislavová z Dolní ulice, která v souladu se
zákonem sloÏila slib. Toníkovi Kramoli‰ovi dûkujeme za práci pro mûsto a pﬁejeme pﬁíjemnûj‰í dny, neÏ ho potkávaly v poslední dobû,
Martinû pﬁejeme hodnû sil a elánu do práce zastupitelky.
Zastupitelé poté schválili celoroãní hospodaﬁení mûsta a Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2011
podpoﬁené zprávou o v˘sledku pﬁezkoumání
hospodaﬁení mûsta zpracované KÚ MsK s v˘hradou. V˘hrada kontrolorÛ se t˘kala rozdílu
mezi odveden˘mi zálohami a skuteãn˘m vyúãtováním energií, kter˘ ãinil cca 1700 Kã a na
hospodaﬁení mûsta mûl zanedbateln˘ vliv. ZM
k této skuteãnosti pﬁijalo opatﬁení.
ZM schválilo dále rozpoãtové opatﬁení ã. 2,
kdy pﬁíjmy byly nav˘‰eny o 1 187 460 Kã na celkov˘ch 64 404 600 Kã a v˘daje o stejnou ãástku na 44 000 600 Kã, tﬁída financování zÛstala
20 404 000 Kã. ZM upravilo Plán hospodáﬁské
ãinnosti, kdy se plánované v˘nosy sníÏily o 73
500 Kã na 7 574 500 Kã, kdyÏ náklady zÛstaly
stejné, a to 4 649 000 Kã.
Zastupitelé byli seznámeni s dokonãením
2 velk˘ch projektÛ Kanalizace Kozina a Regenerací sídli‰tû Baﬁiny a pﬁípravou Revitalizace
DDM s rozvojem a roz‰íﬁením volnoãasov˘ch
aktivit. Zastupitelé rovnûÏ vzali na vûdomí stav
realizace stavebních investiãních akcí pro rok
2012 a stav pﬁípravy projektÛ k 28. 5. 2012.
ZM vzalo na vûdomí informace o postupu poﬁizování nového územního plánu mûsta ·tramberka a informace o konání valn˘ch hromad âS
a. s a ASOMPO, a.s., kde má mûsto majetkové
úãasti (akcie).
V souladu s doporuãením RM zastupitelé
schválili ãlenství v Místní akãní skupinû La‰sko,
vstup mûsta ·tramberka sv˘m územím do MAS
La‰sko a povûﬁení starosty mûsta Ing. Jana Sochy zastupovat mûsto ·tramberk na jednáních
MAS.
Zastupitelé rovnûÏ schválili základní listinu
plánu sociálních sluÏeb na území mûsta
Kopﬁivnice a jejího správního obvodu, uzavﬁení Smlouvy o vzájemné spolupráci za úãelem
zpracování II. stﬁednûdobého plánu rozvoje sociálních sluÏeb na území mûsta Kopﬁivnice
a správního obvodu obce s povûﬁen˘m obecním

úﬁadem na období 2013—2016 a jmenování
odpovûdného pracovníka za MÚ ·tramberk
Mgr. Evu Tichavskou.
Kromû dal‰ích majetkov˘ch a organizaãních
úkonÛ, o kter˘ch se více dovíte z úﬁední desky
www.stramberk.cz se nejvíce diskutovalo o 2
závaÏn˘ch majetkov˘ch úkonech, které mají
pomûrnû velk˘ vliv na dal‰í rozvoj mûsta. Jednak
se projednávala a schválila smlouva o budoucích kupních smlouvách a dal‰í ujednání mezi
mûstem ·tramberkem a Ing. Michalem Jurákem, Ph.D., Baﬁiny, podle které v˘‰e jmenovan˘
vybuduje inÏen˘rské sítû (vodovod, spla‰kovou
a de‰Èovou kanalizaci v lokalitû za farní zahradou a pﬁevede sítû do majetku mûsta a poté mu
mûsto pﬁevede jistou ãást mûstsk˘ch pozemkÛ
v této lokalitû namísto finanãního plnûní. Touto transakcí si Ing. Jurák zajistí pro sebe a sousední pozemky inÏen˘rské sítû, mûstu pak
umoÏní zasíÈovat podle nového územního plánu cca 5 nov˘ch stavebních míst v této lokalitû
a strategické budoucí zásobování vodou lokality Libotín z veﬁejného ﬁádu skrz BarkÛv kopec,
se kter˘m jiÏ poãítá nov˘ projekt vodovodu a kanalizace Libotín.
Druhá záleÏitost byla mnohem sloÏitûj‰í
a vzru‰ivûj‰í. V minulosti (v roce 2008) mûsto
odprodalo pozemky na Pískovnû firmû Ekobau
Invest, a.s. Hradec nad Moravicí. Tyto nezainventované pozemky mûla firma zainvestovat
a vytvoﬁit podmínky pro v˘stavbu 16 rodinn˘ch
domkÛ. V této dobû je na této lokalitû vybudováno 7 RD a firma zde nabízí dal‰í stavební místa
k odprodeji. âást takto mûstem prodan˘ch
pozemkÛ (blíÏe k dﬁívûj‰í skládce, cca 4058 m2)
se ukázala jako nevhodná pro v˘stavbu RD a firma jednala v letech 2009 aÏ 2010 s pﬁedchozím
vedením mûsta ·tramberka o kompenzaci (majetkové ãi finanãní za tyto pozemky v hodnotû
cca 2 760 tis. Kã). Dohoda v‰ak na konci minulého funkãního období nebyla uãinûna a firma
EKOBAU se obrátila na své právníky, aby ‰kodu
vymáhali soudnû. V neprospûch mûsta, bohuÏel,
se ukázaly závûry trojích geologick˘ch posudkÛ
na toto kontaminované území. Nové vedení
mûsta jednalo v˘hradnû se statutárním zástupcem firmy EKOBAU Invest Mgr. Rybkou. Do‰li
jsme tak k závûru odvrácení soudního procesu
a niÏ‰í ãástce za firmou skuteãnû vynaloÏené
náklady (bez ‰kody, zmaﬁené investice a zisku),

ﬁádovû 1,1 mil. Kã a 2 alternativ narovnání vztahÛ: I) smûnou kontaminovan˘ch pozemkÛ za
jiné ve vlastnictví mûsta, II) finanãním narovnáním. Zastupitelé mûsta se po vyslechnutí dal‰ích argumentÛ nakonec pﬁiklonili k alternativû
II) finanãnímu narovnání a uloÏili vedení mûsta
jednat je‰tû o sníÏení nákladÛ za finanãní od‰kodnûní.
Snad budeme v blízké budoucnosti moci rozparcelovat mûstské pozemky v lokalitû Novojiãínská (pod Hrub˘mi) a ve Dvoﬁe, abychom je
mohli nabídnout zájemcÛm o v˘stavbu nov˘ch
RD. Právû s tûmito se totiÏ poãítalo v alternativû I pﬁi smûnû pozemkÛ.
32. jednání Rady mûsta dne 21. 6. 2012 bylo
koncipováno jako v˘jezdní. Po provedení nûkter˘ch majetkov˘ch a organizaãních úkonÛ se
radní vydali na okruÏní jízdu mûstem, aby na
místû samém posoudili míru problémÛ.
Postupnû nav‰tívili mj. sídli‰tû Baﬁiny po dokonãení projektu, debatovali nad problematick˘m napojováním spla‰kov˘ch a de‰Èov˘ch vod
z lokality Janáãkova, shlédli lokalitu za farní zahradou, lokalitu Novojiãínská a Pískovna, debatovali nad úpravou trojúhelníku pod Dalasem
a zavítali téÏ na Libotín, kde se má v budoucnu
budovat âOV, vodovod a kanalizace.

Územní plán
Dne 18. 7. 2012 v 17.30 hod. probûhne veﬁejné
projednávání návrhu nového územního plánu
mûsta ·tramberka. Pokud nûkdo z vás hodlá
znovu nebo novû uplatnit pﬁipomínky k tomuto dokumentu (je k nahlédnutí v papírové podobû u investora mûsta p. Pokorného nebo v el.
podobû na www.stramberk.cz), nechÈ tak písemnû
uãiní k rukám Ing. Evy Bujno‰kové Odbor stavebního ﬁádu, územního plánování a památkové
péãe, MÚ Kopﬁivnice do 18. 7. 2012.
Na závûr dovolte, abych vám popﬁál. ÎákÛm
a studentÛm krásné prázdniny, kantorÛm, aÈ si
od ‰kolních „‰kamen“, ÏákÛ a studentÛ na chvíli odpoãinou, vám ostatním krásné léto a dovolenou, a turistÛm, aby je nov˘ zpÛsob parkování neodradil od náv‰tûvy na‰eho unikátního
mûsteãka.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta
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Městský úřad informuje
Upozornûní pro obãany
UpozorÀujeme obãany na termín splatnosti
místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ na území mûsta. Poplatek ve mûstû byl stanoven „Obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 2/2011“.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2012.
Nebudou-li poplatky zaplaceny vãas nebo ve
správné v˘‰i, vymûﬁí se hromadn˘m pﬁedpisn˘m seznamem.

Úhradu proveìte v pokladnû MûÚ (po a st
8.00 — 12.00 hod. a 13.00 — 17. 00 hodin,
út a ãt 8.00 — 12.00 hodin) nebo bankovním
pﬁevodem na úãet ãíslo 19–1765166349/0800
s uvedením variabilního symbolu, kter˘ pﬁidûlil
správce poplatku.
BliÏ‰í informace na úseku ÎP, MûÚ ·tramberk, tel. 558 840 609.
Ing. Dagmar Skotáková

Informace pro občany
Prázdniny jsou na dohled…
BlíÏí se prázdniny, a i kdyÏ chceme dny volna vyuÏít hlavnû k odpoãinku a rÛzn˘m radovánkám na suchu i ve vodû, nemÛÏeme bohuÏel zapomínat na to, Ïe i o prázdninách musíme vûnovat pozornost na‰im dûtem a tomu, jak
tráví svÛj voln˘ ãas. Ne vÏdy se podaﬁí pro dûti
vytvoﬁit dostateãnou náplÀ pro volné dny a tak
se zde objevuje prostor pro jejich fantazii
a uskuteãÀování rÛzn˘ch „hrdinsk˘ch“ ãinÛ.
Proto v pﬁípadû, Ïe ponecháváme dûti úplnû nebo ãásteãnû bez dozoru mûli bychom myslet na
to, abychom v jejich dosahu nenechávali zápalky, zapalovaãe, zábavnou pyrotechniku, svíãky
nebo rÛzné chemické pﬁípravky, které by se
mohly lehce stát pﬁedmûtem experimentÛ a pokusÛ, které ãasto konãí poÏáry, úrazy nebo
v nejhor‰ích pﬁípadech i smrtí. DÛraznû upozornit dûti na to, Ïe plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotﬁebiãe nejsou urãeny ke
hraní. Aby si pﬁi odchodu z domu ovûﬁily, zda
jsou v‰echny elektrické a plynové spotﬁebiãe vypnuty, zda jsou uzavﬁeny vodovodní kohoutky,
zda jsou uzavﬁena okna a jestli pﬁi vycházení
z bytu mají v ruce klíãe.
Tato základní pravidla, která by samozﬁejmû
mûla platit nejen pro dûti, ale i dospûlé, mohou
alespoÀ ãásteãnû zamezit nebezpeãí vzniku poÏáru a pﬁípadnému zranûní nebo usmrcení osob
a ke ‰kodám na majetku.
V‰ichni bychom dále mûli mít v pamûti zásady pro rozdûlávání ohnû nejen na vyhrazeném
táboﬁi‰ti:
— oheÀ rozdûlávat vÏdy za pﬁítomnosti dospûlé
osoby,
— nikdy nezapalovat oheÀ v blízkosti lesa (50 m),
— nikdy nerozdûlávat oheÀ za extrémního poãasí,
napﬁ. za silného vûtru nebo extrémního sucha,
— nikdy neponechávat oheÀ bez dozoru,

— mít k dispozici dostateãné mnoÏství vlastní
vody k uha‰ení ohnû pro pﬁípad, Ïe je oheÀ
rozdûlán v místû, kde není Ïádn˘ vodní
zdroj,
— nenechávat mlad‰í sourozence a kamarády,
aby si hráli nebo sedûli v blízkosti ohnû (nebezpeãí vznícení ‰atstva),
— do ohnû nikdy neházet jakékoliv v˘bu‰né
pﬁedmûty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejÛ apod.),
— oheÀ nerozná‰et po okolí (napﬁ. na zapálené
vûtvi),
— oheÀ vÏdy peãlivû uhasit dostateãn˘m
mnoÏstvím vody a ujistit se, Ïe nehrozí jeho
samovolné rozhoﬁení.
Samozﬁejmû, Ïe zdaleka nelze vyjmenovat
v‰echna nebezpeãí, která na dûti o prázdninách
ãekají, ale jako rodiãe bychom se mûli pokusit
své dûti na moÏné nástrahy upozornit a varovat
je pﬁed nimi.
A co my dospûlí? Nezapomínejme, Ïe ponechání dítûte nebo zvíﬁete ve vozidle v hork˘ch
letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím
nebo dokonce Ïivotem a Ïe plynov˘ zapalovaã
poloÏen˘ volnû za oknem vozidla je následkem
pﬁehﬁátí ãastou pﬁíãinou poÏáru vozidla. Na
bezpeãnost v letních mûsících bychom mûli
myslet pﬁi kaÏdé ãinnosti spojené napﬁíklad
s opékáním a grilováním a dále rovnûÏ pﬁi manipulaci s hoﬁlav˘mi kapalinami pﬁi natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého poãasí dochází k odpaﬁování a rychlej‰ímu vzniku v˘bu‰né
koncentrace. A v pﬁípadû, Ïe se stanete pﬁím˘mi úãastníky nebo svûdky poÏáru nebo jiné mimoﬁádné události, volejte hasiãe na linku 150
nebo 112.
Spokojené, radostné a hlavnû bezpeãné léto
pfiejí hasiãi HZS MSK
územního odboru Nov˘ Jiãín
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âinnost âeského ãerveného kfiíÏe —
místní skupiny ·tramberk
âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ — místní skupina ·tramberk spolu s MûÚ ·tramberk provádí kaÏdoroãnû morální oceÀování bezpﬁíspûvkov˘ch dárcÛ
krve. Tato oceÀování provádí âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ
od roku 1960. Na‰e místní skupina ââK chce
tak ocenit jejich humánní vztah ke spoluobãanÛm a zásluÏnou ãinnost pro spoleãnost.
Jaké stupnû ocenûní udûluje ââK
1 odbûr — odznak Kapka krve

poukázkami. Nejvíce bylo vyzvednuto celoÏivotní dárcovství krve pana Antonína Guznara,
kter˘ získal nejvy‰‰í ocenûní Zlat˘ kﬁíÏ I. stupnû za 160 odbûrÛ.

Vyhodnocení dárcÛ krve za rok 2011
Stﬁíbrná medaile za 20 odbûrÛ
Vjaclavská Marie
Zlatá medaile prof. Jánského za 40 odbûrÛ

Dal‰í odbûry jsou oceÀovány plaketami
Dr. Jánského
10 odbûrÛ — bronzová medaile
20 odbûrÛ — stﬁíbrná medaile
40 odbûrÛ — zlatá medaile
Nejvy‰‰í ocenûní jsou Zlaté kﬁíÏe, které se
udûlují od roku 1993
080 odbûrÛ — Zlat˘ kﬁíÏ III. stupnû
120 odbûrÛ — Zlat˘ kﬁíÏ II. stupnû
160 odbûrÛ — Zlat˘ kﬁíÏ I. stupnû
Setkání s dárci krve se uskuteãnilo 2. 5. 2012.
Kromû podûkování byli odmûnûni dárkov˘mi

Ing. Hru‰kovsk˘ Radim
Bc. Kalí‰ek Pavel
Koliba Pavel
Marek Milan
Svoboda Petr
Mgr. Glogar âestmír
Zlat˘ kﬁíÏ I. stupnû za 160 odbûrÛ
Guznar Antonín

Je‰tû jednou patﬁí v‰em ocenûn˘m veliké
podûkování za pﬁíkladn˘ pﬁístup ke spoleãnosti

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Jiﬁina Bohdalová je Ïivel, kter˘ nelze spoutat.
I kdyÏ oslavila pﬁed rokem osmdesátku, je poﬁád plná elánu, smíchu, legrace. Knihu o jejím
Ïivotû, pod názvem Fenomén Bohdalka, sestavila, sepsala a vydala Slávka Kopecká.
ManÏelé Grace a Lenny patﬁí k newyorské
smetánce. Lenny se díky velkému nasazení vypracoval na miliardáﬁe a majitele úspû‰ného
fondu. KdyÏ jednoho dne zmizí, rozpoutá to
uãinûnou smr‰È. Pryã je nejen on, ale chybí
také miliardy dolarÛ. FBI ho podezírá ze zpronevûry. Záhy moﬁe vyplaví Lennyho tûlo a hlavní
podezﬁení padne na jeho Ïenu Grace. K tomu,
aby dokázala, Ïe je nevinná, jí nestaãí pouh˘
útûk z vûzení. Detektivní román Po setmûní napsala Tilly Bagshawe.
Domácí krabiãková dieta od Aleny DoleÏalové je urãena pro ty, kteﬁí chtûjí zhubnout zdravû, bez hladovûní a natrvalo bez jo-jo efektu.
Pﬁiná‰í i dietní jídelníãky na 10 dnÛ a jednoduché a rychlé recepty z bûÏnû dostupn˘ch surovin.
Laura má za sebou otﬁesn˘ záÏitek. Jako ãtyﬁletou ji unesli a dal‰í dva roky vûznili a zneuÏívali. Následky tûchto hrÛzostra‰n˘ch let se projevují v podobû zvlá‰tní poruchy. Laura se ãas

od ãasu chová jako jiná osobnost a své chování si
nepamatuje. Jednoho dne se ocitne v podezﬁení,
Ïe zabila svého profesora, kterému údajnû psala
milostné dopisy. Laura vinu popírá, proti ní v‰ak
svûdãí mnoÏství dÛkazÛ. Knihu V náruãí nepﬁítele napsala Mary Higgins Clarková.
Osudy dvou znepﬁátelen˘ch rodin Bernátov˘ch a Kosíkov˘ch dobﬁe znají diváci televize
Prima a teì vychází kniÏnû, pod stejn˘m názvem, Cesty domÛ. Literárnû televizní seriál
zpracovala Miroslava Besserová.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Dovolená v knihovnû
Oznamujeme v‰em ãtenáﬁÛm a uÏivatelÛm internetu, Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude
od 16. 7. do 4. 8. 2012
uzavﬁena (ãerpání ¤D).
PÛjãovat se znovu zaãne 6. 8. 2012. RozváÏet knihy star‰ím a imobilním obãanÛm
budeme v úter˘ 26. 6. a potom aÏ 7. 8. 2012.
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Ze školy
Ve ‰kolce na Bafiinách je veselo
Druhé ‰kolní pololetí se blíÏí ke konci a my
v‰ichni se tû‰íme na sluneãní paprsky a letní pohodu. Odpoãinek po mnoha akcích v M· bude
zaslouÏen˘ nejen pro dûti, rodiãe, ale i personál.
A co pûkného jsme si tento pÛlrok uÏili? V zimû
to byl ma‰karní ples, odpoledne pro dûti a rodiãe spojené s bobováním a kreslením do snûhu.
Nejvíce dûti potû‰ila jízda psím spﬁeÏením a beseda s musherem a jeho malamutem pﬁímo ve
tﬁídû ‰kolky. Na zaãátku jara to bylo vyná‰ení
Moreny, velikonoãní tvoﬁení s rodiãi a dûtmi,

úklid v rámci Dne Zemû, náv‰tûva dûtí ze Z·.
Poﬁádali jsme jiÏ XVII. roãník pûvecké soutûÏe
Zpívání pod Trúbou, kterého se úãastnilo 20 dûtí ze 7 M·. Dále to bylo divadelní pﬁedstavení
v Kopﬁivnici, divadelní a hudební poﬁady v na‰í
M·. Dûti s rodiãi si pern˘ch 14 dní procviãovaly
uvolnûní ruky pﬁi kreslení v grafomotorickém
tréninku. Rodiãe s dûtmi vytvoﬁili doma krásné
jarní dekorace z pﬁírodních materiálÛ a zapojili se do akce Jarníãek. Nav‰tívili nás myslivci
s velmi pûknou ukázkou aportování zvûﬁe a také
ekologové z Hájenky s programem o pﬁírodû.
Ke Dni matek dûti vyrobily nejen pﬁáníãka
a dárky, ale na besídce pﬁedvedly,
co se za rok v M· nauãily. Dûti
absolvovaly pﬁedplaveck˘ v˘cvik
v Kopﬁivnici. Den dûtí jsme pro
nepﬁízeÀ poãasí oslavili v M·
sportovními hrami a pohádkami.
Na zahradní slavnosti jsme se
rozlouãili s pﬁed‰koláky. Pokud
poãasí dovolí, zajedeme si vláãkem
na v˘let do Veﬁovic.
Více o dûní v na‰í M· mÛÏete
shlédnout na webov˘ch stránkách
‰koly.
Pﬁejeme v‰em pohodové prázdniny a v záﬁí opût na shledanou.
Za matefiskou ‰kolu
Jurková Jana

Milí rodiãe, pfiátelé, uãitelé, spoluÏáci,
kamarádi!
Chtûla bych Vám ﬁíci pár slov, kter˘mi se chci
rozlouãit se ‰kolou a v‰emi, kteﬁí mi byli v ãasech zde stráven˘ch spoluÏáky, uãiteli a hlavnû
pﬁáteli.
Louãení jsou vÏdy tûÏká a ani tohle pro mû
nebude o nic lehãí. Taky se mi nesmíte divit,
proÏila jsem zde dÛleÏitou ãást svého Ïivota. Tato ãást pro mû byla obdobím dospívání a uãení
se základních vûcí, které byly dÛleÏité, abych
dospûla v plnohodnotného ãlovûka. V ãlovûka,
kter˘ jednou bude Ïít podle sv˘ch pﬁedstav a dosáhne sv˘ch snÛ i pﬁes v‰echny pﬁekáÏky. Musela jsem pﬁekonávat pﬁekáÏky od tûch ménû
nároãn˘ch, pﬁedstavujících uãení se psát, ãíst
a poãítat, aÏ po ty tûÏ‰í, kter˘mi byly tûÏké rovnice nebo zapeklitosti ãeského jazyka. Ale byly
zde také jiné pﬁekáÏky, jako malá víra v samu
sebe. Nyní v‰ak jiÏ mohu ﬁíci, Ïe není tak malá,
a to hlavnû díky m˘m uãitelÛm, kteﬁí ve mû vû-

ﬁili a dali mi odvahu k tomu, abych pﬁekonala
svÛj strach z neznámého. Díky tomu jsem pﬁekonala trému a s klidem v du‰i a vûdomím, Ïe
na to mám, jsem napsala pﬁijímací zkou‰ky,
které jsou pro lidi mého vûku dal‰ím mezníkem
v ãase dospívání.
A tohle v‰e zaãalo m˘m nástupem na ‰kolu.
Nebylo to lehké, dalo by se ﬁíct, Ïe to pro mne
byla zkou‰ka ohnûm, nejsem totiÏ moc spoleãensk˘ typ. Ale kaÏd˘ si jí musel projít, tak jako
jsem jí pro‰la já. Zaãlenûní tedy bylo tûÏké, ale
podaﬁilo se. Poznala jsem mnoho lidí, kteﬁí dnes
pro mne mnoho znamenají. Jsem ráda, Ïe to byli právû oni, kteﬁí onehdy pﬁed devíti lety také
poprvé pﬁi‰li do ‰koly. První stupeÀ by se dal popsat jako procházka rÛÏovou zahradou. Bavili
jsme se a hráli, uãitelé nám víc povolovali. Ale
stárli jsme, a tak jsme jiÏ museli upustit od hraní
her a kreslení a zaãít se uãit a nastoupit na druh˘
stupeÀ.
Druh˘ stupeÀ jiÏ vyÏadoval míru zodpovûdnosti. Ano, bylo to tûÏ‰í, ale bylo to také obdo-
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bí tûch nejlep‰ích záÏitkÛ a vzpomínek, které
na ‰kolu mám. A za ty vzpomínky jsem ráda. Jak
za ty, které nechci zapomenout, i za ty, které
bych si rad‰i nepamatovala. K m˘m nejlep‰ím
záÏitkÛm patﬁí napﬁíklad nespoãet hlá‰ek, které v na‰í tﬁídû zaznûly. Nebo také chvíle strávené ãajov˘mi d˘chánky na ‰kolách v pﬁírodû nebo propaﬁené noci na lyÏáku. O tûch hor‰ích
chvílích se nemá ani cenu zmiÀovat, bylo jich
tak málo, Ïe nemá cenu zab˘vat se jimi. Za
zmínku stojí také debaty s uãiteli, i kdyÏ se
o nich ﬁíká, Ïe je to úplnû odli‰n˘ druh lidí, kdyÏ
se najde téma, je s nimi vÏdy o ãem mluvit.
Teì se ale na‰e cesty rozcházejí. Já pÛjdu dál
svou Ïivotní cestou, která teprve zaãíná, zatímco
oni zÛstanou zde a dodají víru dal‰ím dûtem,
kteﬁí ji potﬁebují. Doufám, Ïe je je‰tû nûkdy potkáme.
Má poslední slova jsou slova díkÛ. Dûkuji tedy
v‰em, kteﬁí ve mû vûﬁili, kteﬁí mû nauãili v‰e dÛleÏité a kteﬁí mi dovolili proÏít s nimi ãást mého i jejich Ïivota.
Velké díky skládám na‰im rodiãÛm. ProtoÏe
právû na‰i rodiãe mají hlavní podíl na tom, jací
jsme a jací budeme.
Dûkuji.
Klára Jurková, IX. A

EU peníze základním ‰kolám
V˘sledkem EU peníze ‰kolám je v rámci OP
VK zavedení nové oblasti podpory s názvem
Zlep‰ení podmínek pro vzdûlávání na základních ‰kolách, jejímÏ smyslem je podpoﬁit rozvoj oblastí, které se dlouhodobû ukazují jako
problematické. Podporou sedmi vytipovan˘ch
témat a koncentrací finanãních prostﬁedkÛ na
nû by mûlo dojít ke zlep‰ení situace:
• cizí jazyky
• matematika
• pﬁírodní vûdy
• vyuÏívání ICT
• ãtenáﬁská a informaãní gramotnost
• finanãní gramotnost
• inkluzívní vzdûlávání
Zlep‰ení v˘uky v tûchto oblastech bude dosaÏeno metodick˘m vzdûláváním pedagogick˘ch
pracovníkÛ, tvorbou a následn˘m pouÏíváním

Úspûchy na‰ich chlapcÛ ve fotbale
Hlavnû na fotbal byly zamûﬁeny jarní soutûÏe, kter˘ch se na‰i Ïáci hlavnû druhého stupnû úãastnili.
Po postupu z prvního kola Coca-Cola cupu na
na‰e Ïáky 7. — 9. tﬁíd ãekal tvrd˘ oﬁí‰ek v podobû skupiny s favorizovan˘m t˘mem Z· 17.
listopadu Kopﬁivnice a také se Z· Hukvaldy.
V prvním utkání s hukvaldsk˘m t˘mem na‰i Ïáci s pﬁehledem vyhráli 6 : 0, v druhém utkání,
ve kterém se dle oãekávání rozhodovalo o vítûzi
a postupu, v‰ak t˘m Z· ·tramberk prohrál se
Z· 17. listopadu 2 : 0 a turnaj pro nûj skonãil.
Ho‰i pát˘ch a ‰est˘ch roãníkÛ se zúãastnili
turnaje mûsta Kopﬁivnice. Turnaj se pravidelnû
odehrává na hﬁi‰ti Z· 17. listopadu v nároãné
konkurenci 8 t˘mÛ z Kopﬁivnice a okolí. Po dramatick˘ch zápasech a tûsn˘ch v˘sledcích Ïáci
na‰í ‰koly obsadili 3. místo a opût potvrdili, Ïe
tento turnaj na‰im hráãÛm vyhovuje, mají totiÏ velmi pûknou bilanci. Za poslední 3 roky, po
které se turnaje úãastníme, jsme získali 2×
3. místo a jednou 4. místo. KaÏd˘ rok ov‰em
sklízíme ocenûní pro nejproduktivnûj‰ího ãi
nejlep‰ího hráãe turnaje, po Michalu Jelenovi
a loÀském Martinu BartoÀovi si letos trofej pro
nejlep‰ího hráãe turnaje odnesl Jaroslav Mihál.
V‰em reprezentantÛm dûkuji.
Mgr. Stanislav Pe‰

nov˘ch metodick˘ch pomÛcek a uãebních materiálÛ. Zv˘‰ení úãinnosti práce se Ïáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací
v˘uky prostﬁednictvím dûlení hodin nebo podporou pﬁi vzdûlávání ÏákÛ se speciálními vzdûlávacími potﬁebami a ÏákÛ mimoﬁádnû nadan˘ch.
SníÏení v˘skytu rizikového chování u ÏákÛ Z·
a podpory rovného pﬁístupu ke vzdûlávání bude
v projektu podpoﬁeno zapojením asistenta pedagoga, ‰kolního psychologa, speciálního pedagoga
nebo zavedením programu primární prevence.
Na jmenované aktivity je v rámci OP VK
vyãlenûna celková ãástka 4,5 mld. Kã, kterou
mohou vyuÏít v‰echny základní ‰koly v âR,
mimo území hlavního mûsta Prahy.
Programem bylo podpoﬁeno témûﬁ 600 základních ‰kol.
Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/eu-penize-zakladnimskolam
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Také na‰e ‰kola na jaﬁe roku 2011 podala Ïádost o zaﬁazení do projektu EU peníze základním ‰kolám z operaãního programu Vzdûlávání
pro konkurenceschopnost.
Îádost byla schválena a celková finanãní dotace ve v˘‰i 1 568 500 Kã bude vyuÏita na vybavení ‰koly — interaktivní tabule, nové PC,
server, fotoaparáty, kamera, vizualizéry, PC programy, uãebnice, vybavení knihovny, encyklopedie, dal‰í pomÛcky do v˘uky, na vzdûlávání
pedagogÛ, na inkluzívní vzdûlávání zamûﬁené
na preventivní programy, na odmûnu pedagogÛ
za tvorbu v˘ukov˘ch materiálÛ (684 ks).
V srpnu 2011 obdrÏela ‰kola 1. ãást dotace ve
v˘‰i 940 896 Kã. Tyto peníze byly investovány takto:
• Technika
Probûhla dvû v˘bûrová ﬁízení — první zakázka:
Interaktivní projekce — poﬁízení 4 interaktivních tabulí (do III.A, IV.A, VII.A, uã. fyziky), 2 dataprojektory (do uã. Hv a Vv) a jejich ozvuãení.
Na‰ím cílem bylo vybavit tﬁídy pro interaktivní v˘uku.
Druhá zakázka: Obnovení v˘poãetní techniky
ﬁe‰ila zﬁízení nové uãitelské sítû, poﬁízení 7 notebookÛ, do v‰ech PC ve ‰kole byl instalován
Office 2010, k nov˘m PC byly dokoupeny antivirové programy. Byl poﬁízen nov˘ server k uãitelské síti, v prvním a druhém patﬁe je wi-fi síÈ,
na kaÏdé patro byla umístûna síÈová tiskárna.
Cílem bylo umoÏnit a usnadnit pedagogÛm
tvorbu digitálních uãebních materiálÛ.
• Uãební pomÛcky
Z dotace byly poﬁízeny interaktivní uãebnice
pro v˘uku chemie v 8. a 9. roãníku z nakladatelství Fraus.

• ·kolení (vzdûlávání)
âtyﬁi uãitelé prvního a dva uãitelé druhého
stupnû byli na ‰kolení ãtenáﬁské gramotnosti.
Jeden uãitel nav‰tûvuje roãní kurz anglického
jazyka. 14 uãitelÛ bylo na ‰kolení ke tvorbû
Digitálních uãebních materiálÛ tzv. DUM.
Cílem je posílení v˘uky ãtenáﬁské gramotnosti ÏákÛ.
• Individualizace
Individualizace v˘uky vede ke zv˘‰ení efektivity rozvoje matematické gramotnosti ÏákÛ základních ‰kol. Tﬁída IV.A je na jednu hodinu
t˘dnû dûlena na dvû skupiny.
Cílem je vytvoﬁení podmínek podporujících
rozvoj individuálních schopností ÏákÛ, posílení
individuální v˘uky ÏákÛ s v˘ukov˘mi problémy
v matematice.
• Inkluzivní vzdûlávání
V lednu zaãalo ve spolupráci s Centrem nové nadûje inkluzívní vzdûlávání pro Ïáky VII.A,B a VIII.A,B.
Je zamûﬁeno na prevenci rizikového chování.
Cílem je sníÏit v˘skyt rizikového chování
u ÏákÛ Z· prostﬁednictvím programu specifické
primární prevence, kter˘ je zamûﬁen na zlep‰ení sociálního klimatu ve ‰kole.
• Tvorba DUMÛ
Uãitelé prÛbûÏnû vytváﬁení a ovûﬁují ve tﬁídách digitální uãební materiály. Celkem ‰kola
vytvoﬁí 684 kusÛ materiálÛ.
Zb˘vající ãást dotace obdrÏí ‰kola po 14 mûsících.
Vedení Z· ·tramberk

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na ãervenec 2012
90 let
89 let
88 let
84 let
83 let
82 let
81 let
75 let
70 let

Schaferová Anna
Chalupová Ludmila
Pavlíãková Marie
Bárová Drahomíra
Kostelník Jan
Jindrová Ludmila
Krejãí BoÏena
Barvík Zdenûk
Svobodová BoÏena
Merendová Elfrida
Chechelsk˘ Jifií
Dostál Josef
HubeÀáková ZdeÀka
Jifiíãek Emil
Hanzelková Vûra
Davidová Jana

Srdeãné blahopﬁání patﬁí také manÏelÛm Svobodov˘m, kteﬁí dne 9. 6. 2012 obnovili svÛj
manÏelsk˘ svazek a oslavili diamantovou svatbu.

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

Narozené dûti:
Ema âerná
Patricie ·kopová
Alexandra Langerová
Nikol Libi‰ová
Kry‰tof Macháã
Marek VáÀa

Zemfieli
Petr Chalupa
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Kam do společnosti a za kulturou

Divadlo Pod vûÏí ·tramberk
vás srdeãnû zve na divadelní hru
Jiﬁího âapouna

Strakatá komedie
Pﬁedstavení se uskuteãní dne 29. 6. 2012
v amfiteátru pod Starou vûÏí
(v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí
v Kulturním domû)
Zaãátek v 19.30 hod.
Vstupné 50 Kã
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království
vás srdeãnû zve
Sobota a nedûle 30. 6. — 1. 7. 2012

Kladivem sem, kladivem tam!
Sympozium umûleck˘ch kováfiÛ
na Trúbû+hradní jarmark
„¤emeslo má zlaté dno“
O prvním prázdninovém víkendu Vás zveme
na dvoudenní kováﬁské sympozium. Tû‰it se
mÛÏete na kováﬁské ﬁemeslo v praxi
— na spodním nádvoﬁí pod chatou Dr. Hrstky
budou kováﬁi po celé 2 dny ukazovat svou
‰ikovnost, zdatnost a kreativitu pﬁi vytváﬁení
sv˘ch rÛznorod˘ch dûl. Hradní jarmark
ﬁemesln˘ch v˘robkÛ v JaroÀkovû útulnû.
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A pokud se nám vyvede poãasí, mÛÏete se tû‰it
na veãerní promítání pod Trúbou
— pohádka „Princezna ze mlejna“.
Zaãátek bude po setmûní (cca 21:45).
Zmûna programu vyhrazena!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Od 29. 6. do 2. 7. 2012 se zúãastní hasiãská
staﬁenka (Tatra 26/30) IV propagaãní jízdy SH
âMS s mezinárodní úãastí hasiãÛ z Polska
a Slovenska k 20. v˘roãí znovuobnovení ãinnosti hasiãské vzájemné poji‰Èovny.
V rámci této propagaãní jízdy budeme projíÏdût ·tramberkem s krátkou zastávkou na
námûstí 1. 7. 2012 v dobû mezi 9:30—10:30
hod. V této dobû bude na námûstí vystavena
také hasiãská technika z HZS Nov˘ Jiãín i na‰e.
Srdeãnû zveme v‰echny
ke zhlednutí této propagaãní jízdy.
Pavel Kalí‰ek, starosta SDH ·tramberk
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kulturní léto ve ·tramberku
aneb bavíme se spoleãnû
Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 8. 7. 2012 do Národního sadu
Vystoupí skvûl˘

Ladislav Kokesch and his band
pod vedením Ladislava Koke‰e
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
*
Mûsto ·tramberk
vás zve na promenádní koncert
v nedûli 15. 7. 2012 do Národního sadu
Vystoupí spﬁátelen˘ orchestr
z Rudy Âlàske v Polsku

Orkiestry D´tej KWK Pokój z Polska
pod vedením Jacka Kampy
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû nepfiíznivého se tento koncert
pfiekládá do Kulturního domu
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mûsto ·tramberk vás zve
na promenádní koncert
v nedûli 12. 8. 2012 do Národního sadu
Vystoupí sympatická Malá dechovka

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 19. 8. 2012 do Národního sadu
Vystoupí jubilující

SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru
mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána a Ale‰e Kubûny
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncerty ru‰í

Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království
Letní kino pod Trúbou
Zveme v‰echny pﬁíznivce ãesk˘ch pohádek na
Letní kino pod ·tramberskou Trúbou. Promítat
se bude kaÏdou prázdninovou sobotu po setmûní (cca 21:30) a mÛÏete se tû‰it na krásné ãeské
pohádky, které ve skloubení s kouzelnou veãerní atmosférou ·tramberské Trúby tvoﬁí opravdu
krásn˘ záÏitek. Vstupné je zdarma a aktuální
program kina najdete na na‰ich webov˘ch
stránkách www.stramberskatruba.cz
Kytarista Alasdair Bouch
vystoupí v pondûlí 16. 7. na Trúbû
Zveme v‰echny pﬁíznivce anglického folku,
soulu ãi blues na jiÏ druhé vystoupení známého anglického kytaristy Alasdaira Boucha. Jeho
prosincov˘ koncert na chatû Dr. Hrstky sklidil
obrovsk˘ úspûch a tak k nám v ãervenci zavítá
znovu. Pokud vyjde poãasí, probûhne koncert
venku u Dﬁevjanky na hradbách. Zaãátek
vystoupení bude v 19:30. V pﬁípadû ‰patného
poãasí se koncert uskuteãní v chatû Dr. Hrstky.
V‰echny srdeãnû zveme!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jazz U PísafiÛ
v nedûli 8. ãervence 2012 v 17.00 hod.
Hostem Borise Urbánka bude

Pianotheka Richarda Pogody.
Vstupné 130 Kã
V cenû zákusek s kávou

·melafiinka
pod vedením Jakuba Sklenovského
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Odpoledne se prodlouÏí o spoleãenské
posezení u muziky. Obãerstvení pfiipraveno.

Rezervace míst: Recepce v Penzionu
JaroÀkova pekárna, Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
(po — pá 10:00 — 21:00, so — ne 8:00— 21:00)
Tel.: 556 808 843
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Relax v podhÛﬁí Beskyd vás zve na

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
VLÁâKU ·TRAMBERÁâKU
28. ãervence 2012 v 10.00 hodin
Kulturní program a grilování na terase
Hotelu ·tramberk.
V‰echny srdeãnû zveme!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Loutkové divadélko Perníkovka
uvádí:
Pohádky starého divadla
Program na ãervenec 2012:
Ne 01. 7. v 10:00 h: âervená Karkulka
Ne 08. 7. v 10:00 h: âervená Karkulka
Ne 15. 7. v 10:00 h: âervená Karkulka
Ne 22. 7. v 10:00 h: âervená Karkulka
Ne 29. 7. v 10:00 h: âervená Karkulka

NA âERVENEC 2012
Nedûle 8. 7. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
NEP¤ÍTEL POD OCHRANOU
Krimi thriller, 114 min., titulky, pﬁístupn˘ od 12 let
Matt Weston sice pracuje u CIA, ale pﬁesto se pekelnû nudí. Jeho povûﬁením je spravovat tajné
vûzení CIA v Kapském Mûstû, v nûmÏ dosud nebyl
nikdo „ubytován“. Hned první „host“ ale bude z kategorie VIP. Tobin Frost je b˘val˘ elitní agent
americk˘ch tajn˘ch sluÏeb, kter˘ zaãal pﬁed lety
pracovat proti mateﬁské organizaci. Prodával
informace kaÏdému, kdo o nû projevil zájem
a zaplatil dostateãnou sumu, vraÏdil b˘valé kolegy, dodával materiální podporu teroristick˘m reÏimÛm po celém svûtû a neÏ se ho podaﬁilo dopadnout, ubûhlo témûﬁ jedno celé desetiletí. Hrají:
Ryan Reynolds, Denzel Washington a dal‰í.
Nedûle 15. 7. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
âeská komedie, 103 min., pﬁístupn˘
KdyÏ vám hoﬁí pÛda pod nohama, není nad rodinn˘
v˘let. Libor, b˘val˘ uãitel dûjepisu, kter˘ dosáhl
vysokého manaÏerského postu ve v˘znamném finanãním ústavu, si ﬁadu let spokojenû Ïije spoleãnû se svou rodinou v luxusní vile na okraji
Prahy. Bezstarostn˘ Ïivot ale netrvá vûãnû a na povrch zaãnou vyplouvat machinace s penûzi klientÛ t˘kající se celého vedení banky. Libor se

âervená Karkulka
Klasická pohádka o holãiãce Karkulce, co má
ráda ãervenou barvu. Karkulka jde popﬁát
babiãce k narozeninám a v lese potkává zvûdavého vlka. Ten, kdyÏ zjistí kam Karkulka jde, bûÏí
napﬁed, lstivû vleze do babiããiny chaloupky a seÏere babiãku. âeká na Karkulku v posteli pﬁestrojen za babiãku, aby ji seÏral také.
Nakonec pﬁichází zachránce myslivec a obû dvû
zachrání. Pohádka je zpestﬁena i oblíben˘m
Ka‰párkem. Ale to uÏ je pﬁekvapení.
Mûstská galerie — Mûstské informaãní centrum,
Zauliãí 456, ·tramberk, 15.00 hodin
vás zve na v˘stavu

AMATÉRSKÉ DIVADLO
VE ·TRAMBERKU
V˘znamné v˘roãí divadelní pﬁehlídky
amatérsk˘ch souborÛ
Otevﬁeno:
út— ne 8:30 — 12:00, 12:30 —17:00 hod.
(potrvá do 31. 7. 2012)
následnû ocitá pod dohledem policejních vy‰etﬁovatelÛ, kteﬁí mu zaãnou tvrdû ‰lapat na paty.
SnaÏí se uniknout pﬁed hrozícím vûzením a oddálit osvûtlení celé situace své nic netu‰ící manÏelce. Rozhodne se tak pro netradiãní útûk, kdy
pod záminkou spoleãné dovolené odveze celou
rodinu na jiÏní Moravu. Prchání pﬁed spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracen˘ch vztahÛ nejen mezi „uprchlíky“, ale také
s jejich spoluÏáky z vysoké ‰koly.
Nedûle 29. 7. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
ÎELEZNÁ LADY
Îivotopisn˘, 105 min., pﬁístupn˘
Margaret Thatcherová, neobyãejná a v‰estranná
Ïena, která dokázala, Ïe vysoká politika není jen
v˘sadou muÏÛ, se jako první Ïena stala premiérkou Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska. Sv˘m nekompromisním
pﬁístupem k politickému, ale i osobnímu Ïivotu,
získala pﬁezdívku Îelezná lady. Film ukazuje
Margaretino jedenáctileté pÛsobení v pozici
pﬁedsedkynû britské vlády, její neústupnost
a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za
politick˘ vliv a moc. V hlavní roli: Meryl Streepová.
NA SRPEN 2012 P¤IPRAVUJEME:
PRCI, PRCI, PRCIâKY: ·KOLNÍ SRAZ,
LÍBÁ· JAKO ëÁBEL POLSKI FILM

Inzerce
• Prodám mal˘ vozík za auto. Levnû.
Tel. 602 783 147
• Prodám garáÏ na Hraniãkách ve ·tramberku.
Tel. 602 783 147
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VODO — TOPO — PLYN
Zpracování cenových nabídek a poradenství zdarma.

Více na www.chemij.cz
nebo tel. 606 276 745
Chemij Viliam
Drážné 868, Štramberk

České oblečení
ze Štramberka Forestík
Výroba a prodej českého oblečení pro děti
Více na www.forestik.cz nebo na tel. 607 208 750
Těšíme se na Vás

·tramberské novinky 11

SALON ROMANA
NABÍZÍ PROFESIONÁLNÍ
MODELÁŽ NEHTŮ
CENA
300 — 400 Kč / DLE ZDOBENÍ
KONTAKT — 603 923 059
(NAPROTI ŠKOLY
VE FIRMĚ NOAH)
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