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…z jednání rady
Volby uÏ máme za sebou, v˘sledky známe
a jaké následky a dopad to bude mít pro mûsta a obce je pfied námi. Nejen zmûny na pozicích politikÛ v krajsk˘ch volbách a senátorÛ
v ãásti na‰í republiky, ale také zmûna ãasu nás
v‰echny opût dostihla. CoÏ o to, teì nám hypoteticky pfiibyla jedna hodina navíc, ale tu
stejnû musíme na jafie na‰emu vládci âasu zase vrátit.
Rada mûsta se se‰la za uplynulé období dvakrát. Na mimofiádné schÛzi rady, v pofiadí 35.,
dne 13. fiíjna se projednávaly záleÏitosti, které
nestrpûly odkladu, a byla to dotace na pofiízení projektové dokumentace na akci Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na âOV — II. etapa ve v˘‰i 365 500 Kã.
Rada schválila pfiijetí dotace a zároveÀ
i smlouvu s MSK. Rada mûsta schválila v˘sledky vyhodnocení pofiadí v˘bûru dodavatele na
zateplení boãní fasády domu ãp. 819 na Bafiinách, a to firmu Zednictví Jaromíra Sopucha
ze Îenklavy a také smlouvu o dílo s touto firmou. Rada pfiijala dar ve v˘‰i 300 tis. Kã od firma RWE Gas Storage, s. r. o. Praha na sanaci
venkovních stûn budovy základní ‰koly a v˘stavby chodníku podél budovy a schválila darovací smlouvu s touto firmou. Rada povûfiila
starostku mûsta podpisy v‰ech v˘‰e uveden˘ch
smluv. Dále se rada zab˘vala moÏností pfiijetí
dotace na nové hasiãské auto z ministerstva
vnitra, ale pfiijetí této dotace je vázáno buì na
stejnû velkou finaãní spoluúãast mûsta, nebo
o nûco málo niÏ‰í. Pokud by se podafiilo do
konce roku spoluúãast najít, i formou sponzorsk˘ch pfiíspûvkÛ, pak by bylo moÏno tuto
dotaci pfiijmout. Rada mûsta schválila Dodatek
ã. 1 ke smlouvû o poskytnutí dotace z rozpoãtu MSK na pfiípravu projektové dokumentace
Turistické informaãní centrum — posunutí
termínu ãerpání na rok 2009. V‰echny zprávy
zpracoval a pfiedloÏil místostarosta ing. Pavel
Podolsk˘.

Na 36. schÛzi rady radní vzali na vûdomí
provedenou kontrolu úkolÛ ke dni 21. 10.
2008, tedy k datu konání tohoto zasedání.
V hlavních zprávách byla pfiedloÏena informace o ãinnosti komise Sboru pro obãanské záleÏitosti, se kterou radu nav‰tívila a pfiednesla ji
pfiedsedkynû Mgr. ZdeÀka Svobodová. Pan Josef Marek, kronikáfi mûsta, radním pfiinesl
k nahlédnutí zpracovanou kroniku za rok
2007 a rada schválila formu, zpÛsob i vûcn˘
obsah zpracování kroniky za urãené období.
Bylo vysloveno uznání panu Markovi za v‰echnu nároãnou práci, badatelskou ãinnost a denní zpracovávání v‰ech událostí ve mûstû.
Zprávu o stavu domÛ v majetku mûsta
pfiedloÏil vedoucí oddûlení technické správy
Josef Va‰ek a rada vzala zprávu na vûdomí
s pfiipomínkami. Také dal‰í zprávu zpracoval
a radû pfiedloÏil pan Va‰ek a t˘kala se pfiípravy
OTS na zimní údrÏbu. Radní ji vzali na vûdomí s pfiipomínkami. Zprávu o stavu bytÛ v majetku mûsta pfiipravila a pfiednesla referentka
úseku bytového hospodáfiství Karla Procházková a rada vzala i tuto zprávu na vûdomí.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada schválila zámûr pronajmout nebytové prostory v domû ãp. 820 a nesouhlasila se
zmûnou vyuÏití pozemku. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila pronájem
nebytového prostoru v domû ãp. 620 za úãelem provozování hudebních zkou‰ek skupiny
Suchy led ze ·tramberka, v˘povûì z nájmu
nemovitosti pozemku nájemci z dÛvodu dluhu na nájemném, dohodu o skonãení nájmu
nemovitosti pozemku s nájemcem z dÛvodu
prodeje pozemku, byl schválen dodatek ã. 1
k nájemní smlouvû s âSOP ZO ·tramberk na
pozemky, uzavírání nájemní smlouvy na byt
s nájemcem na dobu urãitou, vÏdy po dobu
pouze jednoho mûsíce, dodatek ã. 3 ke smlouvû o dílo se zhotovitelkou projektu Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny, smlouvu
o vstup na nemovitost s SmVaK Ostrava z dÛvodu dokonãení kanalizaãní pfiípojky pro M·
Bafiiny. Dále bylo schváleno pfiijetí neinvestiã-

ních dotací pro JSDH ·tramberk v celkové v˘‰i 38 300 Kã na vybavení této jednotky vûcn˘mi prostfiedky poÏární ochrany a také darovací smlouvy s MSK na tyto úãely, smlouva
o bezúplatném pfievodu osvûtlovací soupravy
vãetnû pfiíslu‰enství pro na‰i JSDH od HZS
MSK Ostrava. Bylo schváleno pfiijetí dotace
z rozpoãtu Regionální rady soudrÏnosti Moravskoslezska na projekt Obnova a modernizace zafiízení Z· ve v˘‰i 2 657 753,53 Kã, Ïádost
stavební spoleãnosti Nosta, s. r. o. Nov˘ Jiãín
o prodlouÏení termínu dokonãení stavby kanalizaãní pfiípojky pro M· na Bafiinách. Radní
schválili vítûze poptávkového fiízení na v˘mûnu oken, dvefií a souvisejících prací v DPS ãp.
750 na Bafiinách, a to firmu Pavel Knûzek
z Fren‰tátu pod Radho‰tûm a také smlouvu
o dílo s touto firmou. Starostka mûsta byla povûfiena podpisem v‰ech v˘‰e uveden˘ch smluv
a dodatkÛ.
Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta
k projednání smlouvu o poskytnutí finanãní
spoluúãasti ve v˘‰i 1 % oprávnûn˘ch nákladÛ
na realizaci projektu Revitalizace ‰tramberského krasu. Byla dána v˘povûì nájemci ze
dvou nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 820 na
ul. NádraÏní. Rada nesouhlasila s umístûním
místa podnikání na adrese, kde Ïadatel uÏ nebydlí, s umístûním v sídle mûsta, kde má trval˘ pobyt a s umístûním místa podnikání dal‰ích podnikatelÛ v sídle mûsta na adrese
·tramberk, Námûstí ã. 9. Rada vzala na vûdomí informaci o zmûnû vlastníka a názvu spoleãnosti provádûjící svoz odpadu na území
mûsta, jedná se o firmu AVE CZ odpadové hospodáfiství.
„Lidem se témûfi nikdy nedafií b˘t ‰Èastní,
protoÏe stále vidí minulost lep‰í, neÏ byla, pfiítomnost hor‰í, neÏ je a budoucnost rÛÏovûj‰í,
neÏ bude“ (Marcel Pagnol).
Pfiíjemné podzimní dny Vám v‰em.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo na svém 14.
zasedání 29. 9. Projednalo a schválilo zprávy
pfiedloÏené a zpracované vedoucím finanãního
oddûlení ing. Josefem Babulíkem a ãlenem finanãního v˘boru ing. Janem Sochou. Byla to
zpráva o hospodafiení mûsta k 31. 8. 2008, rozpoãtové opatfiení ã. 3/2008 a zpráva o zadluÏenosti, pohledávkách a závazcích k 31. srpnu
2008. Zastupitelé schválili v‰echny tfii zprávy.
Zprávu o ãinnosti rady za uplynulé období
zpracovala a pfiednesla starostka Vûra Michnová, zprávu o stavu rozpracovan˘ch investiãních akcích a investorské ãinnosti ing. Pavel
Podolsk˘. Obû zprávy vzali zastupitelé na vûdomí, tu o investicích pak s pfiipomínkami.
Kontrolní v˘bor pfiedloÏil v˘sledky kontroly
ke dni 29. 9. 2008, jak ho povûfiilo zastupitelstvo, vãetnû vyjádfiení kontrolovan˘ch osob
a pfiijetí nápravného opatfiení a zastupitelstvo
je vzalo na vûdomí, stejnû jako zprávu kontrolního v˘boru o své ãinnosti ze dne 17. 9. 2008.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo pût prodejÛ pozemkÛ, darovací smlouvu na dar nemovitosti —
ãást potoka na Bafiinách — od majitelky mûstu,
smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy darovací
s Moravskoslezsk˘m krajem na ãást pozemku
na ul. Novojiãínské a smlouvu o bezúplatném
pfievodu majetku Pozemkového fondu âR — tûleso silnice na Polní cestû. Starostka mûsta Vûra
Michnová byla povûfiena podpisem v˘‰e uveden˘ch kupních a ostatních smluv. Zastupitelé neschválili 5 prodejÛ pozemkÛ za nabídkovou
kupní cenu ÏadatelÛ. V ostatních organizaãních
záleÏitostech bylo schváleno organizování vefiejné sbírky na opravu kapliãky v Národním sadu, zafiazení a realizace akce v˘mûny oken
v DPS v domû ãp. 750 na Bafiinách. Nebylo
schváleno zfiízení nové ulice s názvem Luãní za
b˘valou Oãní léãebnou.
Vûra Michnová

Informace pro obãany
V˘sledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
ve ·tramberku
Okrsky
celkem
4

zpr.
4

Voliãi
v%
v seznamu
100,00
2 814

Vydané
obálky
1 240

Volební
úãast v %
44,07
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Odevzdané
obálky
1 239

Platné % platn˘ch
hlasy
hlasÛ
1 233
99,52

ãíslo
1
12
18
19
24
27
31
32
33
37
42
44
47
48
53

Strana název
Komunistická str. âech a Moravy
KfiesÈ. demokr. unie – âs. str. lid.
Strana zelen˘ch
Moravané
Osobnosti kraje
Národní strana
Nejen hasiãi a Ïivn. pro kraj
Strana zdravého rozumu
SdruÏ. pro rep. – Republ. str. ãsl.
SDÎ-Strana dÛstojného Ïivota
Volte pr. blok-www.cibulka.net
Demokracie
Obãanská demokratická strana
âeská str. sociálnû demokrat.
Dûln. str. – zru‰ení popl. ve zdr.

Podzimní sbûr nebezpeãného
odpadu
V pátek 28. listopadu a v sobotu 29. listopadu 2008 se uskuteãní na katastru na‰eho
mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude
provádût firma REMONDIS Studénka.
Mezi nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu (tedy odpadu, kter˘ vzniká pfii ãinnosti
fyzick˘ch osob) patfií:
• Rozpou‰tûdla
• Kyseliny
• Zásady
• Fotochemikálie
• Pesticidy
• Záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ
• Vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky, mrazáky)
• Oleje a tuky kromû jedl˘ch
• Barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice
obsahující nebezpeãné látky
• Detergenty obsahující nebezpeãné látky
• NepouÏitelná léãiva
• Baterie a akumulátory
• Vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení
obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe)
• Dfievo obsahující nebezpeãné látky
Zastávky vozidla:
Pátek 28. listopadu 2008
Bafiiny u restaurace Bafiinka
Bafiiny prostor u garáÏí
Paneláky u Domu mládeÏe
DráÏné u vlakového nádraÏí
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly

Platné hlasy celkem
168
123
26
8
106
1
4
3
4
3
4
14
337
419
13

v%
13,62
9,97
2,10
0,64
8,59
0,08
0,32
0,24
0,32
0,24
0,32
1,13
27,33
33,98
1,05

Sobota 29. listopadu 2008
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petfikovsk˘ch
Rybské paseky
u zásobníku plynu

Pfiedn. hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8.00—8.20 hod.
8.30—8.50 hod.
9.00—9.20 hod.
9.30—9.45 hod.

Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Mgr. Radka Krysová

Oznámení provádûní deratizace
ve mûstû ·tramberku a v˘zva
k souãinnosti
Mûsto ·tramberk oznamuje, Ïe bude provádût v leto‰ním roce druhou ochrannou deratizaci na zafiízeních a objektech v majetku
mûsta ve dnech 3.—8. 11. 2008
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme
kaÏdého vlastníka objektu o provedení deratizace pokud moÏno ve stejném termínu jako
Mûsto ·tramberk.
Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek
pan Alois Kresta, kterého mÛÏete kontaktovat
a dovûdût se bliÏ‰í informace nebo objednat
poloÏení návnad. Tel. 556 772 681 nebo
603 509 742
Mgr. Radka Krysová

15.00—15.20 hod.
15.25—15.45 hod.
16.00—16.20 hod.
16.30—16.50 hod.
17.00—17.20 hod.
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…na slovíãko s panem ing. Josefem Babulíkem, vedoucím fin, oddûl. MûÚ
Hospodafiení mûsta ·tramberka k 31. 8. 2008
Údaje o plnûní pfiíjmÛ a v˘dajÛ k 31. 8. 2008
(tis. Kã)

Tfi. 1 — DaÀové pfiíjmy
Tfi. 2 — NedaÀové pfiíjmy
Tfi. 3 — Kapitálové pfiíjmy
Tfi. 4 — Pfiijaté transfery
Pfiíjmy celkem
Tfi. 5 — BûÏné v˘daje
Tfi. 6 — Kapitálové v˘daje
V˘daje celkem
Saldo: pfiíjmy — v˘daje
Tfi. 8 — Financování

Schválen˘
rozpoãet

Upraven˘
rozpoãet

Plnûní
k 31. 8. 08

28 775,00
10 839,00
2 250,00
1 670,93
43 534,93
36 339,50
5 591,43
41 930,93
1 604,00
-1 604,00

28 952,66
11 179,00
4 850,00
2 034,93
47 016,59
38 847,59
6 565,00
45 412,59
1 604,00
-1 604,00

20 036,58
8 001,51
321,62
1 284,31
29 644,02
23 788,57
1 040,24
24 828,81
4 815,21
-4 815,21

1. Tabulku o plnûní pfiíjmu a v˘dajÛ jsme si
prohlédli, pfiece jen vás v‰ak poprosím o bliÏ‰í
rozklíãování jednotliv˘ch poloÏek, nejprve
pfiíjmy.
Celkové pfiíjmy jsou k 31. 8. 2008 plnûny na
63,05 %, jednotlivé oblasti pfiíjmÛ se na tomto v˘sledkÛ podílejí následovnû:
DaÀové pfiíjmy, jsou v hodnoceném období
plnûny na 69,20 %, tento stav mírnû pfievy‰uje upraven˘ rozpoãet (66,67 %). Pfiekroãení
daÀov˘ch pfiíjmÛ je zapfiíãinûno jednorázov˘m pfiijetím danû z pfiíjmu právnick˘ch osob
za obec, 97procentním naplnûním pfiíjmÛ
z poplatku za likvidaci komunálního odpadu,
103procentním naplnûním pfiíjmÛ poplatku
ze psÛ a dal‰ím pfieplnûním nûkter˘ch, hlavnû
tedy obecních, daÀov˘ch pfiíjmÛ.
NedaÀové pfiíjmy, tzn. pfiíjmy z vlastní ãinnosti, úroky, pfiijaté sankce, pfiíjmy z prodeje
nekapitálového majetku apod., jsou ke dni 31.
8. 2008 plnûny na 71,58 %, coÏ je o cca 4,98 %
více neÏ pfiedpokládal upraven˘ rozpoãet
k hodnocenému období. TaktéÏ tyto pfiíjmy
jsou ovlivnûny napfi. jednorázov˘m pfiíjmem
dotace na nákup PC pro mûstskou knihovnu,
83procentní úhradou za nakládání s komunálním odpadem, 77procentním pfiíjmem úhrad
za dob˘vací prostor, pfiijetím dosud nerozpoãtovan˘ch darÛ na propagaci mûsta a v neposlední fiadû pfiíjmy, které jsou ovlivnûny turistickou sezónou, napfi. pfiíjmy z ãinnosti MIC,
muzeí a galerií a z provozu parkovi‰È. Na dru-

% plnûní
k upravenému
rozpoãtu
69,20
71,58
6,63
63,11
63,05
61,22
15,87
54,67
300,20
300,20

hé stranû jsou nedaÀové pfiíjmy negativnû
ovlivnûny jejich neplnûním v oblasti napfi. tûÏby a následného prodeje dfievní hmoty, provozu kina, nájmÛ tûlocviãny a v oblasti pfiíjmÛ
dotací za péãi o Ïivotní prostfiedí (tyto budou
realizovány v následujícím období).
Kapitálové pfiíjmy — pfiíjmy z prodeje majetku, jsou za hodnocené období plnûny
k upravenému rozpoãtu na 6,63 %. Upraven˘
rozpoãet tûchto pfiíjmÛ je postaven na prodeji
pozemkÛ v lokalitû Pískovna a na prodeji bytov˘ch jednotek na Bafiinách. Ani jedna akce
nebyla zatím realizována. Dosud realizované
pfiíjmy pocházejí z prodeje jin˘ch pozemkÛ.
Pfiijaté transfery jsou, k datu hodnocení plnûny na 63,11 %. Upraven˘ rozpoãet pfiedpokládá roãní pfiíjem ve v˘‰i 2 034,93 tis. Kã. Tato ãástka byla sloÏena z pfiíjmu transferÛ (dotací) na v˘kon státní správy, ãinnost JPO II,
aktivní politiku zamûstnanosti a pfiíspûvkÛ na
úhradu úrokÛ z hypoteãních úvûrÛ. Mûsto zatím obdrÏelo pouze pomûrnou ãást transferu
na v˘kon státní správy, ãásteãnou úhradu pfiíspûvku na aktivní politiku zamûstnanosti,
úhradu úrokÛ z hypoteãních úvûrÛ a na ãinnost JPO-II.
2. Druhá otázka, jak si na tom stojíme jako
mûsto s v˘daji?
Celkové v˘daje jsou k 31. 8. 2008 ãerpány
na 54,67 %, jednotlivé oblasti v˘dajÛ se na
tomto v˘sledkÛ podílí následovnû:
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BûÏné v˘daje jsou ãerpány na 61,22 %. V˘sledky jsou ovlivnûny mimo jiné napfi. nerealizováním tûÏby dfieva, realizací oprav komunikací v následujícím období, úhradou rekonstrukce M· Bafiiny v následujícím období a celou fiadou dal‰ích plánovan˘ch akcí. Dále nebyly napfi. vyplaceny pfiíspûvky na ãinnost
spolkÛ a sportovních oddílÛ a klubÛ.
Kapitálové v˘daje byly ãerpány na 15,87 %,
a to hlavnû z dÛvodu, Ïe úhrady za plánované
projekty, investiãní akce, nákup pozemkÛ atd.,
budou realizovány v následujícím období.
Dûkuji za rozhovor.
Anna Ra‰ková

to utrácí, kdyÏ vybírají peníze. Opravdu je nutné za kaÏd˘ch okolností dûtem pfiipomenout,
co ‰patného my dospûli umíme? Dûti v dobré
vífie cel˘ víkend prochodily se zapeãetûn˘mi
kasiãkami. PeãeÈ bude za dva dny lámat a kasiãku otvírat paní starostka za úãasti dvou nebo tfií skautÛ. Vybrané peníze se protokolárnû
pfiedávají do centrálních míst. Musíme v‰ak
podotknout, Ïe dûti mají pfieváÏnû krásné pocity, protoÏe pfii vyprávûní s jiskfiiãkami
v oãích vzpomínaly i na nejvy‰‰í vloÏené bankovky. Dûkujeme tímto v‰em za jakoukoliv
pomoc pfii této akci.
·pacírka

Mûstská knihovna informuje

·tramber‰tí skauti vyhráli
1. místo

KniÏní novinky v na‰í Mûstské knihovnû

V záfií, a to 27. se v Olomouci konalo celostátní kolo ZávodÛ Vlãat a Svûtlu‰ek. Tohoto
kola se zúãastnilo i druÏstvo vlãat stfiediska
JUNÁK ·tramberk, které se do tohoto pfieboru
dostalo díky skvûl˘m v˘sledkÛm v okresním
a poté i v krajském kole tûchto závodÛ. Na‰e
vlãata (chlapci do 12 let), i navzdory silné konkurenci, dokázala vybojovat skvûlé 1. místo díky jejich rychlosti a v˘born˘m znalostem. âlenové vítûzného druÏstva s názvem „Upífii“ byli
Jan BartoÀ, Jakub Dobiá‰, Filip Dobiá‰, Filip
Petrá‰, Luká‰ Kabát a Tomá‰ Nguyen. Chlapci
byli pod vedením dvojky vedoucích Petry Kramoli‰ové a Martina Gajdu‰ka, ktefií mají na
tomto vítûzství rovnûÏ nemal˘ podíl. Vítûzn˘
t˘m si domÛ odvezl krásnou trofej — putovní
totem, kter˘ teì bude následující 2 roky v drÏení ·tramberákÛ.
VlãatÛm i vedoucím gratulujeme a pfiejeme
hodnû zdaru do dal‰ích závodÛ.
Barty

Podûkování?
·tramber‰tí skauti se sídlem v DDM ve ·tramberku se v sobotu a v nedûli vûnovali zásluÏné ãinnosti, a to sbírce — „POSTAVME
·KOLU V AFRICE“. Touto cestou se opravdu
dafií dûtem v africk˘ch oblastech pomáhat. Pomohli tomu nejenom skautíci svojí vytrvalostí
Ïádat kolemjdoucí o finanãní pfiíspûvek, ale
i vy, ktefií jste do zapeãetûn˘ch kasiãek pfiispûli. Opravdu je lep‰í tímto zpÛsobem zamûstnat
mládeÏ, neÏ je nechat okupovat zákoutí sídli‰È
s cigaretkou v puse. Na‰e dûti získaly pfii této
ãinnosti ale také nemilou zku‰enost. Ve ·tramberku si ‰ly koupit pití na benzínovou
pumpu a byly prodavaãkou osoãeny, Ïe se jim

Pfied deseti lety si malovali bájeãnou budoucnost. Konãili studia a byli plní ideálÛ
a plánÛ. Teì pfiekroãili tfiicítku a zdá se, Ïe od
promoce se nauãili jediné: Ïe nikdy nic nevyjde tak, jak si to ãlovûk naplánoval a o tom je
kniha Jonathana Troppera Plán B. PraÏská
ZOO patfií k nejkrásnûj‰ím a nejmodernûj‰ím
zahradám na svûtû a právû jí vûnoval Jifií X.
DoleÏal svou knihu PraÏská ZOO — její zvífiata a lidé. Naru‰itel je román ze souãasnosti,
o diplomatech, sólistech baletu, fiídících, mafiánech, policistech, domovnících i bezdomovcích, kter˘ napsala ãeská spisovatelka
Lenka Procházková. Lásky a nelásky od dcery
Lenky Lanczové Sandry, nám vypráví o dvojici dívek, Nata‰i a Julii, které spoleãnû nastoupily na vysokou ‰kolu a sdílí jeden mal˘ pokojíãek na koleji, pfiestoÏe mezi sebou nemají
zrovna nejidyliãtûj‰í vztah. Tichá a ponûkud
u‰lápnutá Julie nerozumí chování své bohémské kamarádky, která jí pfiipadá ponûkud do
vûtru a notnû rozverná Nata‰a zase nechápe
plachost své spolubydlící. Knihy VraÏda místo
rozvodu a Poslední milenec jsou skuteãné
kriminální pfiípady, které se odehrály v na‰í
republice.

Upozornûní
Oznamujeme v‰em ãtenáfiÛm, Ïe v úter˘
18. listopadu 2008 bude Mûstská knihovna ve
·tramberku uzavfiena (‰kolení — Ostrava).
Libu‰e Bûlunková,
vedoucí Mûstské knihovny ·tramberk

Pozvánka
V leto‰ním ‰kolním roce zaãal opût pracovat Baby Klub V Domû dûtí a mládeÏe ve
·tramberku.
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Je urãen pro maminky s mal˘mi dûtmi.
Pravidelnû se scházíme kaÏdé úter˘ v dobû od
9.30 do 11.30 hodin. Pfiijìte si zazpívat, zacviãit a nûco si vyrobit a hlavnû si pohrát !
Regina ·mahlíková

Zmûna ordinaãních hodin
Oznamujeme, Ïe na dûtském oddûlení u paní MUDr. ·ebkové dochází ke zmûnû ordinaãních hodin, a to takto:
Úter˘: 8.00—11.30, 13.00—16.00 hod.

Policejní koutek
O dobr˘ skutek se dne 9. 9. 2008 zaslouÏily
dûti — osmiletá H. R. a desetilet˘ K. D. ze ·tramberka, kdyÏ za cukrárnou v kefiovém porostu na‰ly finanãní obnos a odevzdaly jej spolu
s maminkou na mûstskou policii, která obnos
odevzdala na mûstsk˘ úfiad.
Opaãn˘m pfiípadem je po‰kození budovy
základní ‰koly a schodÛ na Trúbu sprejerstvím, o které se postarali neznámí pachatelé.
V pfiípadû, Ïe nûkdo má k uvedenému pfiípadu
jakékoliv informace, aÈ je poskytne mûstské
policii ve ·tramberku.
Zaãal ‰kolní rok a s ním i dopravní v˘chova
dûtí. Praktická v˘uka dûti velmi baví, a je poznat pokrok ve vûdomostech dûtí. Mnohé mají dobré znalosti jiÏ z domova. Nûktefií rodiãe
se vûnují dûtem taky tím, Ïe ve volném ãase,
hlavnû pfies víkend, vyuÏívají na‰e dopravní
hfii‰tû.
736 670 513 , 606 909 624
mp_stramberk@sendme.cz
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Podûkování
Mûsto ·tramberk dûkuje paní Karle Harrandové za ·tramberské u‰i, které vûnovala na
Dny evropského dûdictví ve ·tramberku 13.
záfií.
Anna Ra‰ková

Ze ‰koly
Kletné 9. A
Od stfiedy 8. 10.
2008 do pátku 10. 10.
2008 jsme se zúãastnili kurzu praktické
v˘uky na Kletné. Zamûstnanci a dobrovolníci DDM Kopfiivnice pro nás pfiichystali velmi zajímav˘
program, kter˘ nás
velice oslovil. V‰e
jsme dûlali s úsmûvem na tváfii a s velk˘m nasazením. Jako nejlep‰í atrakci jsme vybrali tzv. „Továrensk˘ komín“. Cílem bylo postavit se na 13 beden naskládan˘ch na sebe do v˘‰ky. Nemuseli jsme se
bát, protoÏe nás na‰i vedoucí jistili horolezeck˘mi lany. Byl to pro nás velik˘ adrenalin. Jen
dva z nás dosáhli vrcholu :-). Ná‰ mistr kuchafi
nám vafiil vydatná jídla, která nám dodávala
energii po cel˘ den. DomÛ jsme si pfiivezli
spoustu záÏitkÛ, posmrtné masky a pár modfiin. Byl to poslední spoleãn˘ v˘let, na kter˘
v‰em zÛstanou jen krásné vzpomínky.
Îákynû 9. A

Adaptaãní pobyt ‰esÈákÛ

Prosba
V pÛlce listopadu bude jako vÏdy v Muzeu
ZdeÀka Buriana pro vás pfiipravena a otevfiena
v˘stava s názvem ·tramberské Vánoce. Abychom trochu osvûÏili a oÏivili v˘stavu betlémÛ, dovolujeme si poÏádat v‰echny ·tramberáky o laskavé zapÛjãení staroÏitn˘ch pfiedmûtÛ, které mají souvislost s domácností, kuchyní, Vánoci apod. Napfi. máselnice, obrázky,
Ïehliãky, formy na peãení bábovek, vánoãek,
v˘‰ivky, staré kuchafiky apod. Za takto poskytnuté exponáty pfiedem dûkujeme a slibujeme,
Ïe po ukonãení v˘stavy je ihned vrátíme. Telefonovat mÛÏete na mûstsk˘ úfiad, oddûlení
kultury, A. Ra‰kové, tel 556 812 085.
Anna Ra‰ková

V leto‰ním ‰kolním roce pfii‰lo do 6. roãníku 37 dûtí. K loÀsk˘m páÈákÛm pfiibylo 9 ÏákÛ
úplnû nov˘ch, pfiistûhovali se, pfie‰li ze ‰koly
v Îenklavû. Jsou rozdûleni do dvou tfiíd. Pfiiby-
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lo nov˘ch pfiedmûtÛ, noví uãitelé, stûhování do
odborn˘ch uãeben. Prostû si museli zvyknout.
Abychom jim zvykání hlavnû na sebe ulehãili, pfiipravili jsme pro v‰echny adaptaãní pobyt na Kletné. Za program odpovídali pracovníci DDM Kopfiivnice, s nimiÏ máme v˘borné
zku‰enosti.
Pak pfii‰ly ty ‰Èastné dny. Odjeli jsme za zábavou, hrami, legrací, dobr˘m jídlem, nekoneãnou veãerkou, pozdním vstáváním, povídáním i poznáním.
Vyskytly se i obavy — ze ‰karedého poãasí (to
bylo vyloÏenû luxusní), z nudy, ‰patn˘ch postelí, spoleãného pfieÏívání. Na‰tûstí se Ïádná nesplnila. A na‰i ‰esÈáci byli naopak velmi aktivní.
A co se jim líbilo nejvíc? KYBERBALL!
Skvûl˘ nápad i pro rodinnou zábavu. Potfiebujete naprostou tmu, reflexní prouÏky na vytyãení hfii‰tû a sítû, svítící balonky nabité svûtelnou energií, alespoÀ 4 hráãe, ktefií si házejí
balonky pfies síÈ, a samozfiejmû chuÈ se dobfie
bavit. Vyzkou‰ejte! Pfiejeme dobrou zábavu!
Zpátky do ‰koly jsme se vrátili nabiti energií, plni nov˘ch záÏitkÛ, poznání i kamarádÛ.
A teì uÏ zase usilovnû pracujeme. To víte,
uãení je uãení a ãtvrtletí se blíÏí.
Vlasta Kalí‰ková

Astronomická olympiáda
2008/2009
Ve ãtvrtek 16. a v pátek 17. fiíjna ve ‰kole probûhlo ‰kolní kolo Astronomické olympiády. Zúãastnilo se 120 ÏákÛ druhého stupnû ve dvou
kategoriích. Tfiicet osm ÏákÛ splnilo bodov˘ limit pro postup do celostátního korespondenãního kola, které bude zahájeno v lednu pfií‰tího
roku. Olympiáda je zamûfiena na znalosti vesmíru a komunikaãní a ãtenáfiské dovednosti.
Îáci v prÛbûhu fie‰ení úkolÛ mohou pouÏívat
jakékoliv zdroje (ti‰tûné a internetové), ve v˘sledcích se proto mimo jiné odráÏí jejich
schopnost pracovat s textem, porozumût textu,
vyhledávat, porovnávat a tfiídit informace.
Úspû‰n˘m fie‰itelÛm blahopfiejeme!
Zuzana Li‰ková

Ze sportu
Volejbalová sezona zaãala
Nová sezona ‰trambersk˘ch volejbalistek
v KP I. tfiídy je v plném proudu. Zaãala 4. 10.
2008 a k prvnímu utkání odjely Ïeny do Vratimova. VÏdy se hrají dvû utkání s jedním sou-

pefiem. První utkání tro‰ku opfiedené nervozitou sice ·tramberaãky prohrály 1:3, ale ve
druhém jiÏ ode‰ly z kurtu vítûznû 3:2 na sety.
V prvním domácím utkání pak o t˘den pozdûji pfiivítaly druÏstvo Oder. I kdyÏ se Ïeny
proti hráãkám v prÛmûru o pár centimetr vy‰‰ím snaÏily, bohuÏel vÏdy uhrály jen jeden set,
a tak prohrály oba domácí zápasy 1:3.
Radost z dvojnásobného vítûzství si nechaly
na sobotu 18. 10. 2008, kdy odjely sehrát dvojutkání do Bílovce. Sice to v nûkter˘ch chvílích
nebylo aÏ tak jednoznaãné, ale nakonec odjíÏdûly s pln˘m poãtem bodÛ po vítûzstvích 3:2
a 3:1 a mohly tak fiíci, Ïe nové dresy pfiinesly
‰tûstí.
Po tfiech odehran˘ch kolech patfií TJ Kotouã ·tramberk s 9 body 6. místo, kdyÏ na prvním je s pln˘m poãtem bodÛ TJ Fulnek, druh˘
Vratimov a tûsnû za ním Odry.
Dal‰í utkání odehrají na domácí palubovce
1. 11. 2008 s druÏstvem Orlové, 8. 11, odjíÏdí do
Fr˘dlantu n. O. a v nedûli 23. 11. 2008 pfiivítají
na domácí palubovce zatím vedoucí Fulnek.
Tímto zveme v‰echny volejbalové fanou‰ky.
Za TJ Kotouã ·tramberk Petra Milichová

Kopaná ·tramberk —
druÏstvo Ïen hraje divizi
Po více jak dvouleté odmlce, kdy “ode‰lo“
pÛvodní druÏstvo Ïen ze ·tramberka do sousední Lubiny (a hraje tam dodnes pod novou
hlaviãkou Spartak Lubina), podafiilo se sestavit nov˘ t˘m Ïen Kotouã ·tramberk z mladiãk˘ch odchovankyÀ.
Vzhledem k tomu, Ïe soutûÏní fiád umoÏÀuje start dívek od 14 let vûku za druÏstva Ïen,
pfiihlásilo vedení oddílu novû vzniklé druÏstvo
pro roãník 2008/2009 do Moravskoslezské divize Ïen, skupiny A. V této soutûÏi startují
druÏstva Slovan Ostrava B, AFC Vefiovice, Slavie Stachovice, DFK Hole‰ov, DFC Hluãín B,
FC Vítkovice, Vala‰ské Mezifiíãí, tedy soupefii,
jeÏ hrají kopanou jiÏ nûkolikátou sezonu. Juniorská druÏstva dívek totiÏ existují pouze
v rámci celé Moravy a jejich úroveÀ a poãet
není valn˘. Takto si dívky odehrají utkání se
soupefii z podstatnû bliÏ‰ího okolí a zápasy se
star‰ími Ïenami jim poskytují patfiiãnou v˘zvu
pro zlep‰ování sv˘ch v˘konÛ. Vûkov˘ prÛmûr
‰tramberského t˘mu je okolo 15 let a nûkterá
dûvãata (Hanzelková Tereza, Nikol, Iveta Rajnochová, Veronika Geryková) teprve dovr‰ila
14 let. DruÏstvo patfií k suverénnû nejmlad‰ím
úãastníkÛm divize.
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V‰echna dûvãata jsou odchovankynû ‰tramberského oddílu a jiÏ nûkolik let se vût‰ina pfiipravovala pod vedením trenéra p. Slaniny v Ïákovském druÏstvu, ãást v‰ak pfii‰la pomûrnû
nedávno a teprve se fotbalovému umûní uãí.
K pilífiÛm t˘mu pak patfií kapitánka Jitka Michálková, jeÏ je ve sv˘ch 19. letech nejstar‰í
hráãkou t˘mu, dále stoperka Katrin Glogarová, brankáfika Erika Juraniová a útoãnice Klára Liãková. Pro podzimní ãást sezony byl vedením doãasnû povûfien trenér p. Slanina, jenÏ
navíc vede jako trenér dívky hrající Ïákovskou
soutûÏ za ·tramberk B. Toto uspofiádání v‰ak
bylo pouze provizorní, neboÈ p. Slanina se
chce vûnovat mládeÏnické kopané. Podafiilo se
mu oslovit b˘valého hráãe ·tramberka s trenérskou licencí pana Miroslava Feixe a ten
v prÛbûhu podzimní ãásti druÏstvo jiÏ nûkolikrát vedl do utkání jako trenér. Spolu s ním se
podafiilo získat i asistenty trenéra p. Eduarda
Staffa a Pavla Kociána. Vedoucím druÏstva byla paní Naìa Sou‰ková, jeÏ má v‰ak stejnou
povinnost u druÏstva ÏákÛ B a tak se nov˘ vedoucí teprve hledá.
Pro novû vzniklé druÏstvo Ïen se pak o velmi hezké dresy postarala sponzorská firma
·míra-print a. s., které patfií podûkování za trvalou podporu oddílu kopané Kotouã ·tramberk. Nové dresy pfiedal jménem sponzora
pan Karel Îerdík.

Spoleãenská rubrika
Seznam jubilantÛ listopad 2008
87 let Jaroslav Jefiábek
86 let Drahoslava Jefiábková
Ludmila Bajerová
84 let Ján Pekník
Anna Davidová
83 let Eva Hanzelková
81 let Jifiina Stanislavová
80 let Sylva Bárová
75 let Marie Novobilská
70 let Zdenûk Hykel
Anna Slováãková
Je‰tû dodateãná gratulace fiíjnovému jubilantovi
83 let Franti‰ek Planka

Na snímku ze slavnostního pfiedání dresÛ je
druÏstvo Ïen Kotouã ·tramberk.
Horní fiada zleva — Katefiina Zátopová,
Klára Kociánová, Iveta Rajnochová, Katefiina
Staffová, Katrin Glogarová, Romana Kubíãková, Nikol Hanzelková, Nela Kahánková, kapitánka Jitka Michálková, Klára Liãková, zástupce sponzora p. Îerdík
Dolní fiada zleva — manaÏer t˘mu a trenér
p. Ladislav Slanina, vedoucí druÏstva paní Naìa Sou‰ková, trenér Miroslav Feix, Daniela
Plachtová, brankáfika Erika Juraniová,Tereza
Hanzelková, Veronika Geryková, asistenti trenéra pp. Eduard Staff, Pavel Kocián.
Ladislav Slanina, trenér kopané

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

Narozené dûti
Andrea Ferencová
Tereza Glogarová
David Kvita

Zemfielí
Pavel Hoìák
Marie Pospí‰ková
Ludmila R˘dlová
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Kam do společnosti
a za kulturou

PIRÁTSKOU DISKOTÉKU
v sobotu 15. listopadu 2008
od 20.00 do 3.00 hod.
v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)

Hledání pirátského pokladu.

Mûsto ·tramberk vás zve
na XV. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 7. 11. 2008
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku
od 18.00 hod. do 23.00 hod.
Hraje cimbálová muzika Vala‰sk˘ vojvoda
z Kozlovic a vystoupí ná‰ host
Jan Rokyta z cimbálové muziky Technik
a PhDr. Anna Hrãková
Vstupné místenkové 110 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od pátku 31. 10. 2008 dennû mimo pondûlí
v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Pfiedprodej bude ukonãen 7. 11. 2008
ve 12.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit, potû‰it,
zazpívat si a ochutnat leto‰ní úrodu vín
z jiÏní Moravy, které vám nabídnou
manÏelé Stfiechovi
z Galerie vín pod radnicí

Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû na

(Za kaÏdého panáka rumu získáte jednu indicii…
ãím více indicií, tím snaz‰í
a rychlej‰í cesta k pokladu!)
Vystoupení taneãnic z ostrovÛ
„pirátského orientu“.
Náv‰tûvníci ve vûrohodném kost˘mu
získávají skleniãku rumu zdarma!
·irok˘ v˘bûr rumÛ za speciální ceny!

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

·tramberské Vánoce,
která bude zahájena slavnostní vernisáÏí
v nedûli 16. 11. 2008 v 15.00 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V programu vystoupí ‰tramberská hudební
skupina Ogafii spolu se zpûvaãkami
a zpûváky se ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá do nedûle 14. 12. 2008
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte v‰ichni, jste srdeãnû zváni!

Mûsto ·tramberk vás zve
na v˘jimeãné pfiedstavení známého básníka,
hudebníka, písniãkáfie a humoristy

5. roãník
Slavnosti mlad˘ch vín

Pepy Fouska

Nemám ãas lhát

v prostorách Mûstského
pivovaru ·tramberk
v sobotu 8. listopadu 2008
K prvnímu vínku z leto‰ního vinobraní
hraje od 14.00 do 17.00 hod.
v pivovarské restauraci harmonikáfi,
od 17.00 do 24.00 hod.
v Kamenném ‰enku cimbálová muzika
Gajdu‰ek z Hukvald. Prodej mlad˘ch vín.

Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny
ãerné korzáry, kapitány Hooky a piráty
z Karibiku na

které se koná v pondûlí 24. 11. 2008
v sále Kulturního domu na námûstí
ve ·tramberku v 18.00 hod.
Vstupné 90 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru od pátku 14. 11. 2008
dennû mimo pondûlí v dobû
od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.
Pfiedprodej bude ukonãen 21. 11. 2008
v 16.00 hod.
Vstupenky lze zakoupit i pfied pfiedstavením
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit,
potû‰it, zazpívat
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Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na první

Pfiedadventní koledování
aneb Vánoce buìteÏ vítány,
které se koná na námûstí ve ·tramberku
26. listopadu 2008 v 17.00 hod.
Souãástí programu bude slavnostní
rozsvícení vánoãního stromeãku a vánoãního
osvûtlení ‰tramberského námûstí
V programu vystoupíte vy
a hudební skupina Ogafii.
Obãerstvení zaji‰tûno
Pfiijìte si zazpívat,
pobavit se, porozprávût
a pfiivítat tento
nejkrásnûj‰í
pfiedvánoãní ãas
Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Petr Spálen˘ & Apollo Band
Ve ãtvrtek 27. listopadu 2008 v 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné: 150 Kã

Poslední lístky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935).
(V platnosti zÛstávají lístky
ze zru‰eného ãervnového termínu.)

Pozvánka na dûtské vystoupení
Magdaleny Reifové s programem

„FRANTI·KOVO âAROVÁNÍ
S MAJDOU“
Umûlecká agentura Pragokoncert pfiipravila
pro dûti z Kopfiivnice a okolí mal˘ dárek ve
formû vystoupení Magdaleny Reifové
s programem „Franti‰kovo ãarování
s Majdou“. Vystoupení je pfiipraveno
na sobotu 29. listopadu v 15.00 hod.
v sále Domu kultury v Kopfiivnici.
Franti‰kovo ãarování s Majdou je dûtské
pfiedstavení volnû navazující na oblíben˘
televizní pofiad âeské Televize. Majda a její
kamarád z Famfárie si v nûm povídají
a zpívají spoustu pÛvabn˘ch písniãek
o kamarádech, zvífiátkách, mofii, létání,
zahrají si na piloty, ‰kolku, a taky se dozví
„kampak teãe voda z vany“. Souãástí
pfiedstavení je skládaãkov˘ paraván, kter˘ se
bûhem pfiedstavení promûÀuje.
Pokud byste mûli zájem se pfiedstavení
zúãastnit, vstupenky zakoupíte:
DÛm kultury — 556 871 415
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Mumie se vrací, uÏ podruhé. Tentokrát opustila
vyhfiáté píseãné duny a vynofiila se spolu s olympioniky v âínû. V hlavních rolích: Brendan Fraser, Maria Bello, Luke Ford a dal‰í.

Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zve na
listopadov˘ koncert
z celoroãního cyklu

Nedûle 23. 11. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã

Jazz U písafiÛ

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

v nedûli 30. 11. od 17.00 hod.
v Zámeckém sále domu U písafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk).
Tentokrát pozvání pfiijalo duo
Emil VIKLICK¯ (klavír)
a Zuzana LAPâÍKOVÁ (zpûv, cimbál)
Vstupné: 90 Kã
V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk).
Písafii milují jazz — a vy?

Sci-fi, 98 min., titulky, od 12 let
Galaxií se ‰ífií niãivá vlna Klonov˘ch válek
a udatní rytífii fiádu Jedi dûlají v‰echno pro to,
aby znovu nastolili fiád a mír. Galaktická republika se pod chodidly nekoneãn˘ch armád bojov˘ch droidÛ otfiásá v základech a silám temna
podléhá jeden solární systém za druh˘m.
Nedûle 30. 11. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã

MAMMA MIA!
Filmová pohádka, muzikál, 108 min., titulky,
pfiístupn˘
Idylick˘ fieck˘ ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tfii potencionální otcové a nesmrtelná ABBA. V hlavních rolích Meryl Streep a Pierce Brosnan.

NA PROSINEC P¤IPRAVUJEME
PA¤ÍÎ, BOBULE, NESTYDA

VáÏnû a neváÏnû

Program kina ·tramberk
na listopad 2008

Tak nejprve nûco optimistického:

Nedûle 2. 11. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã

VALL-I
Rodinn˘, animovan˘, dabing, 103 min., pfiístupn˘
Vall – I je víceúãelov˘ automatick˘ likvidaãní lisovaã. Poslední robot na planetû zemi, kterého si
lidstvo zanechalo, aby ji vyãistil. Ve‰ker˘ odpad
balí do úhledn˘ch kostek a jeho jedin˘ kamarád
je ‰váb Hall. Film od tvÛrcÛ Hledá se Nemo nebo Ratatatouille, coÏ je urãitû zárukou kvalitní
zábavy.
Nedûle 9. 11. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã

TOBRUK
Váleãné drama, 106 min., od 15 let
Film podle scénáfie a v reÏii Václava Marhoula.
Podzim roku 1941 a mlad˘ voják Jifií Pospíchal se
sv˘mi naivními a idealistick˘mi pfiedstavami o válce, které jsou syrovû konfrontovány s váleãn˘m
peklem v africké pou‰ti. V hlavních rolích: Jan Meduna, Petr Vanûk, Robert Nebfiensk˘ a dal‰í.
Nedûle 16. 11. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã

MUMIE — HROB DRAâÍHO CÍSA¤E
DobrodruÏn˘, 114 min., dabing, pfiístupn˘

Panu Novákovi vû‰tí kartáfika budoucnost:
„Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén a krásnou mladou Ïenu.“
„No to je úÏasn˘, sláva…!“
„Vidím také vás! Stojíte tam a ãumíte na to dírou v plotû.“

A je‰tû nûco optimistiãtûj‰ího
Volá dáma manÏelovi, kter˘ je v posilovnû.
MuÏ zvedne telefon a Ïena mu nesmûle fiíká: „Miláãku…, ví‰, ten koÏich, co minule stál 170 000,
je teì zlevnûn˘ na 100 000… Co kdybych si ho
koupila…?“ „Ale jo, klidnû si ho kup,“ mluví
muÏ otrávenû do mobilu... „A miláãku, ty Kanárské ostrovy by nás vy‰ly jen na milion a pÛl, a ne
na tfii, jak jsme to poãítali… Tak co kdybych to
objednala…?“ „Ale jo, ale jen s plnou penzí,
ano?“ „Ano, ano, to nebude problém… No, a miláãku, ví‰, právû stojím pfied tou automobilkou,
jak se mi tu líbilo to auto, oni ho zlevnili z tfií
milionÛ na dva, mÛÏu ho koupit a rovnou ho zaplatit?“, ptá se Ïena smûle dál. „Ale jo, klidnû ho
kup, ale jen ve stfiíbrné barvû!“ „Jo jo, právû
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v téhle ho tu mají, jsi bezvadnej, pa“, rozlouãí se
Ïena, a zaklapne telefon. Posilující muÏ se zvedne
z podloÏky a pfies celou posilovnu se zeptá:
„CHLAPI, âÍ JE TO MOBIL?!“

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

• Zprostředkování prodeje

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

• Přímý odkup nemovitostí
• Poradenství

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

Vladimír Večeřa
tel. 737 620 589

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Otakar Jemelka
tel. 774 131 546

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 • mob. 775 305 382

………Vaše dobrá volba………
Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy pozemky)
Právní poradenství * Řešení exekucí-pomoc při oddlužení nemovitostí
Bezplatné vyřízení úvěru na koupi nemovitosti — nejvýhodnější úroková sazba

Volejte zdarma 800 19 00 20
Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, budova Radnice, 9. patro
www.bonaelecta.cz • e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

Víte o někom, kdo chce prodat nemovitost?
Zajímavá odměna za tip!
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 10/2008.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

