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… z jednání rady
K létu neodmyslitelnû patfií teplo, koupání,
letní boufiky, prázdniny a dovolená, letní angíny,
prÛjmy, úpaly a úÏehy a spousta dobrodruÏství
pro dûti, rozbitá kolena a lokty, obãas i hlava. Dospûlí to nûkdy tûÏko nesou, asi uÏ zapomnûli na
své dûtství a prázdninové v˘pravy za dobrodruÏstvím.
Mûstská rada se na svém 12. zasedání 10. ãervence vydala také na dobrodruÏné putování po
koupali‰tích blízk˘ch i vzdálen˘ch, aby mohla
posoudit rÛzné alternativy fie‰ení koupali‰È.
Nejdfiíve se v‰ak radní zab˘vali v hlavních
zprávách problematikou úkolÛ a prací kontrolního v˘boru. Zprávu pfiedloÏil pfiedseda kontrolního v˘boru, Ing. Jifií ·ebek. Rada ji vzala na vûdomí.
V majetkoprávních záleÏitostech rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení odprodej ãásti
pozemku a v ostatních organizaãních záleÏitostech byly schváleny smlouvy o bezúplatném pfievodu tlakov˘ch lahví z majetku Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje do
majetku mûsta pro na‰e hasiãe, o poskytnutí dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na neinvestiãní v˘daje mûsta pro jednotku dobrovoln˘ch hasiãÛ, o poskytnutí dotace na realizaci
projektu Areál rekreace a relaxace Libotín –
·tramberk a koneãnû smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na tuto akci. Rada
povûfiila starostu, Ing. Jana Sochu, podpisem
v‰ech ãtyfi v˘‰e jmenovan˘ch smluv a uloÏila mu
úkol pfiipravit návrh smlouvy o spolufinancování
projektu Areál rekreace a relaxace Libotín –
·tramberk s majitelem pfiilehlého kempu.
Po projednání v‰ech záleÏitostí se radní vydali na náv‰tûvu koupali‰È ve Fren‰tátû pod Radho‰tûm, ve Vratimovû, v Pí‰ti u Opavy a v Odrách. Na kaÏdém nav‰tíveném koupali‰ti bylo
nûco zajímavého a inspirativního. Po 15. 8. mÛÏete u investora mûsta âestmíra Bára nahléd-

nout do dokumentace k chystanému aquaparku
a pfiipomínkovat ho.
Jedno ãínské pfiísloví praví: „Má-li ãlovûk
v du‰i svûtlo, vyzafiuje z nûj krása. Vyzafiuje-li
z ãlovûka krása, vládne v jeho domû harmonie.
Vládne-li v domû harmonie, panuje fiád v národû.
Panuje-li fiád v národû, je mír na celém svûtû“.
Tak vám v‰em pfieji svûtlo, krásu, harmonii, fiád
i mír v du‰i a pûkné místo na sluneãné pláÏi Ïivota a taky hezk˘ zbytek prázdnin a veselou dovolenou.
Vûra Michnová

Program kulturních
a spoleãensk˘ch akcí
·tramber‰tí holubáfii pofiádají tradiãní

Holubí hody
Akce se uskuteãní 9. 8. 2003
na Farní zahradû v 15.00 hod.
obãerstvení, peãená holoubata
a pfiíjemné posezení pfiipraví pofiadatelé

9. 8. 2003 JaroÀkova útulna
pofiádá country odpoledne
s Cizinci na Trúbû
v dobû od 13.30—17.30 hod.
srdeãnû zve Pavel âern˘, kastelán

10. 8. 2003 bude dal‰í
promenádní koncert v areálu hradu,
tentokrát koncert
flétnového souboru z Prahy
Zaãátek je v 15.00 hod.
pofiádá mûsto ·tramberk
17. 8. 2003 v areálu hradu koncert
La‰ského ÏesÈového kvinteta
se zaãátkem v˘jimeãnû ve 14.00 hod.

a
v 16.00 hod. zahájíme odloÏen˘
promenádní koncert
Swing bandu Bedfiicha Pukovce
z Pfiíbora, v amfiteátru pod vûÏí
oba koncerty pofiádá mûsto ·tramberk

24. 8. 2003 v nedûli v 9.45 hod.
vystoupí na Námûstí italsk˘ pûveck˘ sbor
Schola cantorum z Castiglione del Lago
na programu jsou italské lidové písnû
a spirituály. Pofiádá mûsto ve spolupráci
s Chrámov˘m sborem z Kopfiivnice

24. 8. 2003 v Národním sadu bude dal‰í
promenádní koncert, na kterém vystoupí
Beskydská muzika z RoÏnova pod Radho‰tûm
Zaãátek koncertu v 15.00 hod.
Pofiádá mûsto ·tramberk

Jubilanti
na mûsíc srpen 2003
70 let Jaroslav Najvar, Kozina 547
Karel Bajer, Horní Ba‰ta 294
Lubomír Fojtík, NádraÏní 803
Marie Hoìáková, Bafiiny 722
Drahomíra Halamíková, Libotín 317
75 let Rudolf Ple‰ek, Bafiiny 705
Jan Tyleãek, Námûstí 35
80 let Vlasta Vítkovská, Závi‰ická 675
Jiljí Îerdíková, Kopec 91
82 let Jan Gold, Hornychovice 361
Augustin R˘del, PlaÀava 329
83 let Marie Kamarádová, Zauliãí 602
84 let Marie Davidová, Kopec 108
85 let Marta R˘dlová, Závi‰ická 449
Antonín Hajda, Bafiiny 734

30. 8. 2003
v amfiteátru pod vûÏí sehraje
DS Kotouã reprízu divadelní hry
V+W+J — Golem ve 20.00 hod.
Pofiádá DS Kotouã ·tramberk

Blahopfiejeme
Zemfielí

31. 8. 2003
v Národním sadu na ukonãení
·tramberského kulturního léta
bude promenádní koncert SHDOM·
(sdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka)
Jako host vystoupí skupina Direct
z Kopfiivnice zaãátek v 15.00 hod.
pofiádá mûsto ·tramberk

za kvûten a ãerven 2003
Bohuslav Novobilsk˘, NádraÏní 426
Jarmila Petrá‰ová, Zauliãí 248
Petr Mika, Kozina 444

Policejní koutek

Zmûna programu vyhrazena
Milí spoluobãané,
v minulém ãísle Policejního koutku jsem nabídl tûm spoluobãanÛm, ktefií chtûjí odjet na dovolenou na del‰í dobu moÏnost nepravideln˘ch kontrol v dobû pochÛzek. ProtoÏe se nûkolik obyvatelÛ mûsta dotazovalo na tuto sluÏbu a nejvíc je zajímala cena, chci ujistit v‰echny obãany, Ïe se nejedná o komerãní sluÏbu, ale v rámci prevence kriminality je to nabízená pomoc zdarma. Samozfiejmû stále platí, Ïe nejlep‰í prevencí je, kdyÏ vám
pfiíbuzní, nebo pfiátelé vybírají po‰tovní schránku,
vûtrají byt, ãi stahují a vytahují Ïaluzie, popfi. závûsy.
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V minulém t˘dnu jsem byl upozornûn na‰im
spoluobãanem na pole marihuany (asi 50 rostlin) v nedalekém okolí ·tramberku. BohuÏel se
nám nepodafiilo pfiistihnout majitele rostlin, ale
byly v okolí vidûny dûti ve vûku 13 aÏ 18 let. Pole bylo zlikvidováno, ale prosíme rodiãe, aby
v zájmu vlastních dûtí na nû více dohlíÏeli a hlavnû kontrolovali kdy, kde a s k˘m se kamarádí
a jak tráví svÛj voln˘ ãas.
·tramberk je sice malé mûsteãko, kde témûfi
kaÏd˘ kaÏdého zná a více se tak bráníme rÛzn˘m
ne‰varÛm velk˘ch mûst, ale drogy jsou zákefiné,
protoÏe oslovují hlavnû na‰e dûti, které si dobfie
neuvûdomují jejich nebezpeãnost. âastá benevolence rodiãÛ pfiispívá k tomuto problému. Mladistvé dûti do patnácti let nejenom Ïe uÏ ãasto
koufií, o ãemÏ rodiãe nemusí vûdût, ale urãitû
musí vûdût o tom kdyÏ jejich dítû není doma po
dvaadvacáté hodinû a nav‰tûvuje rÛznû zábavné
podniky, odkud urãitû pochází i ta jejich „v˘fieãná“ slovní zásoba.
Nezapomínejme proto, jsou to na‰e dûti a jejich budoucnost je i v na‰ich rukou.
Touto cestou bych chtûl podûkovat paní NadûÏdû Byrtusové za vûcn˘ dar MP v hodnotû 4013 Kã.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete stále volat na tel.:
736 670 513, nebo 606 909 624, nebo na e-mail:
mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Ekologické okénko
JiÏ podruhé se scházíme v této rubrice. Opût
jsme ãerpali z kníÏky Desatero domácí ekologie
od Ale‰e Máchala a Mojmíra Vla‰ína. Druh˘m
bodem bude kapalina v tomto období nadmíru
vyuÏívaná — VODA aneb ·etfii a opatruj vodu
vezdej‰í neb bez ní Ïivota není.
Voda je nutnou podmínkou pro existenci Ïivota na na‰í planetû. PrÛmûrn˘ ãlovûk spotfiebuje 150 l vody dennû. Voda je stále vzácnûj‰í, proto bychom mûli ‰etfiit vodou pitnou i uÏitkovou.
Cel˘ ná‰ Ïivot je s vodou úzce svázán. VraÈme se
k úctû, kterou dfiíve lidé vodû prokazovali. Pokud
si jí neváÏíme, nemÛÏeme s ní ‰etfiit. Pokusme se
zamyslet nad tím, jak bychom mohli sníÏit na
minimum ná‰ podíl na jejím zneãi‰Èování u nás
doma.

❖ Sprchování a koupání — lépe neÏ si napustit plnou vanu vody je krátce se osprchovat. Jednopákové baterie ‰etfií energii
i vodu.
❖ Pokud kape kohoutek rychlostí 1 kapka za
minutu, za rok nám takto odkape 2000 l
vody.
❖ Pfii ãi‰tûní zubu, mytí rukou, holení nemusí voda téci nepfietrÏitû.
❖ Mytí nádobí — místo agresivních pfiípravkÛ na mytí nádobí vût‰inou postaãí obyãejn˘ ocet. Na na‰em trhu se uÏ vyskytují
pfiípravky, které jsou k na‰im rukám i k Ïivotnímu prostfiedí ‰etrnûj‰í. Jsou to napfi.
v˘robky firmy Missiva.
❖ WC — do záchodu nesplachujeme zbytky
lékÛ, chemikálií. Budete-li vymûÀovat
splachovadlo, rozhodnû zakupte to, které
umí „mal˘ a velk˘ ‰plouch“ nebo staãí namontovat na star˘ splachovaã zafiízení —
tzv. Skrblík (stojí asi 100 Kã) — splachuje
jen kdyÏ drÏíte.
❖ Praní a máchání — pereme jen skuteãnû
neãisté vûci a praãku spou‰tíme aÏ máme
pln˘ buben prádla. Prací prá‰ek volíme
pokud moÏno s co nejniÏ‰ím obsahem fosfátÛ. Nejnovûj‰í seznam pracích prostfiedkÛ otiskujeme.
❖ âistící prostfiedky — Ïádné — i sebeekologiãtûji se tváfiící ãistící prostfiedky nejsou zcela ne‰kodné, proto je tfieba zacházet s nimi co nejúspornûji. Na vût‰inu
skvrn staãí základní domácí sestava —
ocet, kyselina citrónová, soda, ãpavek, líh,
olej, sÛl. Napfi. na skvrny od kávy a keãupu
— octová voda, skvrny od ãervené fiepy niãí 5% ãpavek, skvrny od piva — líh, ãervené víno — sÛl, le‰tûn˘ nábytek získá lesk,
kdyÏ na lnûn˘ hadfiík nakápneme lnûn˘
nebo olivov˘ olej se 2 kapkami lihu a pfiele‰tíme. KoÏen˘ nábytek o‰etfiíme smûsí 1
lÏiãky octa a 1 lÏiãky oleje. Proutûn˘ nábytek oãistíme slanou vodou.
Podle moÏností se snaÏíme sázet ve volné krajinû stromy a kefie, které zadrÏují vodu, budujeme jezírka pro obojÏivelníky.
Obnovujeme krásné lidové tradice v péãí
o studánky.
Nezapomínáme na pravdivé rãení ekologÛ,
které se net˘ká jen povodní — ¤EKY TEâOU
I P¤ES VÁ· BYT
(Pfiipravuje Mgr. Radka Krysová)
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prací
prostfiedky

název

DENKMIT
EPEX COLOR
EPEX TOTAL
FLORA
´
FORSIL EFEKT
´
FORSIL ULTRA
KUKO
´
MAX 2000
MILIS
PALMEX MODRÁ SÍLA
bezfosPALMEX COLOR
fátové
PERSAM
PERSAN
PERSIL COLOR POWER
PERSIL GREEN POWER
PERWOLL COLOR MAGIC
PIERRE
REX BLUE POWER
REX COLOR
´
ROBETA
SEN
TORSAN
LOVELA WOOLITE
BATOLE
BOOSTER – KOLOR
(BENDI)
BOOSTER – SNIEÎEK
se
SUPERAL
sníÏen˘m MIMINO
obsahem NORIT
fosforu
SENSA PRO DùTI
TOTO
DOSIA COLON
LANZA DVOJITÁ SÍLA
SENSA UNIVERSAL
DENNIS
DOSIA COLON COLOR
TITAN AKTIV
TITAN BABY
KRONSTAR
MERKUR BÍLÁ SÍLA
ACTIVE
ARIEL AUTOMAT
s fosforem BIOMAT BONUX
ARIEL COLOR
MERKUR BIO COLOR
TITAN COLOR AKTIV
TIX TIDE ALPINE FRESH
BOLD
COLON PROFESSIONAL

dávka fosforu
na jedno
praní *
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
0,0 g
2,5 g
3,5 g
3,5 g

v˘robce/dovozce

typ

D-mark
EPK Trade
EPK Trade
Chemiko
Efekt
Efekt
Tatrachema
Valtech Tors
Valtech Tors
Henkel
Henkel
Chemiko
JAKO
Henke
Henke
Henkel
Zinest
Henke
Henke
Valtech Tors
Valtech Tors
Valtech Tors
Benckiser
Qalt
Benedikt

universální
na barevné
universální
universální
universální
universální
na dûtské
universální
universální
universální
na barevné
universální
universální
na barevné
universální
na jemné
universální
universální
na barevné
universální
universální
universální
na dûtské
na dûtské
na barevné

pfiibliÏná cena
na jedno praní
(v Kã)
4,0
7,0
7,0
3,0
4,0
2,9
10,0
4,5
3,0
17,0
17,0
3,0
4,0
21,0
21,0
16,0
3,0
12,0
12,0
2,9
4,0
5,0
7,0
5,0
3,0

3,5 g
3,5 g
4,0 g
4,0 g
4,0 g
4,0 g
4,5 g
4,5 g
4,5 g
5,0 g
5,0 g
5,5 g
5,5 g
6,0 g
6,0 g
6,5 g
6,5 g
6,5 g
7,0 g
7,0 g
7,0 g
7,0 g
8,5 g
8,5 g

Benedikt
Supral
Dúbrava
Marca
Dedra
Setuza
Benckiser
Benckiser
Dedra
Valtech Tors
Benckiser
Setuza
Setuza
Kronstar
Setuza
Delvita
Procter & Gamble
Procter & Gamble
Procter & Gamble
Setuza
Setuza
Procter & Gamble
Procter & Gamble
Benckiser

universální
universální
na dûtské
na jemné
na dûtské
universální
universální
universální
universální
na jemné
na barevné
universální
na dûtské
universální
universální
universální
universální
universální
na barevné
na barevné
na barevné
universální
universální
universální

3,0
10,0
10,0
8,0
10,0
8,0
10,0
13,0
12,0
8,0
10,0
10,0
10,0
13,0
8,0
9,0
21
13
21
8
11
17
18
9

*) MnoÏství fosforu, které se dostane do odpadních vod odpovídá nejniÏ‰ímu dávkování, tj. vyprání 5 kg
slabû zneãi‰tûného prádla v mûkké vodû. Obsah fosforu byl zji‰Èován laboratorním testem, kromû v˘robkÛ
´
oznaãen˘ch , kdy byly pouÏity pouze informace od v˘robce (neovûfiováno nezávisl˘m rozborem).
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Program kina ·tramberk

• Koupím men‰í domek nebo byt 1+1
v osobním vlastnictví ve ·tramberku a okolí.
Tel. 604 688 457

na mûsíc srpen 2003
Nedûle 3. 8. v 17.00 a 19.30 vst 39 Kã
DAREDEVIL
Akãní, titulky, 102 min, od 12 let
MuÏ beze strachu vzdoruje i dáblu. V hlavních
rolích hrají BEN AFFLECK, JENNIFER GARNER, MICHAEL CLARKE DUNCAN a dal‰í. Film
pfiesnû ve stylu velk˘ch slavn˘ch mstitelÛ, jako
byl tfieba ZORRO.
Nedûle 10. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
JOHNNY ENGLISH
·pionáÏní komedie, 100 min, od 12 let
Neví, co je strach, neví, co je nebezpeãí, neví
vlastnû vÛbec nic. ROWAN ATKINSON alias Mr.
Beean ve svém novém filmu útoãí na va‰e bránice.
Nedûle 17. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
SLZY SLUNCE
Drama, titulky, 121 min, od 12 let.
Byl cviãen uposlechnout rozkazy. Stal se hrdinou tím, Ïe se jim vzepfiel. BRUCE WILLIS
v hlavní roli dramatu z váleãné Nigérie.
Nedûle 24. 8. v 17.00 a 19.30 vst, 39 Kã
KRÁSNÁ POKOJSKÁ
Romantická komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘ od 12 let.
JENNIFER LOPEZ a RALPH FIENNES v milostné komedii tfietího tisíciletí.
Nedûle 31. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
PIANISTA
Váleãné drama, 120 min, od 12 let
Film vypráví pfiíbûh polského pianisty, kter˘ se
vyhnul nacistickému koncentraãnímu táboru
a v letech 1939 aÏ 1945 se schovával ve war‰avském ghettu. Svoji hudbu vyuÏíval k tomu, aby
pfieÏil váleãné peklo.

• Pfiijímám objednávky na p‰enici, jeãmen,
oves a prodej brambor.
Michal Dostál, Dolní 217, ·tramberk
Tel. 556 852 690, 737 473 300

Volná místa v Matefiské ‰kole v Rybí!
K 1. 9. 2003 není naplnûn poãet dûtí v Matefiské ‰kole Rybí. Pokud máte zájem o umístûní
svého dítûte v této M·, mÛÏete po 18. 8. 2003
volat na tel. 556 760 002.

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 ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
MATRIX – RELOADED, Quo Vadis,
RYCHLE A ZBùSILE II, JÁDRO

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

Inzeráty

— vodoinstalce
— ústfiední topení — kanalizace

• Pronajmu k celoroãním uÏívání minimálnû
2 místnosti se sociálním zafiízením, pfiípadnû
koupím men‰í domek. Lokalitu a cenu nabídnûte. Pouze ·tramberk. Tel. 724 164 695

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

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

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

Vyhodnocení soutûÏe
Na‰i pfiátelé v ZOO
kterou vyhlásila na‰e knihovnice Libu‰e
Bûlunková pro Ïáky 1.—5. tfiídy Z·:
1. A
I. B
2. A
3. A
4. A
4. B
5. A

Daniel Goch za obrázek slona
Luká‰ Zaoral za obrázek Ïirafy
Katka VáÀová za obrázek gorily
Klára Fojtá‰ková za obrázek tuãÀáka
Petra Boroviãková za obrázek papou‰ka
Edita Schlingerová za obrázek orla
Monika Hanzelková, Nikola Stolafiová
a Martin Îerdík za obrázek klokana
5. B Lubomír Slováãek, Aneta Robenková,
Krist˘na Krischtanová a Krist˘na Tóthová
za velk˘ obrázek krokod˘la
V‰em dûtem, které se soutûÏe zúãastnily, moc
dûkujeme, z jejich prací jsme udûlali v˘stavu jako doprovodnou akci pfii vyhodnocování nejlep‰ího odchovku v ZOO, které se uskuteãnilo ve
·tramberku a pofiadatelé z âeské ZOO velmi ocenili jejich hezké v˘tvarné práce. A v‰em mlad˘m
umûlcÛm blahopfiejeme.
(V. M.)

V˘sledky soutûÏe
o nejlep‰í ·tramberské ucho
ze dne 28. 6. 2003
Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem 11 soutûÏících
Odborná porota sloÏená z 11 porotcÛ vybrala:
1. místo Martin Bár
2. místo Radim Hanzelka
3. místo Ladislav Hezk˘
Vefiejnost hlasovala takto (84 lidí):
1. místo AneÏka Svobodová
2. místo Martin Bár
3. místo Ladislav Hezk˘
4. místo Bohumila Svobodová
5. místo Marta Knápková
6. místo ZdeÀka Lo‰áková
6. místo Jifiina VáÀová
6. místo Radim Hanzelka
7. místo Vûra Juraãáková
6. místo Ludmila Petrá‰ová
8. místo Jaromíra Bártová

17 hlasÛ
15 hlasÛ
13 hlasÛ
8 hlasÛ
6 hlasÛ
5 hlasÛ
5 hlasÛ
5 hlasÛ
4 hlasy
4 hlasy
2 hlasy

Celkem bylo pfiidûleno 95 hlasÛ od porotcÛ
i vefiejnosti.
(V. M.)
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Ze sportu
·trambersk˘ oddíl Judo pfiijal pozvání od maìarského celku BJSE MISKOLC a 21. ãervna se
zúãastnili ãtyfii jeho ãlenové Poháru evropské
unie star‰ích ÏákÛ. SoutûÏ byla obsazena ‰piãkov˘mi domácími oddíly Polska, Rumunska, Rakouska, Chorvatska a Slovenska. Z ãeské republiky zde startoval celek Fr˘dku–Místku a ·tramberka. Celkem startovala asi 140 nadûjí.
Soupefii nasadili dost tvrdé mûfiítko, coÏ na‰im dûlalo problémy. âásteãnû se s tím vyrovnal
Radek Bár (52 kg), kter˘ si ze zápasu o finále
s Chorvatem Jurãiãem odnesl nejeden ‰rám. V‰e
si vynahradil v zápase o 3. místo s Rumunem Sarafoleanu, kterému pfies jeho tvrdost, hraniãící
s pravidly, nedal ‰anci a získal bronzovou medaili.
KrÛãek k medaili mûli i Petr Bayer a Mirek
Ondrejka (oba do 63 kg). Shodnû prohráli o finále, Bayer s Bojasem z Maìarska a Ondrejka s dal‰ím Maìarem Józsou. O 3. místo uletûl Ondrejka
vlastním chvatem Rumunovi Bogdanovi. Bayer
o bronz dlouho vedl na 5 bodÛ nad Polákem
Kozmou. Poslední minutu v‰ak zaãal Polák pfiebírat aktivitu aÏ do ãasového znamení, kdy zvítûzil za 3 body. Oba na‰i borci tak obsadili pátá
místa. Petr ·imek (do 57 kg) se probojoval aÏ do
3. kola, kde byl nad jeho síly Maìar Tóth. Ná‰ závodník tak vypadl bez nároku na opravy.
Celkovû obsadili ho‰i zpod Trúby 8. místo. Zvítûzil klub Gloria Arad z Rumunska pfied maìarsk˘mi oddíly Miskolc a Budapest. Fr˘dek–Místek
skonãil s jedním pát˘m místem ve druhé desítce.
Za oddíl Juda Josef ·tábl

Upozornûní
Na nûkteré zmûny e-mailov˘ch adres pracovníkÛ Mûstského úfiadu ve ·tramberku:
neplatí uÏ adresy: zp.hk@stramberk.cz a mzdy.
petra@stramberk.cz,
nové adresy: ZdeÀka Bartlová (pokladní a mzdová úãetní) mzdy@stramberk.cz a Jana Königová
(vedoucí bytové správy) jkonigova@stramberk.cz
Na internetov˘ch stránkách mûsta www.
stramberk.cz naleznete informaci a anketu
o stavu ‰tramberského koupali‰tû. Mûsto zadalo
projekãní firmû zakázku na vypracování dokumentace Aquapark ·tramberk pro územní fiízení. Po 15. 8. 2003 mÛÏete tuto dokumentaci pfiipomínkovat u investora mûsta âestmíra Bára.
Stejnû tak se jí budou zab˘vat odborné komise

mûsta tak, aby na záfiijovém zastupitelstvu mohla b˘t takto zpfiipomínkovaná dokumentace
pfiedána k vypracování provádûcí dokumentace.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Rodinka si vyjela na dovolenou, pomalu se stmívá a najednou u cesty policajt, zastaví auto, obejde ho a povídá fiidiãi: „Pane, nesvítí vám heligón“
¤idiã se zamyslí, pak mu dojde, co se mu snaÏí
stráÏník naznaãit a odpoví: „Myslíte halogen, Ïe?“
Policajt mu odpoví: „Á, pán je nûjak˘ suven˘r,
co?“

Na slovíãko…
páni klasikové…
tentorát o smíchu
Dnes máme v kfiesle pro hosty pány klasiky
a protoÏe je ãas dovolen˘ch, odpoãinku a dobré
nálady, pfiedkládáme vám desetaro smíchu v jejich podání:
11. Existuje ‰ibeniãní humor, ale pokud vím, neexistuje Ïádn˘ korunovaãní humor. Z toho
vypl˘vá, Ïe ãlovûk si spí‰ za‰pr˘muje, kdyÏ je
v bryndû (K. âapek)
12. Jsou dvû podmínky komiãna — jasnost a nepfiedvídanost. A jediné dvû zábrany smíchu
— soucit a rozhofiãení (Stendhal)
13. Nikdy se nevysmívej! Znetvofií ti to tváfi i du‰i (G. B. Shaw)
14. Îertuje‰-li, mluv váÏnû. Mluví‰-li váÏnû, Ïertuj (A. France)
15. Zachovej klid, kdyÏ o tobû vtipkují — a vtipkuj o jin˘ch tak, aby mohli klid zachovat
(Epiktétos)
16. Nebuì nikdy lhostejn˘, neboÈ lhostejnost je
nejvût‰í nepfiítel smíchu (M. Twain)
17. Pamatuj, Ïe veselost je nejlep‰í recept pro
dlouh˘ Ïivot. NeboÈ smích je nevysychající
pramen sebedÛvûry a odvahy (G. B. Shaw)
18. Smích je útok i obrana. Je to projev pfievahy
a zbraÀ slab‰ího (K. âapek)
19. KdyÏ nûco vypráví‰, nikdy nezaãni tím, Ïe
fiekne‰: „To se nasmûjete!“ (Stendhal)
10. Povûz mi, ãemu se smûje‰ a já ti povím, kdo jsi
Za fiktivní rozhovor a moudrosti dûkuje V. M.
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