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…z jednání rady
Prázdniny pomalu konãí, dûti, mládeÏ a pedagogové se uÏ chystají k návratÛm do ‰kol
i pfied‰kolních zafiízení, doznívají dojmy z dovolen˘ch a zaãínáme se pfiipravovat na volby do
místních zastupitelstev. NeÏ se nadûjeme, tak se
léto pfiekulí do podzimu. Uteklo to jako voda.
Vodu radûji nevzpomínat, letos jsme si ji v celé
republice uÏili více neÏ dost. Je tûÏké dívat se na
televizi a ubránit se dojetí nad osudy nûkter˘ch
lidí postiÏen˘ch povodnûmi v severních âechách. Vloni jsme to samé proÏívali s na‰imi
sousedy v okolních obcích a jen v‰ichni doufáme, Ïe se pfiíroda uklidní a pfiívaly vod ustanou.
Rada mûsta se za uplynulé období se‰la celkem dvakrát. Na 79. radû dne 30. ãervence byl
schválen v˘sledek vyhodnocení nabídek na dodavatele na vybavení interiéru v˘stavní sínû
ZdeÀka Buriana a schválena smlouva s vítûzem,
a to firmou Amos Design s. r. o. Brno a podpisem byl povûfien místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘. Byl schválen nov˘ nájemník na pronájem
bytu v obytném domû v DráÏném a podpisem
smlouvy byla povûfiena referentka OTSBH paní
Karla Procházková. 80. rada se uskuteãnila dne
17. 8. a na programu byly záleÏitosti rozpoãtu
mûsta. Rada vzala na vûdomí provedenou kontrolu úkolÛ, kterou pfiedloÏil tajemník Ing. Josef Babulík, zprávu o stavu ãerpání rozpoãtu
a plánu hospodáfiské ãinnosti a zprávu o stavu
pohledávek a závazkÛ ke dni 31. 7. 2010. Tyto
zprávy zpracovala a pfiedloÏila radním vedoucí
finanãního oddûlení Ing. Andrea Hlávková spolu s pfiedsedou finanãního v˘boru Ing. Janem
Davidem. Ing. Jan David, jako pfiedseda finanãního v˘boru, pfiedloÏil zprávu o problematice finanãního v˘boru a rada ji vzala na vûdomí. Byly projednány majetkoprávní záleÏitosti mûsta
t˘kající se pozemkÛ a pfiijata k tomu patfiiãná
usnesení. Byly schváleny dodatky ke smlouvám
o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ a to
v souvislosti s platnou sazbou DPH. Byly schváleny dodatky o dodávce tepelné energie a o nájmu nemovitostí a vûcí movit˘ch s firmou DOTEP-CT, s. r. o. Nov˘ Jiãín, pfiijetí daru a daro-

vací smlouva na 50 tis. Kã od âeské Po‰ty, s. p.
Praha na likvidaci následkÛ povodní, byla
schválena smlouva o provedení reklamy s firmou Kotouã ·tramberk, spol. s r. o. na ãástku
50 tis. Kã. Nebyla schválena prezentace mûsta
·tramberka na CD ZaPS urãeném na podporu
prevence v dopravû pro základní ‰koly za cenu
15 tis. Kã. Rada vzala na vûdomí informaci k dotaãnímu titulu Investice do lesÛ z Programu
rozvoje venkova. Vedoucímu OTSBH panu Josefu Va‰kovi byl uloÏen úkol zpracovat koncepci postupné obnovy techniky OTS vãetnû finanãní rozvahy souãasn˘ch provozních nákladÛ autoparku, jeho vytíÏenosti a oprav. Dále byla schválena darovací smlouva na 300 tis. Kã na
projekt Integrace hradu ·tramberk na rok 2010
uzavfiená s RWE Gas Storage, s. r. o. Praha. Tyto finanãní prostfiedky budou úãelovû vyuÏity
na opravu omítek a vymalování Trúby, na instalaci stálé expozice ve vûÏi z historie mûsta a na
zateplení a rekonstrukci topení v Chatû Dr.
Hrstky. Rada zru‰ila své usnesení ze 77. schÛze
a schválila smlouvu o uzavfiení budoucí smlouvy o provozování vodního díla s Sm VaK Ostrava a. s. v upraveném znûní. Byli vylouãeni uchazeãi z nabídkového fiízení vefiejné zakázky pro
akci Revitalizace sídli‰tû Bafiiny — manaÏer
stavby z dÛvodÛ uveden˘ch v dokumentu zpracovaném komisí pro otevírání obálek. Starostka mûsta byla povûfiena podpisem v‰ech v˘‰e
uveden˘ch smluv a dodatkÛ.
Dne‰ní stresující doba s sebou nese spoustu
starostí a neradostn˘ch zpráv. Pofiád nejsou peníze a pokud jsou, je jich málo, za to problémÛ
je více neÏ dost. Tûmi bychom mohli dláÏdit ty
rozbité silnice a chodníky a mûli bychom vystaráno. Ale problémy nás nesmí pohltit. A jak uÏ
to ve svûtû chodí: „Lidsk˘ Ïivot se snadno zmûní a proto se pfiíli‰ netû‰me ze ‰tûstí a pfiíli‰ netruchleme v ne‰tûstí„ (delfská moudrost). Pfieji
vám krásné dozvuky léta a pfiedehru podzimu.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Oznámení
o dobû a místû konání voleb do 1/3
Senátu Parlamentu âR a zastupitelstva
mûsta ve ·tramberku
Podle § 14c písm. a) zákona ã. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu âeské republiky
a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
Volby se uskuteãní:
v pátek 15. 10. 2010
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 16. 10. 2010
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místem konání voleb je:
okrsek ã. 1 — ·tramberk, Bafiiny
je místnost pro hlasování — Základní umûlecká
‰kola, Bafiiny ãp. 571, Koncertní sál pro obãany podle místa trvalého pobytu na ulici Bafiiny
okrsek ã. 2 — ·tramberk, NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm dûtí a mládeÏe, NádraÏní ãp. 450, Velk˘ sál pro obãany podle místa trvalého pobytu — na ulicích Kozina,
DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou, Horeãka
okrsek ã. 3 — ·tramberk, Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní dÛm, Námûstí ãp. 10, Velk˘ sál pro obãany podle místa
trvalého pobytu — na ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní Ba‰ta, Horní Ba‰ta,
Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — ·tramberk, Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace Dallas,
Závi‰ická ãp. 42, Velk˘ sál pro obãany podle
místa trvalého pobytu — na ulicích ·ÀÛrková,
Hornychovice, K Oãnímu, Libotín, Závi‰ická,
Novojiãínská, Tamovice, Pískovna.
Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté, kdy
prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské republiky. Voliãem je státní obãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl
vûku nejménû 18 let. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním pasem âeské republiky.
Obãan, kter˘ se dostavil do volební místnosti s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po prokázání totoÏnosti a státního obãanství tento prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej
pfiiloÏí k v˘pisu ze seznamu pro volby do Parlamentu âR a voliãe do tohoto v˘pisu dopí‰e.

Obãanu budou hlasovací lístky dodány po‰tou nejpozdûji 3 dny pfied konáním voleb. Stejné hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební
místnosti po celou dobu voleb.
V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích
lístkÛ nesmí b˘t nikdo pfiítomen zároveÀ s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ nemÛÏe sám
upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo
proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si mÛÏe vzít
s sebou do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ jiného oprávnûného obãana, aby
za nûj hlasovací lístek upravil a vloÏil do úfiední obálky.
Oprávnûn˘ voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ mûstsk˘ úfiad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena.
Po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlasovacích lístkÛ vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkÛ. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã
do úfiední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku mÛÏe pfiitom zakrouÏkováním pofiadového ãísla nejv˘‰e u 4 kandidátÛ uveden˘ch
na témÏe hlasovacím lístku vyznaãit, kterému
kandidátovi dává pfiednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Oprávnûn˘ voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní
prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí úfiední obálku s hlasovacím lístkem
pfied okrskovou volební komisí do volební
schránky. Za voliãe, kter˘ není schopen vloÏit
úfiední obálku s hlasovacím lístkem do volební
schránky, mÛÏe tak uãinit jin˘ voliã, nikoliv
v‰ak ãlen okrskové volební komise.
Pokud se oprávnûn˘ voliã neodebere do prostoru urãenému pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ve ·tramberku 18. 8. 2010
Vûra Michnová
Starostka mûsta ·tramberk

Oznámení provádûní deratizace ve mûstû
·tramberk a v˘zva k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pfiipravuje i v tomto roce
v souladu s ustanovením § 57 zákona ã.
258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, provedení deratizace na nemovitostech v majetku mûsta. Deratizace na zafiízeních, objektech a podzemních sítích v majetku mûsta bude provedena ve dvou
etapách. Druhá etapa probûhne od 10. do 30.
záfií 2010 (první etapa probûhla od 1. do 20.
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dubna 2010). Deratizace zaji‰Èuje pro mûstsk˘
majetek pan Jaroslav Sur˘, kterého mÛÏete
kontaktovat (tel. 777 045 678) a dovûdût se bliÏ‰í informace nebo objednat poloÏení návnad.
Pan Sur˘ bude ve stejném období zaji‰Èovat hubení hlodavcÛ v kanalizaãní síti v majetku SmVaK i v celém areálu závodu Kotouã ·tramberk
spol. s r. o. Bylo zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci Mûsto Kopfiivnice.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme v‰echny vlastníky nebo správce objektÛ (tj. rodinn˘
dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty, restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod. k souãinnosti
a provedení deratizace na sv˘ch nebo svûfien˘ch
objektech.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm a správcÛm
provést následující opatfiení:
➣ otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím
potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním),
➣ opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch
objektÛ,
➣ utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.,
➣ vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod. zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit
a spodní ãást dvefií pfiípadnû oplechovat,
➣ odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky, které
mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt,
➣ zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby po‰kozené a netûsnící, udrÏovat ãistotu v jejich okolí,
➣ zajistit poloÏení nástrah v jednotném termínu urãeném Mûstsk˘m úfiadem ·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny
v souladu se zákonem ã. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika âR. Pfii
moÏném v˘skytu potkanÛ bûhem roku prosím
kontaktujte úsek Ïivotního prostfiedí, aby mohla b˘t sjednána náprava. Dûkujeme za spolupráci.
Ing. Marta Marková

Sbûr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ napfi.
star˘ nábytek (kfiesla, Ïidle, skfiínû, válendy
apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea),
umyvadla, toalety, nefunkãní sporáky, praãky.
Zastávky vozidla:
Sobota, 25. záfií 2010
• Bafiiny — za prodejnou zeleniny
• Kozina u nádob na tfiídûn˘ odpad

•
•
•
•

Paneláky — za benzinkou
DraÏné — u ÎST
NádraÏní ulice — u malého kor˘tka
Hraniãky — rozcestí u garáÏí

Sobota, 9. fiíjna 2010
— Zauliãí — u staré po‰ty
— Námûstí — pod Penzionem Stará ‰kola
— Dolní ulice — u Klime‰Û
— Hornychovice — ve dvofie
— Závi‰ická ul. — u nádob na tfiídûn˘ odpad
— Libotín, finské domky
— Libotín, u b˘valé prodejny
Svoz velkoobjemového odpadu budou provádût pracovníci firmy AVE od 8 do 12 hodin.
Pneumatiky se sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem.
Dále upozorÀujeme, Ïe není moÏné, aby uÏ
pfied pfiíjezdem vozidel odváÏejících odpad obãané shromaÏìovali na jednotlivá svozová místa svÛj velkoobjemov˘ odpad. Pracovníci, ktefií
svoz provádûjí, musí mít pfiehled o pfiijat˘ch odpadech, aby se zabránilo problémÛm pfii ukládání na skládku. V pfiípadû, Ïe i pfies toto upozornûní budou obãané mûsta vytváfiet na sbûrn˘ch místech hromady odpadu, bude to ze strany mûsta posuzováno jako zakládání ãerné
skládky, se v‰emi následky pro ty, ktefií nerespektují tento reÏim svozu.
Ing. Marta Marková

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 15. fiíjna 2010 a v sobotu 16. fiíjna
2010 se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta
sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût
firma AVE komunální sluÏby s. r. o. Zastávky vozidla:
Pátek 15. fiíjna 2010
Bafiiny u restaurace Bafiinka 15.00—15.20 hod.
Bafiiny prostor u garáÏí
15.25—15.45 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe 16.00—16.20 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí 16.30—16.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly 17.00—17.20 hod.
Sobota 16. fiíjna 2010
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petfikovsk˘ch
Rybské paseky
u zásobníku plynu

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

Mezi nebezpeãné sloÏky 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 obsahují-
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cí 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, dále budou pfiijímány pneumatiky.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.

Kam s nefunkãní záfiivkou?
VyslouÏilé lineární ãi úsporné záfiivky a v˘bojky nepatfií do popelnice na smûsn˘ odpad,
protoÏe z nich mohou pfii rozbití unikat nebezpeãné látky.
KaÏd˘ z nás se v této situaci ocitl. Pfiestane
nám po letech svítit záfiivka a tak pfiem˘‰líme,
kam vyrazit pro novou, a jak naloÏit s tou nefunkãní. Nûkde jsme jiÏ zaslechli, Ïe vyslouÏilé
záfiivky nepatfií do komunálního odpadu. Nepatfií ale ani do tfiídûného skla, i kdyÏ jsou ze skla vyrobené. Ale proã vlastnû? Záfiivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiÏ obsahují malé
mnoÏství jedovaté rtuti, která by pfii ‰patném
zacházení a vy‰‰ích koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a Ïivotní prostfiedí. Nejjednodu‰‰í je vzít starou záfiivku a odevzdat ji v obchodû pfii nákupu té nové.
Dal‰í moÏností, jak správnû naloÏit s nefunkãní záfiivkou je její odevzdání ve sbûrném
dvofie. Obsluha sbûrného dvora ji od Vás zdarma pfievezme a uloÏí ji do speciální sbûrné nádoby, aby se nerozbila. Zpûtn˘ odbûr záfiivek pro
mûsto ·tramberk zaji‰Èuje kolektivní systém
EKOLAMP, kter˘ nejen pfiispívá na náklady provozu sbûrného místa, ale plnû hradí ve‰keré náklady na pfiepravu a recyklaci. Tím na‰emu
obecnímu rozpoãtu u‰etfií ãást prostfiedkÛ urãen˘ch pro nakládání s komunálním odpadem.
EKOLAMP tak pfiispívá k ochranû Ïivotního
prostfiedí v na‰í obci a na nás v‰ech je, abychom
se k nûmu alespoÀ mal˘m dílem pfiipojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkãními záfiivkami doãtete na www.ekolamp.cz.

Sbûrná nádoba
Na Mûstském úfiadû, úseku ÎP najdou obãané malou sbûrnou nádobu od firmy EKOLAMP
s. r. o. Tato sbûrná nádoba je urãena pro sbûr
úsporn˘ch kompaktních záfiivek a v˘bojek. Do
nádoby se mohou ukládat úsporné kompaktní
záfiivky, v˘bojky, lineární (trubicové) záfiivky do
délky 40 cm, svûtelné zdroje s LED diodami. Naopak zde nepatfií klasické Ïárovky, reflektorové
Ïárovky, halogenové Ïárovky, lineární (trubicové) záfiivky nad 40 cm. Odvoz svûteln˘ch zdrojÛ je bezplatn˘.

E-box lidem usnadní tfiídûní drobn˘ch
elektrozafiízení
Mûsto ·tramberk se ve spolupráci se spoleãností ASEKOL rozhodlo usnadnit obãanÛm tfiídûní vyslouÏil˘ch mal˘ch elektrozafiízení. KaÏd˘ obãan má nyní moÏnost zanést napfi. star˘
mobil, kalkulaãku, telefon, drobné poãítaãové
vybavení, discman nebo MP3 pfiehrávaã na
obecní úfiad a zdarma se jej zbavit vyhozením
do pfiipravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístûn
u úseku ÎP a na úseku bytového hospodáfiství
(je pfiístupn˘ v úfiední dny). Kolektivní systém
ASEKOL následnû zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle
usnadnûní tfiídûní drobn˘ch elektrozafiízení je také
zv˘‰ení mnoÏství sebran˘ch mal˘ch spotfiebiãÛ. Ty
totiÏ vût‰inou konãí v komunálním odpadu. Pokud
se elektrospotfiebiã obsahující zdraví ‰kodlivé materiály vyhodí spolu s bûÏn˘m
odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skonãí na fiízené
skládce. Tak zcela zbyteãnû dochází k hromadûní odpadu, kter˘ by mohl b˘t znovu vyuÏit. Naopak pokud je elektrozafiízení odevzdáno k recyklaci, je zaji‰tûno, Ïe drtivá vût‰ina vyslouÏilého spotfiebiãe bude opûtovnû vyuÏita. ·etfií se
tak pfiírodní zdroje a Ïivotní prostfiedí. Podrobnosti o tfiídûní elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
Ing. Marta Marková

Z ãinnosti JSDH ·tramberk za první
pololetí
âlenové jednotky se pravidelnû zúãastÀovali
odborné pfiípravy pro získaní nov˘ch znalostí
a obnovení jiÏ znalostí nabyt˘ch. Dva ãlenové
úspû‰nû absolvovali kurs strojníkÛ v UH· Jánské Koupele. A dal‰í dva ãlenové úspû‰nû pro‰li
kurzem Nositele d˘chací techniky, kter˘ absolvovali na HZS Nov˘ Jiãín. Bûhem povodní 16.—
18. 5. 2010 vyjela jednotka 14×. âlenové pfii zásazích odpracovali celkem 156 hodin a pfii pohotovosti na základnû 90 hodin. Jednotka také
zavítala do M· Zauliãí na „rozlouãení s pfied‰koláky“, kde pfiedstavila techniku a dûtem
zpestfiila odpoledne. Jednotka bûhem prvního
pololetí mûla 20 v˘jezdÛ. Technická pomoc 14×,
poÏár 3×, dopravní nehoda 1×, únik ropn˘ch
produktÛ 1×, plan˘ poplach 1×. Jednotka zasahovala na území katastru mûsta ·tramberk
14× a v okolních mûstech Kopfiivnice 1×, Pfiíbor
2× a obcích Závi‰ice 1× a Rybí 2×.
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Hledáme muÏe i Ïeny pro zafiazení do JSDH
·tramberk
DosaÏen˘ vûk 18 let v tomto roce — dobr˘
zdravotní stav, bydli‰tû ve mûstû, fi. p. skupina
C vítán, ale není podmínkou. Kontakt: Jifií Juraãák, email: jirijuracak@seznam.cz
Touto cestou Ïádáme obãany, ktefií vlastní nûjaká fota z povodní a jin˘ch akcí SDH, aÈ z leto‰ního roku nebo star‰í, aby nám je zapÛjãili
k nahlédnutí. Popfiípadû zaslali na email —
ludmila.jiri@seznam.cz
Jifií Juraãák, velitel JSDH ·tramberk

Z ãinnosti mlad˘ch hasiãÛ SDH ·tramberk za první pololetí
Kolektiv mlad˘ch hasiãÛ, kter˘ vedou p. Marek Jan a p. Marek Karel se schází kaÏd˘ ãtvrtek, kdy probíhají tréninky na soutûÏe a také
zde mladí hasiãi získávají zábavnou formou základní znalosti z PO. ZároveÀ se jednotliví mladí hasiãi pfiipravují na získání odznaku odborností v kategoriích: Preventista — Junior,
Strojník — Junior, Preventista, Strojník, Kronikáfi, Cviãitel, Velitel, Instruktor. Mladí hasiãi
se zúãastnili tfií soutûÏí. A to 8. 5. v Dûrném
v poÏ. útoku, kde obsadili 13. místo; 22. 5.
okresního kola ve Fulneku v P.Ú., zde se umístili na 11. místû; 12. 6. ve Fulneku — Dûrném
P.Ú. a ‰tafetû. Zde obsadili 10. místo. Zúãastnili
se 1. 6. dne IZS v Kopfiivnici, kde provedli ukázku poÏárního útoku. Devût mlad˘ch hasiãÛ se
zúãastnilo hasiãského prázdninového táboru ve
Vala‰ské Bystfiici.

aby si zachránila hol˘ Ïivot. Knihu napsala Barbara Cartland a jmenuje se Láska na útûku.
Jasmine Dentová, sousedka detektivního vy‰etfiovatele Duncana Kincaida má rakovinu
plic. Duncan ji jednoho rána najde v bytû mrtvou. Zpoãátku se domnívá, Ïe jde o smrt v dÛsledku tûÏké nemoci, ov‰em pozdûji zaãíná uvaÏovat i o jiné moÏnosti. Spoleãnû se serÏantkou
Gemmou Jamesovou pátrají, zda Jasminina
smrt byla sebevraÏda, nebo úkladná vraÏda. Detektivku s názvem V‰echno bude dobré napsala Deborah Crombie.
Knihu Livie Klausová s podtitulem Smutkem
neobtûÏuju napsala Marcela Pecháãková. Jsou
to vlastnû rozhovory autorky s na‰í první dámou.
Li‰áãek je velmi mazané a nebojácné zvífie.
Nelekne se ani loveck˘ch psÛ a poradí si v kaÏdé situaci. Malá veverka je zase velká nezbednice. Celé dny skáãe ze stromu na strom a zaÏívá
nejedno dobrodruÏství. Králíãek je neposedné
zvífiátko a jak roste, musí se nauãit postarat se
o sebe. O tom v‰em je pfiekrásnû ilustrovaná
kniha pro dûti — Po stopách li‰áãka, veverky
a králíãka.
Libu‰e Bûlunková, vûdoucí MûK ·tramberk

Podûkování
Skupina taneãního divadla Iluze dûkuje Orelské jednotû ·tramberk za laskavé zapÛjãení amfiteátru Po Starou vûÏí a osvûlovací techniky na
benefiãní pfiedstavení Obrazy o vodû.
Herci divadla

Nav‰tivte webové stránky SDH ·tramberk
http://sdhstramberk.sweb.cz/

Ze školy

Mûstská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Moderní ãlovûk stále více touÏí prodlouÏit si
svÛj ãinorod˘ Ïivot. Cílevûdomû vyuÏívá moÏnost chránit a upevÀovat vlastní zdraví. Uvûdomuje si, Ïe snadnûj‰í a zejména levnûj‰í je chorobám pfiedcházet. S Rodinnou encyklopedií
zdraví od Petera Abrahamse lépe poznáte svÛj
zdravotní stav a moÏnosti preventivní péãe
i pfiípadné léãby.
Marina je bohatá, krásná a je zasnoubená se
stejnû bohat˘m a sliãn˘m muÏem, kter˘ ji zboÏÀuje. Zdá se, Ïe osud je na její stranû, aÏ na to,
Ïe ona sama svého nastávajícího nemiluje. Jednoho dne se rozhodne zru‰it zasnoubení a odjede do Portugalska vyhledat samotu a zde náhodou potkává koneãnû muÏe, kterého by snad
mohla milovat — záhadného Carlose. Ani jí nepfiijde na mysl, Ïe by jí vztah s Carlosem mohl
pfiinést nebezpeãí, a Ïe brzy bude muset prchat,

DÛm dûtí a mládeÏe ve ·tramberku zve
zájemce o mimo‰kolní ãinnost ve ‰kolním roce 2010/2011 do tûchto krouÏkÛ
Keramicko v˘tvarn˘ krouÏek pro zaãáteãníky
(dûti od 6 let i pro pokroãilé)
Nabízíme práci s hlínou, batikování, drátování,
malování na sklo a porcelán, v˘roba modrotisku.
Zahajovací schÛzka v úter˘ 5. 10. 2010 v 16.00
hodin v DDM ·tramberk.
Poplatek 300 Kã na pÛl roku
Vedoucí Ivana Kry‰ková
Paliãkování
Zvládnutí základních technik v paliãkování. V˘roba paliãkovan˘ch deãek, obrázkÛ a dárkÛ pro
dûvãata od 9 let.
Informaãní schÛzka: v úter˘ 5. 10. 2010. v 15.00
hodin v DDM ·tramberk.
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Zápisné 330 Kã na rok, dospûlí 500 Kã na rok.
Vedoucí Dagmar Huãíková
Florbal pro chlapce i dûvãata od 10 let
Zahajovací schÛzka ve stfiedu 6. 10. 2010
v 15.00 hodin v tûlocviãnû ·tramberk — trénink 1× t˘dnû 1,5 hodiny.
Zápisné na rok 400 Kã.
Taneãní aerobik pro malé taneãnice od 6 do 10
let
Informaãní schÛzka v úter˘ 5. 10. 2010 v DDM
·tramberk v 15. hodin.
Zápisné na rok 300 Kã
Rybáfii zaãáteãníci
Seznámení s rybolovn˘mi technikami, závody
a soustfiedûní.
MoÏnost získání rybáfiského lístku. Pro chlapce
i dûvãata od 2. tfiíd.
Zahajovací schÛzka v pátek 1. 10. 2010 v 16.00
hodin v DDM ·tramberk.
Zápisné 350 Kã
Vedoucí Jan Galia
Rybáfii pokroãilí a nejstar‰í
Zahajovací schÛzka v pátek 1. 10. 2010 v 16.00
hodin v DDM ·tramberk.
Zápisné na rok 300 Kã a 100 Kã
Vedoucí Vojtûch Galia
Pfiípravka pro v‰echny míãové hry pro dûvãata
i chlapce od 2. tfiíd
Základy hry s míãem, vybíjená, soutûÏe, trénink
1× t˘dnû.
Informaãní schÛzka v pátek 1. 10. 2010 v 15.00
hodin v tûlocviãnû ·tramberk.
Zápisné 400 Kã na rok
Vedoucí Regina ·mahlíková
Volejbal Ïaãky a dorostenky (pro v‰echny, které mají chuÈ si zahrát)
Trénink 2× t˘dnû. Zahajovací schÛzka v úter˘
5. 10. 2010 v 16.30 hodin v tûlocviãnû ·tramberk.
Zápisné 450 Kã
Vedoucí: Martin Ka‰párek a Václav Socha
Fotbalová pfiípravka pro chlapce 1. a 2. tfiíd
Základy fotbalu, trénink 2× t˘dnû v tûlocviãnû
·tramberk.
Informaãní schÛzka v pondûlí 4. 10. 2010
v 15.30 hodin v tûlocviãnû.
Zápisné 500 Kã na rok
Vedoucí Stanislav Jan‰a
Baby klub pro maminky s dûtmi na matefiské
dovolené
Program bude 1× t˘dnû od 9.30 do 11.30 hodin.
Informaãní schÛzka ve stfiedu 6. 10. 2010
v 10.00 hodin v DDM ·tramberk.

Stolní tenis
1× t˘dnû trénink
Zahajovací schÛzka v pondûlí 4. 10. 2010
v 15.00 hodin v tûlocviãnû ·tramberk
Zápisné 350 Kã na rok
Badminton pro dûti 1. aÏ 5. tfiíd
Základy a pravidla badmintonu. Trénink 1× t˘dnû.
Zahajovací schÛzka ve stfiedü 6. 10. 2010
v 15.30 hodin v tûlocviãnû ·tramberk
Zápisné 400 Kã na rok
Badminton pro Ïáky 6. aÏ 9. tfiíd
Základy a pravidla badmintonu. Trénink 1× t˘dnû.
Zahajovací schÛzka ve stfiedu 6. 10. 2010
v 15.30 hodin v tûlocviãnû ·tramberk.
Zápisné 400 Kã na rok
Astro-schola
Vstupte do tajÛ astrologie — pro v‰echny od 15
do 99 let.
Informaãní schÛzka v úter˘ 5. 10. 2010 v 16.00
hodin v DDM ·tramberk.
Zápisné 450 Kã na rok
Vedoucí Olga Heimrlová
Capoeira
Brazilské bojové umûní s prvky tance, hudby
a akrobacie pro kluky i holky od 1. tfiíd
Informaãní schÛzka: ve stfiedu 6. 10. 2010
v 16.00 hodin v tûlocviãnû ·tramberk.
Zápisné na rok 400 Kã.
Vedoucí Daniel ·karka
Horolezectví
Základy lezení na umûlé stûnû, technika, metodika, ji‰tûní, bezpeãnost
pro kluky a holky od 10 let.
Informaãní schÛzka v úter˘ 5. 10. 2010 v 15.30
hodin v tûlocviãnû ·tramberk.
Zápisné 500 Kã
Vedoucí Jifií Socha
Dneska vafiím já
Pro malé kuchafie od 1. do 5. tfiídy Recepty
vlastní v˘roba studené i teplé kuchynû.
Informaãní schÛzka pondûlí 27. 9. 2010 v DDM
·tramberk.
Zápisné 400 Kã na rok
Vedoucí Regina ·mahlíková

Ze sportu
Jóga
Zveme v‰echny zájemce na CVIâENÍ JÓGY
pro celostní zdraví podle systému Jóga v denním Ïivotû pro kaÏdého v kaÏdém vûku pro
zdraví a radost…
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KaÏdé úter˘ od 7. 9. 2010 od 17 hod. v tûlocviãnû ·tramberk (judo tûlocviãna v 1. p.)
Tû‰í se na vás Martina (608 304 424).

Upozornûní
ZájemcÛm o badminton, tenis apod. sporty
v malé tûlocviãnû sdûlujeme, Ïe platí pÛvodní
ceny z poãátku minulého ‰kolního roku. Informace u mne na tel 558 840 616 nebo u pana
Jan‰i.

Pozvánka — Pfiíjìte povzbudit
Bûh rodn˘m Krajem Emila Zátopka
Datum konání: sobota, 18. záfií 2010.
Start: v 11.00 hod. pfied Technick˘m muzeem
v Kopfiivnici.
Trasa závodu: Kopfiivnice — ·tramberk —
Îenklava — Vefiovice — sedlo nad pramenem
Jiãínky — RoÏnov pod Radho‰tûm.
Na trase závodu budou umístûny tfii obãerstvovací stanice.
Cíl: Dfievûné mûsteãko ve Vala‰ském muzeu
v pfiírodû v RoÏnovû pod Radho‰tûm.

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ záfií 2010
87 let BoÏena Lacinová
84 let Vlasta Zemanová
83 let Zdenûk Socha
Mária Juráková

Jaromír Petrá‰
Amálie Gilarová
82 let MUDr. Josef Janisch
Stanislava Urbanovská
81 let Jan Konãitík
80 let Alois Holub
Jarmila Olejníková
75 let AneÏka Svobodová
Stanislav Lunda
70 let Josef Svoboda
Franti‰ek Baìura
Marta âajková
Vlasta Londinová

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:
Emma Kovafiíková
Nikol ·pirková
Josef ·vondrk

Zemfieli:
Ludmila BartoÀová
AlÏbûta âernochová
Marie Riedlová
Milan Marek
Jifií Student
Jaromír Vefimifiovsk˘

Kam do společnosti a za kulturou

Mûsto ·tramberk vás zve u pfiíleÏitosti DnÛ evropského dûdictví
do Amfiteátru Pod starou vûÏí
na v˘jimeãn˘ koncert dechového orchestru

Dabrova Gornica z Polska
Nedûle 12. 9. 2010 v 11.00 hod.
Vstupné dobrovolné
Srdeãnû zveme v‰echny milovníky dobré hudby
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Kynologick˘ klub ·tramberk a mûsto ·tramberk vás zvou u pfiíleÏitosti
DnÛ evropského dûdictví na 1. roãník kynologického závodu

O ·TRAMBERSKÉ UCHO
se samostatn˘m vyhlá‰ením plemene KNÍRAâ v kaÏdé kategorii
Datum konání: 11. 9. 2010
Místo konání: Fotbalové hfii‰tû ·tramberk
âas: 7.45 hod. zahájení a rozlosování závodu
8.00 hod. zahájení závodÛ — první soutûÏící
Kategorie: ZVV1, ZM bez stfielby, IPO1, ZVV1 upravená poslu‰nost
V‰echny kategorie jsou beze stop
Kontaktní adresa:
Tereza Fabíková
Îenklava 23, PSâ 742 67
BliÏ‰í informace o akci naleznete na www.kkstramberk.estranky.cz
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Skupina taneãního divadla Iluze
ve spolupráci s Orelskou jednotou ·tramberk a mûstem ·tramberkem vás zve na pfiedstavení
s Ïivou hudbou

„OBRAZY VODY“
konané v sobotu 18. 9. 2010 v 19.00 hodin
v pfiírodním amfiteátru „Pod Starou vûÏí“ ve ·tramberku
Hosté: Martin Chovanec
Tomá‰ Njumik Nováãek
Vstupné dobrovolné
V˘tûÏek z pfiedstavení bude vûnován na obnovu studánky u VáÀova kamene.
Tímto pfiedstavením se skláníme pfied jedním z pokladÛ, kter˘ nám zemû dává.
Chceme skromnû pfiimût k úctû a péãi o vodu sebe i na‰e diváky.

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království ve spolupráci
s komisí ‰kolskou, mládeÏe a sportu mûsta ·tramberka

Zátopkovy schody
Termín 18. záfií sobota od 10 hodin
sportovní sobota pro celou rodinu, tato akce je vûnována odkazu slavn˘ch olympionikÛ
paní Dany a Emila Zátopkov˘ch
Bûh do schodÛ na ãas dle kategorií
Zápoãet z — bûhologie
Relax v podhÛfií Beskyd
7. Dny moravského burãáku 18. záfií 2010
na ‰tramberském námûstí
13.00—18.00 hod.
Dechovka z Fr˘dku–Místku
Cimbálová muzika Slanina
Hrad ·tramberk — Vala‰ské království

·tramberské d˘Àobraní
Termín 25. záfií 2010 sobota od 10 hodin
·tramberské d˘Àobraní na hradû. II. roãník D˘Àobraní — o nejzajímavûji vyfiezávanou d˘ni
a v˘roba roztomil˘ch drobností z pfiírodnin, pohádka Zlatovláska
Zápoãet z — d˘Àologie

Orelská pouÈ ve ·tramberku
Orelská jednota ·tramberk vás zve na pouÈ u pfiíleÏitosti postavení a posvûcení sochy
sv. Václava na hofie Kotouã. PouÈ probûhne v úter˘ 28. záfií 2010.
Rádi si s vámi pfiipomeneme a uctíme odkaz sv. Václava, kter˘ je aktuální i dnes.
·tramberské novinky 9

Program pouti
18.45 m‰e svatá ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého na námûstí ve ·tramberku
10.30 bohosluÏba slova u sochy sv. Václava na hofie Kotouã
11.45 pfiátelské posezení — obãerstvení zaji‰tûno
Srdeãnû zveme své ãleny a v‰echny pfiíznivce.
Patrone ãesk˘, z Kotouãe t˘nu
opatruj vûrn˘, ãesk˘ TvÛj lid!
Svûfi jeho strasti BoÏímu synu,
dopfiej mu míru, dej srdci klid!
V˘bor jednoty Orla ·tramberk

Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Plavci
ve ãtvrtek dne 30. záfií 2010 v 19.00 hodin v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek na Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Ve dnech 11.—12. 9. 2010 zveme v‰echny zájemce o prohlídku památek i jin˘ch
zajímav˘ch míst mûsta ·tramberka na Dny evropského dûdictví (EHD).
K prohlédnutí budou zaji‰tûny tyto památky:
11.—12. 9. 2010
➣ Hrad ·tramberk s vûÏí Trúbou
otevfieno: 9.00—19.00 hod.
vstup: zdarma
➣ Muzeum ZdeÀka Buriana
Doprovodná akce: V˘stava Zdenûk Burian — Stezkou odvahy a dobrodruÏství VI
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
➣ Pivovárenská studna na námûstí
otevfieno od 10.00 do 18.00 hod.
vstup: voln˘ — zdarma
➣ Pfiírodní amfiteátr se starou vûÏí — zvonice kostela sv. Bartolomûje
otevfieno: 10.00—18.00 hod.
vstup: zdarma
➣ Národní pfiírodní památka — jeskynû ·ipka
pfiírodní jeskynû — volnû pfiístupná
vstup zdarma
„Den otevfien˘ch dvefií“ v sobotu 11. záfií 2010, kdy v pokusn˘ch ‰tolách ve ·tramberku (Radvanické ‰toly — odlouãené pracovi‰tû ostravské spoleãnosti VVUÚ, a. s.) na Horeãce bude otevfieno od 9.00 do 15.00 hod. s ukázkami v˘bu‰nosti nûkter˘ch látek jako napfi. cukru, mouky, uhelného a dfievného prachu. Ukázky budou probíhat kaÏdou lichou hodinu, tzn. v 9.00, v 11.00, ve
13.00 a v 15.00 hod.

Doprovodn˘ program:
11. a 12. 9. 2010
➣ Zdenûk Burian. Stezkou odvahy a dobrodruÏství VI
➣ V prostorách chodby v kulturním domû bude instalována v˘stava fotografií z oslav 650 let
mûsta ·tramberka, ze zimní ãásti
➣ V pfiípadû pfiíznivého poãasí pfied KD prezentace projektu Trúba od Ing. Arch. Kamila Mrvy.
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➣ MoÏnost nahlédnutí do v˘roben ·trambersk˘ch u‰í na námûstí
➣ Ukázka odpadov˘ch dfievûn˘ch rour ze ·tramberka s v˘kladem
➣ Doprovodné tiskoviny — povûsti s tématikou nejstar‰ích dûjin a k nim souvisejících památek
ve ·tramberku, pohádky a povûsti ze ·tramberka, kde hraje roli nejstar‰í historie
➣ Doprovodné tiskoviny se struãnou historií jednotliv˘ch zpfiístupnûn˘ch památek
➣ V nedûli 12. 9. 11.00 hod. koncert dechového orchestru Dabrova Gornica z Polska
➣ V sobotu 11. 9. otevfiená Radvanická ‰tola
➣ Zpfiístupnûna v˘stava 90 let skautského hnutí ve ·tramberku v chatû Dr. Hrstky — hrad ·tramberk
➣ Novû nainstalována stálá expozice k historii Trúby a hradu ·tramberk

Pfiipravujeme
CO NÁM TùLO ¤ÍKÁ (2. vydání) ✿ LÁSKA – CESTA KE ZDRAVÍ I K BOHU ✿ PRVKY, BYLINY
A VITAMINY TROCHU JINAK ✿ POHLAZENÍ PRO DU·I ✿ ¤Eâ SRDCE ✿ DAR ZDRAVÍ ✿ TOBù
P¤EDNÁ·KA:
Miroslav Hrabica
znám˘ moravsk˘ autor knih o zdraví a lidském hledání, kter˘ také dobr˘m slovem,
radami i laskav˘ma rukama pomáhá trpícím ke zdraví a ‰tûstí
O PRVCÍCH A VITAMINECH A JEJICH VLIVU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ I JEDNÁNÍ
O vyzafiování prvkÛ, vitaminÛ i bylin a o dopadu jejich uÏívání na lidské my‰lení a jednání. âím
se kdy a proã léãit i co k obvyklé léãbû je‰tû pfiidat. Vliv stravy, pohybové aktivity i prostfiedí, v nûmÏ
se ãlovûk ãasto nachází, na jeho náladu, slova i jednání. Vazby jist˘ch orgánÛ a onemocnûní. Pohlazení du‰e slovem, odpovûdi na dotazy.
MÍSTO KONÁNÍ:
Kulturní dÛm
Námûstí 10 (naproti hotelu ·ipka)
·TRAMBERK

DATUM A âAS:
ãtvrtek 21. fiíjna 2010.
17.15—19.30 hod.
vstupné: 60 Kã

BLIÎ·Í INFO: 602 600 937, 556 852 056, www.hrabica.unas cz
Nedûle 12. 9. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

ZÁLOÎNÍ PLÁN

Program kina Štramberk
NA MùSÍC ZÁ¤Í

Romantick˘ / Komedie USA, 106 min., titulky, pfiístupn˘
Zoe (Jennifer Lopez) uÏ pfiestáva bavit mnoÏství
obyãejn˘ch nezávazn˘ch schÛzek. Proto se rozhodne stát matkou na pln˘ úvazek. V den umûlého oplodnûní ale potkává muÏe snÛ: Stana (Alex
O'Loughlin). Av‰ak v‰echno se zvrtne, kdyÏ ji lékafii oznámí, Ïe se oplodnûní podafiilo. Tak zaãíná
komedie plná Zoein˘ch chyb. A to jen proto, aby
zakryla poãáteãní znaky tûhotenství.

Nedûle 5. 9. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Nedûle 19. 9. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

TOY STORY 3, Pfiíbûh hraãek

PRINC Z PERSIE: Písky ãasu

Anim. / Dobrodr. / Kom. / Rod. USA, 103 min.
Zápletka filmu je prostá: oba zmínûní hrdinové
jsou spolu s ostatními hraãkami odevzdáni do dûtské ‰kolky poté, co jejich velk˘ kamarád Andy dospûl a odchází z domova na vysokou ‰kolu.

DobrodruÏn˘ velkofilm, 116 min., titulky, od 12 let
Dûj filmu se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustil˘ princ Dastan je nucen spojit své síly s tajemnou
princeznou Taminou a spoleãnû se pokusit porazit temné síly v honbû za prastarou d˘kou, která
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je schopna ovládat písky ãasu. Hrají: JAKE GYLLENHAAL a GEMMA ARTERTON.
Nedûle 26. 9. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Twilight sága: ZATMùNÍ
Akã. / Rom. / Hor. / Thril. USA, 124 min., od 15 let
Osud Belly se line zvlá‰tními cestami. Edward, její
láska je opût s ní… Ale není to jako dfiív, Bellino srdce uÏ nepatfií jen jemu. Do jejího Ïivota vstoupil Jákob, její nejlep‰í pfiítel, kterého také miluje, ale jinak. Jákob, posedl˘ láskou k Belle, také není jen
obyãejn˘ ãlovûk, ale vlkodlak. Bella miluje dvû osoby, které jsou nepfiátelé jiÏ pokolení. Bellu sÏírá svûdomí, nedokáÏe se rozhodnout ani pro jednoho
z nich. Hrají: Robert Pattinson, Ashley Greene.

NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
KÁJÍNEK; KVùT POU·Tù; SOLOMON
KANE; âARODùJÒV UâE≈; ZATÍM
SPOLU, ZATÍM ÎIVÍ

Inzerce
• Tradiční prodej brambor na zimní uskladnění
Michal Dostál, Dolní 217, Štramberk
tel. 603 562 087, 737 473 300

Prodám chladniãku
o obsahu 50 l,
témûfi nepouÏívanou.
Cena dohodou.
Tel. 736 775 095.
Prodám
2 kusy prosklených
kovových skříní,
v = 200 cm, š= 100 cm,
h = 60 cm, 6 polic,
barva bílá i jednotlivě.
Cena dohodou.
Tel. 736 775 095.

Opravte si telefonní ãíslo!
Masérské, rekondiãní a regeneraãní sluÏby
vám nabízí Michaela.
Objednávky jen telefonicky
na tel. ã.: 606 905 954 Michaela Najvarová
Najdete mne na adrese
·tramberk – Libotín 926.
Kdo nemá moÏnost se ke mû dostavit,
za poplatek 50 Kã pro nûj dojedu
i odvezu zpût.

Hanzlíková Naďa
vás všechny zve
na výprodej zboží
na Náměstí 13 ve Štramberku,
který stále trvá
až do vyprodání zásob.
Slevy až 50 %.
Otvírací doba:
Po zavřeno
Út—Pá 8.30—16.30 hod.
So 10—16 hod.
Ne 10—16 hod.
Ukončení prodeje 30. září 2010.
Děkujeme všem zákazníkům
za dlouholetou přízeň
a nákup u nás.
Naďa Hanzlíková

Od 1. 10. 2010
pronajmu
nebytové prostory (45 m2)
ve Štramberku
na náměstí (nynější textil).
Tel. 731 588 058
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ZÁ¤Í 2010

28. záfií 2010 od 17.00 do 19.00 hod.

Studio psychické relaxace v Kopfiivnici
vás zve dne

ZáÏitkov˘ semináfi
s Mgr. Janou POVALOVOU
na téma:
„Enkaustické malování s razítky“
místo konání: budova Medical Care Centre
(budovy b˘valého MÚ, 4. Patro)
kapacity: max. 10 (pfiihlá‰ky na níÏe
uvedené kontakty do 24. 9. 2010)
program: S krásn˘mi barvami a svûtlem
zaÏijeme mnohá pfiekvapení.
Malování si tentokrát zpestfiíme
enkaustick˘mi razítky, které dodají
obrázkÛm nov˘ dech.
kontakt: Mgr. Jana Povalová, MBA
mail: studio.relaxace@gmail.com
tel.: 602 600 937, 556 852 056

21. záfií 2010 od 15.00 do 17.00 hod.
a od 17.30 do 19.30 hod
Na záÏitkov˘ pracovní semináfi s floristkou
Pavlínou VITKOVOU z Tfiince
na téma: „Kouzeln˘ podzim“
místo konání: budova Medical Care Centre
(budovy b˘valého MÚ, 4. Patro)
kapacita: max. 10 (pfiihlá‰ky na níÏe
uvedené kontakty do 16. 9. 2010)
program: Inspirací vám mÛÏe b˘t
kvûtinov˘ trend leto‰ního podzimu.
kontakt: Mgr. Jana Povalová, MBA
mail: studio.relaxace@gmail.com
tel.: 602 600 937, 556 852 056
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