INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 3/ 2004

…z jednání rady
Koneãnû skonãila (snad, asi opravdu,
nebo Ïe by snad ne?) ta krásnû bílá zima
a nastává ãas barevn˘ch variací jara. Samozfiejmû, duben je mûsíc ‰pr˘mafi, máme se proto na co tû‰it. MÛÏe pr‰et, nebo
b˘t vedro, ale mÛÏe b˘t i zima, sníh
a mráz. Pranostiky nás také matou, protoÏe alibisticky poãítají se v‰emi moÏnostmi: „Duben — za kamny budem.
NechÈ si duben sebelep‰í b˘vá, ovãákovi
hÛl pfiec jen se zasnûÏívá. Na mokr˘ duben — such˘ ãerven. Teplé de‰tû v dubnu,
teplé dny v fiíjnu. V dubnu hrom, nebojí
se mrazu strom. Je-li v dubnu krásnû
a povûtfií ãisté, bude kvûten nepfiíjemn˘
jistû.“ No a pak si vyberme!
Rada mûsta na svém 22. zasedání mûla
ale úplnû jiné starosti, neÏ se zab˘vat poãasím. V hlavních bodech vzala na vûdomí pfiedloÏené zprávy vedoucího finanãního oddûlení Ing. Josefa Babulíka, a to
zprávu o hospodafiení mûsta za rok 2003
s pfiipomínkami, kontrolu plnûní rozpoãtu mûsta v roce 2004, rozpoãtové opatfiení ã. 1/2004 a v‰echny tfii zprávy doporuãila zastupitelstvu mûsta ke chválení. Rada projednávala také stavební akce roku
2004, které pfiedloÏili investofii mûsta
âestmír Bár a Jan Kozlovsk˘. Také tuto
zprávu rada doporuãila zastupitelstvu ke
schválení s pfiipomínkami.
Rada mûsta uloÏila úkoly vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu
a cestovního ruchu Vûfie Michnové, aby
spolu s pfiedsedou komise kulturní a cestovního ruchu Antonínem Kramoli‰em
zpracovali zadání a podmínky v˘bûrového

fiízení na provozovatele areálu hradu
·tramberk, dále Ing. Josefu Babulíkovi,
vedoucímu finanãního oddûlení a znovu
Vûfie Michnové dÛraznû upozornit nájemce v provozovnách v areálu hradu ·tramberka na dodrÏování platn˘ch nájemních
smluv v leto‰ní turistické sezonû. Dále
uloÏila Ing. Babulíkovi vyvolat jednání
s institucemi a podnikateli ve vûci vymáhání úãetních pohledávek a aktualizovat
je k termínu 30. 6. 2004 a vedoucímu bytové správy Karlu Baarovi provést dÛraznou písemnou urgenci u v‰ech dluÏníkÛ
v nájemních bytech mûsta, podrobn˘ rozbor a návrh fie‰ení.
V organizaãních, majetkoprávních záleÏitostech byly schváleny pronájmy nebytového prostoru, pronájem pozemku
a byla schválena smlouva o spolupráci na
akci 11. ‰ermífiské klání s dobov˘m jarmarkem. Nebyl schválen pronájem JaroÀkovy útulny a celého areálu hradu ·tramberka Ïadateli.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila termín konání a program 8. zasedání Zastupitelstva mûsta
·tramberka, a to 22. 3. 2004 v 16.00 hod.
v sále Kulturního domu. Byla schválena
finanãní spoluúãast na pofiádání ‰ermífisk˘ch slavností a v˘sledek v˘bûrového fiízení na dodavatele na akci Rekonstrukce
a pfiestavba Z· ·tramberk. Zvítûzila stavební firma STAVOKOMP, stavební a. s.
Karviná – Hranice.
Nebyl schválen poÏadavek nájemce
Chaty dr. Hrstky na opravu sociálního zafiízení a kuchynû v tomto objektu, ani finanãní v˘pomoc soukrom˘m podnikatelÛm na opravu rodinného domku za úãe-

lem podnikání, ani zámûr na prodej a nákup kuchyÀského zafiízení v objektu penzionu Stará ‰kola. Josef Va‰ek, vedoucí
oddûlení Technické správy mûsta ·tramberka, dostal úkolem provést opravu vefiejného WC v areálu hradu. Rada odvolala Bohuslava Majera z komise rozvoje
a dopravy v souladu se zákonem o obcích.
Je‰tû bych vás ráda informovala o nûkter˘ch zmûnách na Mûstském úfiadu ve
·tramberku.
Investor pan âestmír Bár se rozhodl jít
do dÛchodu, a tak na jeho místo byl jmenován pan Jan Kozlovsk˘. V˘bûrové fiízení na funkci referenta státní správy a samosprávy na úseku Ïivotního prostfiedí,
silniãního hospodáfiství a dopravy vyhrála
Mgr. Radka Krysová, která není na‰im
vûrn˘m ãtenáfiÛm neznámá, neboÈ uÏ po
dobu deseti mûsícÛ pí‰e rubriku Ekologické okénko v na‰ich ·trambersk˘ch novinkách. Na místo stavebního referenta se
vrátila paní Petra Kuchafiová, sekretáfiskou práci a podatelnu u pana starosty
má na starosti paní Zdena Bártlová
a v mûstské pokladnû je paní Marie Bárová. Také na Bytové správû máme nového
zastupujícího vedoucího pana Karla Baara a paní Karlu Procházkovou, také na zástup. V‰echny ostatní jsme vám uÏ pfiedstavili v minulosti. Zmûna je Ïivot, Ïivot
je zmûna a jak praví lidové pfiísloví: „Má‰
mne, nedbá‰ mne, ztratí‰ mne, pozná‰
mne.“ A protoÏe uÏ nastalo astronomické
jaro, pfieji vám v‰em hodnû sluníãka a jarní pohody.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
15. bfiezna se ãlenové zastupitelstva se‰li na mimofiádném zasedání, aby mohly
b˘t projednány a posunuty k zahájení dvû
dÛleÏité investiãní akce, a to Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Základní ‰koly
·tramberk a Areál rekreace a relaxace Libotín – ·tramberk. Zastupitelé schválili
smlouvu i s dodatkem s firmou STAVOKOMPT, stavební a. s. na dodávku stavby
Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z·
·tramberk a zmocnili starostu mûsta
k podpisu obou dokumentÛ. Dále byla
schválena dohoda o provádûní geologick˘ch prací pro dokonãení stavebního fiízení Areálu rekreace a relaxace Libotín –
·tramberk s firmou GHE, a. s. Ostrava
a smlouva s toutéÏ firmou na provedení
dlouhodobé ãerpací zkou‰ky vrtu v areálu
koupali‰tû. Také v tomto pfiípadû zastupitelstvo zmocnilo starostu Ing. Jana Sochu k podpisu tûchto dokumentÛ.
22. 3. 2004 bylo fiádné 8. zasedání Zastupitelstva mûsta ·tramberka. V hlavních bodech byly projednány finanãní záleÏitosti mûsta, jednak plnûní rozpoãtu
mûsta v roce 2004 a rozpoãtové opatfiení
a jednak seznam pfiedloÏen˘ch, finanãnû
kryt˘ch stavebních akcí v roce 2004 a obû
zprávy byly schváleny. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti rady za
uplynulé období, tj. od prosince 2003 do
dubna 2004, hospodafiení mûsta ·tramberka na rok 2003, rozbor trestné ãinnosti za rok 2003 se zamûfiením na území na‰eho mûsta, zprávu o ãinnosti stráÏníkÛ
Mûstské policie a také informaci o ãinnosti komise k projednávání pfiestupkÛ.
V organizaãních záleÏitostech zastupitelé schválili odprodeje pozemkÛ i jeden
odkup pozemku v lokalitû Zauliãí, kde
bude zfiízena autobusová ãekárna a nebyl
schválen jeden pfievod pozemku.
Zastupitelstvo schválilo zfiízení nové
ulice s názvem Horeãka a také pfiíspûvky
z rozpoãtu mûsta pro Ïadatele v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2004.
Vûra Michnová
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Ekologické okénko

Na slovíãko…
paní Kvasniãková…
Dnes jsem se zastavila na slovíãko u paní Mgr. Pavlíny Kvasniãkové, nejmlad‰í
ãlenky Rady mûsta ·tramberka a pfiedsedkynû komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské. Je absolventkou oboru rekreologie na Univerzitû Palackého
v Olomouci, takÏe toho o sportu i volném
ãase ví dost a dost.
1. Co si myslíte, jaké nové moÏnosti
ve sportu a vyuÏití volného ãasu s sebou
pfiinese rekonstrukce tûlocviãny?
Zlep‰ení úrovnû sportování a v‰eho, co
s tím souvisí. A hlavnû pfiístavbou malé
tûlocviãny bude tûlocviãna vyuÏívaná více
vefiejností, dosud se jednalo spí‰e o oddíly, které se sportu vûnují závodnû.
2. Jakou máte pfiedstavu o sportu
a volnoãasov˘ch aktivitách v na‰em mûstû do budoucnosti?
Pfiedstavu mám krásnou. V kaÏdé lokalitû krásné dûtské hfii‰tû, které bude
opravdu slouÏit dûtem a ne napfi. k venãení psÛ. Nádherné koupali‰tû, víceúãelov˘
areál z na‰í tûlocviãny, kter˘ je ve stfiedu
mûsta a je dostupn˘ tedy v‰em ze v‰ech
koutÛ ·tramberka. Spoustu akcí pro na‰e
nejmen‰í a jejich rodiãe. Zapojit i dospûlé
do dovádûní jejich dûtí a docílit toho, aby
velcí vûdûli, co dûlají jejich „malí“ a „malé“, aby zjistili, Ïe velcí umí b˘t také „mal˘mi“.
3. V ãem vidíte rezervy v oblastech
spojen˘ch s voln˘m ãasem a jak˘m zpÛsobem zapojit více mládeÏ?
Rezervy jsou vlastnû rozdíl mezi realitou a mojí pfiedstavou. Doufám a snaÏím
se, aby se rozdíl stále zmen‰oval. Jak zapojit mládeÏ? Motivovat, motivovat a zase
motivovat, i kdyÏ je to stále tûÏ‰í. A taky
neustrnout na vûtû: „Co dûlá mládeÏ teì,
to za nás nebylo.“ Nesuìme je, ale pochopme je. KdyÏ je pochopíme, tak myslím, Ïe za námi pÛjdou.
Dûkuji za ãas i odpovûdi.
V. M.

Ekologické desatero se pfiiblíÏilo ke
svému konci. Od kvûtna jste si mohli ãíst
o tom, jak mÛÏete pomoci zlep‰ovat Ïivotní prostfiedí v mnoha oblastech — mûli jsme tu nûkolik témat: voda, konzum,
energie, ovzdu‰í, odpady, doprava, zahrada, strava, zdraví, a to poslední, dne‰ní,
téma zní:
SOUNÁLEÎITOST aneb jedinou biosféru k Ïití míti bude‰
Pfied deseti ãi dvaceti lety jen hrstku
zelen˘ch podivínÛ trápilo vûdomí, Ïe ub˘vá mot˘lÛ, voda v lesních studánkách uÏ
vût‰inou není k pití, Ïe mnohé dûti dávají
pfiednost sezení pfied televizí pfied záÏitky
z procházky po lese. âas dal za pravdu
tûm, ktefií „obtûÏovali“ své okolí napfiíklad
nevábn˘mi vizemi o prodeji pitné vody.
Nûkteré pfiedpovûdi byly mnohonásobnû pfiekonány skuteãností a my mÛÏeme
sly‰et o ztenãující se ozónové vrstvû, která chrání v‰e Ïivé, o neustálém kácení
tropick˘ch pralesÛ, o globálním oteplování,…
Pochopit rozumem a odsuzovat slovy
trápení Zemû v‰ak nestaãí. Úcta k Ïivotu
celé planety Zemû není jen záleÏitostí rozumu, ale i otázkou citu, pokory a dobré
a silné vÛle. Svou odpovûdnost za souãasn˘ stav Ïivotního prostfiedí musíme pfiijmout a projevovat kaÏdodenními skutky,
kter˘mi dokáÏeme sami sobû, Ïe to napfiíklad s pfiehodnocením na‰í spotfieby myslíme váÏnû. Tedy — mysleme na Zemi,
zaãnûme u sebe.
TakÏe opût je na fiadû pár praktick˘ch
návodÛ k tématu SOUNÁLEÎITOST.
• Citová a estetická stránka lidského
Ïivota je velmi dÛleÏitá, stejnû jako pfiiznání si spoluzodpovûdnosti za stav Ïivotního prostfiedí. Bez základních znalostí
pfiírody v‰ak mnohé nelze pochopit. SnaÏíme se tedy roz‰ifiovat své ekologické
znalosti ãetbou, sledováním pfiírodovûdn˘m programÛ, ale zejména pobytem
v pfiírodû.
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• NeÏ pofiídíme dûtem jakékoli domácí
zvífiátko, peãlivû zváÏíme, zda jsme opravdu schopni zajistit celoroãní soustavnou
péãi. V opaãném pfiípadû jde spí‰e o trápení (v‰ech zúãastnûn˘ch).
• Jsou-li k tomu v‰echny potfiebné podmínky, pak pro zu‰lechÈování vztahu dûtí
k pfiírodû má velk˘ v˘znam souÏití s chovan˘mi Ïivoãichy. Soustavná (a rodiãi
vlídnû kontrolovaná) péãe o kfieãka, koãku ãi pakobylku vychovává dûti k odpovûdnosti. V˘bûrem zvífiecího kamaráda
z útulku mÛÏeme napravit, co jiní svou
bezcitností napáchali.
• K péãi o psa patfií i úklid jeho exkrementÛ na vefiejn˘ch prostranstvích. Vodit
psy na dûtská hfii‰tû je z hygienického
i lidského hlediska bezohledné vÛãi dûtem.
• I pokojové rostliny potfiebují na‰i péãi a mnozí pûstitelé potvrdí, Ïe nejen
správná zálivka je dÛleÏitá pro Ïivot rostliny. UÏ i vûdci dokázali, Ïe rostliny lépe
prospívají v harmonickém prostfiedí.
• Okra‰lovat nejbliÏ‰í okolí svého bydlení pûstuje v nás i na‰ich dûtech mnohdy
uÏ uhasínající smysl pro krásu a tvofiivost. I ve ·tramberku je na‰tûstí spousta
lidí, ktefií svou energii vûnují péãi o záhonky a truhlíky a tím dûlají radost nejen
sobû, ale i druh˘m. (Dûkujeme, paní Bergerová)

• VyuÏíváme kaÏdé pfiíleÏitosti k pobytu v pfiírodû a k jejímu vnímání v‰emi
smysly. âich a hmat mohou prozradit
mnohem více neÏ zrak, kter˘ nás mÛÏe
‰álit. Vnímav˘m náv‰tûvníkÛm nabízí —
hlavnû teì z jara — pestré koncerty.
• Svá tábofii‰tû v pfiírodû opou‰tíme
v lep‰ím stavu, neÏ jsme je nalezli.
• Nepodporujeme kupãení se v‰emi
pfiírodninami, aÈ jde o mot˘ly, snûÏenky
z volné pfiírody ãi zkamenûliny.
• Odpadky z na‰eho pobytu v pfiírodû,
kromû tûch které shnijí, si vezmeme zpût
do civilizace.
• Zoologické zahrady jsou sv˘m zpÛsobem rozporuplné z hlediska ochrany pfiírody. Je pravda, Ïe mnoho druhÛ zvífiat
bylo zachránûno díky zoologick˘m zahradám (napfi. kÛÀ Pfievalského), slouÏí téÏ
jako útoãi‰tû pro zvífiata zabavená pa‰erákÛm a jako pomoc handicapovan˘m jedincÛm. Také vzdûlávací role není zanedbatelná. Trend zoologick˘ch zahrad
v posledních letech je na‰tûstí ve sniÏování poãtu jedincÛ a druhÛ ve snaze zajistit
jim lep‰í podmínky. Vût‰inou zde v‰ak
pfiichází o moÏnost Ïít Ïivotem, kter˘ odpovídá potfiebám druhu (napfi. vlk za den
urazí více neÏ 20 km a teritorium vlãí
smeãky má rozlohu 70 m2).
• Je‰tû víc problematické z hlediska
ochrany zvífiat jsou cirkusy.
• Profesor Erazim Kohák se zam˘‰lí
nad problémem, v ãem ãlovûk bere svou
jistotu nadfiazenosti: „…âi mûli bychom
posuzovat druhy podle toho, jak prospívají svûtu jako celku? V tom pfiípadû bychom museli povaÏovat lidstvo za poklesl˘ druh, kter˘ vykácel lesy, zamofiil
ovzdu‰í a otrávil vodu, a to jen ve vlastním sobeckém zájmu!…“
• Sv˘m kaÏdodenním jednáním mÛÏeme sníÏit svoji spoluzodpovûdnost za krutosti páchané na zvífiatech napfi. tím, Ïe si
budeme vybírat v˘robky z ekologického
zemûdûlství, ignorujeme krokod˘lí kabelky, koÏe‰iny…
• SnaÏíme se pfiizpÛsobovat své konzumní nároky i zvyklosti, aby ná‰ zpÛsob
Ïivota byl skromnûj‰í a tím i ekologicky
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únosnûj‰í. Také dobré mezilidské vztahy
a vzájemná ohleduplnost zejména k dûtem a star˘m lidem rozhodnû patfií ke
zdravému Ïivotnímu prostfiedí a kultufie
národa.
Poslední ãást Desatera domácí ekologie
je tedy u konce. Mohli jste se seznámit
s praktick˘mi návody k rÛzn˘m tématÛm. Cílem tohoto cyklu nebylo volání po
návratu do jeskynû, ani o Ïivot pln˘ úzkosti, zda jsme po cestû do práce neza‰lápli mravence ãi nesvítili ani o minutu
déle neÏ bylo nutné. ·lo o snahu ukázat,
Ïe Ïivotní styl dne‰ka: kup — spotfiebuj
— vyhoì — utíkej (tedy jeì) pro nové —
a opût znova, protoÏe tolik Ïádané ‰tûstí
nepfiichází — je ne‰etrné k Ïivotnímu
prostfiedí. Zejména kvÛli generacím, jeÏ
pfiijdou po nás.
Stav Ïivotního prostfiedí mÛÏe ovlivnit
kaÏd˘. V‰ude se totiÏ topí, vafií, koupe, pere, vyuÏívá spoustu materiálÛ, paliv, elek-

tfiiny a vytváfií se spousty odpadkÛ. Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe zhruba 30 % podílu
na zneãi‰tûní prostfiedí nesou domácnosti a provoz soukrom˘ch automobilÛ.
Není jednoduché zmûnit své dlouholeté návyky razantnû ze dne na den a ani to
není nutné. Myslím si, a i s rozhovorÛ
s Ale‰em Máchalem, kter˘ je autorem
knihy, ze které jsem ãerpala, Ïe je dÛleÏitûj‰í mûnit své jednání postupnû a z vlastního pfiesvûdãení.
Pokud jsou mezi vámi lidé, které tato
problematika zajímá a chtûli byste si
o tom pfieãíst víc, mûstská knihovna objednala 2 knihy Desatera domácí ekologie
a já mám také 1 v˘tisk. Aã jsem zaãala
psát jako ãlenka komise Î. P., od 1. 3.
jsem na MûÚ ve ·tramberku, kde mám na
starosti Ïivotní prostfiedí a dopravu a ráda
kníÏku zapÛjãím.
Heslo tohoto tématu zní:
Na této planetû jsme jen spolubydlící.
Pfiipravila Mgr. Radka Krysová

Informace oddûlení technická správa
Technická správa oznamuje obãanÛm, Ïe v níÏe uveden˘ch dnech bude provádûn
svoz velkoobjemového odpadu. Jedná se o tyto dny
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pondûlí
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pondûlí
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pondûlí

13. 4.
14. 4.
15. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
26. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
3. 5.

Bafiiny — za prodejnou Zeleniny
Kozina — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Paneláky — za benzinkou
DráÏné — u obchodu
NádraÏní ulice — Malé kor˘tko
Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Zauliãí — u staré po‰ty
Námûstí — pod starou ‰kolou
Dolní ulice — u Klime‰Û
Hornychovice — ve dvofie
Závi‰ická ul. — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Libotín — 12.00—14.00 Finské domky, 14.00—16.00 u b˘valé
prodejny

Svoz budou provádût pracovníci technické správy vozidlem AVIA vÏdy od 12.00 do
16.00 hodin. Na vozidlo je zakázáno ukládat odpad z domácností a nebezpeãn˘ odpad.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS
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Odborní lesní hospodáfii —
správní obvod mûsta Kopfiivnice
Pan Petr Hrub˘ — k. ú.
Îenklava, ·tramberk, Kopfiivnice, Vlãovice,
Závi‰ice, Pfiíbor, Prchalov
Pan Drahoslav Budák — k. ú.
Mni‰í, Drnholec n. L., Vûtfikovice u L.,
Pfiíbor – Hájov, Klokoãov, Katefiinice,
Skotnice, Trnávka, Mo‰nov, Harty, Petfivald, Petfivaldík
Odborní lesní hospodáfii jsou pracovníci Lesní správy Fren‰tát pod Radho‰tûm,
U Siberie 960, 744 01 Fren‰tát p. R. —
tel. 556 836 048.

Odborn˘ lesní hospodáfi
§ 37
§ 37 (1) Hospodafiení v lesích je vlastník lesa povinen zaji‰Èovat v souãinnosti
s odborn˘m lesním hospodáfiem. Odborn˘ lesní hospodáfi zabezpeãuje vlastníku
lesa odbornou úroveÀ hospodafiení v lese
podle tohoto zákona a právních pfiedpisÛ
vydan˘ch k jeho provedení.
§ 37 (2) Odborn˘m lesním hospodáfiem
mÛÏe b˘t fyzická osoba nebo právnická
osoba, která má k této ãinnosti licenci
udûlenou orgánem státní správy lesÛ podle hlavy ‰esté tohoto zákona.

du pÛsobnosti tohoto orgánu: to neplatí
v pfiípadû obhospodafiování vlastního majetku.
§ 37 (5) KaÏdou zmûnu v osobû odborného lesního hospodáfie je vlastník lesa
povinen oznámit do 30 dnÛ orgánu státní
správy lesÛ.
§ 37 (6) Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáfie sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního hospodáfie právnická osoba,
která v urãeném území vykonává právo
hospodafiení ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesÛ nerozhodne o povûfiení jiné právnické nebo fyzické osoby.
§ 37 (7) Náklady na ãinnost odborného
lesního hospodáfie hradí vlastník lesa: náklady na ãinnost odborného lesního hospodáfie vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou podle odstavce 6 hradí
stát.
§ 37 (8) Ministerstvo stanoví právním
pfiedpisem podrobnosti o zpÛsobu v˘poãtu nákladÛ na ãinnost odborného lesního hospodáfie v pfiípadech, kdy jeho ãinnost hradí stát.

§ 37 (3) Vlastník lesa má právo vybrat
si odborného lesního hospodáfie: jeho
jméno je povinen oznámit orgánu státní
správy lesÛ. Vlastník lesa, kter˘ hospodafií podle plánu (§ 24 odst. 3), je povinen
uzavfiít s odborn˘m lesním hospodáfiem
smlouvu o v˘konu ãinnosti podle odstavce 1.
Pokud splÀuje podmínku odborného
lesnického vzdûlání a odborné lesnické
praxe (§ 42), mÛÏe vlastník lesa v lesích
ve svém vlastnictví vykonávat ãinnost odborného lesního hospodáfie sám i bez
udûlení licence.
§ 37 (4) âinnost odborného lesního
hospodáfie nemÛÏe vykonávat zamûstnanec orgánu státní správy v lesích v obvo·tramberské novinky 6

Informace oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu
Oddûlení KSVVâCR sdûluje, Ïe je moÏné si v Kulturním domû na Námûstí v ãp.
10 a 11 pronajmout za úplatu prostory zasedací místnosti, kuchyÀky i sálu na pofiádání men‰ích spoleãensk˘ch akcí, oslav, schÛzí, pfiedná‰ek a semináfiÛ, prodejních akcí apod. BliÏ‰í informace o voln˘ch termínech a ceníku podá vedoucí
OKSVVâCR Vûra Michnová, tel. 556 812 085.

Inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách:
— celá strana A5
800 Kã
— 1/2 strany A5
400 Kã
— 1/4 strany A5
200 Kã
— 1/8 strany A5
100 Kã
— nebo za 1 fiádek
15 Kã
V provozovnû Mûstského informaãního centra v Muzeu ZdeÀka Buriana,
Zauliãí 456, nabízíme pro vefiejnost tyto sluÏby:
Informace – zdarma
Prodej propagaãních materiálÛ, pohlednic, upomínkov˘ch pfiedmûtÛ apod.
Zálohování foto na CD–R z digitálních fotoaparátÛ za 97 Kã
— 100 MB za 11 Kã a 20 Kã medium (CD)
Vefiejnû pfiístupn˘ internet:
— za 15 min.
— za 1 hod.

7,50 Kã
30,— Kã

Kopírování listin a tisk z PC:
— A4 jednostrannû
— A4 oboustrannû
— A3 jednostrannû
— A3 oboustrannû
— samolepky na CD(2)

1,50 Kã
2,50 Kã
3,— Kã
5,— Kã
16,— Kã

V provozovnû Mûstské knihovny, Námûstí ãp. 18
— vefiejnû pfiístupn˘ internet
— za 1 hod. 30 Kã
— ãtenáfii Mûstské knihovny, ktefií mají zaplacen˘ ãlensk˘ poplatek, mají slevy:
— dûti za 1 hod.
15 Kã
— dospûlí za 1 hod.
20 Kã
— kopírovací sluÏby a tisk z PC pouze formát A4
— jednostrannû
1,50 Kã
— oboustrannû
2,50 Kã
·tramberské novinky 7

Hledáme a tû‰íme se
na nové kamarády

pomoc pfii organizaci ma‰karního plesu
a vûfiíme, Ïe se v‰ichni bavili a domÛ si
odnesli mnoho pfiíjemn˘ch záÏitkÛ.

Zápis dûtí k docházce do matefiské ‰koly na Zauliãí pro ‰kolní rok 2004—2005
bude probíhat cel˘ mûsíc duben pfiímo
v matefiské ‰kole na Zauliãí. Pfii zápisu je
tfieba pouze vyplnit „Pfiihlá‰ku“, která obsahuje základní údaje o dítûti vãetnû rodného ãísla. Pfiihlá‰ku moÏno vyplnit pfiímo na místû.

O t˘den pozdûji — v sobotu 13. 3. 2004
— se to v Z· ·tramberk zase „hemÏilo“
mlad˘mi ‰achisty a ‰achistkami z celého
okresu Nov˘ Jiãín. Konala se tu totiÏ
okresní mládeÏnická liga v ‰achu. Na‰i
‰kolu reprezentovalo 5 ÏákÛ (P. Bayer
8. A, M. Milich 9. A, T. Hoìák 7. A, J. Monsport 2. tfi. a M. Dostál 2. tfi.). Nejlépe si
vedl Petr Bayer, kter˘ se umístil na
1. místû z poãtu 41 úãastníkÛ. Blahopfiejeme!

V pfiedvelikonoãním t˘dnu tj. 5.—9.
dubna 2004 je pro vás pfiipraven „T˘den
otevfien˘ch dvefií“. Kluci a holãiãky, vezmûte svoje maminky — tatínky a pfiijìte
si mezi nás pohrát, seznámit se s na‰imi
hraãkami a prostfiedím matefiské ‰koly.
Nejvhodnûj‰í doba k va‰í náv‰tûvû je od
7.00 do 10.00 hod. a odpoledne od 14.00
do 16.00 hod.
Pfiípadné bliÏ‰í informace rádi sdûlíme
na tel. ãísle 556 812 692.
Jste srdeãnû zváni do matefiské ‰koly
Zauliãí!
Za dûti a kolektiv M· Pavla Bergerová,
fiídící uãitelka

Bfiezen ve ‰kole…
Pokud jste v pátek 5. 3. 2004 zavítali
v odpoledních hodinách do sokolovny ve
·tramberku, mohli jste spatfiit princezny,
policisty, exotické taneãnice, rÛzná zvífiátka a jiná stvofiení. Ptáte se, jak je to
moÏné? Konal se zde totiÏ dûtsk˘ ma‰karní ples. Ten pro dûti pfiipravili zamûstnanci základní ‰koly, obou matefisk˘ch ‰kol
a Domu dûtí ve ·tramberku a v neposlední fiadû také rodiãe dûtí z jiÏ zmínûn˘ch
matefisk˘ch ‰kol. Malí náv‰tûvníci plesu si
mohli pofiádnû zaskotaãit na parketu pfii
hudbû, vyhrát v tombole, zasoutûÏit si.
A protoÏe jim pfii tom pofiádnû vyhládlo,
jistû uvítali obãerstvení v podobû sladkostí, párkÛ a nápojÛ, které si mohli koupit
v bufetu. Dûkujeme v‰em pofiadatelÛm za

Za Z· ·tramberk Jana Milichová

Den otevfien˘ch dvefií
Zaãátkem dubna si Matefiská ‰kola
·tramberk Bafiiny pfiipomene 45. v˘roãí
zahájení svého provozu. U této pfiíleÏitosti ‰kola pofiádá 6. 4. 2004 od 10.00 do
14.30 hod. „Den otevfien˘ch dvefií“.
Zveme v‰echny zájemce z fiad b˘val˘ch
spolupracovníkÛ, rodiãÛ a pfiátel k prohlídce ‰koly i dobov˘ch fotografií.
Pfiijìte si s námi zavzpomínat a podûlit
se o své záÏitky.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í dûti a zamûstnanci matefiské ‰koly.
Stanislava Juráková, M· ·tramberk Bafiiny

Policejní koutek
Pro vût‰inu z nás koneãnû pfii‰lo oãekávané jaro. Oteplilo se, sníh se ztratil bûhem dvou dnÛ. Pûkné poãasí láká k procházkám. BohuÏel po zimû nám zÛstaly
i nepfiíjemné pozÛstatky po na‰ich domácích mazlíãcích. Psí exkrementy jsou
snad v‰ude. StûÏují si v‰ichni spoluobãané od star‰ích lidí aÏ po maminky s mal˘mi dûtmi, které „to“ nejdfiív pfiinesou domÛ na botách. Proto jsme nekompromisnû zaãali postihovat v‰echny neukáznûné
majitele psÛ, ktefií po sv˘ch psech neuklí-
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zejí a nesbírají zmínûné exkrementy.
UpozorÀuji, Ïe pfiípady se nebudou fie‰it
domluvou, ale maximálním finanãním
postihem, s ãímÏ jsme uÏ zaãali.
Nyní vás chci seznámit s ãinností za
loÀsk˘ rok.
V roce 2003 stráÏníci MP ·tramberk
fie‰ili tyto pfiestupky:
— 251 dopravních pfiestupkÛ
— 20 pfiestupkÛ proti mûstské vyhlá‰ce
— 20 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ
— 2 trestné ãiny, pfiedáno PâR
— 3 pfiestupky pfiedané komisi pro projednávání pfiestupkÛ
— 20 odchytÛ volnû pobíhajících psÛ
umístûním do útulku ve Vlãovicích
nebo vrácením majitelÛm a fie‰eno na
místû
V blokovém fiízení stráÏníci uloÏili pokuty ve v˘‰i 21 000 Kã, z toho bylo na
místû zaplaceno v hotovosti 18 800 Kã.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk

Spoleãenská rubrika
Jubilanti

Narozené dûti v únoru
Timotej Mitura
Petr ·tichauer

Zemfielí v únoru
Petr Hanzelka
Renata Jan‰ová
Jan Socha

Program kina ·tramberk
na mûsíc duben 2004
Nedûle 11. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI
Komedie, 120 min, pfiístupn˘
Básníci Du‰ana Kleina a Ladislava Pecháãka trochu zestárli, ale zÛstal jim
smysl pro humor, sny a na‰tûstí i dÛvod
k Ïivotu.

v dubnu 2004
70 let

Franti‰ek VáÀa
Vlasta Hyklová

75 let

Anna Baarová
Anna Drozdová
Miloslava Vidliãková
Jifií Petrá‰
Valerie Melãáková
Jena Sopuchová

80 let

Emilie Maindoková
Blanka Hru‰kovská

81 let

Jan Hilsk˘
Oldfiich Vefimifiovsk˘
Ludmila Kvitová
Jindfii‰ka Gáberová

82 let

Ludmila BartoÀová

83 let

Marie Strnadlová

84 let

AneÏka Chalupová

Nedûle 18. 4. v 17.00 vst. 39 Kã
HLEDÁ SE NEMO
Animovan˘ pfiíbûh, 101 min, ãesk˘ dabing
I s malou rybiãkou mohou b˘t velké starosti. Nemo a jeho úÏasn˘ podmofisk˘
svût. Nejnovûj‰í film studií Disney a Pixar.
Nedûle 25. 4. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU
PILOU
Horor, 98 min, titulky, od 15 let
Film, kter˘ musíte vidût, i kdyÏ pfii nûm
budete zavírat oãi. Natoãen dle skuteãné
události, která se stala na podzim roku
1973. Policie tehdy objevila 33 obûtí.
VraÏdy tehdy otfiásly celou Amerikou.
NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
KILL BILL II, KAME≈ÁK II,
VÍTEJTE V DÎUNGLI, ÚSMùV MONY
LÍZY
·tramberské novinky 9

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce
Slavnostní otevfiení
hradu ·tramberka
Kastelán hradu ·tramberka
Pavel âern˘ vás srdeãnû zve
na slavnostní otevfiení hradu
dne 10. 4. 2004
Úvodní slovo pfiednese starosta mûsta
ing. Jan Socha a v dal‰ím programu
vystoupí Dûtsk˘ divadelní soubor
Pod vûÏí pod vedením Valérie Malíkové
a budou tam i stra‰idla.
Pfiijìte pob˘t a pobát se.

Starosta mûsta ·tramberka
zve ‰irokou vefiejnost
na vefiejné pfiedstavení
strategick˘ch projektÛ mûsta
Areál rekreace a relaxace Libotín
a Rekonstrukce a pfiístavba
objektÛ Z· ·tramberk
aneb
Kde na to vzít a nekrást
Akce se uskuteãní
v sále Kulturního domu
ve stfiedu 14. dubna 2004 v 16 hodin.
Projekty pfiedstaví jejich
autofii a poté mÛÏeme diskutovat
o jejich technickém fie‰ení
a zpÛsobu financování.
ZáleÏí-li vám na rozvoji mûsta,
pfiijìte.

Ve dnech 16. a 17. 4. 2004
probûhne v na‰em mûstû
Velikonoãní setkání Zobcománie
ve ·tramberku.
UÏ potfietí se u nás sejdou milovníci
hry na zobcovou flétnu
z celé republiky.

Mûsto ·tramberk
vás zve na vernisáÏ v˘stavy
ZDENùK BURIAN
A GUSTAV KRUM —
KNIÎNÍ A âASOPISECKÉ OBÁLKY
dne 17. 4. 2004 v 15.00 hodin
v Muzeu Zd. Buriana

Dne 17. 4. 2004
probûhne na území na‰eho mûsta
setkání turistÛ
Moravskoslezského kraje

Skupina scénického ‰ermu Allegros
a mûsto ·tramberk
vás zvou na

11. ·ermífiské klání s dobov˘m
jarmarkem
dne 24. dubna 2004
9.30 hod.
— historick˘ prÛvod mûstem
od restaurace Prosek
10.00 hod.
— slavnostní zahájení
10.00—12.00 hod.
— vystoupení skupin historického
scénického ‰ermu
a hudebních skupin
12.00—13.00 hod.
— soutûÏe pro dûti
13.00—16.30 hod.
— vystoupení skupin historického
scénického ‰ermu
a hudebních skupin
16.30 hod.
— spoleãné závûreãné vystoupení
v‰ech úãinkujících s ukázkami
muãení a muãících nástrojÛ
Vstupné: dospûlí 40 Kã, dûti 20 Kã
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Ze sportu

Upozornûní pro obãany
V souvislosti s pofiádáním 11. ‰ermífiského klání Ïádáme zdvofiile v‰echny obãany, ktefií si potfiebují v sobotu 24. 4.
2004 nakoupit a bydlí mimo Námûstí, aby
tak uãinili do 9.00 hod.
Jakmile historick˘ prÛvod dorazí na
Námûstí, bude tento prostor uzavfien.
Prosíme také v‰echny automobilisty,
jestli mohou, aby odloÏili cesty autem.
Dûkujeme za ochotu a pochopení
Mûsto ·tramberk

Co bylo a bude
v Chatû dr. Hrstky
Pfiedev‰ím bych se chtûl omluvit za to,
Ïe první víkend v bfieznu (tj. 6.—7. 3.) byla restaurace uzavfiena. Nebylo totiÏ ãím
topit a jestli si je‰tû vzpomínáte, bylo to
v dobû snûhové kalamity a ti co se na vrchol kopce vydali, mi snad dají za pravdu,
kdyÏ si dovolím tvrdit, Ïe se sem nedalo
vyjet. Za pomoci firmy Slumeko z Kopfiivnice, ktefií nám nakonec i to uhlí pfiivezli,
jsme uÏ dal‰í t˘den mohli znovu otevfiít.
28. 2. 2004 probûhly úspû‰nû v na‰í
restauraci první leto‰ní Zpívanky pod
Trúbou. Na tuto akci se se‰lo spousta lidí
a doufám, Ïe odcházeli spokojeni. Letos
by se Zpívanky mûly uskuteãnit zhruba
je‰tû 3´, o dni konání se obyãejnû dozvíte
z reklamy v Kopfiivnick˘ch novinách. Dále vás letos ãeká jeden aÏ dva Country veãery. První nemá je‰tû pevnû stanovené
datum, ale uvaÏujeme o víkendu 29. 5.
nebo 5. 6., a druh˘ bude v sobotu 14.
srpna. Rádi bychom jiÏ tradiãnû uskuteãnili oslavu dne dûtí a urãitû bude v prosinci Mikulá‰ská besídka. Oãekaváme
i dal‰í Vánoãní turnaj ve „·tramberském
volovi“.
Doufám, Ïe si z na‰ich akcí nûjakou vyberete a budeme se tû‰it na va‰i náv‰tûvu.
Provozovatel Hrstkovy restaurace Petr Borna

Judo
3. roãník Poháru Euroregionu Beskydy
v judu ÏákÛ a dorostu pofiadatelé pfiíli‰
nezvládli. Také novou, vcelku radikální
úpravu pravidel mládeÏnického juda,
nûktefií rozhodãí pfiíli‰ nezvládli.
Turnaje se zúãastnila sedmiãka nadûjí
‰tramberského juda a roz‰ífiila tak startovní pole asi na 250 závodníkÛ Moravy,
Slovenska a Polska. Suverénnû si vedl Radek Bár, kdyÏ jasnû zvítûzil v hmotnosti
do 55 kg. Také Mirek Ondrejka zvítûzil do
73 kg star‰ích ÏákÛ, kdyÏ ve finále porazil
oddílového kolegu Petra Bayera. Blízko
k finále mûl i Martin Kocourek do 50 kg
star‰ích ÏákÛ, kter˘ právû v rozhodujícím
zápase doplatil na v˘rok rozhodãích. Také
ostatní si vedli dobfie, ov‰em bez medailového efektu.
Za oddíl Juda ·tramberk Josef ·tábl

·tramberské snûhovánky
Leto‰ní zima nám dopfiála dostatek
snûhu, a tak se zrodil nápad uspofiádat
·tramberské snûhovánky v Národním sadu. My‰lenku operativnû a stfielhbitû
uskuteãnila vedoucí poboãky DDM ve ·tramberku Regina ·mahlíková, jejíÏ cesta od
nápadu ke skutku je kratiãká, a tak vznikly
snûhové sochy v podobû robota, snûhuláka, televizoru, kfiesla, medvûda, slona
a pyramidy. Akce se zúãastnilo 15 dûtí
a v‰em se to moc líbilo. Velká ‰koda,
Ïe ostatní nenechavci ze základní ‰koly
hned druh˘ den v‰echno zniãili. A tak dobr˘ nápad, skvûlá organizace a snaha nûkter˘ch jedincÛ skonãily obraznû ve stoupû.
V. M.

·ipky
V sobotu 20. 3. 2004
se v Obecní hospodû ve
·tramberku konal „Josefovsk˘ turnaj v ‰ipkách“ za rekordní úãasti 30 hráãÛ ze ·tramber-
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ka, Îenklavy a Kopfiivnice. Mrzí nás, Ïe
nepfiijeli hráãi z Ostravy. Na prvním místû se opût umístil Roman Hykel ze Îenklavy, kter˘ si odnesl krásn˘ Josefovsk˘ pohár, na druhém místû Pfiemysl Kvasniãka
ze ·tramberka a na tfietím Antonín
Cochlár ze ·tramberka a na ãtvrtém místû skonãil Tomá‰ Radko taky ze ·tramberka.

V˘hercÛm blahopfiejeme a podûkování
patfií v‰em sponzorÛm turnaje: Obecní
hospodû Lo‰ák ·tramberk, firmû Felis
Kvita Miroslav ·tramberk, Kotouãi
·tramberk, s. r. o., SOPO cukrárnû Lo‰áková ·tramberk, firmû Lokets s. r. o., Radegastu No‰ovice a Lesostavbám Fr˘dek–Místek.
Rudolf Kotonsk˘

Kam za sportem
·tramberská desítka XXIV. roãník silniãního bûhu
Závod pofiádá sportovní komise
pfii ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.
Sponzofii:
ZO OS KOVO Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.
KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
MUDr. Quarda Antonín
Datum:
sobota 17. dubna 2004 v 10.00 hodin
Místo:
tûlocviãna TJ Kotouã ·tramberk
Podmínky:
kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí a svou pfiipravenost
potvrdí podpisem pfii prezentaci
Prezentace:
do 9.45 hodin v tûlocviãnû TJ Kotouã ·tramberk
Kategorie:
„A“ muÏi do 39 let
„B“ muÏi 40—49 let
„C“ muÏi 50—59 let
„D“ muÏi nad 60 let
„E“ Ïeny
Startovné:
dospûlí 25 Kã, (ostatní 15 Kã)
Obãerstvení:
tepl˘ ãaj v cíli, ·tramberské u‰i
·atny, sprchy: u tûlocviãny TJ Kotouã ·tramberk
Ceny:
Odmûna pro první tfii bûÏce v kaÏdé kategorii, cena pro nejmlad‰ího
a nejstar‰ího úãastníka, prémie za pfiekonání traÈového rekordu 500 Kã,
pestrá tombola. Vyhodnocení, vãetnû pfiedání cen a v˘sledkov˘ch
listin probûhne do 20 minut po dobûhu posledního bûÏce.
Délka tratû:
10 km, smí‰en˘ terén s pfievahou silnice
Znaãení tratû: Ïluté ‰ipky, ãervené fáborky
TraÈov˘ rekord: muÏi Vesel˘ Petr 32:32,4 (1994)
Ïeny ·ádková Irena 37:58,0 (2002)
Rok 2003:
muÏi Maceãek Vlado 34:15
Ïeny Kvitová Renáta 43:03
Upozornûní:
bûÏí se za silniãního provozu, kaÏd˘ bûÏí na vlastní nebezpeãí!
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8. 4. 2004 vás DDM ·tramberk zve
na spoleãn˘ v˘stup na Javorník aneb
na 1. záchrannou expedici
(obyvatelé byli nakaÏeni
nebezpeãn˘m virem, kdo se chce
zachránit, podnikne s námi
dobrodruÏnou v˘pravu k prameni
Ïivé vody)
Sraz je na ‰tramberském vlakovém
nádraÏí a odjezd vlaku smûrem
do Vefiovic v 7.30 hod.
S sebou si vezmûte peníze na vlak,
svaãinu, dobré boty
a hlavnû dobrou náladu.
Za DDM ·tramberk Regina ·mahlíková

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
‚ ManÏel uÏ mûl po krk stálého komandování manÏelky a tak si za‰el k psychiatrovi a ten mu poradil, jak si budovat sebevûdomí a dal mu knihu
o asertivitû. MuÏ ji celou v autobuse
pfieãetl.
Pfiijde domÛ, postaví se do kuchynû
a spustí:
„Odteìka chci, abys vûdûla, Ïe JÁ jsem
pánem v tomto domû a MOJE slovo je
zákon. Pfiiprav mi dobré jídlo, bohat˘
dezert, po veãefii koupel a po koupeli… hádej kdo mû obleãe a uãe‰e…?“
„Nejspí‰ nûkdo z pohfiebního ústavu“,
odpoví Ïena.
‚ ManÏelsk˘ pár pfiijde do restaurace.
Pfiibûhne servírka: „Co si dáte?“
ManÏelka: „Párky“
Servírka: „A kfien?“
ManÏelka: „Kfien si dá taky párky.“
‚ Tfii kamarádi si povídají, co udûlají
s vánoãními odmûnami. První fiíká:
„Pracuji v Nûmecké bance, z vánoãní
odmûny si koupím auto a za zbytek
pojedu na dovolenou“.

Druh˘ povídá: „Pracuji v Daimler
Chrysler, za vánoãní odmûnu si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem svûta.“
Tfietí povídá: „Já pracuji v âeské spofiitelnû, za vánoãní odmûnu si koupím
svetr.“ A ostatní se ptají: „A co zbytek?“ „Zbytek mi na nûj pfiidají rodiãe“.
V. M.

Z ãinnosti místní skupiny
âeského ãerveného kfiíÏe
·tramberk
Dárcovství krve je velmi zásluÏná ãinnost ve spoleãnosti. KdyÏ daruje‰ krevskuteãnû nûkdy daruje‰ Ïivot. Ti, ktefií darují krev, jsou bezplatní dárci. Spoleãnost
a âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ je oceÀují jen ãestnû,
a to udûlením medaile prof. MUDr. J. Jánského. Za 10 bezplatn˘ch odbûrÛ se udûluje bronzová medaile, za 20 odbûrÛ
stfiíbrná a za je‰tû více zlatá.
I v na‰em mûstû máme takovéto dárce.
Jejich jména tímto zvefiejÀujeme, abyste
se o nich dozvûdûli. Touto formou jim
chceme podûkovat a popfiát do jejich
krásné ãinnosti hodnû elánu. Nositelem
stfiíbrné medaile je Karel Koãi‰, DráÏné
96. Nositelé bronzov˘ch medailí jsou: Miroslav Kubíãek, Závi‰ická 943, Petr Marek, Bafiiny 782, Vítûzslav Marek, Vrchní
cesta 122 a Marcel Stolafi, Zauliãí 140.
V˘bor ââK, místní skupina ·tramberk

Pozvánka
Na dojezd I. etapy cyklistického závodu
Ïen GRACIA – ORLOVÁ 2004 svûtov˘ pohár dne 29. 4. 2004 na Námûstí ve ·tramberku. Etapa mûfií 99,5 km a vede z Dûtmarovic do ·tramberka. Plánovan˘ dojezd je asi v 15.30 hod.
Fanou‰ci cyklistiky pfiijìte se podívat
a povzbudit závodnice.
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Oãkování psÛ a koãek
proti vzteklinû

Mal˘ domek, ãi vût‰í byt
do 500 000 Kã, bychom rádi
ve ·tramberku a okolí zakoupili.
Sochovi, tel. 556 852 873,
mob. 604 450 007

Oznamujeme, Ïe dne 22. 4. 2004 bude
v na‰em mûstû provedeno povinné oãkování proti vzteklinû psÛ a koãek, které se
kaÏdoroãnû opakuje. Je povinností majitelÛ psÛ je nechat naoãkovat (oãkují se
i koãky) proti této nákaze.
Termín oãkování je 22.
Dopoledne:
technické sluÏby
mûsto ‰kola u parku
Kozina
(Ïelezniãní pfiejezd)

4. 2004:
8.00—8.30 hod.
8.40—9.15 hod.

‚
‚
‚

9.15—9.45 hod.

NOVù!
Libotín —
autobusová zastávka
u koupali‰tû
10.00—10.30 hod.
Odpoledne:
mûsto ‰kola u parku
Kozina
(Ïelezniãní pfiejezd)

Obãerstvení Bár Jan

15.15—16.00 hod.

‚

Velikonoãní svátky se zboÏím
z na‰í nabídky
vína sudová — stolní, odrÛdová
vína lahvovaná, lihoviny, limo,
cukrovinky, cigarety, káva, grog…
prodej suven˘rÛ: vína a lihoviny
opatfieny etiketou se ‰tramberskou
Trúbou. Námût je registrován jako
ochranná známka.
UÏ 14 let nás najdete na stálé
adrese:
·tramberk – Bafiiny 740
tel. 556 852 200, 605 713 049
internet: s.web.cz./vinobar

16.00—16.30 hod.

Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa (koãky) bude 80 Kã
MVDr. Milan Pfiibil,
praktick˘ veterinární lékafi

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

Inzeráty
• Natáãení na video — digitál — profi
(svatby, jubilea), PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov, tel. 728 362 757, 556 759 389

PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
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fa Martin Zdafiil
Nabízí:
1. Opravy spotřební elektroniky
— AUDIO – rádia, hi-fi vûÏe, CD pfiehrávaãe atd.
— VIDEO – televizory v‰ech typÛ a znaãek, videokamery, videa, satelitní pfiijímaãe
U televizorÛ moÏno opravu objednat pfiímo do domu bez pfiíplatku
2. Prodej a montáž satelitní techniky
— prodej digitálních SAT pfiijímaãÛ zn. HUMAX, EMTECH – vhodné pro pfiíjem CZ
programÛ ze satelitu
— prodej Fe a Al parabol TRIAX a jiné
— prodej LNB, natáãecích zafiízení fiízen˘ch pomocí DiseqC
— prodej pfiíslu‰enství – dekódovací karty, dekodéry, konektory, koax. kabely,
konzoly a dal‰í
Pfii objednání celého SAT kompletu montáÏ
ZDARMA
Adresa: Martin Zdafiil
Telefon:
Zauliãí 253
603 891 161
·TRAMBERK
IâO 478 51 635
DIâ 399 75 0212 4905

Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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