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…z jednání rady
Prázdniny skonãily, i léto uÏ to má skoro
spoãítané, vût‰ina pracujících je po dovolen˘ch a na v‰echny ãeká „podzim, co na strakaté kobyle jezdí“ a „koho se babí léto dotkne ve svém letu, bude ‰Èastn˘“.
Rada mûsta mûla na pofiadu svého 62. zasedání rady v hlavních bodech zprávy t˘kající se spolupráce s podniky a podnikateli,
informaci o pfiípravû DnÛ evropského dûdictví (EHD), zprávu o ãinnosti komise regeneraãní, o stavu kulturních památek ve
mûstû a hodnocení ãinnosti rady mûsta za I.
pololetí roku 2006. V‰echny zprávy zpracoval a pfiedloÏil k projednání starosta mûsta
ing. Jan Socha. Ve zprávû o spolupráci
s podniky a podnikateli se zab˘val rÛzn˘mi
oblastmi, ve kter˘ch mûsto navázalo dobré
vztahy s podnikatelskou sférou. Dlouhodobé a dobré vztahy má mûsto s nejvût‰ími zamûstnavateli na území ·tramberka —
s. r. o. Kotouã ·tramberk a RWE Transgas,
a. s. PZP ·tramberk. Ti pomáhají mûstu finanãnû, materiálnû i technikou a spolupracují pfii nûkter˘ch stavebních úpravách.
Dobrá je také spolupráce s firmami a Ïivnostníky, ktefií vykonávají pro mûsto nûjakou zakázku. Vût‰inou bezproblémová b˘vá
s tûmi, ktefií jsou v nájemním vztahu s mûstem. Nûktefií aktivní podnikatelé velmi úzce
spolupracují s mûstem v oblasti cestovního
ruchu (hotely ·ipka, Roubenka, Gong
a soukromí ubytovatelé, nûktefií pekafii
·trambersk˘ch u‰í), v oblasti kultury, sportu a volného ãasu (ostravské firmy Technoprojekt, a. s. a ·míra-Print, s. r. o., Radniãní
sklípek, ale i na‰i podnikatelé Soukromá galerie Hrãek, Sauna Bar, restaurace na Libotínû, firma Novos aj.). Mûsto se zase snaÏí

vytvofiit dobré podmínky k podnikání, napfi.
nevalorizováním nájemného mûstsk˘ch nebytov˘ch prostorÛ, preferováním místních
podnikatelÛ, monopolizací v˘roby a distribucí ‰trambersk˘ch u‰í apod. Ne vÏdy se
v‰ak tento pfiístup mûsta setkává pouze
s pozitivními ohlasy. 22. 8. 2006 probûhl I.
semináfi s podnikateli o realizaci grantu
·tramberk — Moravsk˘ Betlém a nejen
o grantu, ale i moÏnostech v cestovním ruchu.
Dal‰í zprávou bylo seznámení radních
s pfiípravou DnÛ evropského dûdictví
(EHD). Jako kaÏdoroãnû, také letos máme
pfiipraveno k prohlédnutí nûkolik památek
a zajímav˘ch míst na území mûsta, ke kter˘m jsou pfiipraveny letáky a ochotní pracovníci oddûlení kultury, sportu volného
ãasu a cestovního ruchu a neménû ochotní
ãlenové komise kultury a cestovního ruchu
vám podat potfiebné informace a zodpovûdût pfiípadné dotazy. Leto‰ní téma EHD je:
„Otisk slavn˘ch jmen — historické objekty
v nichÏ Ïili slavní lidé, pfiibliÏuje památky
jako Ïijící objekty, které jsou souãástí bûÏného Ïivota spoleãnosti“. U nás tato akce
probûhne ve dnech 16. a 17. 9. 2006 v dobû
od 9.00 do 17.00 hod.
Regeneraãní komise je ponûkud specifická odborná komise rady mûsta, která se stará o plnûní programu regenerace MPR ·tramberka. Je sloÏena ze zástupcÛ komise
rozvoje, Ïivotního prostfiedí, komise kulturní a CR, statutárního zástupce mûsta, investora, stavebního úfiadu, MûÚ Kopfiivnice, PÚ
Ostrava. Komise shromaÏìuje Ïádosti a rozdûluje pfiidûlené finanãní prostfiedky z Ministerstva kultury âR a rozpoãtu mûsta na
regeneraci památkov˘ch objektÛ. S touto
problematikou úzce souvisí zpráva vûnovaná stavu kulturních památek ve mûstû. Do

dne‰ního dne máme na území mûsta 135
objektÛ zapsan˘ch v ústfiedním seznamu
nemovit˘ch kulturních památek a dal‰í jsou
v návrhovém fiízení. 17 je ve vlastnictví
mûsta, 2 ve vlastnictví ¤ímskokatolické
církve, 1 ve vlastnictví Muzea Novojiãínska
a ostatní ve vlastnictví fyzick˘ch osob.
Komplexní péãí o nemovité kulturní památky ve mûstû se nezab˘vá nikdo. âásteãnû se
touto problematikou zab˘vají komise rozvoje a regeneraãní. DÛslednou a dlouhodobou péãí a tvorbou podmínek se nûkteré
nejkritiãtûj‰í stavby a zanedbané nemovitosti podafiilo zachránit za pomoci zejména
nov˘ch majitelÛ objektÛ. Ale jsou zde
i v dne‰ní dobû problémy, které si vyÏadují
rychl˘ zásah — nûkteré úseky mûstského
opevnûní, zanedbaná údrÏba soukrom˘ch
objektÛ — napfi. dÛm ãp. 148, drobné památky, schody na hrad aj. Podpora z MK âR
se neustále sniÏuje. Od roku 2002, kdy mûsto dostalo 1 640 tis. Kã na regeneraci, se
pfiíspûvek sníÏil na ãtvrtinu — 400 tis. Tento fakt vypovídá za v‰e.
Poslední zprávou bylo hodnocení práce
rady mûsta. Kde byla pfiipomenuta hlavní
projednávaná témata za 9 jednání rady v 1.
pololetí roku 2006.
PfiedloÏené zprávy vzala rada na vûdomí.
Pfii kontrole úkolÛ byl uloÏen investorovi
mûsta Janu Kozlovskému nov˘ úkol, aby
provûfiil majetkoprávní vztah k uveden˘m
parcelám a pfiipravil návrh k projednání do
zastupitelstva mûsta.
V majetkoprávních záleÏitostech se rada
zab˘vala pronájmy pozemkÛ a doporuãila
zastupitelstvu k projednání odkupy i odprodeje pozemkÛ.
Radní vzali na vûdomí Ïádost firmy Euro
reality group, s. r. o. Moravská Ostrava o odkoupení pozemkÛ v lokalitû Pískovna se zámûrem v˘stavby rodinn˘ch domkÛ.
Rada nevyhovûla Ïádostem o sníÏení nájemného ing. Jifiímu Tuzovi v Penzionu Stará ‰kola, ani Technoprojektu, a. s. Ostrava
v areálu hradu z dÛvodu omezeného pfiíjezdu do centra mûsta v dobû rekonstrukce silnice. Rada vzala na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky klubu futsalu S.A.R.S. ·tramberk, oddílu malé kopané ASPV ·tramberk
a místní skupinû ââK ·tramberk na ãinnost.

Je ãas se pomalu pfiipravovat na zmûny
jak v pfiírodû, tak v Ïivotû a svût pfieje pfiipraven˘m, tak s tím nûco udûlejme, ale jak
praví jedno pfiísloví: “AÈ dûlá‰, co dûlá‰, je to
vÏdy do kopce a proti vûtru“. Tak hodnû sil,
hezky proÏit˘ zbyteãek léta a dûtem — plnou parou vpfied za poznáním, za vzdûláním.
Vûra Michnová

Upozornûní
Technické správy
Technická správa upozorÀuje obãany, Ïe
do 30. 9. 2006 musí mít uhrazen poplatek
za komunální odpad na druhé pololetí roku
2006.
Vãas nezaplacené poplatky nebo jejich
nezaplacenou ãást, mÛÏe obec zv˘‰it aÏ na
trojnásobek.
(âl. 8, odst. 1, Obecnû závazné vyhlá‰ky
mûsta ·tramberka ã. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ).
Poplatek za komunální odpad platí
v‰echny osoby, které mají na území mûsta
trvalé bydli‰tû.
Marie S˘korová, referent odd. TS

Upozornûní z úseku
cestovních dokladÛ
V souvislosti se zákonem ã. 136/2006
Sb., kter˘m se mûní nûkteré zákony na
úseku cestovních dokladÛ upfiesÀuji poplatky za cestovní pasy:
Správní poplatky pro osoby:
do 5 let 50 Kã — platnost 1 rok
5—15 let 100 Kã — platnost 5 let,
„rychlovka“ 1000 Kã — platnost 6 mûsícÛ
nad 15 let 600 Kã — platnost 10 let,
,,rychlovka“ 1500 Kã — platnost 6 mûsícÛ
Îádosti o cestovní pasy se nabírají
v Kopfiivnici ve 3. patfie b˘valé ,,fieditelské
budovy Tatry“.
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Telefon 556 879 306, 556 879 309
Nemûní se nabírání Ïádostí o vydání obãanského prÛkazu a Ïádostí o vydání
osvûdãení o státním obãanství âeské republiky za správní poplatek 100 Kã.
Eli‰ka Hyklová

Informace
ze sociálního úseku
Upozornûní
âeská správa sociálního zabezpeãení
(âSSZ) zvy‰uje a obnovuje od 1. ãervence
2006 nûkteré vdovské dÛchody Ïen, které
ovdovûly do 1. ledna 1996. Podle zákonÛ
platn˘ch pfied 1. lednem 1996 nesmûla celková ãástka úhrnu dvou dÛchodÛ napfi. starobního a vdovského, pfiekroãit nejvy‰‰í v˘mûru stanovenou pro soubûh dÛchodÛ,
a proto nûkter˘m Ïenám nevznikl nárok na
v˘platu vdovského dÛchodu vÛbec nebo jen
v omezené v˘‰i. Dle novely zákona ã.
267/2006 Sb., o dÛchodovém poji‰tûní mohou Ïeny o zv˘‰ení pfiípadnû obnovení svého vdovského dÛchodu poÏádat âSSZ. Podrobnûj‰í informace na tel. 556 769 101. Îádost na pfiedepsaném formuláfii lze sepsat
pfiímo na Okresní správû sociálního zabezpeãení Nov˘ Jiãín, ul. Sv. âecha 15 (vedle finanãního úfiadu).

poãítaãÛ a mobilních telefonÛ) — Celestica
Rájeãko
PoÏadavky: základní vzdûlání — vyuãen
(obor elektro není podmínkou), ‰ikovnost,
zruãnost, peãlivost — práce nároãnûj‰í na
zrak
Platové podmínky: 8 700 Kã + pfiíplatky
a bonusy (prÛmûrná mzda 11—15 000 Kã)
Dal‰í info:
T˘denní pracovní doba: 12 hod./smûna,
37,5 hod./t˘den, poãet pracovních míst: 150
— kaÏdá pozice
Ubytování, stravování a dopravu z místa
ubytování zaji‰Èuje zamûstnavatel. Dále pfiispívá na ubytování ãástkou 2 700 Kã/mûsíc
a na stravu 55 % z ceny obûda. Doprava je
zaji‰tûna za jednorázov˘ mûsíãní poplatek
300—400 Kã.
Kontakt: Radka Chvátalová,
rchvatalova@thesource-group.com,
tel: 724 929 819, 542 422 298

Nabídka zamûstnání

Dal‰í pomocná ruka
pro zrakovû postiÏené
spoluobãany

Spoleãnost The Source Group, Moravské
námûstí 3, Brno, nabízí pracovní pozice:
ICT Diagnostik (pásová v˘roba — vyhledávání a diagnostika vad na deskách plo‰n˘ch spojÛ) — Celestica Rájeãko
PoÏadavky: elektro — slaboproud, znalosti odporÛ a kondenzátorÛ, ãíslicov˘ch
a analogov˘ch obvodÛ a pouÏívání mûfiících
pfiístrojÛ — osciloskop a multimetr
Platové podmínky: 8 700 Kã, po za‰kolení nav˘‰eno o 1 000 Kã + dal‰í pfiíplatky
a bonusy (prÛmûrná mzda 13 000 Kã)
Operátor ve v˘robû (práce v pásové v˘robû — v˘roba základov˘ch desek televizorÛ,

Poãátkem léta zaãala v Novém Jiãínû pracovat nová poboãka TyfloCentra Ostrava,
o. p. s. na Resslovû ulici ã. 14. Stala se dal‰í
„pomocnou rukou“ pro na‰e nevidomé
a slabozraké spoluobãany spolu s jiÏ existujícími organizacemi SONS a Kafira.
Hlavním cílem novû zfiízeného deta‰ovaného pracovi‰tû je poskytování sluÏeb sociální a technické pomoci nevidom˘m a tûÏce
zrakovû postiÏen˘m obãanÛm, poskytování
prÛvodcovsk˘ch sluÏeb, zlep‰ení pfiístupu
obãanÛ se zrakov˘m postiÏením k informacím, provádûní pfiedãitatelské sluÏby, jedno-
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rázové osobní asistence pfii ãinnostech v domácnosti, konzultace a poradenství v oblasti kompenzaãních pomÛcek a pomoc pfii jejich zaji‰Èování.
Velmi dÛleÏit˘m prvkem je podpora lidí
s tûÏk˘m zrakov˘m postiÏením v samostatném Ïivotû a v jejich zapojování do spoleãnosti. Je nezbytné poskytovat jim v tomto

nelehkém úsilí informace, oporu a odbornou pomoc. Nedílnou souãástí jsou konzultace s klienty a jejich rodinami a pozdûji
i aktivní v˘pomoc pfii vyhledávání zamûstnání.
Deta‰ované pracovi‰tû TyfloCentra Ostrava je pfiístupné pro ‰irokou vefiejnost od
pondûlí do pátku. PfiiãemÏ od pondûlí do
stfiedy je náv‰tûvní doba 10.00 aÏ 16.00 hod.
Ve ãtvrtek je otevfieno od 13.00 do 18.00
hod. a v pátek od 10.00 do 14.00 hod. Pro
konzultace po telefonu lze pouÏít ãísla 556
731 221, mobil ã. 774 731 333, ãi el. kontakt
burianova@tyflocentrum-ova.cz. Oba pracovníci, Barbora Burianová a Petr Lazeck˘
se jiÏ tû‰í na Va‰i náv‰tûvu.
Nutno podotknout, Ïe pracovi‰tû v Novém Jiãínû bylo zfiízeno spolu s poboãkami
v Tfiinci a Havífiovû a jsou spolufinancována
EU, rozpoãtem státu âR a rozpoãtem Moravskoslezského kraje.
Katefiina Sochová, Dis.

Je‰tû jednou Klub seniorÛ
Ve ·trambersk˘ch novinkách ã. 2/2006 se
ti obãané, ktefií novinky proãítají, doãetli
o dlouhodobé ãinnosti Klubu seniorÛ ve ·tramberku. Ve vzpomínkovém ãlánku jsou
po právu zmínûni skoro v‰ichni, ktefií nûjak˘m zpÛsobem ãinnost klubu organizovali
ãi aktivnû rozvíjeli. Dovolím si vzpomenout
je‰tû jednoho: pana Augustina R˘dla (Burmistra), kter˘ se do Ïivota klubu nesmazatelnû zapsal. Vidûl jsem jej spolu s jin˘mi
jmenovan˘mi aktivnû pomáhat pfii stavebních úpravách sálu, krátce pfied svojí sedmdesátkou natíral s J. Stanislavem a O. Riedlem stfiechy obou budov… Ale pfiedev‰ím
stojí za pfiipomenutí, Ïe jeho zásluhou mají
v klubu doplnûnou a fiádnû vedenou kroniku. V ní Gusta i zpûtnû zachytil události od
vzniku klubu a zapisoval i aktuální dûní.
Kronika bude jednou cenn˘m svûdectvím
nejen o ãlenech klubu a jejich ãinnosti, ale
i o Ïivotû ve ·tramberku v popisované dobû.

Myslím, Ïe si jeho obûtavá a nezi‰tná práce zaslouÏí vzpomínku jako kytiãku k nedoÏit˘m 85. narozeninám (5. srpna 2006).
Josef Adamec

Pokusné ‰toly ·tramberk
otevírají své dvefie
náv‰tûvníkÛm…
Kolikrát v Ïivotû mÛÏe ãlovûk vidût vybuchnout mouku nebo cukr, ãi si prohlédnout ‰tolu, která patfií k nejdel‰ím ve stfiední Evropû? Nûkdo neuvidí za cel˘ svÛj Ïivot
nic z této zajímavé nabídky, vy v‰ak máte
‰anci spatfiit v‰e! A to v sobotu 16. záfií
2006, kdy v pokusn˘ch ‰tolách ve ·tramberku (odlouãené pracovi‰tû ostravské spoleãnosti VVUÚ, a. s.) probûhne „Den otevfien˘ch dvefií“. Otevfieno bude od 9.00 do
15.00 hod. s ukázkami v˘bu‰nosti nûkter˘ch látek jako napfi. cukru, mouky, uhelného a dfievného prachu aj.
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Areál pokusn˘ch ‰tol se nachází na okraji katastru mûsta ·tramberk — v prostoru
b˘valého vápencového lomu (místní ãást
„Na Horeãce“) a od zástavby mûsta je oddûlen terénními pfiekáÏkami, které nejen zvy‰ují bezpeãnost, ale plní ãásteãnû úlohu
protihlukové bariéry.
„Toto pracovi‰tû má svou historii — bylo
vybudováno v ‰edesát˘ch letech minulého
století. Bûhem aktivní ãinnosti stfiediska
jsme získali fiadu poznatkÛ, které v˘raznû
ovlivnily v˘voj protiv˘buchové prevence.
V budoucnu by mohly b˘t ‰tramberské ‰toly
zdrojem informací i pro dal‰í oblasti prÛmyslu a dennodenního Ïivota, v rámci rozvoje spoleãnosti totiÏ plánujeme modernizaci tohoto pracovi‰tû,“ fiíká ing. Libor
·troch, fieditel VVUÚ, a. s. Celkem tfii pokusné ‰toly jsou vyraÏeny v dob˘vacím prostoru Lomu Kotouã. Toto, v âeské republice unikátní pracovi‰tû, je schopno fie‰it
v rámci v˘zkumné, zku‰ebnické a zakázkové ãinnosti problematiku jak v oblasti protiv˘buchové prevence, tak v oblasti bezpeãnosti a technologie trhacích prací. Proti
pfienosu neÏádoucích úãinkÛ na okolí jsou
‰toly vybaveny navíc expanzní komorou
a hrázov˘mi protiv˘buchov˘mi objekty.
Souãástí „Dne otevfien˘ch dvefií spoleãnosti VVUÚ, a. s. — pracovi‰tû ·tramberk“
bude mimo jiné také prohlídka ‰tol, ukázka
v˘buchÛ a informace o aktivitách podniku.
Náv‰tûvníci se zde dozví, Ïe pokusné ‰toly
ve ·tramberku jsou skuteãnû ojedinûl˘m
pracovi‰tûm v âeské republice, které umoÏÀuje simulovat v˘buchy v podzemních dopravních trasách, dolech, rÛzn˘ch manipulaãních prostorech atd. Laiky snad zaujme
také informace o sledování úãinkÛ v˘buchÛ
vlivem úniku plynu v bytov˘ch ãástech. Na
své si v‰ak zde samozfiejmû pfiijdou i odborníci, ktefií mohou na vlastní oãi vidût chování nejrÛznûj‰ích typÛ materiálÛ, s nimiÏ
v praxi pracují, a to pfiedev‰ím z hlediska
ochrany pfied v˘buchy apod.
Srdeãnû zveme ‰irokou laickou i odbornou vefiejnost na zajímavou prezentaci tohoto pracovi‰tû.
BliÏ‰í informace na tel. 596 252 300, sekretariát spoleãnosti VVUÚ, a. s.

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
na mûsíc záfií 2006
70 let Jaromír Václavínek, Bafiiny
Vlasta Mlčková, Bafiiny
Ludmila Marková, Horní Ba‰ta
75 let František Žáček, Bafiiny
Karel Ilek, Dolní Ba‰ta
80 let Vlasta Zemanová, Bafiiny
81 let Božena Bárová, Záuliãí
83 let Božena Lacinová, Dolní
86 let Anna Kramolišová, Záuliãí
Anna Purmenská, NádraÏní
89 let Jaroslav Jašek, Hornychovice
93 let Ladislav Bartoň, Kozina

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za SPOZ Ludmila Janeãková
Za mûsto Ing. Jan Socha

Narození ve ·tramberku:
Veronika Kolibová
Natálie Krupová

Zemfielí:
Jiřina Vašutová

Policejní koutek
V posledním období jsme zaznamenali
zv˘‰ené v˘jezdy na likvidaci bodavého hmyzu. Jenom v nedûli 20. 8. 2006 jsme vyjeli
pûtkrát likvidovat hnízda sr‰ÀÛ a vos. Jednalo se o soukromé obydlí, ale i o prostory
vlakového nástupi‰tû. I kdyÏ na‰í náplní
jsou jiné ãinnosti, neodmítáme ani tuto pomoc spoluobãanÛm.
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I kdyÏ se nám dopravní podmínky ve mûstû zlep‰ily — vybudováním nového povrchu
hlavního tahu mûstem, Ïádám vás i nadále
o bezpeãnou a ohleduplnou jízdu, s dodrÏováním pfiedepsané rychlosti.
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

Komedie, 98 min, titulky, od 12 let
Nûkomu staãí naznaãit. Nûkoho musíte postrãit. Hlavní hrdina nemíní ani v pûtatfiiceti opustit pohodln˘ rodinn˘ krb, a tak rodiãe pfiipraví lest, kterou se chystá vykonat
mazaná Sarah Jessika Parker.
NA MùSÍC ¤ÍJEN 2006 P¤IPRAVUJEME: BESTIE KARLA, 16 BLOKÒ,
AKCE V OBLACÍCH, V·ECHNO
NEJLEP·Í, ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
Program kina ·tramberk
na mûsíc záfií 2006
Nedûle 3. 9. v 18.30 vst. 49 Kã
·IFRA MISTRA LEONARDA
Drama, 130 min, titulky, od 12 let
VraÏedné tajemství zakódované do nejznámûj‰ího obrazu Leonarda da Vinci sahá aÏ
do dne‰ních dnÛ. Ve hfie není nic men‰ího
neÏ svat˘ grál! V hlavní roli TOM HANKS.
Nedûle 10. 9. v 18.30 vst. 49 Kã
HORY MAJÍ OâI
Horor, 107 min, titulky, od 15 let
V dûjinách moderní hrÛzy se najde jen pár
filmÛ, které zapÛsobily na publikum tak silnû jako kultovní klasika Wese Cravena z roku 1977 Hory mají oãi. Remake drsného, napínavého a divokého pfiíbûhu o obyãejné rodinné dovolené, která se najednou zmûní
v boj o Ïivot.
Nedûle 17. 9. v 18.30 vst. 49 Kã
POSEIDON
DobrodruÏné drama, 95 min, titulky, pfiíst.
V Silvestrovské noci narazí do obrovské lodi Poseidon tfiicet metrÛ vysoká vlna. Loì
sice vydrÏí, nepotopí se, jenomÏe následky
vlny jsou pfiesto katastrofické. Novou verzi
velmi úspû‰ného filmu z roku 1972 natoãil
úspû‰n˘ reÏisér Wolfgang Petersen.
Nedûle 24. 9. v 18.30 vst. 49 Kã
LEMRA LÍNÁ

Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
srdeãnû zve
na divadelní pfiedstavení hry

Briana Friela
Tanec na konci léta,
které se hraje v sobotu dne 2. 9. 2006
ve 20.00 hod.
v amfiteátru pod Starou vûÏí.
Vstupné 30 Kã
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce
koná v KD na Námûstí

Mûsto ·tramberk vás v‰echny srdeãnû
zve na koncert u ka‰ny

Dechového orchestru mlad˘ch
Ba‰tovanka z Pre‰ova
v sobotu 9. 9. 2006 v 10.00 hod
na Námûstí ve ·tramberku
Vstupné dobrovolné
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DDM ·tramberk a komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolská
zve v‰echny odváÏné rodiãe a jejich dûti na tradiãní noãní hru na Kotouã,
tentokrát s názvem

Za ‰trambersk˘mi stra‰idly
na Kotouãi
dne 15. 9. 2006 a sraz je v 19.30 na volejbalovém hfii‰ti.
Zápisné 5 Kã/osobu
Pfiijìte se hezky bát a vyslouÏit si nûjakou tu cenu za odvahu a splnûné úkoly.

Ve dnech 16.—17. 9. 2006 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:
16. 9.—17. 9. 2006
Ø hrad ·tramberk s vûÏí Trúbou
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
Ø Muzeum ZdeÀka Buriana
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
Ø Muzeum Novojiãínska
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: 17. 9. 2006 — vstupné
16. 9. 2006 — vstup zdarma
Ø Pivovárenská studna na Námûstí
otevfieno od 9.00—17.00 hod.
vstup: voln˘ — zdarma
Ø Pfiírodní amfiteátr se starou vûÏí — zvonice kostela sv. Bartolomûje
otevfieno: 9.00—17.00 hod.
vstup: zdarma
Ø Národní pfiírodní památka — jeskynû ·ipka
pfiírodní jeskynû — volnû pfiístupná
vstup zdarma
Ø „Den otevfien˘ch dvefií“ v sobotu 16. záfií 2006, 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.

Ø Zmûna programu vyhrazena.
Pfiipraveny jsou letáky se struãnou historií památek a míst a pfiehled v˘znamn˘ch
osobností mûsta — rodákÛ i tûch, ktefií nav‰tívili na‰e mûsto a jsou s ním nûjak˘m
zpÛsobem historicky spojeni
·tramberské novinky 7

Apollo Burn Club a redakce mûsíãníku Trubaã
vás srdeãnû zve na pokraãování úspû‰ného cyklu pfiedná‰ek ing. ZdeÀka Kovárni

NUMEROLOGIE V SOUVISLOSTECH
ve stfiedu dne 20. 9. od 17.00 hod. v Apollo Burn Clubu
(v patfie Mûstského pivovaru na ‰tramberském námûstí)
Vstup dobrovoln˘. MoÏnost obãerstvení v pfiíjemném prostfiedí. Více informací
v záfiijovém ãísle Trubaãe nebo na emailu redakce noviny@truba.cz.

Baví vás deskové hry? Nebo nevíte, co si pod tímto pojmem pfiedstavit?
Chtûli byste si nûjako hru zahrát? Pfiijìte do Klubu deskov˘ch her!

Setkání pro vefiejnost v mûsíci záfií — v pátek 8. 9. a 22. 9., vÏdy od 17.00 hod.
v Anglickém klubu JaroÀkovy pekárny na ‰tramberském námûstí.
V pfiíjemném prostfiedí na vás ãekají napfi. hlavolamy, Carcassonne, Carcassonne
Hrad, Král a kardinál, Osadníci z Katanu, San Marco a dal‰í… Více info na tel. 604 200 395.

Mûstsk˘ pivovar ·tramberk vás srdeãnû zve na
III. Dny moravského BURâÁKU 23.—24. záfií na ‰tramberském námûstí
Pfiijìte ochutnat leto‰ní burãák, kter˘ pro vás na tyto dny pfiipravují poctiví vinafii z jiÏní Moravy!
ZaÏijte „vrcholné kva‰ení“ s harmonick˘m pomûrem vitamínÛ, pfiírodního cukru
a alkoholu pravého burãáku, kter˘ je va‰emu zdraví prospû‰n˘!
Doprovodn˘ program od cca 11.00 hod. do 17.00 hod.
23. záfií — bluesová kapela — RETRO BAND
MLADÍ BURâÁCI — cimbálová muzika z Uherského Hradi‰tû (o burãáku ví své…!)
24. záfií — cimbálová muzika z Kozlovic — VALA·SK¯ VOJVODA
Zmûna programu vyhrazena

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Ze Ïivota — e-mail ze záhrobí
ManÏelé z Minneapolis se domluvili, Ïe
studenou zimu stráví na Floridû. ManÏelka
musela je‰tû nûco dokonãit v práci, a tak
manÏel se rozhodl, Ïe poletí dfiíve a manÏelka o nûjak˘ ãas pozdûji, aÏ bude hotová.
ManÏel se po pfiíletu do Miami ubytoval
v hotelu a zjistil, Ïe má k dispozici poãítaã
s internetov˘m pfiipojením. Posadil se k poãítaãi, Ïe po‰le manÏelce e-mail. Pfii psaní

adresy v‰ak vynechal písmeno, a tak e-mail
putoval na úplnû jinou adresu do Houstonu,
kde se zrovna vrátila jedna paní z pohfibu
svého manÏela. Usedla k poãítaãi a proãítala si velké mnoÏství kondolencí, které pfii‰ly
po‰tou i e-mailem. Jak si je proãítá, najednou vykfiikne a zhroutí se v mdlobách k zemi. Pfiispûchal syn, matku o‰etfiil a najednou mu zrak zabloudil na obrazovku poãítaãe a tam stálo: Mé milované Ïenu‰ce.
Jsem na místû. Vím, Ïe bude‰ pfiekvapena,
tady jsou totiÏ poãítaãe a tak ti mohu poslat
zprávu. Právû jsem dorazil a jak vidím, v‰e
je tu pfiipravené i pro tvÛj zítfiej‰í pfiíjezd.
Moc se tû‰ím, aÏ tû uvidím! Doufám, Ïe tvá
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cesta sem bude stejnû bezproblémová, jako
byla ta moje. TvÛj milující manÏel.
P.S. Tady dole je opravdu horko!

Podûkování
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
upfiímnû dûkuje touto cestou mûstu ·tramberku za finanãní pfiíspûvek a v‰em sponzorÛm, ktefií poskytli dary do kola ‰tûstí na Hasiãském v˘letû, konaném 20. 7. 2006 u pfiíleÏitosti oslav 130 let zaloÏení SDH ve ·tramberku.
ZároveÀ patfií podûkování ãlenÛm divadelních spolkÛ Divadla pod vûÏí a Kotouã za
pfiedvedenou scénku pfii ha‰ení imitovaného poÏáru.
R. K.

Janečka Libor, soukromě hospodařící rolník,
Chlebovice 15, tel. 558 654 221,
mob. 608 612 763
PRODÁVÁM: pšenici, ječmen, oves
Vyčištěno, přesušeno, množstevní slevy!
Objednávky a prodej zajišťuje
Michal Dostál Štramberk, Dolní ulice 217
tel. 556 852 690, mob. 723 188 540
Přijímám objednávky na domácí brambory
pro zimní uskladnění

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav

Inzerce

tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

• Prodám pozemek na zahrádky ve ·tramberku v pûkném slunném místû. Cena dohodou. Informace na tel. ãíslech 604 373 771,
556 813 778
• Prodám tfii garáÏe ve ·tramberku, smûr
k Oãnímu oddûlení, jen dohromady. Mob.
tel. 728 869 392
• Prodám dûtskou postel z masívu, s ãely,
úloÏn˘m prostorem a s dfievûnou zábranou,
rozmûry matrace 10×72 cm. Cena dohodou.
Tel. 774 665 354
• Pronajmu garáÏ na Hraniãkách. Cena dohodou. Tel. 605 755 246

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334
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