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…z jednání rady
První jarní den nás pûknû pfievezl, pfiikryl se pofiádnou duchnou snûhu a jako by se nechumelilo.
Ov‰em duben, to je taky kujón ‰pr˘mafi: „Na duben
jen nemûj spoleh valn˘, b˘vá jasn˘ dnes a zítra kaln˘.“ Uvidíme, kolik ÏertÛ natropí.
Rada mûsta, která se se‰la ve svém volebním období po sedmé dne 13. bfiezna, mûla na pofiadu finanãní zprávy, stavební, kulturní a oblast cestovního ruchu. Zprávu o kontrole plnûní rozpoãtu mûsta v roce 2007 a I. úpravu rozpoãtu mûsta zpracoval
a pfiedloÏil vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef
Babulík po projednání ve finanãním v˘boru. Rada
zprávy projednala a doporuãila je k projednání zastupitelstvu. Dal‰í zprávou byl návrh stavebních akcí, kter˘ zpracovali spoleãnû ãlenové komise stavební a místostarosta ing. Pavel Podolsk˘, kter˘ tuto zprávu pfiedloÏil radû. Také tento dokument byl
doporuãen zastupitelstvu k projednání s pfiipomínkami. Povûfien˘ vedoucí oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu p. Ale‰
Durãák pfiedloÏil radû zprávu: pfiehled kulturních
a spoleãensk˘ch akcí v roce 2007, kterou zpracovali Petra Dobeãková a ãlenové komise kulturní, vãetnû celoroãnû plánovan˘ch akcí firem Technoprojekt, a. s. Ostrava v areálu hradu a firmy ·míraprint, spol. s r. o. Ostrava na Námûstí ve ·tramberku,
které rada vzala na vûdomí. Dal‰í zprávy zpracoval
Ale‰ Durãák, a to pfiípravu turistické sezony 2007,
informaci o vydávan˘ch tiskovinách, tj. o ·trambersk˘ch novinkách a Zpravodaji mûsta ·tramberka,
pfiedloÏil soupis prodávaného zboÏí na MIC, informaci o internetov˘ch stránkách s pfiipomínkami.
Seznámil radní s aktivitami, které byly zaplaceny ze
schváleného grantu EU Jednotného komunikaãního stylu v loÀském roce: Dny mûsta s druÏebním
polsk˘m orchestrem ze Szamocina, dva semináfie
o cestovním ruchu v Kulturním domû ve ·tramberku, 4 ks vítacích cedulí a osm druhÛ letákÛ
a map, celkem 150 tis. kusÛ. Tyto letáky jsou vydány v ãeském, polském, anglickém a nûmeckém jazyku. Zpracoval je b˘val˘ kolektiv pracovníkÛ oddû-

lení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu. Tyto materiály nám poslouÏily k propagaci mûsta na veletrzích cestovního ruchu v Brnû a Praze, chystáme se do Ostravy a také do zahraniãí. Koneãnû máme co nabídnout domácím zájemcÛm, i ze zahraniãí. Dal‰í zprávy, které rada
vzala na vûdomí, byla informace o úãasti mûsta na
veletrzích cestovního ruchu, organizaci DnÛ mûsta
v roce 2007 a vyúãtování 17. obecního bálu.
Byly uloÏeny úkoly: místostarostovi ing. Pavlu
Podolskému projednat financování vyvolan˘ch investic v restauraci na Libotínû s nájemcem panem
Robertem ·varcem ve vazbû k nájemnému, jednat
s firmou Unistad, Suchdol nad Odrou ve vûci návrhu zmûny termínu provedení opravy komunikace
na ulici K Oãnímu a sestavit komisi ãlenÛ na pfiípravu zpracování projektu na regeneraci Bafiin, v‰e
s termínem do pfií‰tí rady mûsta. Investorovi Janu
Kozlovskému rada uloÏila zaji‰tûní stavebního povolení akce âOV k restauraci na Libotínû a podání
Ïádosti z dotaãního titulu Ministerstva pro místní
rozvoj âR na akci obsluÏné zafiízení bazénu âOV na
Libotínû.
V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila
pronájem pozemku a neschválila podání Ïádosti
v rámci programu MMR âR na záchytné parkovi‰tû
v oblasti Novojiãínské ulice, zatím nemáme na spoluúãast. Zastupitelstvu rada doporuãila v sedmi pfiípadech k projednání zvefiejnûní zámûru prodeje pozemkÛ v katastrálním území ·tramberka a ve dvou
pfiípadech zvefiejnûní zámûru prodeje nedoporuãila.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila pronájmy voln˘ch nebytov˘ch prostorÛ v DDM
jako sklad a v Domû sluÏeb jako kanceláfi. Byla
schválena nabídka pfiedstavitelÛ polského mûsta
Szamocin na druÏební spolupráci a starostka mûsta Vûra Michnová byla povûfiena dal‰ím jednáním
v této záleÏitosti. Byl schválen termín konání 18.
obecního bálu v roce 2008, a to v pátek 25. ledna.
Nebyla schválena Ïádost místního podnikatele
na vyuÏívání WC v Kulturním domû pro náv‰tûvníky jeho provozovny.
Rada mûsta doporuãila zastupitelstvu k projednání pfiijetí neinvestiãní úãelové dotace z rozpoãtu

Moravskoslezského kraje na rok 2007 pro Jednotku
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk a povûfiila
starostku podpisem této smlouvy. Dále doporuãila
zastupitelstvu k projednání Dekret o uzavfiení zemû
Vala‰ské, jako nesouhlas s aktivitami tûÏafisk˘ch
spoleãností v Beskydech.
Díky letnímu ãasu je uÏ déle svûtlo, coÏ mnohé
jistû vyláká k procházkám, práci na zahradách, v˘letÛm a mnohé i k lep‰í náladû. AÈ dûláme, co dûláme, nechme se vést radostí. A jak pravila matka Tereza: „Na této zemi nemÛÏeme konat velké vûci.
MÛÏeme dûlat pouze malé vûci s velkou láskou“.
Hezké jaro, pohodu, klid a hodnû proslunûn˘ch
dnÛ pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se se‰li na 4. fiádném zasedání 19. 3.
2007 v sále Kulturního domu na Námûstí.
Zprávu o ãinnosti rady mûsta za období od 6. 11.
2006 do 19. 3. 2007 zpracoval a pfiednesl místostarosta ing. Pavel Podolsk˘. Zprávu vzali zastupitelé
na vûdomí.
Hlavní zprávy se t˘kaly pfiedev‰ím finanãních
záleÏitostí mûsta, stavebních akcí a bloku bezpeãnosti ve mûstû. Zprávy o rozboru hospodafiení mûsta za rok 2006, kontrole plnûní rozpoãtu mûsta
v roce 2007 a I. úpravu rozpoãtu na rok 2007 zpracoval vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík a zprávy pfiednesl pfiedseda finanãního v˘boru
ing. Jan David. Tyto zprávy byly schváleny. Starostka mûsta Vûra Michnová zpracovala a pfiedloÏila
zprávy Jednací fiád zastupitelstva mûsta, hlavní body jednání zastupitelstev v roce 2007 a Program
rozvoje mûsta ·tramberka v letech 2006—2010, také tyto tfii zprávy byly schváleny.
Blok o bezpeãnosti mûsta — zkrácené verze
zpráv, zpracované ing. Pavlem Podolsk˘m, o problematice komise pro projednávání pfiestupkÛ za
rok 2006, o ãinnosti Mûstské policie ·tramberk
v roce 2006, zprávu o bezpeãnostní situaci v rámci
územní pÛsobnosti OO Policie âR Kopfiivnice
a zprávu o ãinnosti JSDH ·tramberk, vzalo zastupitelstvo na vûdomí.
V majetkoprávních záleÏitostech zastupitelé
schválili odkoupení ãásti pozemku — místní komunikace — od majitele do vlastnictví mûsta a zvefiejnûní zámûru prodeje ãásti pozemku na ulici JaroÀkovû. V ostatních organizaãních záleÏitostech
zastupitelé schválili doplÀující znûní omezujících
podmínek pro bezplatn˘ pfievod pozemkÛ do vlastnictví mûsta k jiÏ schválenému usnesení zastupitelstva ze dne 19. 12. 2005 a z 27. 6. 2006.

Bylo schváleno pfiijetí neinvestiãní úãelové dotace z rozpoãtu MSK na rok 2007 pro JSDH ·tramberk a schválena smlouva o provedení reklamy na
rok 2007 s Kotouãem ·tramberk, spol. s r. o. Starostku mûsta Vûra Michnovou zastupitelé schválili
jako delegátku na fiádnou Valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO, a. s. se sídlem v Îivoticích u Nového
Jiãína a zmocnili ji k hlasování na tomto zasedání.
Zastupitelé uloÏili starostce informovat ãleny
zastupitelstva ve vûci dvou soudních sporÛ, veden˘ch mûstem versus Státní fond Ïivotního prostfiedí Praha a firma Piscia Ostrava, vãetnû finanãní rozvahy dosud vynaloÏen˘ch nákladÛ. Dále bylo uloÏeno finanãnímu v˘boru hledat finanãní prostfiedky
v rozpoãtu mûsta i mimo rozpoãet na akce, které
nejsou k dne‰nímu dni kryty rozpoãtem.
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí zpracovan˘ dokument Místní program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í
pro mûsto Kopfiivnici a obce v územnû správním
celku Kopfiivnice a neschválilo prodej akcie spoleãnosti âeská spofiitelna, a. s.
Vûra Michnová

100 dnÛ na radnici
Dne 28. 3. 2007 uplyne 100 pracovních dnÛ od
nástupu novû zvolen˘ch zastupitelÛ do jejich funkcí a tím také od mého nástupu na funkci místostarosty mûsta. A tak si myslím, Ïe nastal ãas, se za tûmito 100 dny tro‰ku ohlédnout.
Zaãátky nejsou v Ïádném zamûstnání jednoduché a tak tomu bylo i v nové funkci místostarosty.
Bylo to období uãení se nov˘m vûcem, seznamováním se s problematikou fiízení mûsta a jeho problémÛ, seznamování se s celou fiadou zákonÛ a pfiedpisÛ a hledání, která práce, problém ãi ãinnost je
dÛleÏitá nebo ménû dÛleÏitá. Jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe proces „rozkoukávání se“ je za námi,
i kdyÏ vím, Ïe uãení se nov˘m vûcem nikdy neskonãí.
Myslím si, Ïe je za námi vidût i kus práce. V oblasti investorské se realizují 2 velké projekty. Po
velk˘ch problémech na dostavbû tûlocviãny se tato
stavba blíÏí k termínu dokonãení. Také projekt
opravy nûkter˘ch komunikací v lokalitû Libotín,
Nûmecká cesta a Hraniãky se rozjíÏdí a bude dokonãen v dubnu. Obû dvû akce jsou dotovány ze
státního rozpoãtu a získání dotací je zásluhou na‰ich pfiedchÛdcÛ.
K prioritám kaÏdého vedení mûsta jistû patfií získávání finanãních prostfiedkÛ na dal‰í rozvoj mûsta.
Dnes máme podanou Ïádost na dotaci z Moravskoslezkého kraje na vypracování projektÛ „Dokonãení
kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na
ãistírny odpadních vod“ s cílem pfiipravit tyto pro-
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jekty tak, abychom mohli poÏádat v pfií‰tích letech
o dotaci na realizaci této stavební akce, a splnili tak
podmínku Evropské unie na odkanalizování celé
mûstské aglomerace.
Druhá Ïádost o dotaci smûfiuje do oblasti zvy‰ování pasivní bezpeãnosti úãastníkÛ silniãního provozu na prÛtahu mûstem s cílem opravit chodník
naproti Kor˘tka a osadit prÛtah mûstem nov˘mi
dopravními znaãkami.
Práce byla zamûfiena také na zmapování v‰ech
stavebních a investiãních akcí, které bude nutné
v nastávajícím období pfií‰tích 4 aÏ 7 let ve mûstû
zajistit, aÈ jiÏ je to v oblasti domÛ v majetku mûsta,
základní ‰koly a matefisk˘ch ‰kolek nebo komunikací a fie‰ení dopravy ve mûstû, jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ, rekreaãních a sportovních zafiízení, Ïivotního prostfiedí. Seznam dnes obsahuje jiÏ více
neÏ 140 poloÏek v celkové odhadované hodnotû investic 120 aÏ 130 mil. Kã, pfiiãemÏ tento seznam
není koneãn˘. Jedná se o takovou ãástku, kterou
rozpoãet mûsta nemÛÏe v Ïádném pfiípadû zvládnout, a tak je mnoho úsilí vûnováno získávání informací o programech Evropské unie pro léta 2007
aÏ 2013, které sk˘tají v‰em obcím v âeské republice dosud nevídané moÏnosti získání finanãních
prostfiedkÛ na dal‰í rozvoj v nejrÛznûj‰ích oblastech. Je to ale bûh na dlouhou traÈ, která pfiedpokládá dokonalou pfiípravu projektÛ, které v rámci
tûchto programÛ mohou b˘t realizovány.
Také v oblasti práce samotného mûstského úfiadu vidím urãité rezervy a námûty na zlep‰ení. Urãitû mezi nû bude patfiit obnova a zavádûní systému
na zpracování dat, kter˘ usnadní vedení mnoha
agend, pfiispûje k lep‰í komunikaci s obãany a snad
také pfiispûje k urychlení práce.
NámûtÛ je mnoho, ale k nejvût‰ím prioritám
zcela urãitû budou patfiit akce jako jsou dokonãení
kanalizaãní sítû, fie‰ení dopravní situace ve mûstû
a v neposlední fiadû regenerace sídli‰tû Bafiiny.
Víme, kde nás „tlaãí bota“, víme, co je nutné udûlat, abychom problémy fie‰ili. K tomu v‰ak potfiebujeme i pfiízeÀ ‰tûstûny, abychom získali patfiiãné finanãní prostfiedky na realizaci. DrÏte nám palce.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

hodobû nefie‰en˘mi problémy Bafiin vypofiádat.
V seznamu v‰ech dosud zmapovan˘ch stavebních
a investiãních akcí je zahrnuto i 21 akcí, které se t˘kají Bafiin v celkové odhadované hodnotû investic
kolem 25 milionÛ korun. V tom jsou zahrnuty jak
akce na údrÏbu bytov˘ch domÛ a jejich vybavení,
opravy komunikací, parkovi‰tû atd., tak i regenerace celého sídli‰tû.
Dospûli jsme k závûru (a troufám si nyní mluvit
nejen sám za sebe, ale i za ostatní ãleny zastupitelstva), Ïe není v silách mûsta a není smysluplné fie‰it kaÏd˘ jednotliv˘ problém zvlá‰È, postupnû
a pouze dílãím zpÛsobem, ale Ïe je nutné k fie‰ení
pfiistoupit komplexnû a pfiipravit ucelen˘ projekt
obnovy sídli‰tû Bafiiny ze v‰ech moÏn˘ch pohledÛ
(kvality bydlení, fie‰ení komunikací, chodníkÛ, parkovi‰È, sídli‰tní zelenû, Ïivotního prostfiedí). Abychom mohli zaãít pfiipravovat takov˘ ucelen˘ projekt, rozhodla rada mûsta na svém zasedání 19. 3.
2007 vytvofiit pracovní komisi (s úãastí obãanÛ Ïijících na Bafiinách), která by shromáÏdila v‰echny
podnûty, návrhy na fie‰ení a námûty tak, abychom
mohli na základû tûchto informací a podkladÛ nechat vypracovat postupnû studii a pozdûji i projektovou dokumentaci k regeneraci sídli‰tû Bafiiny.
Takto pfiipravená dokumentace by mûla b˘t dobr˘m
základem pro Ïádost o poskytnutí dotace z evropsk˘ch fondÛ. Za tímto úãelem byla také z rozpoãtu
mûsta vyãlenûna ãást finanãních prostfiedkÛ na pfiípravu takového projektu.
Nebude to jednoduchá a krátká cesta. Pfiíprava
projektÛ, které se ucházejí o dotace z Evropské
unie, trvá i nûkolik let. Vûfime, Ïe na‰e úsilí, které
vynaloÏíme na pfiípravu tohoto projektu bude odmûnûno získáním potfiebn˘ch finanãních prostfiedkÛ na jeho realizaci.
Poznámka na konec: má-li z obãanÛ nûkdo zájem
podílet se na tomto projektu, aÈ se pfiihlásí p. ing.
·krabalovi, Bafiiny 817 nebo na mûstském úfiadû.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Informace pro obfiany
Akce ke Dni Zemû 2007

Bafiiny
Stále více se oz˘vají hlasy, které kritizují neutû‰en˘ stav sídli‰tû Bafiiny, na mûstsk˘ úfiad docházejí rÛzné stíÏnosti a podnûty. Troufám si tvrdit, Ïe
i my volení zástupci mûsta (starosta, místostarosta,
ãlenové rady nebo zastupitelstva) o tûchto vûcech
víme a Ïe pracujeme na tom, jak se s tûmito dlou-

O roku 1970 se 22. dubna slaví po celém svûtû
svátek na‰í krásné planety. Posláním Dne Zemû je
kaÏdému pfiipomenout jeho odpovûdnost za stav
a budoucnost Ïivotního prostfiedí na planetû Zemi
a upozornit na dÛleÏitost ochrany Ïivotního prostfiedí.
Mûsto ·tramberk bude i v leto‰ním roce spoleãnû se ZO âSOP ·tramberk, DDM ·tramberk a o. s.
Hájenka Kopfiivnice pofiádat Oslavy Den Zemû
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v pfiírodní památce Kamenárka. Akce se koná 21.
dubna 2007 v dobû od 14 do 17 hodin. Bude to odpoledne, ve kterém si mÛÏete zasoutûÏit v pfiírodovûdn˘ch i sportovních disciplínách a nûco se dozvíte o pfiírodû. Tû‰íme se na vás.
Dal‰í moÏnost, jak oslavit svátek na‰í Zemû je jiÏ
3. roãník akce „Ukliìme ·tramberk.“ Tak jako
v loÀském roce, pfiipojili jsme se i tento rok k akci
Ukliìme svût — Clean up the word, která zaãala
v roce 1989 v Austrálii a v âeské republice probíhá
od roku 1993. Koordinuje ji v˘konná rada âSOP
v Praze. Pokud máte své oblíbené místo ve mûstû,
zákoutí v lese, chodník v Národním sadu, kousek
pfiírody, kde rádi odpoãíváte a nelíbí se vám pohled
na odpadky, máte moÏnost to zmûnit! Jarního sbûru odpadkÛ, kter˘ probûhne od 21. do 29. dubna
2007 se mohou zúãastnit v‰ichni, dospûlí i dûti,
ktefií chtûjí mít ve svém mûstû ãisto.
Na sbûr budou k dispozici zdarma speciální pytle, které si mÛÏete vyzvednout na Mûstském úfiadû
ve ·tramberku nebo jeho poboãkách viz níÏe.
Naplnûné pytle mÛÏete umístit u nejbliÏ‰ích popelnic. Technické sluÏby se postarají o jejich odvoz.
Dny, kdy si mÛÏete vyzvednout sbûrné pytle:
oddûlení bytová správa — Bafiiny:
— pondûlí 16. a 23. dubna 2007, 8—12 a 13—16 hod.
— stfieda 18. a 25. dubna 2007, 8—12 a 13—15 hod.
oddûlení technická správa — ·ÀÛrková:
— pondûlí 16. a 23. dubna 2007, 8—11 a 13—16 hod.
— stfieda 18. a 25. dubna 2007, 8—11 a 13—16 hod.
oddûlení stavební úfiad, silniãní hospodáfiství,
doprava, Ïivotní prostfiedí — Námûstí
— pondûlí 16. a 23. dubna 2007, 8—12 a 13—17 hod.
— stfieda 18. a 25. dubna 2007, 8—11 a 13—17 hod.
Tfietí akce je literární a vyhlásil ji ÚVR âSOP:
O ãem a jak psát? Na va‰e záÏitky a postfiehy z úklidov˘ch akcí bude staãit formát A4. Formu — povídka, fejeton, vyprávûní… necháme na vás.
V‰echna do‰lá dílka zvefiejníme a co hlavnû, nejhezãí a nejvtipnûj‰í odmûníme.
SoutûÏ vyhodnotíme na konci roku, abychom
dali pfiíleÏitost i podzimním uklízeãÛm.
Dûkujeme za zájem a hlavnû pomoc nejen pfiírodû, ale pomoc nám v‰em. Dílka zasílejte na adresu:
ÚVR âSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2. Za Kanceláfi ÚVR âSOP Ivana Mizerovská.
Dal‰í aktivitou, do které se mÛÏe zapojit témûfi
kaÏd˘, je akce „Miliarda stromÛ pro planetu Zemi“, kterou vyhlásilo OSN. Jejím cílem je bûhem
roku 2007 vysadit na celém svûtû nejménû miliardu
stromÛ. Pfiihlásit se mÛÏete, budete-li sázet jeden
nebo stovky stromÛ. Rozhodnete-li se ke kampani
pfiidat, nezapomeÀte pfiipojit informace o sobû, své
organizaci ãi ‰kole a o poãtu stromÛ, které chcete
vysadit na internetovou stránku http://www.unep.

org/billiontreecampaign nebo na http://www.osn.
cz/. Zde mÛÏete sledovat, jak se celá kampaÀ vyvíjí.
Dotazník je v angliãtinû, pokud budete mít zájem,
mÛÏete potfiebné informace o poãtu vysazen˘ch
stromÛ sdûlit pfiímo na Mûstském úfiadû — oddûlení stavební úfiad, ShaD, Ïivotní prostfiedí, tel.
556 812 086 a dotazník vyplníme a po‰leme za vás.
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˘ 10. 4. Bafiiny — za prodejnou Zeleniny
Stfieda 11. 4. Kozina u nádob na tfiídûn˘ odpad
âtvrtek 12. 4. Paneláky — za Benzinkou
Pondûlí 16. 4. DráÏné — u obchodu
Úter˘ 17. 4. NádraÏní ulice — malé kor˘tko
Stfieda 18. 4. Hraniãky —rozcestí u garáÏí
âtvrtek 19. 4. Zauliãí — u staré po‰ty
Pondûlí 23. 4. Námûstí — pod starou ‰kolou
Úter˘ 24. 4. Dolní ulice — u Klime‰Û
Stfieda 25. 4. Hornychovice — ve dvofie
âtvrtek 26. 4. Závi‰ická ul. — u nádob na tfiídûn˘
odpad
Pondûlí 30. 4. 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 — pneumatiky patfií do nebezpeãného odpadu! Dále upozorÀujeme obãany, Ïe
není moÏné aby uÏ pfied pfiíjezdem vozidel TS
shromaÏìovali na jednotlivá svozová místa svÛj
velkoobjemov˘ odpad. Na‰i pracovníci, ktefií svoz
provádûjí, musí mít pfiehled o tom, co se na skládku mÛÏe odvézt a co je odpad nebezpeãn˘. 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.
DÛleÏité upozornûní: konãí mûsíc bfiezen —
termín platby za komunální odpad. NezapomeÀte
vylepit nálepky na popelnice, bez nálepek jiÏ nebudou v dubnu popelnice vyváÏeny.

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 27. dubna a v sobotu 28. dubna 2007 se
uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma REMONDIS Studénka. Zastávky vozidla:
Pátek 27. 4. 2007
Bafiiny u restaurace Bafiinka
15.00—15.45 hod.
Bafiiny u zahrádkáfiské osady 15.50—16.20 hod.
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Paneláky u Domu mládeÏe
16.25—17.10 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí
17.15—17.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
18.00—18.45 hod.
Sobota 28. 4. 2007
Námûstí
8.00—19.00 hod.
Závi‰ická ulice
9.10—10.10 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch
10.15—10.45 hod.
Rybské paseky u zásobníku
plynu
10.50—11.30 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta
v poplatku za komunální odpad.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Povinné oãkování proti vzteklinû psÛ
a koãek
Povinností majitelÛ psÛ a koãek je nechat si naoãkovat zvífie proti této nákaze. Pfii této pfiíleÏitosti

si mohou zakoupit pfiípravky na odãervení, odble‰ení nebo nechat naoãkovat zvífie sdruÏen˘mi vakcínami za cenovû zv˘hodnûn˘ch podmínek.
Termíny oãkování 19. 4. 2007:
Dopoledne
technické sluÏby
8.00—18.30 hod.
mûsto ‰kola u parku
8.40—19.15 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
9.15—19.45 hod.
Libotín — autobusová zastávka
(u koupali‰tû)
10.00—10.15 hod.
Odpoledne
mûsto ‰kola u parku
15.15—16.00 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
16.00—16.30 hod.
Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa
(koãky) je 95 Kã.
MVDr. Milan Pfiibil,
praktick˘ veterinární lékafi

SAZEBNÍK ZA PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU VE ·TRAMBERKU
Akce
Zábavy, plesy, diskotéky,
spoleãenské akce, stolová úprava
Pohfiby, posezení, svatby, veãírky,
bez vybírání vstupného, stolová úprava
Divadla, koncerty, hledi‰tû
SchÛzková ãinnost
pfiedná‰ky, semináfie
V˘stavy (Kã/den)
Prodejní akce

sál

zasedací síÀ

kuchyÀ
Kã/akce
360,—

‰atna
úãinkujících
Kã/akce
60,—

‰atna
náv‰tûvníkÛ
Kã/akce
60,—

Kã/hod.
230,—

Kã/hod.
150,—

120,—

60,—

240,—

60,—

60,—

120,—
120,—
60,—
180,—
300,—

60,—
60,—

120,—
60,—

60,—
120,—

60,—
60,—

100,—

120,—

60,—

60,—

120,—

120,—

60,—

60,—

Platí se kaÏdá zapoãatá hodina pronájmu.
V˘chovné programy pro ‰koly zdarma.
50% sleva pro v‰echny spoleãenské organizace a spolky na území mûsta.

Ceny za pouÏití internetu v knihovnû
Pfii neuhrazení ãlenského poplatku
na 1 hodinu
Dospûlí 40 Kã
MládeÏ a studenti 30 Kã
PouÏití tiskárny a kopírky
A4 ãernobíl˘ text 2 Kã
A4 ãernobíl˘ obrázek 7 Kã
A4 oboustrann˘ tisk 4 Kã
Diskety 3,5 15 Kã
Ceny za sluÏby v MIC
Inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách:
celá stránka 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
Zálohování foto na CD-R z digitálních fotoaparátÛ
100 MB za 11 Kã a 10 Kã medium (CD)
Vefiejn˘ internet
za 15 min. 10 Kã
za 1 hodinu 40 Kã
Kopírování listin a tisk z PC
A4 jednostrannû 2 Kã
A4 oboustrannû 4 Kã
A3 jednostrannû 4 Kã
A3 oboustrannû 8 Kã
samolepky na CD (2) 16 Kã
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Ze sportu
BMX
Dne 17. 3. 2007 se jel Twister cup v slovensk˘ch
·enkvicích, kde klub bmx Studénka vyslal nejmlad‰ího jezdce svého klubu, kter˘ startoval v kategorii
bmx 6let˘ch. Daniel ·imek bojoval srdnatû za svÛj
klub, pfii kvalifikaãní jízdû, kde zajel tfietí ãas a krásnou jízdu. Dále pokraãoval ve tfiech rozjíÏìkách,
kde se mu dafiilo, pfii finálové jízdû bohuÏel nestaãil
na maìarského jezdce, kter˘ skonãil na 1. místû
a domácího borce, s kter˘m bojoval o kaÏd˘ cm tratû a nenechal ho vydechnout, ale bohuÏel to staãilo
na krásnou bronzovou pfiíãku. Blahopfiejeme k dal‰ím úspûchÛm a hlavnû Ïádné zranûní.
bmx Studénka
P. S.: Mlad˘ borec je obãan ·tramberka

·ipky
A je tu závûreãn˘ turnaj v ‰ipkách, kter˘ se konal 17. 3. 2007 a zúãastnilo se jej sedmnáct hráãÛ
za podpory 3 sponzorÛ: Obecní hospoda Vratislav
Lo‰ák, Cukrárna SOPO paní ZdeÀka Lo‰áková, Radegast a. s. No‰ovice. Tento závûreãn˘ turnaj opût
vyhrál soupefi ze Îenklavy, a to Heimerle Hynek,
druh˘ pak byl Tekula Robert z Kopfiivnice a na tfietím místû to byl Gzyl Ladislav, oba z Kopfiivnice.

·tramber‰tí sice tento turnaj nevyhráli, je to ‰koda,
coÏ ale neovlivnilo celkové pofiadí. Putovní pohár
zÛstal na domácí pÛdû, neboÈ prvenství získal Jaromír Hoffmann ze ·tramberka, souãtem 48 bodÛ.
Druh˘ pak byl Gzyl Ladislav z Kopfiivnice se 45 body, tfietí Parma Richard ze Îenklavy se 43 body,
ãtvrt˘ byl Kotonsk˘ Rudolf ze ·tramberka s 37 body a pát˘ Ra‰ka Petr ze Îenklavy také se 37 body.
Na tomto turnaji se rekordÛm moc nedafiilo, zato nastala jedna kuriozita. Pfii poãáteãním pûtiboji
se umísÈovali hráãi vÏdy se stejn˘m pofiadím. V‰ech
pût her byli: Gzyl Ladislav 1. Biner Antonín 2. Socha Jaroslav 3. a Hejtmanãík Stanislav 4.
V‰em zúãastnûn˘m mockrát dûkuji a tû‰ím se
pfii dal‰í sezónû. ·ipkám a vítûzství zdar.
J. H.

·tramberská desítka
XXVII. roãník silniãního bûhu
Závod pofiádá ZO OS KOVO KOTOUâ
·TRAMBERK, spol. s r. o.
Sponzofii:
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ZO OS KOVO KOTOUâ ·TRAMBERK, spol. s r. o.
KOTOUâ ·RAMBERK, spol. s r. o.
MùSTO ·TRAMBERK
MUDr. Quarda Antonín
BPS – PRASTAV, s. r. o.

Datum:

sobota 21. dubna 2007 v 10.00 hod.

Místo:

tûlocviãna TJ Kotouã ·tramberk

Podmínky:

kaÏd˘ závodník startuje na vlastní
nebezpeãí a svou pfiipravenost potvrdí podpisem pfii prezentaci

Prezentace:

do 9.45 hodin u tûlocviãny 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:

20 Kã

Obãerstvení:

tepl˘ ãaj v cíli, ·tramberské u‰i

·atny, sprchy: u tûlocviãny TJ Kotouã ·tramberk
Ceny:

Délka tratû:

Odmûna pro první tfii bûÏce v kaÏdé kategorii, cena pro nejmlad‰ího
a nejstar‰ího úãastníka, prémie za
pfiekonání traÈového rekordu 500
Kã, finanãní ceny 2000 Kã., vûcné
ceny v hodnotû 5000 Kã., tombola.
Vyhodnocení, vãetnû pfiedání cen
a v˘sledkov˘ch listin probûhne do
20 minut po dobûhnutí posledního
bûÏce.

O ãtrnáct dní pozdûji nastoupili star‰í Ïáci na
druh˘ roãník o Putovní pohár fotbalového oddílu
·tramberk. Do turnaje se zapojila posila z Kopfiivnice Petr Pe‰át a byl na hfii‰ti vidût. Hráãi pfiedvedli pohledn˘ fotbal, bohuÏel nezvládli dvû utkání,
a to je stálo vítûzství v turnaji. Nakonec skonãili na
tfietím míste. Vítûzem turnaje a Putovní pohár si
odvezli hráãi z Lubiny.
DruÏstvo star‰ích ÏákÛ nastoupilo v této sestavû:
Fajarek, Hatlapatka, Kutáã, Filip, Lichnovsk˘, Weber, Farka‰, Pe‰at, ·vancar, Huvar, Hanzelka.
Zpestfiením obou turnajÛ byl start ÏákyÀ a juniorek ze ·tramberka, které svou pfiedvedenou hrou
pfiesvûdãily diváky o tom, Ïe dívky, pokud zaãnou
s kopanou jiÏ v mlad‰ím vûku, mohou se pfiiblíÏit
v˘kony sv˘m chlapeck˘m protûj‰kÛm.
Zvlá‰tní podûkování zaslouÏí pan Holub Miroslav, trenér ‰trambersk˘ch ÏákÛ, jenÏ spolu se sv˘mi rodinn˘mi pfiíslu‰níky, pfiedsedou fotbalového
klubu p. Kutáãem, p. Kelnarem Z. a Sochou Jifiím
celou akci organizovali. Zápasy fiídili rozhodãí p.
Hru‰kovsk˘ Václav a Masn˘ Josef.
Na závûr je tfieba podûkovat sponzorÛm, bez jejichÏ pomoci jen tûÏko lze pofiádat takové akce pro
mládeÏ.
Sponzofii: Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, ·míra–
Print, s.r.o., FO ·tramberk, p. Mikulenka z NJ,
Cukrárna p. Lo‰ákové ze ·tramberka.
Za Fotbalov˘ oddíl ·tramberk Slanina Ladislav

10 km, smí‰en˘ terén s pfievahou
silnice

Ze ‰koly

TraÈov˘ rekord: muÏi Vesel˘ Petr 32:32,4 (1994)
Ïeny ·ádková Irena 37:58,0 (2002)
Rok 2006:

muÏi Hurtík Roman
Ïeny ·ádková Irena

34:41
41:01

Upozornûní: bûÏí se za silniãního provozu, kaÏd˘ bûÏí na vlastní nebezpeãí!
Dal‰í informace na
http://www.sweb.cz/stramberska.desitka/;
http://www.beh.cz

·tramber‰tí Ïáci neobhájili putovní
pohár
Dvû únorové nedûle patfiila palubovka ve sportovní hale ul. Pion˘rská v Kopfiivnici fotbalov˘m
ÏákÛm ze ·tramberka. První turnaj odehráli mlad‰í Ïáci velmi nervóznû, na hfiisti se hledali, podali
v‰ak bojovn˘ v˘kon a nakonec se umístili na sedmém místû.
DruÏstvo mlad‰ích ÏákÛ nastoupilo v této sestavû: Weber, Lichnovsk˘, Dostál, Schonweitz, Malik,
Dornean, Fajarek, Najsar, Muller, Petrá‰ a Neniãka.

Zajímá vás, co je ve ‰kole nového? Pfiijìte se
k nám podívat!
Základní ‰kola ve ·tramberku zve v‰echny rodiãe, Ïáky i vefiejnost na Den otevfien˘ch dvefií.
·kolu si mÛÏete prohlédnout 4. 4. 2007 v dobû
od 10.00 do 16.30 hodin.
V dopoledních hodinách moÏnost nahlédnout
do v˘uky.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í Ïáci, uãitelé
i ostatní pracovníci Z· ·tramberk

Sportovní aktivity na‰ich ÏákÛ nelze
pfiehlédnout
Dívky i chlapci ze 4. a 5. tfiídy si byli zmûfiit své
síly a sportovní umûní ve vybíjené.
Turnaj dívek pofiádala Z· a M· Záhuní Fren‰tát.
,,Bylo tam moc hezky. Hrály jsme proti ‰kolám
Záhuní a Tyr‰ova z Fren‰tátu. Zaãátek se nám vydafiil, s druÏstvem ‰koly Záhuní jsme v‰ak tûsnû
prohrály. Zisk druhého místa jsme v‰ak náleÏitû
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oslavily. ·koda jen, Ïe jsme nepostoupily do druhého kola.
Odnesly jsme si domÛ diplom za 2. místo a navíc super záÏitky.“
Eva ·kapová 5.A

Spoleãenská rubrika
Jubilanti bfiezen 2007
89 let BoÏena R˘dlová, Dolní Ba‰ta
88 let Ludmila Dobeãková, Dolní
87 let AneÏka Chalupová, Závi‰ická
86 let Vlastimila Ja‰ková, Hornychovice
83 let Jitka Sochová, NádraÏní
Josef Hru‰kovsk˘, Závi‰ická
82 let Miloslav Kulhav˘, Pod Palárnou
81 let Julie VáÀová, Kozina
80 let Marie Sopuchová, Dolní
75 let Anna Marková, Zauliãí
70 let Helena Dziaková, NádraÏní
Ladislav Havran, Kozina
Irena Kubicová, NádraÏní

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost
a Ïivotní pohodu.
Mgr. ZdeÀka Svobodová, pfiedsedkynû SPOZ

Zemfielí:
Chlapci smûfiovali na svÛj turnaj ve vybíjené na
Z· Dr. M. Horákové do Kopfiivnice. Absolvovali
pfiedturnajovou pfiípravu. Do Kopfiivnice ‰li pû‰ky.
,,Po cestû byla veliká sranda. KdyÏ jsme pfii‰li na
místo, byli jsme napnutí. Proti nám nastoupily t˘my z Vefiovic, Z· Al‰ova a t˘m hostitelské ‰koly.
První zápas jsme hráli proti Vefiovicím. Porazili
jsme je. Postupnû jsme pro‰li cel˘m turnajem. V˘sledkem na‰eho snaÏení bylo 3. místo. Pfii cestû
zpût do ‰koly jsme se zastavili na zaslouÏenou
zmrzlinu.
Odnesli jsme si mnoho v˘born˘ch záÏitkÛ.“
Jakub Dobiá‰ 4.A

Mojmír Havrlant
Stanislav Jan‰a

Narozené dûti:
Adam Rybníãek

Je‰tû pfiipomínáme!
18. 4. 2007 probûhne ve ‰kole pfiedná‰ka
o ‰kolním vzdûlávacím programu.
Srdeãnû v‰echny zveme.
Vlasta Kalí‰ková
·tramberské novinky 8

Kam do společnosti
a za kulturou
X. ·TRAMBERSKÁ DIVADELNÍ
P¤EHLÍDKA AMATÉRSK¯CH
DIVADELNÍCH SOUBORÒ 2007
Nedûle 1. dubna 2007 v 14.00 hod.

NUMEROLOGIE
V SOUVISLOSTECH
(Poãítejte s tím!)
Ve stfiedu 18. dubna od 17.00 hod. v Apollo Burn
Clubu v patfie Mûstského pivovaru ·tramberk
Vstupné dobrovolné
MoÏnost obãerstvení v pfiíjemném prostfiedí
Více informací v infocentru Relax v podhÛfií
Beskyd na tel. 556 831 935; 602 206 936.

DVù MARIâKY
Václav ¤íha
SDO „Divadlo U lípy“ Ostrava Hrabová
nedûlní pohádka pro dûti i dospûlé —
nesoutûÏní pfiedstavení
Pátek 13. dubna 2007 v 19.00 hod.

Relax v podhÛfií Beskyd, Mûstsk˘ pivovar
·tramberk, DDM Kopfiivnice a Cyberfire
vás srdeãnû zvou na den pln˘ kuriozit a rekordÛ

3. ·TRAMBERSK¯ FLAMENDR

Vstupné: 50 Kã dospûlí, 30 Kã dûti
Pfiedprodej vstupného
v Mûstském informaãním centru
Prodej vstupného v den pfiedstavení
pÛl hodiny pfied zaãátkem
Pofiadatelé: Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
a Mûsto ·tramberk
Sponzofii: FOTO MORAVA Kopfiivnice,
Mûsto ·tramberk, Hotel ·ipka,
Tiskárna Michálková Nov˘ Jiãín,
Severomoravská stavební spoleãnost Nov˘ Jiãín,
Kvûtináfiství ·varcovi ·tramberk

v sobotu 21. dubna 2007
na ‰tramberském námûstí
Pfiekonají bratfii Hezcí svÛj rekord v upeãení
NEJVùT·ÍHO ·tramberského ucha z minulého
roku (∅1,18 m), zapsan˘ v âESKÉ KNIZE
REKORDÒ?
Pfiekonají va‰e dûti rekordy ze ·VEJKOVY knihy
rekordÛ?
Kolik porcí ‰tramberského flamendra se uvafií
v OB¤Í pánvi o prÛmûru 2 m?
Zúãastnûte se TIPOVACÍ SOUTùÎE!
Doprovodn˘ program od 11.00 do 18.00 hod.:
Cimbálová muzika SOLÁ≈
Ostravsk˘ zpûvák Zdenûk KRÁSN¯
Pokus o rekordní poãet namalovan˘ch obrázkÛ
s Trúbou a jiné soutûÏe pro dûti (13.00—15.00 hod.)
Kuriózní sklenûn˘ úl ‰trambersk˘ch vãelafiÛ
Ukázka GASTROKURIOZIT z ovoce a perníkÛ
lidové umûlkynû Márii Murárikové ze Slovenska
OHNIVÁ SHOW na závûr programu!

Anglick˘ klub v penzionu JaroÀkova pekárna
na námûstí pofiádá

·míra-Print, s. r. o. a Mûsto ·tramberk vás srdeãnû
zvou na dal‰í nev‰ední koncert z cyklu

VRAÎDA V PENSIONU
PRO STAR·Í DÁMY
Dana Jaro‰ová
DS Kotouã ·tramberk — nesoutûÏní pfiedstavení
ZÁVùREâN¯ VEâER —
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ

KLUB DESKOV¯CH HER
v pátek 13. a 27. dubna od 17.00 hod.
Zveme dûti i dospûlé, v‰echny vá‰nivé lu‰titele
kfiíÏovek a hlavolamÛ, hráãe ‰achov˘ch
a jin˘ch stolních her! K hrám, které jsou
pro vás pfiipraveny, si mÛÏete objednat
i malé obãerstvení. Vstup zdarma.
Více informací na tel. 604 200 395.
Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve
na dal‰í pfiedná‰ku numerologa
ing. ZdeÀka Kovárni z cyklu

Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
Zamilovan˘ Entertainer
LENKA FILIPOVÁ
& MIREK LINHART (kytara),
SEAN BARRY (irská harfa)
V pondûlí 23. dubna 2007 od 18.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné 150 Kã. Pfiedprodej vstupenek:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd ·tramberk
(tel. 556 801 935); MIC ·tramberk (tel. 556 812 085);
MIC Kopfiivnice (tel. 556 821 600); MIC Pfiíbor
(tel. 556 455 442); MIC Ostrava (tel. 596 114 579)
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Program kina ·tramberk
na duben 2007
Nedûle 1. 4. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
PO HLAVù DO PRDELE
Komedie, 90 min, od 12 let. Jdi do klidu, stíhan˘ mÛÏe‰
b˘t aÏ od patnácti. Co se stane, kdyÏ se tfiináctilet˘ kluk
zamiluje do své spoluÏaãky. Pfiíbûh tvofií tfii linie vyprávûní, které se vzájemnû doplÀují, prolínají a konãí
o ‰tûdroveãerní veãefii. Hrají: Nela Boudová, Dana âerná, Ondfiej Vetch˘, Veronika Îilková, Petr Jákl a dal‰í.
Nedûle 8. 4. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
DÉJÀ VU
Akãní thriller, 128 min, titulky, od 12 let. Podmaniv˘
akãní thriller se toãí okolo onoho tajemného pocitu déjà vu, kter˘ provází vládního agenta (Denzel Washington), pfii vy‰etfiování rozsáhlého bombového útoku.
Nedûle 15. 4. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
PRÁZDNINY
Komedie, 135 min, titulky, od 12 let. ZmûÀ adresu,
zmûÀ chlapa. ZmûÀ si Ïivot. Co by mûla dûlat ãerstvû
opu‰tûná holka v depresích krátce pfied Vánocemi?
Hrají: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law a dal‰í.
Nedûle 22. 4. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
DOKONAL¯ TRIK
Drama thriller, 128 min, titulky, od 12 let. Film se odehrává v pfiekotnû se mûnícím Lond˘nû na pfielomu 19.
a 20. století. V dobách, kdy jsou iluzionisté modlami.
Dokonal˘ trik je film bohat˘ na pfiekvapení a neãekaná
odhalení. Hledající tenkou hranici mezi moÏn˘m a nemoÏn˘m.
Nedûle 29. 4. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
APOCALYPTO
Historick˘ velkofilm, 136 min, titulky, od 15 let. Nejnovûj‰í film Mela Gibsona. Náhl˘ pád vyspûlé mayské civilizace je dodnes opfieden tajemstvím a GibsonÛv film je
vÛbec prvním zpracováním tohoto okamÏiku svûtov˘ch
dûjin. Film je natoãen v pÛvodním mayském jazyce.

NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
SAW III
SOLOKAPR

BABEL

Inzerce
• Prodám: ·koda 125L, rok v˘roby 1989, STK 10/08.
Cena dohodou. Tel.: 556 852 325 nebo 737 466 859

• POZOR! A nyní kvíz pro bystré hlavy. Víte, co se skr˘vá pod ãíslem 1872?
a) poãet obyvatel na‰eho mûsta
b) letopoãet zaloÏení na‰eho mûsta
c) cena za roãní povinné ruãení *·kody Favorit*
s max. bonusem u poji‰Èovny Generali, a. s.
ANO! Cé je správnû. Za povinné ruãení napfiíklad na
va‰eho Favorita zaplatíte pouze 1 872 Kã. Proã platit
více? Nav‰tivte poradce, kter˘ vám poradí, jak u‰etfiit.
A aby toho nebylo málo, u poji‰tûní majetku dostanete slevu na poji‰tûní, protoÏe na‰e mûsto je poji‰tûno
u poji‰Èovny Generali, a. s. Antonín Kramoli‰, tel.:
556 852 325 nebo 731 963 907. Poji‰Èovna Generali,
a. s. vám nabízí i dal‰í produkty poji‰tûní.

·tramberk, Zauliãí 499
Pohanka
Ml˘n ·majstrla
• KROUPA, KRUPICE
• LÁMANKA, KA·E
• MOUKA, KLÍâKY
• TùSTOVINY
• POHANKOVÉ K¤UPKY, vhodné pro dûti

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk — Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082
Natáãení na video
SVATBY, OSLAVY ÎIVOTNÍCH
JUBILEÍ, PROMOCE, K¤TY,
POH¤BY aj.
profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.
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VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

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

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