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… z jednání rady
Medard má letos obzvlá‰tû plaãtivé období. Asi si je‰tû uÏijeme de‰tû. Nicménû
faktem je, Ïe ve ãtvrtek, v den letního slunovratu, 21. ãervna 2001 vypuklo léto,
a to pfiesnû v 8.34 hod.
Rada na své 42. schÛzi mûla na programu ‰kolní a mimo‰kolní ãinnost. Poprvé se radním pfiedstavila nová paní fieditelka Základní ‰koly ve ·tramberku,
Mgr. Bronislava Hyklová. Ta seznámila
radu se studijními, vûdomostními, v˘tvarn˘mi i sportovními úspûchy sv˘ch
svûfiencÛ, nastínila i nûkteré problémy
a zmûny v organizaci ‰koly. ¤editelky matefisk˘ch ‰kol, Pavla Bergerová z M· na
Zauliãí a Stanislava Juráková z M· na Bafiinách, mají pro pfií‰tí rok koneãnû dostatek dûtí, ba dokonce poptávka pfievy‰uje
nabídku. M· na Zauliãí se pot˘ká s pomûrnû uÏ zastaral˘m technick˘m vybavením a chátrajícím stavem budovy. Také
byla pfiipomínka ke skladbû nûkter˘ch jídel, které jsou dováÏeny ze ‰kolní jídelny
do M· na Zauliãí, ale to vyfie‰í urãitû dohoda mezi kompetentními osobami k v‰eobecné spokojenosti v‰ech.
Voln˘ ãas na‰i potomci tráví rÛznû,
nûktefií si vybrali aktivity nabízené Domem dûtí a mládeÏe ve ·tramberku, aÈ uÏ
jsou sportovnû nebo umûlecky zamûfiené.
Zájem dûtí se projevuje hojnou úãastí na
tûchto akcích. Radû se pfiedstavila zastupující fieditelka Eva Müllerová z DDM
v Kopfiivnici a vedoucí poboãky ve ·tramberku Regina ·mahlíková. Také poboãka
ZU· ZdeÀka Buriana ve ·tramberku nabízí velk˘ v˘bûr moÏností pro zájemce.
Nûktefií nadaní studenti této hudební

‰koly dosahují ve sv˘ch oborech úspûchy
celorepublikové i mezinárodní. Pfiedstavily je radû paní fieditelka ZU· Z. Buriana
v Kopfiivnici Hana Vyhlídalová a vedoucí
poboãky ve ·tramberku Milena MojÏí‰ová. Práce v‰ech pedagogÛ, aÈ uÏ jsou
ãinní ve ‰kolních nebo mimo‰kolní aktivitách, je nesmírnû nároãná, odpovûdná
a veskrze nelehká. Patfií jim v‰em úcta
a podûkování.
V organizaãních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí Ïádosti o finanãní pfiíspûvky na‰ich spolkÛ, jednotlivcÛ i organizací a také nesouhlas manÏelÛ Hyklov˘ch
s nástavbou domu ãp. 814—815 na Bafiinách. Byl schválen dodatek smlouvy o reklamû s VVUÚ a.s. Radvanice, zmûna organizaãního schématu Mûstského úfiadu
ve ·tramberku a pfiivolení k soudní v˘povûdi nájmu z bytu manÏelÛm Zaoralov˘m
z dÛvodu dlouhodobého neplacení nájmu. Zastupitelstvu rada doporuãila delegovat starostu mûsta Ing. Jana Sochu na
valnou hromadu Sm VaK a. s. jako zástupce akcionáfie a na valnou hromadu
spoleãnosti ASOMPO, a. s. a zmocnila ho
k pfievzetí akcií spoleãnosti ASOMPO, a. s.
Pomalu se blíÏí tak touÏebnû oãekávaná doba prázdnin a dovolen˘ch. UÏijte
si léta, aÈ uÏ je jakékoliv, najdûte si radost
v maliãkostech, ve spoleãn˘ch chvílích se
sv˘mi milovan˘mi, osvoboìte se z okovÛ
v‰ednosti, stereotypu a nudy. Vûnujte se
v‰emu, co vás baví a na co nemáte pfies
rok vÛbec ãas. Ráda se s vámi podûlím
o moudrost, kterou kdysi kdosi fiekl:
„Tancuj tak, jako by se na tebe nikdo nedíval. Zpívej tak, jako by tû nikdo nesly‰el.
Îij tak, jako by bylo Nebe na Zemi."
Krásné prázdniny a plnû uÏitou dovolenou vám pfieje
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka mûlo
své 14. zasedání dne 14.6.2001. Na programu byla zpráva o ãinnosti rady za období bfiezen—ãerven 2001, kterou pfiednesla místostarostka, Ing. Dana Marková,
rozbor bezpeãnostní, dopravní situace
a o stavu Ïivotního prostfiedí ve mûstû.
Rada vzala v‰echny pfiedloÏené zprávy na
vûdomí. Byly schváleny pfiipomínky k dokumentaci pro posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí zámûru „·tramberk — závod na v˘robu cementu" uvedené v pfiíloze. Zastupitelstvo souhlasilo s v˘‰e citovan˘m zámûrem za pfiedpokladu, Ïe bude
splnûno 5 zásadních podmínek. Znovuotevfiení cementárny, toÈ hozená rukavice
do ringu. Oz˘valy se hlasy pro i proti, náv‰tûva vefiejnosti na jednání zastupitelstva byla veliká. Pfii‰lo pfies osmdesát obãanÛ, které tato otázka nenechala v klidu.
Co nám to pfiinese, ukáÏe ãas.
V organizaãních záleÏitostech vzalo zastupitelstvo na vûdomí dopisy pana Miloslava Hykla t˘kající se podmínky bfiemene
vefiejného pfiístupu na pozemek, kter˘
chce pan Hykel koupit od mûsta. Zastupitelstvo schválilo rozdûlení pfiíspûvku na
program regenerace MPR a MPZ z rozpoãtu mûsta, odprodeje pozemkÛ v k. ú. ·tramberka, smlouvu o v˘pÛjãce s Bytov˘m
druÏstvem Kotouã, závûreãn˘ úãet mûsta
·tramberka za rok 2000 a také závûreãn˘
úãet Základní ‰koly ve ·tramberku. Bylo
schváleno rozdûlení pfiíspûvku na ãinnost
spolkÛ, obãansk˘ch sdruÏení a organizací
na rok 2001. Bylo schváleno uzavfiení
smluv t˘kajících se prodeje akcií âeské
spofiitelny, a. s. a uloÏeny úkoly vztahující
se k ostatním procedurám s tímto aktem
spojen˘ch.
Zastupitelstvo delegovalo starostu mûsta
jako zástupce akcionáfie na valnou hromadu Sm VaK, a. s., na valnou hromadu
Spoleãnosti ASOMPO, a. s. a zmocnilo ho
k pfievzetí akcií této spoleãnosti a na shromáÏdûní spoleãníkÛ spoleãnosti SOMPO.
Byl vysloven nesouhlas se zru‰ením
pfiímého ranního vlakového spoje Ondrá‰
do Ostravy.
Vûra Michnová

PrÛbûh pfiipomínkování a stanovisko mûsta ·tramberka k zámûru
„·tramberk — závod na v˘robu cementu“
O zámûru znovu obnovit v˘robu cementu ve ·tramberku bylo vedení mûsta
(Ing. J. Socha, Ing. V. ·imíãek, Ing. D.
Marková) informováno zástupci Kotouãe
s. r. o. ·tramberk (Ing. Sta‰ek, Ing. Voln˘)
ve 12/2000 s tím, Ïe bylo poÏádáno, aby se
zámûrem mohl oficiálnû vystoupit Ing.
Sta‰ek na fiádném vefiejném zasedání zastupitelstva mûsta. Toto se uskuteãnilo
15. 3. 2001.
Dne 3. 5.2001 mûsto ·tramberk obdrÏelo od MÎP Praha dokumentaci k zámûru a bylo vyzváno, aby se do 14 dnÛ od
ukonãení vefiejného nahlédnutí do dokumentace, tj. do 18. 6.2001, k této dokumentaci vyjádfiilo. Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku oznámil na úfiední desce a téÏ
v dostupn˘ch médiích zahájení vefiejného
nahlíÏení do této dokumentace v období
4. 5.—4. 6. 2001.
Dne 10. 5. 2001 Rada mûsta ·tramberka vzala na vûdomí informaci o posuzování vlivÛ na ÎP zámûru „·tramberk —
závod na v˘robu cementu“ a návrh harmonogramu k projednání v orgánech
mûsta. Tento zámûr pfiedstavuje maximální roãní tûÏbu 1150 kilotun vápence
pro v˘robu 600 kt slínku, 700 kt cementu
poãínaje rokem 2003. Investorem má b˘t
LASSELSBERGER CZ spol. s r. o. Praha,
dcefiinná spoleãnost rakouské spoleãnosti.
Dopisem ze dne 15. 5. 2001 vyzval starosta mûsta v‰echny zastupitele, ãleny
komisí a v˘borÛ, aby dokumentaci nastudovali, zúãastnili se pracovního semináfie
se zpracovatelem dokumentace k EIA firmou EKOAUDIT s. r. o. Brno dne 29. 5.
a pfiedali stanovisko do 12. 6. 2001.
Na popud nûkter˘ch zastupitelÛ se
uskuteãnil dal‰í pracovní semináfi k této
problematice dne 13. 6. 2001, aby koneãná podoba stanoviska mûsta k zámûru
byla projednávána na vefiejném jednání
zastupitelstva mûsta 14. 6. 2001.
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Problematika byla projednána ve v˘borech finanãním, kontrolním, komisi ÎP,
dopravní, rozvojové, sociální a bytové, cestovního ruchu a kulturní. Nebyla projednána v komisi mládeÏe, sportu a vyuÏití
volného ãasu, SPOZ, regeneraãní a pfiestupkové.
V˘sledkem jednání v komisích a v˘borech bylo stanovisko k zámûru:
— finanãní v˘bor — doporuãující s 18
pfiipomínkami
— kontrolní v˘bor — doporuãující s 6
pfiipomínkami
— komise ÎP — doporuãující s 25 pfiipomínkami
— komise dopravní — doporuãující s 3
pfiipomínkami
— komise rozvoje — zamítavé ze 4 dÛvodÛ
— komise sociální, zdravotní a bytová —
doporuãující s 5 pfiipomínkami
— komise cestovního ruchu — doporuãující s 5 pfiipomínkami
— komise kulturní — doporuãující s 11
pfiipomínkami
celkem 77 pfiipomínek
Mimo tyto pfiipomínky a stanoviska do‰lo v termínu na MÚ 13 písemn˘ch pfiipomínek obãanÛ a sdruÏení, dal‰í dopisy obdrÏel starosta mûsta.
Musíme si uvûdomit, Ïe naprostá vût‰ina v‰ech pfiipomínek v˘borÛ, komisí
i obãansk˘ch sdruÏení i obãanÛ není proti
negativnímu pÛsobení cementárny, ale
proti lomu a jeho provozu jako takovému. JelikoÏ souãasn˘ stav (lom a vápenice) není moÏné zru‰it, zakonzervovat,
utlumit, nask˘tá se pro mûsto ·tramberk
a jeho obãany historická ‰ance: stanovit
zásadní podmínky a limity, za kter˘ch je
moÏné loÏisko zásob vápence co nej‰etrnûji dotûÏit, nepfiipustit jeho roz‰ífiení
a odstranit dlouhodobû nefie‰ené problémy z minula. V této souvislosti je tfieba
pfiipomenout, Ïe v 06/97 schválen˘
územní plán mûsta ·tramberka vymezuje
prÛmyslovou lokalitu areálu Kotouãe
s.r.o. ·tramberk, tj. provoz lomu, vápenice i v˘roby cementu.

Pfies v‰echna negativa a obavy, které
zámûr vyvolává si musíme b˘t vûdomi
i pozitiv:
— vyuÏívání vyãlenûné prÛmyslové zóny
dle ÚP kvalitním a bonitním investorem
— zv˘‰ení nabídky poãtu perspektivních
a dobfie placen˘ch pracovních míst pro
mikroregion (cca 133 pfiím˘ch pracovních míst)
— zv˘‰ení koupûschopnosti obyvatel v mikroregionu (nárÛst mezd o 30 mil.
Kã), coÏ mÛÏe sekundárnû posílit
trÏby podnikatelÛ a ÏivnostníkÛ
— levnûj‰í a místnû dostupn˘ stavební
materiál pro vût‰í i drobné stavebníky
— sníÏení stávající hlukové zátûÏe obyvatel (zejména Kozina)
— zv˘‰en˘ pfiínos financí do mûstského
rozpoãtu z titulu:
— nav˘‰ení poplatkÛ z dob˘vacího prostoru
— nav˘‰ení danû z nemovitosti
— nav˘‰ení danû z odvodÛ z mezd ze závislé ãinnosti i OSVâ
— moÏnost dlouholeté spolupráce pfii
sponzorování aktivit mûsta a obãansk˘ch sdruÏení (sport, kultura, zájmy)
— moÏnost vyfie‰ení dlouhodobû prioritních akcí rozvoje mûsta (prÛtah mûstem, parkovi‰tû…)
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka na
základû vznesen˘ch pfiipomínek je pfiipraveno souhlasit se zámûrem „·tramberk—
závod na v˘robu cementu“ pfii splnûní následujících zásadních podmínek:
1. vylouãení tûÏby vápence a korekãních surovin mimo stávající dob˘vací
prostor a pfievod v‰ech nebo ãásti pozemkÛ areálu NPP ·ipka do vlastnictví
mûsta za symbolickou cenu;
2. vyfie‰ení a realizace silniãní a Ïelezniãní dopravy pfied zahájením provozu
cementárny. Podílet se finanãnû na sníÏení enormní dopravní zátûÏe mûsta (zejména Kozina, prÛtah mûstem, odstavná
parkovi‰tû);
3. dodrÏení úrovnû v‰ech ‰kodliv˘ch
vlivÛ (hluk, prach, imise, otfiesy) v mezích ãesk˘ch norem a zákonÛ, vãetnû zaji‰tûní vefiejnû dostupného monitoringu;
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4. pfiedloÏit plán zaji‰tûní postupné
prÛbûÏné rekultivace jednotliv˘ch ãástí
lomu v návaznosti na postupné ukonãení
tûÏby. UmoÏnit vefiejnou kontrolu nad naplÀováním a úãeln˘m vyuÏíváním garanãního fondu sanace a rekultivace ze strany
mûsta. MnoÏství suroviny, místa postupu
tûÏby i podoba koneãného reliéfu a orientaãní termín ukonãení tûÏby musí b˘t
známy do doby vydání stavebního povolení;
5. vypracování úãinné formy fiízení pro
event. náhradu ‰kod obãanÛm v dÛsledku tûÏební ãinnosti bez nutnosti soudního fiízení.
Kromû tûchto zcela zásadních podmínek plynoucích ze stávající neutû‰ené situace, zku‰eností a obav z minula, o kter˘ch je mûsto pfiipraveno korektnû, ale
razantnû s budoucím investorem vyjednávat je‰tû pfied vydáním územního a stavebního povolení, byly uplatnûno k dokumentaci pro posouzení vlivu na ÎP dal‰ích 20 konkrétních pfiipomínek, jejichÏ
základem se stalo stanovisko komise ÎP.
Tyto se t˘kaly tûÏby surovin (vymezení
dob˘vacího prostoru, mnoÏství zásob,
hloubka dotûÏení, zpÛsob rekultivace, poÏadavek na doloÏení geologického a hydrogeologického prÛzkumu, o vliv na podzemní vody, stabilitu lomov˘ch stûn…)
asanace a rekultivace (poÏadavek na postupnou rekultivaci do pfiedem stanoveného zámûru stavu po tûÏbû), dopravu
a hluk, imise, seismické vlivy, faunu
a flóru, krajinu i historii a paleontologii.
V‰echny pfiipomínky byly v fiádném termínu odeslány na MÎP — odbor posuzování vlivu na ÎP.
Ke v‰em odeslan˘m pfiipomínkám zajistí MÎP odborn˘ nezávisl˘ posudek
a pravdûpodobnû v záfií t. r. uskuteãní ve
·tramberku tzv. vefiejné sly‰ení, kde budou ve‰keré pfiipomínky zodpovûzeny.
Kladné stanovisko MÎP k EIA je podmínkou pro zahájení územního a následnû stavebního fiízení, které teprve
bude od záfií t. r. probíhat ve správním fiízení u stavebního úfiadu pfii MÚ ve ·tramberku a k nûmu bude zapotfiebí vyjádfiení v‰ech dotãen˘ch úãastníkÛ fiízení

a orgánÛ státní správy. To jenom pfiipomínám na závûr, neboÈ nûktefií spoluobãané se domnívají, Ïe stanoviskem mûsta
k EIA bylo definitivnû schváleno obnovení
v˘roby cementu ve ·tramberku a Ïe se
zastupitelstvo vyjádfiilo bez projednání
zámûru s vefiejností. Obsah tohoto ãlánku
snad dokumentuje, Ïe zastupitelé, ãlenové komisí a v˘borÛ mûsta k této problematice pfiistoupili odpovûdnû, iniciativnû a dÛslednû, za coÏ jim dûkuji. ZároveÀ vyz˘vám v‰echny obãany mûsta, aby
se vyjádfiili v dne‰ní anketû k zámûru na
znovuobnovení závodu na v˘robu cementu, pfiípadnû k zásadním podmínkám, které si mûsto stanoví.
Z materiálÛ zpracoval
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Podûkování
¤editelka M· Zauliãí dûkuje zvlá‰tû pedagogick˘m pracovníkÛm a také správním zamûstnancÛm za pracovní nasazení
a tvofiivou aktivitu v prÛbûhu celého ‰kolního roku; rodiãÛm a vedení mûsta za
vstfiícnost a spolupráci.
Pavla Bergerová

Ohlédnutí zpátky
Závûr ‰kolního roku b˘vá pro dûti Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny zvlá‰È
pestr˘ a zajímav˘. Ten leto‰ní probíhal
následovnû:
10. kvûtna — Popfiály sv˘m maminkám
k svátku, podarovaly je mal˘m dáreãkem.
21. kvûtna — Zúãastnily se znalostní
soutûÏe „Milionáfi“ pro dûti, hru pfiipravil
i uvádûl p. Zdenûk Zaoral, kterému tímto
dûkuji.
31. kvûtna — Probûhl na na‰í zahradû
„Den dûtí“, byl pln˘ her a soutûÏí, ke kter˘m byly vyzvány dûti z Matefiské ‰koly ze
Îenklavy.
1. ãervna — Ke svému svátku dûti dostaly mal˘ dáreãek, vÏdyÈ ten vlastnoruãnû vyroben˘ potû‰í nejvíce.
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15. ãervna — ·kolní rok vyvrcholil
„Zahradní slavností“, kde se mlad‰í kamarádi, rodiãe i my rozlouãili s budoucími
prvÀáãky, popfiáli jsme jim ve ‰kole hodnû
úspûchÛ. Potom následovala „Procházka
pohádkov˘m lesem“, která byla urãena
v‰em dûtem a rodiãÛm. V‰ichni plnili
dané úkoly, drobné odmûny v podobû
sladkostí nechybûly ani zde. Táborák, opékání bufitÛ nemohlo chybût na závûr.
16. ãervna — Spoleãn˘ v˘let rodiãÛ
a dûtí vlakem do Indiánského mûsteãka ve
Fren‰tátû pfiispûl k dobré náladû pfied
nadcházejícími prázdninami.
Závûrem bych chtûla podûkovat za celoroãní práci v‰em pedagogick˘m i správním zamûstnancÛm. Také dûkuji v‰em
rodiãÛm, ktefií aktivnû po cel˘ ‰kolní rok
pomáhali matefiské ‰kole pfii organizování spoleãn˘ch akcí pro dûti a rodiãe.
Vám v‰em pfieji pûknou dovolenou,
hodnû sluníãka a odpoãinku a elánu do
nového ‰kolního roku.

Jubilanti
v mûsíci ãervenci 2001
70 let: Ludmila R˘dlová,Dolní Ba‰ta 255,
Vûra Ondrisová, NádraÏní 807,
Elfrida Merendová, Bafiiny 723,
Marie Trãková, Dolní 352.
75 let: Vladimír Janeãka, Dolní Ba‰ta 20.
80 let: Vojtû‰ka Sochová, Zauliãí 471,
BlaÏej Marek, NádraÏní 808,
Miroslav Vlachinsk˘, Hornychovice 753.
81 let: Zdenûk Schafer, Zauliãí 471.
82 let: Marie ·majserová, K oãnímu 683,
Slavûna Sochová, K oãnímu 677.
84 let: Jan Jefiábek, Dolní 235.
87 let: Marie Sochová, Bafiiny 750.
89 let: BoÏena Cochlarová, Libotín 654,
Bedfiich Pilafi, Horní Ba‰ta 420.

Stanislava Juráková, Matefiská ‰kola Bafiiny

Odesílatel:
__________________
__________________
__________________
__________________

Mûstsk˘ úfiad
Vûra Michnová
Námûstí 9
·TRAMBERK
742 66
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Holubáfii hodnotí a zvou

Zdenûk Burian 2001

U pfiíleÏitosti ‰tramberské pouti probûhl tfietí roãník závodu „O pohár starosty ·tramberka“. Leto‰ní roãník byl ztíÏen, vítûz musel mít nejrychlej‰ího holuba ze závodu PlzeÀ — 340 km a Eisenach — 570 km.
Vítûzem se stal p. Josef Hanzelka, kter˘
nejlépe pfiipravil své opefiené svûfience
a slavnû zvítûzil z obou tratí. Pohár
osobnû pfiedal a vítûzi blahopfiál starosta
mûsta ing. Jan Socha.

V nedûli 1. ãervence 2001 uplyne 20 let
od úmrtí svûtoznámého malífie pravûku
a dobrodruÏství ZdeÀka Buriana. Muzeum ZdeÀka Buriana ve ·tramberku ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze pfiipravilo pro své náv‰tûvníky u této pfiíleÏitosti malé pfiekvapení. Leto‰ní expozice je poprvé v historii
hlavních sezónních v˘stav rozdûlena na
dvû ãásti. Od 26. ãervna tak budou moci
zájemci o dílo Mistra Buriana zhlédnout
zcela nov˘ soubor obrazÛ a kreseb, tentokrát ke klasick˘m titulÛm Julia Verna
a dosud nevydan˘m knihám dobrodruÏného Ïánru. V˘stava z díla akademického
malífie Gustava Kruma, která je souãástí
leto‰ní jubilejní expozice, zÛstává aÏ do
jejího konce — tedy 30. záfií 2001 — beze
zmûn.
V sobotu 30. ãervna 2001 se ve ·tramberku uskuteãní rovnûÏ tradiãní setkání
pfiátel a ctitelÛ díla ZdeÀka Buriana —

ZároveÀ si vás dovolují holubáfii pozvat
na rybí hody, které by se mûly konat za
pfiíznivého poãasí na farní zahradû dne 5.
ãervence 2001.
Tradiãní holubí hody se uskuteãní 11.
srpna 2001 tamtéÏ. Obû akce budou plakátovány a vyhlá‰eny obecním rozhlasem.
Za holubáfie Lubomír Slováãek

#
ANKETA OBâANÒ K ZÁMùRU OBNOVIT VE ·TRAMBERKU ZÁVOD NA V¯ROBU CEMENTU

¬ Se zámûrem nesouhlasím

n

- Se zámûrem souhlasím

® Se zámûrem souhlasím za podmínek stanoven˘ch zastupitelstvem

n
n

¯ Se zámûrem souhlasím za tûchto podmínek:

° K realizaci jsem lhostejn˘

n

Odpovûì oznaãte kfiíÏkem a odevzdejte nebo ode‰lete na MÚ k rukám paní Michnové
do 31. 7. 2001.
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„SIDDIE BURKA 2001“. Vedle jiÏ zmínûné
nové expozice, spoleãné náv‰tûvy jeskynû
·ipka, badatelsk˘ch besed aj., probûhne
v kulturním domû na námûstí od 9.00 do
15.00 hod. vefiejnû pfiístupná sbûratelská
burza, na níÏ jsou v‰ichni srdeãnû zváni.

·TRAMBERSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
âERVENEC 2001

1. ãervence 2001
„KONCERT P¤ÁTELSTVÍ“ — vystoupení Ïenského sboru „Mama Mulberry Choir“ z Japonska a Novojiãínského sboru ZU· „Ondrá‰ek“. Zaãátek
v 15.00 hod. v kulturním domû ve ·tramberku. Vstupné dobrovolné.
5. ãervence 2001
ukázky scénického ‰ermu — vystoupí
SS· ALLEGROS.
Zaãátek v 15.00 hod. v areálu hradu
·tramberk. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
7. ãervence 2001
KONCERT LA·SKÉHO
ÎESËOVÉHO KVINTETA.
Zaãátek v 15.00 hod. v areálu hradu
·tramberk. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert pfiekládá do JaroÀkovy
útulny.
7. ãervence 2001
sehraje Divadlo Pod vûÏí hru L. StroupeÏnického „NA·I FURIANTI“.
Zaãátek ve 20.00 hod. v amfiteátru.
Vstupné 30 Kã. V pfiípadû nepfiíznivého
poãasí se pfiedstavení pfiekládá do Kulturního domu na Námûstí.
29. ãervence 2001
koncert hudební skupiny
AD LAURROS.
Zaãátek v 15.00 hodin v areálu hradu
·tramberk. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert uskuteãní v JaroÀkovû
útulnû.

Program kina ·tramberk
NA MùSÍC âERVENEC 2001

Nedûle 1. 7. v 17 hod. a 19.30, vst. 39 Kã
SMLOUVA S ëÁBLEM
Komedie, 94 min, titulky, od 12 let
Satan! A Ïenská! A zlomyslná! V hl. roli
ELIZABETH HURLEY.
Nedûle 8. 7. v 17 hod. a 19.30, vst. 39 Kã
CESTA Z MùSTA
Komedie, 146 min, pfiístupn˘
âesk˘ film z produkce Pavla Borovana.
V hl. rolích TOMÁ· HANÁK, BOLESLAV POLÍVKA, LJUBA SKO¤EPOVÁ, BARBORA NIMCOVÁ a dal‰í.

Nedûle 15. 7. v 17 hod. a 19.30, vst. 39 Kã
FOTR JE LOTR
Komedie, 107 min, titulky, pfiístupn˘
Koneãnû nalezl dívku sv˘ch snÛ, ale pro
jejího otce se stal o‰klivou noãní mÛrou.
V hl. roli ROBERT DE NIRO.
Nedûle 22. 7. v 17 hod. a 19.30, vst. 39 Kã
VYHNÁNÍ Z RÁJE
Tragikomedie, 120 min, od 12 let
Tragikomedie o tom zda jsme schopni b˘t
svobodní, aniÏ jsme pfiestali b˘t mravní.
Hrají BOLESLAV POLÍVKA, MILAN ·TEINDLER, CHANTAL POULLAIN a dal‰í.
Nedûle 29. 7. v 17 hod., vst. 39 Kã
NENÍ KRÁL JAKO KRÁL
Animovaná pohádka, ãeská verze,
Nová pohádka ze studia WALTA DISNEYE.
Na mûsíc srpen pfiipravujeme:
HANNIBAL, BILLY ELLIOT, MEXIâAN,
TMAVOMODR¯ SVùT, ÎENICH NA ÚTùKU

UpozorÀujeme ãtenáfie,
Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude
od 16. do 29. ãervence 2001 uzavfiena
z dÛvodu ãerpání dovolené.
Pfiijìte si vãas vypÛjãit hezké knihy!
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Pozvání
Sbor âCE ve ·tramberku Vás zve na

vzpomínkovou akci u pfiíleÏitosti
v˘roãí smrti mistra Jana Husa,
která se uskuteãní
v pátek dne 6. ãervence 2001 v 19 hodin
na zahradû
za modlitebnou.
Inzerce

Inzerce
OBâANSKÁ PORADNA
Kopfiivnice a Nov˘ Jiãín
Nabízíme diskrétní a bezplatnou
pomoc lidem nacházejícím se v situaci sociální nebo hmotné nouze formou poskytování informací a sociálního poradenství.
Své sluÏby poskytujeme (osobnû, telefonicky i písemnû) na adrese:
V Novém Jiãínû — ul. Dolní brána 57
(azylov˘ dÛm „Adra“),
Nov˘ Jiãín, 741 01
Tel. 0656/70 42 33
úter˘ 8.00—12.00 hodin,
stfieda 13.00—17.00 hodin.
V Kopfiivnici — ul. ·tramberská 378
(Katolick˘ dÛm),
Kopfiivnice, 742 21.
Tel.: 0656/81 11 49
pondûlí 13.00—17.00 hodin,
ãtvrtek 8.00—12.00 hodin
BliÏ‰í informace podá
pí Eva Vefimifiovská na MÚ,
·tramberk, ã. tel. 812084—6

• âalounictví Filip Jifií nabízí: — opravy

ãalounûného nábytku — ãalounûní dvefií
(i v bytû) — taburetky — leti‰tû. Dovoz
i odvoz zaji‰tûn. Tel.: 0606 / 457 142, Hornychovice 853, ·tramberk

• Plynoservis. Znaãkov˘ odborn˘ servis

kotlÛ, bojlerÛ, sporákÛ: Atoma, Ariston,
Baxi, Dakon, Destila, Fais, Feroli, Junkers, HoferRadiant, Mora, MCN, NordGas, Oceán, Odra, Termona, Karma, Pro
therm, Wiadrus. — Nabízím: Pravidelné
prohlídky, ãi‰tûní, opravy. âistûní ucpan˘ch kotlÛ vodním kamenem a vápencem
moderní technikou 100% úãinnost. Odborné sefiízení v˘konu kotle, sníÏení spotfieby a nákladÛ za topení. Opravy do 24
hodin vãetnû sobot a nedûlí. — NezapomeÀte na pravidelné prohlídky plynov˘ch
spotfiebiãÛ. — Volejte! — Jifií Kovalsk˘,
Vefiovice 361, 742 73.Tel: 0603 816 847,
0656 / 857 244.

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.: 0656 / 76 00 16
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 0656 / 81 20 85, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 7/2001. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru
příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová.
Vyrábí Beatris, Dobrá

