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…z jednání rady
A uÏ je to tu, konec prázdnin a zaãátek roku. Léto uteklo jako voda v horském potoce,
skonãila zábava a nastanou povinnosti, pfiedev‰ím pro na‰e ratolesti. Srpen byl pomûrnû
‰tûdfiej‰í na slunné letní dny neÏ ãervenec, ale
uÏ se v‰e zaãíná chystat na podzim, slunce se
posunulo níÏ k obzoru, rána jsou chladná, pfiíroda pomalu mûní svou tváfi. „Jaké poãasí v záfií, tak i v bfieznu se vydafií. Po teplém záfií zle
se fiíjen tváfií“. A co nám pfiiná‰í sv. Václav? „Na
svatého Václava kaÏdá pláÀka dozrává. Svat˘
Václav praví: pusÈte krávy do otavy! Svat˘ Václav uklízí hady a zavírá zem.“
Rada mûsta se 12. srpna na své 29. schÛzi
radila v hlavních zprávách o hospodafiení mûsta za I. pololetí roku 2004, o úpravû rozpoãtu
na 2. pololetí roku 2004 a stavem zadluÏenosti mûsta, pohledávkami a závazky. Zprávy pfiipravil a pfiednesl na jednání vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík. Rada je doporuãila zastupitelstvu mûsta ke schválení. Starosta mûsta, ing. Jan Socha, pfiedloÏil radním
informaci o pfiípravû DnÛ evropského dûdictví
(EHD), zprávu o ãinnosti komise regeneraãní
a stavu kulturních památek ve mûstû a také
hodnocení práce Rady mûsta ·tramberka za I.
pololetí roku 2004. Dny evropského dûdictví
jsou letos vûnovány hudbû a nesou podtitulek
Hudba probouzí památky. Pracovníci oddûlení
kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu (MIC a Muzea ZdeÀka Buriana) Jaroslav Nûmec a Ale‰ Durãák pfiipravili letáãek
k tomuto v˘znamnému kulturním svátku,
které slaví celá Evropa, s povídáním o ‰trambersk˘ch muzikantech, o kapelnících a také
o Leo‰i Janáãkovi. Je k dispozici v na‰em informaãním centru pro v‰echny zájemce. Komise regeneraãní je specifická odborná komise rady mûsta. Je sloÏena ze zástupcÛ rÛzn˘ch
komisí, obãanÛ a zástupcÛ památkové péãe.

Metodikem je investor mûsta Jan Kozlovsk˘
a pfiedsedou ing. Jan Socha. Hlavní náplní komise je regenerovat mûsto v souladu se schválen˘mi programy regenerace, koncepcí a prioritami v oblasti památkové péãe o kulturní památky na území mûsta. Na návrh komise bylo
letos doporuãeno k finanãní podpofie z 12 akcí
7, z toho 5 rouben˘ch a 2 zdûné domy v majetku jak soukromníkÛ, tak mûsta. V souãasné
dobû máme 135 zapsan˘ch nemovit˘ch kulturních památek v seznamu MK âR. Z toho je
16 ve vlastnictví mûsta, 2 fiímskokatolické
církve, 1 Muzea Novojiãínska, 1 ve vlastnictví
Kotouãe ·tramberk, spol s r. o. a ostatní v soukromém vlastnictví. Odvûká pravda o nevûdomosti pravé ruky o ãinnosti levé se projevuje
i v péãi o památky. Pfiedstava pracovníkÛ ministerstva kultury v Praze je odli‰ná od pohledu pracovníkÛ v regionu a nûkdy se li‰í pohled
úhlu pracovníkÛ i v samotném regionu. A mezi tûmito institucemi stojí obce a mûsta se sv˘mi pfiedstavami a potfiebami v oblasti památkové péãe. Obãas to skfiípe. Pfiesto se letos bude opravovat stfiecha Muzea ZdeÀka Buriana
díky pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ z Moravskoslezského kraje. Opravu bude provádût majitel nemovitosti Muzeum Novojiãínska. Pokud se podafií soustfiedit prostfiedky, mûla by
zaãít také oprava podkroví v sídle budovy Muzea Novojiãínska na Námûstí v ãp. 31, coÏ je
pro zmûnu ná‰ majetek. Ve zprávû o hodnocení práce rady se starosta mûsta zab˘val náplní,
úkoly a plnûním hlavních cílÛ schváleného
Programu rozvoje mûsta v letech 2003—2006.
Konstatoval, Ïe rada pracuje dûlnû, racionálnû
a vûcnû. Radní vzaly v‰echny pfiedloÏené zprávy na vûdomí. Pfii dal‰ím jednání byly uloÏeny
úkoly pracovníkÛm mûstského úfiadu. Vedoucímu finanãního oddûlení ing. Josefu Babulíkovi zapracovat do nov˘ch nájemních smluv
na nebytové prostory zaplacení tfiímûsíãního
nájemného dopfiedu, vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního

ruchu Vûfie Michnové zjistit moÏnost zafiazení
známky k 650. v˘roãí mûsta ·tramberka do
pfiíleÏitostné kolekce známek a zároveÀ upfiesnit pojem „dopisnice“ v souvislosti s moÏn˘m
vydáním v˘roãní známky. Investor mûsta Jan
Kozlovsk˘ má dofie‰it majetkové vztahy k pozemkÛm kolem schodÛ na hrad a zafiadit
opravu schodÛ do stavebních priorit roku
2005 a dále vstoupit v jednání s projektantem
nadace Duhová energie âEZ ve vûci zpracování projektové dokumentace víceúãelového
hfii‰tû ve vybrané lokalitû na Libotínû. Paní fieditelce Z· ·tramberk Mgr. Bronislavû Hyklové
byl uloÏen úkol zabezpeãit organizaãnû chod
‰kolní druÏiny pro pfiihlá‰ené dûti bez nároku
na dal‰í finanãní náklady na zfiizovatele, tj.
mûsto ·tramberk a vedoucímu oddûlení technické správy Josefu Va‰kovi pfiipravit návrh sanace a zabránûní dal‰ího skladování v Pískovnû s vazbou na rozpoãet roku 2005.
V organizaãních záleÏitostech vzali radní
na vûdomí do‰lé Ïádosti na odkup areálu b˘valé oãní léãebny ve ·tramberku a v souvislosti
s tím uloÏili starostovi mûsta, ing. Janu Sochovi, oslovit zájemce o odkup areálu b˘valé
oãní léãebny a poÏádat je o doplnûní Ïádostí
dle podmínek stanoven˘ch radou a v‰echny
zájemce pfiizvat na jednání v˘bûrové komise.
Rada souhlasila se zvefiejnûním zámûru odprodeje a odkupu pozemkÛ v na‰em mûstû.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila smlouvu na vybudování kanalizace pro objekt ãp. 45, dodatek ke smlouvû na
pfiestavbu obj. 751 na Bafiinách s firmou
VCES, a. s. a povûfiila starostu k podpisu obou
dokumentÛ. Bylo schváleno prodlouÏení termínu k pfiedání provozovny v domû ãp. 440
(b˘valá oãní léãebna) MUDr. Jifiinû Kahánkové, zároveÀ prominut nájem za mûsíc srpen
a starosta povûfien podpisem dodatku ke
smlouvû. Je na místû v tuto chvíli podûkovat
paní MUDr. Jifiinû Kahánkové a jejímu zdravotnickému kolektivu za dlouholetou a pfiíkladnou péãi o dûtské i dospûlé pacienty a také za úspû‰nou léãbu dûtsk˘ch oãních vad.
Pfiejeme paní doktorce zaslouÏen˘ odpoãinek
a hodnû zdraví.
Rada mûsta schválila divadelnímu spolku
Kotouã ·tramberk zmûnu termínu plateb za
nájem a sluÏby v budovû DDM ·tramberk,
schválila novou ãlenku komise regeneraãní
ing. arch. Vûru Halamíãkovou, pracovnici Památkového ústavu v Ostravû a byla schválena
realizace víceúãelového hfii‰tû nadace Duhová

energie âEZ na Libotínû, ov‰em za pfiedpokladu získání finanãních prostfiedkÛ v roce 2004.
Rada mûsta vzala na vûdomí vyhodnocení
lokalit pro umístûní víceúãelového hfii‰tû
a protest firmy ·míra – Print, s. r. o. z Ostravy
proti nedodrÏení podmínek v˘bûrového fiízení
na provozovatele areálu hradu ·tramberka.
Byly povoleny dal‰í akce na Námûstí firmû
·míra-Print s. r. o. Ostrava a odsouhlaseno
uvádûní textu „ve spolupráci s mûstem ·tramberkem“ na v‰ech propagaãních materiálech
spojen˘ch s tûmito akcemi za úãelem zviditelnûní a propagací mûsta: dne 28. 8. 2004 ·trambersk˘ pomeranã, dne 4. 9. 2004 ·tramberská kolobka a ve dnech 18. a 19. 9. 2004
Burãákové slavnosti ve ·tramberku. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení vstup
mûsta do obãanského sdruÏení spoleãníkÛ v˘robcÛ ‰trambersk˘ch u‰í.
Obãas ãlovûka trápí rÛzné starosti a obavy,
nemÛÏe spát, nemÛÏe jíst, hofie konce nemá,
návrat není moÏn˘, zlost je fialová a ãerv pochybností sÏírá du‰i a ukusuje zdraví. Co udûlá‰, ãlovûãe? Hodí‰ bumerang starostí za hlavu? KdyÏ nestaãí‰ uhnout, dostane tû a ne‰tûstí je hotové. KdyÏ má‰ ‰tûstí a uhne‰, pak se ti
rozbfieskne. „Se ‰tûstím je to jako s br˘lemi: ãasto je marnû hledáme a ony nám sedí na nose“.
Pûkné doznívající léto, málo souÏení a hodnû ‰tûstí ve zdraví pfieje
Vûra Michnová

Na slovíãko…
paní Bûlunková…
Dnes jsem za‰la do knihovny za na‰í knihovnicí paní Libu‰í Bûlunkovou a poÏádala ji
o nûkolik informací:
1. Kolik ãtenáfiÛ má na‰e knihovna a kolik
je z toho dûtí a mládeÏe?
Na‰e knihovna má 331 ãtenáfiÛ, z toho je 91
dûtí do 15 let.
2. Jak hodnotíte zájem ãtenáfiÛ o knihy
v prÛbûhu prázdnin?
O prázdninách je men‰í zájem o literaturu.
Dûti odjíÏdûjí na tábory, k babiãkám, chtûjí si
odpoãinout od ‰koly a to i od ãtení. Nûktefií
dospûlí mnû zase tvrdí, Ïe nechodí proto, Ïe si
mysleli, Ïe mám dva mûsíce volno, tak, jak to
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mají uãitelé ve ‰kole. Koneãnû se ale naskytla
pfiíleÏitost na zpracování knih do poãítaãe,
úpravy katalogÛ, opravy knih a úklid skladu.
3. Myslíte si, Ïe zájem o knihy klesá, je
stejn˘ nebo stoupá oproti minul˘m létÛm?
A pokud klesá, v ãem vidíte pfiíãinu?
Zájem lidí o knihy neklesá, protoÏe v souãasné dobû je jejich cena opravdu vysoká (asi
250 Kã je cena beletrie, u nauãné literatury
500—1200 Kã) a v knihovnû zaplatí za roãní
ãtenáfisk˘ poplatek dospûlí 60 Kã a dûti 30 Kã.
Dne‰ní ãtenáfi je ale daleko nároãnûj‰í neÏ
kdysi. Chce nové knihy, které vidí za v˘lohou
v knihkupectví, o kter˘ch si ãte nabídky v ãasopisech, ze kter˘ch sly‰í ukázku v rádiu nebo
v televizi a ná‰ rozpoãet na to v‰echno nestaãí.
4. Jak˘ zájem je o internet?
O internet je velk˘ zájem. VyuÏívají ho nejen ãtenáfii knihovny, ale velice ãasto i hosté
a rekreanti penzionu „Stará ‰kola“
Za rozhovor i ãas dûkuje V. M.

Informace mûstského
úfiadu — poplatky
v matefisk˘ch ‰kolách
a ‰kolní druÏinû
VáÏení obãané,
dle obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2003
o pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ matefisk˘ch ‰kol a ‰kolní druÏiny platí rodiãe nebo jin˘ zákonn˘ zástupce poplatek na ãásteãnou úhradu nákladÛ pfiíslu‰né
matefiské ‰koly nebo ‰kolní druÏiny, kterou dítû nav‰tûvuje. Pfiíspûvek se neplatí, jestliÏe po
jeho zaplacení klesne souãet pfiíjmÛ pfiíslu‰níkÛ domácnosti, ve které dítû Ïije, pod 1,25 násobku ãástky potfiebné k zaji‰tûní v˘Ïivy
a ostatních základních potfieb a nezbytn˘ch
nákladÛ na domácnost.

— dávky státní sociální podpory
— opakovaná dávka sociální péãe… atd.
Potvrzení platí nejdéle 3 mûsíce, poté je
plátce povinen doloÏit doklady k jeho ovûfiení.
Zmûní-li se bûhem doby, pro kterou bylo potvrzení vydáno, skuteãnosti rozhodné pro jeho
vydání, je plátce povinen tyto zmûny nejdéle
do 10 dnÛ od jejich vzniku oznámit pfiíslu‰nému pracovníkovi Mûstského úfiadu ·tramberk.
Potvrzení vydává pracovnice Mûstského
úfiadu ·tramberk, sociální úsek, Katefiina Sochová, kanceláfi ã. 1.
Vyhlá‰ka ã. 1/2003 je k dispozici k nahlédnutí na Mûstském úfiadû ·tramberk nebo na
internetov˘ch stránkách mûsta ·tramberka
www.stramberk.cz
V pfiípadû nejasnosti kontaktujte MÚ
·tramberk, sociální úsek, Katefiina Sochová,
tel. 556 812 084 nebo e-mail: soc.prestupky@
stramberk.cz

Informace
Technické správy
• UpozorÀujeme nûkteré nájemce hrobov˘ch
míst hfibitova ve ·tramberku, Ïe z uzavfiené
nájemní smlouvy i ze fiádu vefiejného pohfiebi‰tû vypl˘vá jejich povinnost udrÏovat
hrobové místo v fiádném stavu. JelikoÏ nûktefií nájemci tuto povinnost nedodrÏují, vyz˘váme je tímto, aby pronajatá hrobová
místa uvedli do pofiádku. V budoucnu se vystavují moÏnosti finanãního postihu.
• UpozorÀujeme obãany, ktefií dosud neuhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu
za 2. pololetí t. r., aby tak uãinili do 15. 9.
2004. Pokud tak ve stanovené lhÛtû neuãiní,
Mûsto ·tramberk uãiní kroky k vymáhání
tohoto poplatku.
Marie S˘korová, pracovnice TS

Potvrzení o osvobození od pfiíspûvku se vydává na Ïádost plátce po pfiedloÏení potfiebn˘ch dokladÛ k ovûfiení pfiíjmu rodiny:
— pfiíjmy otce, matky a ostatních ãlenÛ Ïijících ve spoleãné domácnosti (mzda, dÛchod, rodiãovské pfiíspûvky…)
— v˘Ïivné
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Ze Ïivota
‰trambersk˘ch skautÛ

Kontaktní adresa: Jaroslav Najvar
Kozina 547, 742 66 ·tramberk
telefon: 556 852 372

Ve dnech od 28. 7. 2004 do 7. 8. 2004 probíhal za vysokého úsilí mlad˘ch skautÛ a Old
skautÛ — junáck˘ tábor tradiãnû na Lu‰ové
— Halenkov.
JiÏ po patnácté nám dospûl˘m rodiãe svûfiili
své dûti, abychom spoleãnû v duchu skautském
proÏili krásn˘ch 14 dnÛ ve vala‰sk˘ch horách.
Je nutno touto cestou podûkovat mlad˘m
skautÛm, ktefií dlouho pfied odjezdem pfiipravovali program pro své mlad‰í kamarády, kter˘ byl obohacen o v‰eobecné poznání pfiírody
zábavnou formou. Je také na místû podûkovat
nûkter˘m rodiãÛm, ktefií jiÏ ponûkolikáté jezdí vafiit, pracovat a spolupodílet se na zdárném
prÛbûhu celého tábora. Upfiímné a veliké dík
patfií náãelníkovi — Jaroslavu Najvarovi, kter˘
má pfiezdívku RIKITAN a jeho manÏelce Dá‰i
Najvarové, která má pfiezdívku POMNùNKA za
to, Ïe vÛbec tato sloÏka v mûstû je‰tû existuje.
Nebylo by ode mnû fér, kdybych nevzpomnûla
sponzory, bez kter˘ch bychom tûÏko mohli od
rodiãÛ poÏadovat za dítû pouze 1 800 Kã na 14
dní. V leto‰ním roce nám pomohli ve v˘‰i cca
28 000 Kã aÈ uÏ ve formû potravin nebo jin˘ch
pro nás velice potfiebn˘ch vûcí.
Pokud bych se mûla vrátit krátce k samotnému programu, musím pfiiznat, Ïe i já se
mám je‰tû co uãit a to hlavnû od mlad˘ch. Dûti
si vyzkou‰ely své síly na dvoudenní v˘pravû, na
které u‰ly asi 25 km, a to je nutno zdÛraznit, Ïe
nejmlad‰ímu je 8 let. Dvakrát pracovaly v lese,
za coÏ jim majitelé v jednom pfiípadû pronajímají kaÏdoroãnû les a tábofii‰tû a v druhém pfiípadû si dûti pfii‰ly na dobré domácí vala‰ské frgále a dobrou svaãinu. Také zaÏily velkou dvoudenní bojovou hru a nûkolikrát i hru noãní.
Jako kuchafika jsem mûla moÏnost se nepfiímo táborového programu zúãastnit a musím fiíct, Ïe jsem ráda, Ïe moje tfii dcery jsou
v této spoleãnosti organizovány tak, Ïe nemají ve svém mladistvém Ïivotû místo na drogy
a jiné negativní vlivy, které vezmou nemálo
mlad˘ch lidsk˘ch ÏivotÛ.
Pokud jsem vás tímto ãlánkem trochu zaujala a chtûli byste sv˘m dûtem dopfiát také trochu toho dobrodruÏství — pfiijìte mezi nás,
va‰e dûti rádi pfiivítáme.

Vedení mûsta ·tramberka a ãlenové SPOZ
pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu

Se skautsk˘m pozdravem „NAZDAR“ skautka Karla Procházková — ·pacírka

âest jejich památce

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
v mûsíci záfií 2004
Vûra Jakubcová
Jan Konãitík
Milada Pokorná
BoÏena Lacinová
Anna Kramoli‰ová
Anna Purmenská
Jaroslav Ja‰ek
Marie Havranová
Marie Fojtíková
Ladislav BartoÀ

Blahopfiejeme

Narozené dûti
v srpnu
Adam Bednafiík
Luká‰ Heinrich
Jan Novobilsk˘
Katefiina Poláková

Zemfielí
za srpen
Anna Chovaneãková
Jarmila Jurková
Václav Kamarád
Marie ·majserová
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Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce
Divadelní soubor Divadla pod vûÏí
srdeãnû zve v‰echny zájemce na reprízu
dramatizace povídky BoÏeny Nûmcové

Divá Bára
do amfiteátru dne 11. 9. 2004.
Zaãátek pfiedstavení v 19.00 hod.
Vstupné 25 Kã
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
sehraje divadelní soubor
v Kulturním domû na Námûstí

DDM ·tramberk spolu
s komisí mládeÏe, sportu,
vyuÏití volného ãasu a ‰kolské
pofiádají jiÏ tradiãní noãní hru
pro dûti a jejich rodiãe

Cesta po Kotouãi —
tentokrát
za pohádkov˘mi
bytostmi
v sobotu 17. 9. 2004
se zaãátkem v 19.30 hod.,
sraz v parku u ‰koly
Zápisné dûti 5 Kã, dospûlí 10 Kã
Obãerstvení zaji‰tûno v Sauna baru
a také na volejbalovém hfii‰ti.
Kdo má rád pohádky a rád se bojí, urãitû
si nenechá ujít takovouto pfiíleÏitost

Pozvánka na
Dny
evropského
dûdictví
Ve víkendov˘ch dnech 18. a 19. 9. 2004
budou probíhat v celé na‰í vlasti Dny
evropského dûdictví s podtitulkem Hudba
probouzí památky. Je to velk˘ svátek kultury
a historick˘ch památek v celé Evropû.
Mûsto ·tramberk nabízí k prohlídce
památky na svém území:
Po oba dva dny bude od 9.00 hod.
do 17.00 hod. otevfiena historická
pivovárenská studna na Námûstí
vedle ka‰ny — vstup zdarma
V tuto dobu mÛÏete nav‰tívit pfiírodní
amfiteátr a zvonici b˘valého kostela
sv. Bartolomûje pod hradem ·tramberkem
(od 9.00 do 17.00) — vstup zdarma
Od 9.00 do 17.00 hod. budou otevfiena
obû muzea na Námûstí
Muzeum Novojiãínska
(vstup v sobotu zdarma a v nedûli vstupné)
a Muzeum ZdeÀka Buriana
(vstup v sobotu zdarma a v nedûli vstupné),
bude otevfiena i vyhlídková vûÏ Trúba
(vstupné po oba dny).
V mûstském informaãním centru jsou pro
zájemce pfiipraveny letáky vztahující se
k této slavnosti kultury — jednak
o hudebnících a muzikantech spojovan˘ch
se ·tramberkem a také informaãní leták
o zpfiístupnûn˘ch památkách.
Udûlejte si ãas a pfiijìte se podívat tam,
kam bûÏnû nechodíte.

Mûsto ·tramberk pofiádá
ve dnech 18. a 19. 9. 2004

Dny otevfien˘ch dvefií
v novû zrekonstruované
tûlocviãnû na Zauliãí
v dobû od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Pfiijìte se podívat.
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FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU VÁS ZVE
VE DNECH 18. A 19. ZÁ¤Í 2004 K OSLAVÁM

stého v˘roãí otevfiení
sborového domu (1904—2004)
Program oslav:
Sobota 18. záfií:
09.00 den otevfien˘ch dvefií
14.00 Odpolední program:
— Zahájení
— Vystoupení hostÛ prokládané zpûvem
— a hudbou
16.00 Voln˘ program — rozhovory,
poho‰tûní
Nedûle 19. záfií:
09.00 BohosluÏby se svatou veãefií Pánû
— povede synodní senior Mgr. Joel
Ruml
12.30 Prohlídka mûsta pro zájemce
14.00 Odpolední program:
— „Církev v obci“ — synodní senior
— Mgr. Joel Ruml
— Hudební vystoupení
16.00 Voln˘ program — rozhovory,
poho‰tûní

FARNÍ

SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU

vás zve na
Sólov˘ recitál kytaristy skupiny Oboroh

Slávka Klecandra
s názvem: Protûj‰í bfieh
v pátek 1. fiíjna 2004 v 17.30 hodin
v sále Sborového domu ve ·tramberku
(Zauliãí 473)
Vstupné dobrovolné

Kulturní komise pfii Obecním úfiadu Závi‰ice
vás srdeãnû zve na v˘stavu fotografií
ze ·tramberka pana Milana Sochy pod názvem

·tramberské promûny
sál pohostinství „U KremlÛ“ v Závi‰icích
v sobotu 4. 9. 2004 od 15.00 do 20.00 hod.
v nedûli 5. 9. 2004 od 11.00 do 20.00 hod.
Vstupné dobrovolné

Program kina ·tramberk
na mûsíc záfií 2004
Nedûle 5. 9. v 17.00 vst. 44 Kã
PETR PAN
Pohádka pro celou rodinu, 117 min, ãesk˘ dabing. Nejslavnûj‰í pohádka v‰ech dob. Ve starém domû uprostfied Lond˘na vypráví malá
Wendy Darling kaÏdou noc sv˘m bratrÛm
kouzelné pohádky o ‰ermífisk˘ch soubojích,
úÏasn˘ch dobrodruÏstvích a hrÛzostra‰ném
kapitánu Hookovi.
Nedûle 12. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
COLD MOUNTAIN
Drama, 155 min, titulky, od 15 let. Osm nominací na Zlat˘ glóbus. NûÏná vá‰eÀ v drsné
dobû. Zranûn˘ voják Konfederace Inman se ze
strachu o bezpeãí své milované Ady vrací skrze válkou zpusto‰en˘ Jih zpût na její farmu na
Cold Mountain. V hlavních rolích hrají JUDE
LAW, NICOLE KIDMAN, RENEE ZELLWEGER.
Nedûle 19. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
·ËASTNOU CESTU
Drama, 114 min, titulky. DobrodruÏství, romance a láska na pozadí boufiliv˘ch událostí
ve Francii roku 1940. V hlavní roli GÉRARD
DEPARDIEU.
Nedûle 26. 9. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
KRÁâEJÍCÍ SKÁLA
Akãní, 90 min, titulky, od 12 let. Mûsto plné zloãincÛ a drog mÛÏe vyãistit jen Kráãející skála.
NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME
KRÁL ARTU·, H¤Í·N¯ TANEC II, SPIDER
MAN II, MÒJ SOUSED ZABIJÁK II

Kam za sportem
Mûsto ·tramberk upozorÀuje v‰echny
sportovce a cviãence, Ïe tûlocviãna
na Zauliãí zahajuje provoz od 6. 9. 2004
dle schváleného rozvrhu.
Od 6. 9. 2004 je moÏné si zajít zahrát
do tûlocviãny i stolní tenis v dobû platného
rozvrhu tûlocviãny.
Jste vítáni a urãitû budete i potû‰eni
renovací prostoru tûlocviãny.
Sportu a zdraví zdar a nemocem zmar!
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V sobotu 18. 9. 2004¨
se uskuteãní 2. roãník

„Bûhu rodn˘m krajem
Emila Zátopka“ Kopfiivnice —
RoÏnov pod Radho‰tûm
Trasa závodu vede i pfies na‰e mûsto
kolem Palárny smûrem na Îenklavu
a mûfií 22 km. Nûktefií starostové obcí,
kter˘mi vede traÈ závodu, vûnovali prémie
ve v˘‰i 2000 Kã nejrychlej‰ím bûÏcÛm
(starostové ·tramberka, Îenklavy a Vefiovic).
Prezence od 8.00 do 10.30 hod.
v Z· Dr. Milady Horákové v Kopfiivnici.
Start závodu v 11.00 hod.
Uzávûrka pfiihlá‰ek do 15. záfií na adrese:
Jifií Hara‰ta, kpt. Nálepky 1073,
742 21 Kopfiivnice, tel. 556812142,
mobil: 604 130 820
více informací na internetov˘ch stránkách
beh-roznov.koprivnice.org
Sportovci i fanou‰ci sportu
pfiijìte povzbudit bûÏce.

Volejbal
MuÏi — krajsk˘ pfiebor 2. tfi., tûlocviãna
Zauliãí, vÏdy dva zápasy, zaãátek 1. zápasu
v 10.00 hod.
18. 9. 2004 ·tramberk – Fren‰tát p. Radho‰tûm
19. 9. 2004 ·tramberk – Slavia Ostravská

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Pro dne‰ek jsem pro vás pfiipravila „nápisy
na zdech“, jak je zaznamenal básník, spisovatel a lékafi Miroslav Holub pfii náv‰tûvû New
Yorku v letech 1966 a 1967 ve své knize Beton:
‚ My jsme ty lidi, co nás pfied nimi rodiãe varovali.
‚ Lehni si, myslím, Ïe tû miluji.
‚ Neurózy jsou Ïlut˘, melancholie nachov˘.
Já jsem schizofrenik. A co jste vy?
‚ Zru‰te du‰evní rovnováhu.
‚ Marcel Proust je slepiãí prdelka.
‚ Snûhurka je negr.
‚ Zítfiek se pfiekládá na jindy. BÛh.

‚ BÛh je mrtev — Nietsche. Nietsche je mrtev
— BÛh.
‚ Realita je zmetek
‚ Jsem nekonformní, nosím sako.
‚ Spláchni pofiádnû, New York potfiebuje vodu.
‚ Zastavte svût, já chci vystoupit!
V. M.

Cviãení Jógy
(sarva hita ásány,
proti bolestem zad,
kloubÛ…)
KDY: kaÏdé úter˘ v 17.30 hod. (od 7. záfií)
KDE: v penzionu Stará ‰kola
na námûstí ve ·tramberku
popfi. INFO: 608 304 424
„Pro harmonii a zdraví tûla,
mysli, vûdomí a du‰e“

• Pfiijímám objednávky na brambory na
zimní uskladnûní z vybran˘ch, velice chutn˘ch odrÛd. Prodávám p‰enici, jeãmen,
oves. Objednávky a prodej zaji‰Èuje
Michal Dostál, ·tramberk, Dolní ulice,
tel. 556 852 690, mobil 723 188 540
Janeãka Libor, soukromû hospodafiící rolník,
Chlebovice 15,
tel. 558 654 221, mobil: 608 612 763

DÁRKOVÁ SÍŇ
Štramberk, Zauličí 499
nabízíme:
v alkohol a víno
ve tvarovaném skle
v různé bytové doplňky
v stojany na víno
v potravinové koše, balíčky,
kazety i DIA
v dárkové balení přivezeného
zboží: elektronika, sklo,
svatební dary
v černé, zelené i ovocné čaje
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Restaurace Prosek
Zauličí 462, Štramberk
nabízí možnost odběrů obědů:
3 menu za týden
42 Kč/menu
1—2 menu za týden
53 Kč/menu
Informace na tel. 556 812 270

• Stavûní a pÛjãování le‰ení
Josef Petrá‰, Zauliãí 242, ·tramberk
mobil: 728 869 392
• Koupím stavební pozemek nebo rodinn˘
domek, platba hotovû. Tel. 602 677 871

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

Ka‰párek Jaroslav

Prodej samolepky
„Prosíme nevhazujte
reklamní materiály“
Městské informační centrum
ve Štramberku
nabízí samolepku s nápisem
„Prosíme nevhazujte reklamní
materiály“. Pokud vás obtěžují
nevyžádané reklamních materiály
vhazované do vaší domovní
schránky, pak je pro vás tato
samolepka řešením. Dle zákona
č. 138/2002, kterým se mění zákon
O regulaci reklamy číslo 40/1995 Sb.
se totiž zakazuje šíření nevyžádané
reklamy, v případě, že tato reklama
adresáta obtěžuje. Právě nalepením
zmiňované samolepky na vaší
schránku můžete dát distributorům
reklamních letáků vědět, že si
vhazování reklam do vaší domovní
schránky nepřejete.

tel. 556 852 550 mob. 606 305 382

Odborn˘ servis
plynov˘ch kotlÛ
vám nabízí
@ Revize a kontroly domovních
plynovodů
@ Renovace kotlů
@ Prohlídky, čištění, střední
i velké opravy
@ Chemické čištění kotlů a bojlerů
od vodního kamene a vápence
@ Úpravu tvrdosti vody ústředního
topení katexovým upravovačem
@ Seřízení kotlů pro měření emisí
@ Měření účinnosti spalování
a seřízení spotřeby
@ Pravidelný servis
@ Opravy do 24 hodin

Samolepku si můžete nyní zakoupit
v M IC ve Štramberku za 10 Kč.
Jejím zakoupením přispějete nejen
ke snížení množství zbytečně
vyrobeného a potištěného papíru,
ale i na pěstování a výsadbu
původních a dnes často již vzácných
druhů dřevin v České republice.
Výsadbu nových stromků do krajiny
bude zajišťovat nezisková
organizace Společnost přátel
přírody v rámci programu
„Stromy pro naše děti“.

Jiří Kovalský, Veřovice 361
Mob.: 603 816 847, Tel.: 556 857 244
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Samolepka je vhodná
i pro venkovní použití.

Jak hovofiit
Nebeskou
fieãí?

tém
V čiso spí!
se t

Čištění peří a šití péřových dek a polštářů
• více druhů sypkovin
• více druhů prošití péřových dek
• možnost dodání nového peří
Naše sběrné místo:

Firma Prašivka

Palkovice 385
Tel: 558 656 199
Je vám k dispozici: pondělí—pátek
8—17
sobota
8—11
Vaše nové přikrývky a polštáře si můžete vyzvednout
následující týden po zadání zakázky.

Klidn˘ spánek je nejlep‰í uãitel.

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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