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Z jednání rady
Zima pomalu a jistû pfiebrala vládu.
Obãas mrzne, obãas poletuje sníh, je
nûjak smutno a tesklivo. Ale úplnû jinak
tomu bylo na 50. jednání rady mûsta,
protoÏe ta mûla na programu zprávy
o vyhodnocení turistické sezony v roce
2001, informaci o propagaãním materiálu mûstského informaãního centra
a zprávu o ãinnosti kulturní komise
v roce 2001.
Rada vzala v‰echny hlavní zprávy na
vûdomí. UloÏila vedoucí kultury, propagace a cestovního ruchu Janû Königové
vypracovat anal˘zu náv‰tûvnosti za poslední 3 roky turistick˘ch aktivit vãetnû
ubytovacích zafiízení na území mûsta
a spolu s komisí cestovního ruchu, jehoÏ pfiedsedou je Antonín Kramoli‰, vyhodnotit pfiíãiny v˘kyvÛ a navrhnout
fie‰ení. Turistick˘ ruch je nevyzpytateln˘, je závisl˘ na nûkolika aspektech,
a to pfiedev‰ím na poãasí, finanãní situaci náv‰tûvníkÛ, na propagaci, nabídce
sluÏeb turistÛm, nabídce rÛzn˘ch aktivit, dostatku informací apod. Na‰e
mûsto samo o sobû je velkou turistickou atrakcí, aÈ uÏ sv˘m vûkem, památkami a nebo krásnou pfiírodou, která ho
obklopuje. A to jsou silné zbranû a lákadla pro náv‰tûvníky mûsta. Je pravdou, Ïe loÀsk˘ rok byl vysoko nad prÛmûrem v náv‰tûvnosti, ale velkou roli
v tom sehrála soutûÏ Vala‰ského království o nejlep‰í stra‰idlo, protoÏe se stala

lákadlem pro v‰echny vystavovatele,
autory a jejich pfiíbuzné. Byla to moc
vydafiená akce. V souvislosti s cestovním ruchem je tfieba se zmínit o provedené kontrole t˘kající se odvádûní poplatkÛ za rekreaãní a lázeÀsk˘ pobyt
z ubytovacích zafiízení (hotely a ubytovny na území mûsta), kterou provedla
vedoucí finanãního oddûlení Alena
ZrÛnková. Tato kontrola prokázala, Ïe
hlá‰ení, zasílaná ubytovateli mûstu,
jsou v souladu s v˘kazy o ubytovan˘ch
hostech, takÏe nehrozí Ïádné správní
fiízení. Rada doporuãila finanãnímu v˘boru projednat zmûnu vyhlá‰ky o místních poplatcích — poplatky za lázeÀsk˘
a rekreaãní pobyt v ubytovacích zafiízeních a pfiipravit návrh do zastupitelstva
mûsta. Dále se rada zab˘vala otázkou
propagace a prezentace mûsta na veletrzích cestovního ruchu a bylo konstatováno, Ïe v roce 2002 by mûlo b˘t
mnohem lep‰í, neÏ v minul˘ch letech,
díky komplexnûj‰ímu pfiístupu zástupcÛ krajÛ zab˘vajících se rozvojem
cestovního ruchu v regionálních podmínkách.
Dal‰ím bodem jednání byla zpráva
o ãinnosti kulturní komise a kulturních
akcích v roce 2001. Rada vyslovila spokojenost s kulturou ve mûstû. Podûkovala a pochválila komisi za odvedenou
práci. Je samozfiejmé, Ïe by v˘sledky
byly jiné, kdyby vázla spolupráce mezi
komisí, spolky, organizacemi a vedoucí
kultury a propagace Janou Königovou.
Také v‰ichni pracovníci v kulturních

zafiízeních si zaslouÏí podûkování, aÈ uÏ
se jedná o kulturní dÛm, knihovnu,
kino, MIC nebo Muzeum ZdeÀka Buriana. Tato symbióza je dÛleÏitá pro
dobré kulturní zázemí na‰eho mûsta,
pro v˘chovu a kulturnost na‰ich dûtí
a mládeÏe, pro spokojenost na‰ich obãanÛ i náv‰tûvníkÛ na‰eho mûsta. Byl
schválen termín a místo konání obecního plesu, a to 8. února 2002 v Kulturním domû na Námûstí.
V organizaãních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí protokoly o kontrole
v˘konu státní správy na úsecích silniãního hospodáfiství, na úseku agendy obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních pasÛ
provedené pracovníky Okresního úfiadu
v Novém Jiãínû. Rada schválila smlouvu
o vybudování a provozu televizního kabelového rozvodu v na‰em mûstû s firmou CATsPER, s. r. o., Rychvald s nûkter˘mi pfiipomínkami. Dále byl schválen
termín a program 18. zasedání zastupitelstva mûsta, a to dne 18. 12. 2001
v 17.00 hodin v sále Kulturního domu
na Námûstí. Mimochodem jste srdeãnû
zváni, na pofiadu je hodnocení volebního programu za období 1999—2001,
hodnocení roku 2001 a pfiíprava roku
2002. Rada souhlasila s pfievodem
smlouvy o nájmu a pronájmu nebytového prostoru v domû ãp. 820 na ul.
NádraÏní z JUDr. Evy Tomá‰kové na
Martina Pfiidala, pfiiãemÏ sortiment
zboÏí — potraviny — zÛstane zachován. Rada vzala na vûdomí v˘povûì
smlouvy z nájmu a podnájmu nebytového prostoru v domû ãp. 820 — prodejna Second hand — pana Miroslava
Hinnera a vyhlásila v˘bûrové fiízení na
obsazení tohoto prostoru. Byla schválena úleva za platbu v tûlocviãnû skupinû rodiãÛ s dûtmi, konání sportovního plesu v tûlocviãnû TJ Kotouã, oddílu odbíjené, dne 18. ledna 2002 za
podmínky dodrÏení urãen˘ch opatfiení.
Dále se rada zab˘vala Ïádostmi o pro-

deje a pronájmy pozemkÛ, nebytov˘ch
prostorÛ, zmûny územního plánu aj.
Byla schválena smlouva o v˘pÛjãce
techniky od Hasiãského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje a nakonec byla doporuãena zastupitelstvu
mûsta ke schválení Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2001 o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu s pfiipomínkami.
Pomalu a jistû se blíÏí pfiedvánoãní
shon, spûch, stres, peãení, gruntování,
shánûní dárkÛ, starosti se stromeãkem,
vánoãním kaprem, kostiãkou v krku.
Tak se do toho obujte s vervou a zodpovûdností. I tohle patfií k Ïivotu. „Buìte
rádi, Ïe Ïijete, protoÏe Ïivot vám dává
pfiíleÏitost milovat a pracovat a hrát si
a hledût na hvûzdnou oblohu“ (H. v. Dyke)
Vûra Michnová

Informace o odpadech
VáÏení obãané,
moÏná jste jiÏ byli informováni z vefiejnoprávních médií, Ïe 1. 1. 2002 nabude platnosti zákon ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech. K provedení tohoto zákona
je navrÏeno 5 právních pfiedpisÛ. Jedním z nich je i zákon ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, kter˘ novû zavádí poplatek „za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ“.
Tento poplatek platí:
1. osoba, která má v obci trval˘ pobyt
(platí se za kaÏdou osobu)
2. osoba, která má v obci ve vlastnictví
stavbu, urãenou k individuální rekreaci — tj. chatu, rekreaãní domek,
zahrádkáfiskou chatku apod. (platí se
za cel˘ objekt ve v˘‰i platby za 1 trvale pfiihlá‰enou osobu)
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Za domácnost mÛÏe b˘t poplatek odvádûn spoleãn˘m zástupcem, za rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm vlastníkem
nebo správcem, ktefií jsou v‰ak povinni
oznámit mûstu jména a data narození
osob, za které poplatek odvádûjí. Své
jméno, adresu a datum narození je povinen automaticky nahlásit pfii platbû
i kaÏd˘ samostatn˘ plátce poplatku.
Podnikatelé se budou moci do
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ zapojit formou
individuální dohody s mûstem, ve které
bude pfiesnû specifikována ãástka za
tuto sluÏbu. Ve vûci této dohody budou
podnikatelé písemnû osloveni v nejbliÏ‰ích dnech. Podnikající fyzické a právnické osoby v‰ak mají i druhou moÏnost — uzavfiít samostatnou dohodu na
v˘voz popelnic se svozovou spoleãností
(pro ·tramberk firma Rethmann —
Jefiala). V tomto pfiípadû v‰ak ztrácejí
moÏnost separovat, podílet se na likvidaci velkoobjemového a nebezpeãného
odpadu, a v pfiípadû pfiestoupení tohoto
zákazu se vystavují vysokému finanãnímu postihu dle zákona ã. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zfiízení).
V˘‰i poplatku pak tvofií dvû ãásti:
a) náklady na svoz smûsného komunálního odpadu
b) náklady na separaci, svozy velkoobjemov˘ch a nebezpeãn˘ch odpadÛ, úklid „ãern˘ch skládek“
V‰echny v˘‰e uvedené informace,
vãetnû moÏnosti pfiípadn˘ch úlev z platby poplatku, budou pfiesnû zakotveny
v mûstské vyhlá‰ce ã. 2/2001, jejíÏ definitivní schválení provede na svém zasedání Zastupitelstvo mûsta ·tramberka
v polovinû mûsíce prosince 2001. Potom budou obãané neprodlenû informováni o termínech a místech, kde
bude moÏno poplatek uhradit.

Tolik tedy „‰edá teorie“ zákona a nyní
pfiistupme k ãíslÛm, která se nás, obãanÛ, konkrétnû dotknou. Poplatek,
kter˘ bude mûsto vybírat od sv˘ch obãanÛ a majitelÛ objektÛ, urãen˘ch k individuální rekreaci, bude vypoãítán ze
skuteãn˘ch nákladÛ, které mûsto v pfií‰tím roce vydá na provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ.
Napfiíklad za smûsn˘ komunální odpad (odvoz firmou Rethmann — Jefiala
1´ za 14 dní, coÏ je „hygienické minimum“), byla v roce 2000 i 2001 zaplacena ãástka 438 000 Kã. V roce 2002 je
stanoven vlivem inflace, zv˘‰ení cen
energií, pohonn˘ch hmot a úloÏného
na skládce nárÛst této ãástky o 8 % —
tj. na 473 000 Kã. Likvidaci separovaného a nebezpeãného odpadu pro
·tramberk zaji‰Èuje firma Slumeko,
s. r. o., Kopfiivnice. Roãní v˘‰e úhrady
za tuto likvidaci byla v letech 2000
a 2001 206 000 Kã, pro rok 2002 se
pfiedpokládá její nárÛst o 5 % — tj.
na 216 000 Kã.
Nejvût‰í nárÛst je ov‰em za uloÏení
odpadu na skládce SOMPO Mofikov,
kam SluÏby mûsta ·tramberka vyváÏejí popelnice, pytle, velkoobjemov˘
odpad, odpad ze hfibitova apod. Hodnota poplatku za uloÏení se vlivem zákona dokonce zvedne z 50 Kã/tunu
na 200 Kã/tunu! To ve svém dÛsledku
zpÛsobí nárÛst v˘dajÛ mûsta z dosavadních 226 000 Kã na 302 000 Kã (tj.
o 33,8 %). Tato ãástka za uloÏení v‰ak
— opût vlivem legislativy — nepfiipadne samotné skládce, ale obci, na jejímÏ katastrálním území skládka leÏí.
PodtrÏeno — seãteno — náklady na
provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ ve mûstû
·tramberku budou ãinit témûfi 1 milión
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korun. Z této ãástky, podûlené aktuálním poãtem obyvatel mûsta (cca 3400)
a poãtem kalendáfiních mûsícÛ v roce,
je urãena skuteãná v˘‰e poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, která v roce
2002 bude ve mûstû ·tramberku
ãinit 25 Kã/obãana/mûsíc, to znamená
300 Kã/obãana/rok (namísto souãasn˘ch
240 Kã/obãana/rok). Tuto ãástku bude
moÏno uhradit ve dvou splátkách —
1. ãást v prosinci roku 2001 a 2. ãást
v ãervnu roku 2002.
Takovou v˘‰i poplatku doporuãila
zakomponovat do vyhlá‰ky mûsta
ã. 2/2001 i Rada mûsta ·tramberka.
Radní v rozsáhlé diskusi k tomuto poplatku vyjádfiili názor, Ïe uvedená mûsíãní ãástka není nikterak závratná ve
srovnání s cenami energií, spotfiebních
v˘robkÛ (krabiãka cigaret), ãi dokonce
nûkter˘ch potravin (bochník chleba).
JestliÏe si navíc uvûdomíme, Ïe v této
sumû je zohlednûna nejen likvidace domovního odpadu, kter˘ — pfiiznejme si
— ve vût‰í nebo men‰í mífie produkuje
kaÏd˘ z nás (jeho prÛmûrná statistická
produkce je 30 litrÛ/obãana/t˘den), ale
zaplacením tohoto poplatku je nám
umoÏnûno provádût separaci a zbavovat
se velkoobjemového a nebezpeãného
odpadu, jehoÏ likvidace mÛÏe b˘t pro
jednotlivce velmi problematická.
Zkrátka — zaplacení tohoto poplatku
znamená nejpohodlnûj‰í zpÛsob, jak se
zbavit ve‰kerého odpadu, ponechat
jeho likvidaci kompetentním firmám,
vyhnout se mnohatisícov˘m pokutám
v pfiípadû pozitivního nálezu pfii kontrole nakládání s odpadem, a co je
hlavní — pomÛÏe nám zachovat na‰i
pfiírodu a Ïivotní prostfiedí v souãasném
stavu i pro pfií‰tí generace.
Ing. Dana Marková
místostarostka

Z· ·tramberk informuje
Ve ‰kolním roce 2000/2001 se na‰e
‰kola zapojila do projektu Tulipán.
V rámci tohoto projektu, kter˘ je zamûfien na ekologii, se uskuteãnila fiada
akcí — beseda a ekologické vycházky
s panem Luká‰kem, náv‰tûva planetária
v Ostravû, Den Zemû a rÛzné brigády ve
·tramberku.
V leto‰ním ‰kolním roce v projektu
Tulipán pokraãujeme a navíc jsme se
pfiihlásili do projektu Budoucnost —
Ïáci na‰í ‰koly mají navrhnout fie‰ení
nûkterého globálního problému suÏující lidstvo. Zamûfiili jsme se na odpady.
První akcí byl projektov˘ den
„Ukliìme svût“, kterému pfiedcházela
diskuse o problematice odpadÛ v jednotliv˘ch tfiídách. V‰ichni Ïáci sbírali
v tento den odpadky nejen v okolí ‰koly,
ale také na jin˘ch místech ·tramberka.
Nejvût‰í kus práce odvedli Ïáci 8. a 9.
roãníku, ktefií odklízeli vysekané dfieviny v oblasti PlaÀavy a Bílé hory.
Bûhem ‰kolního roku 2001—2002
nás ãeká v rámci projektu Budoucnost
je‰tû mnoho dal‰ích akcí. S v˘sledky
na‰eho snaÏení se pfiedstavíme 9. 5.
2002 v Novém Jiãínû na Dnu Evropy.
Mgr. Jitka JalÛvková
Z· ·tramberk

Sbírka
VáÏení obãané,
ve dnech od 3. do 8. ledna 2002 probûhne ve Va‰em mûstû celostátní Tfiíkrálová sbírka. V této dobû u Va‰ich
dvefií zaklepou za zpûvu koledy Tfii králové, kter˘m mÛÏete vûnovat penûÏní
dar na charitní úãely pro staré lidi.
Za Vá‰ pfiíspûvek Vás symbolicky obdarují. Vûfiíme ve Va‰i ‰tûdrost a dobrosrdeãnost a mockrát Vám dûkujeme.
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Pracovníci Charity Kopfiivnice

Úspûchy judistÛ
V˘born˘ch v˘sledkÛ dosáhli za posledních 14 dní ‰tramber‰tí mladí judisté.
20. fiíjna se konalo Mistrovství kraje
mlad‰ích ÏákÛ v Karviné za úãasti 160
nadûjí z 22 oddílÛ. Z na‰ich si vedl nejlépe Mirek Ondrejka (46 kg), jenÏ obsadil 2. místo. Tfietí místo obsadili Petr
Bayer (50) a Radek Bár (38). Tito závodníci by mûli nastoupit v polovinû listopadu na MâR v Teplicích.
27. fiíjna se konala Velká cena Ostravy
ÏákÛ. Slab‰í úãast nesniÏuje kvalitní
umístûní na‰ich borcÛ. Petr Bayer obsadil 1. místo do 50 kg. Ondrejka byl
ãtvrt˘ do 50 kg a Jan Bayer do 55 kg byl
pát˘.
Vynikající úspûch si 27. 10. pfiipsala
na své konto Adéla Kelnarová, kdyÏ
v Tfiebíãi získala na MâR mlad‰ích Ïaãek krásnou stfiíbrnou medaili. Podala
skvûl˘ v˘kon a vûfiíme, Ïe to není poslední v˘razn˘ úspûch této mladé závodnice.
RodiãÛm a zájemcÛm o tento krásn˘
sport pfiipomínáme, Ïe stále probíhá
nábor nov˘ch ãlenÛ. Pfiijìte mezi nás
vÏdy v pondûlí a stfiedu od 17.30 hodin
na Z· u Národního sadu.
Vûra Michnová

Bankovní spojení:
âeská spofiitelna a. s., poboãka Kopfiivnice
â. ú. 27—1765166349/0800
IâO: 298 468

Jubilanti
v mûsíci prosinci 2001
70 let ZdeÀka Bajerová, Horní Ba‰ta 286
Cyril Kelnar, Závi‰ická 44
Alois Slovák, Bafiiny 781
Vûra ·karková, Libotín 475
75 let BoÏena Dostálová, Horní Ba‰ta 299
Anna Lyãková–Hanzelková, Dolní 642
Ludmila Hanzelková, Závi‰ická 478
80 let Franti‰ka Sochová, Bafiiny 766
81 let Miroslav Va‰ut, DráÏné 608
82 let Bohuslav Tichavsk˘, Bafiiny 734
83 let Vladimír David, Dolní Ba‰ta 401
Eva Pûluchová, Kozina 573
85 let Jan Ja‰ek, Bûlohorská 60
87 let Anna Davidová, Námûstí 36
88 let Markéta Hyklová, Závi‰ická 593

Oznámení
Mûsto ·tramberk vyhla‰uje v˘bûrové
fiízení na pronájem nebytového prostoru v domû ã. p. 820 na ul. NádraÏní,
ve ·tramberku — DÛm sluÏeb (b˘valá
prodejna levného textilu) o v˘mûfie
43,72 m2. Písemné pfiihlá‰ky zasílejte
do 7. 12. 2001 na adresu MûÚ ·tramberk, Námûstí 310, 742 66 ·tramberk.
BliÏ‰í informace poskytne ing. Václav
·imíãek na tel. ã. 0656 /81 20 93.
S pozdravem
Ing. Václav ·imíãek
místostarosta mûsta ·tramberka
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Kam za sportem

Program kina ·tramberk

v mûsíci prosinci

Turnaj smí‰en˘ch pûtic v kopané
„Mi‰–ma‰ srandamaã“ od 14.30 do 18.00
hodin
(pofiádá TJ Kotouã, oddíl kopané)

na prosinec 2001
Nedûle 2. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
DENÍK BRIDGET JONESOVÉ
Komedie, titulky, 120 min., od 12 let.
Nevychovaná, nekontrolovatelná, neprovdaná se v pondûlí ráno Bridget probouzí s bolením hlavy, kocovinou a se
sv˘m ‰éfem. V hl. rolích RENNE ZELLWEGER, COLIN FIRTH a HUGH
GRANT.
Nedûle 9. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
LOVEC POLICAJTÒ
Akãní komedie, titulky, 110 min., pfiístupn˘. STEVEN SEAGAL ve svém nejnovûj‰ím filmu. Co zmÛÏou dva chlapi
proti gangu zkorumpovan˘ch poldÛ?
V‰echno, co si zamanou.
Nedûle 16. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
DR. DOLITTLE 2
Komedie, dabing, 90 min., pfiístupn˘.
Pokraãování velmi úspû‰né komedie
pro celou rodinu.
Nedûle 23. 12. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
RYCHLE A ZBùSILE
Akãní, titulky, 107 min., od 12 let.
Rychlost je pro nû drogou. Supersportovní auta v tûch nejlep‰ích akcích na
filmovém plátnû.
NA MùSÍC LEDEN P¤IPRAVUJEME
P¤ÍBùH RYTÍ¤E
JURSK¯ PARK III
KRÁLOVSK¯ SLIB
ZLATÍâKA PRO KAÎDÉHO
DENÍK PRINCEZNY

29. 12. 2001 Turnaj ulic a dorostencÛ
v kopané od 8.00 do 16.00 hodin

POZVÁNKY

Odbíjená — tûlocviãna na Zauliãí
1. 12. 2001 Národní liga Ïen, zaãátky
zápasÛ v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin
2. 12. 2001 Oblastní pfiebor juniorek,
zaãátek zápasÛ v 9.00 hodin
15. 12. 2001 Národní liga Ïen, zaãátky
zápasÛ v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin
16. 12. 2001 Oblastní pfiebor juniorek,
zaãátek zápasÛ v 9.00 hodin
Vánoãní turnaje v tûlocviãnû
20. 12. 2001 Turnaj ve stolním tenise
od 13.00 do 16.00 hodin dûti a mládeÏ
do 15 let, od 16.00 do 20.00 hodin mládeÏ (od 15 let) a dospûlí
(pofiádá DDM ·tramberk)

26. 12. 2001 Rodinn˘ vánoãní turnaj
ãtvefiic ve volejbale od 9.00 do 17.00
hodin
(pofiádá DDM ·tramberk)
27. 12. 2001 Turnaj ÏákÛ v kopané
„O pohár vánoãního Milou‰e“ od 8.00
do 16.00 hodin
(pofiádá TJ Kotouã, oddíl kopané)

28. 12. 2001 Turnaj benjamínkÛ
a pfiípravky v kopané „O Viktorãin pohárek“od 8.00 do 14.00 hodin
(pofiádá TJ Kotouã, oddíl kopané)

(pofiádá TJ Kotouã, oddíl kopané)

30. 12. 2001 Turnaj malé kopané „Viagra cup“ od 8.00 do 16.00 hodin
(pofiádá TJ Kotouã, ZRTV malá kopaná)

ZU· ZdeÀka Buriana ·tramberk
vás zve na tradiãní Vánoãní koncert,
kter˘ se koná 13. 12. 2001
v 16.30 hodin v KD na Námûstí.
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Kulturní komise mûsta ·tramberka
Vás zve na ÎIV¯ BETLÉM v podání divadelních souborÛ na území mûsta,
kter˘ se uskuteãní dne 26. 12. 2001
v 15.00 hodin na Námûstí.

Upozornûní

Zaãátek v 16.00 hodin, vstupné 20 Kã.
Pfiíjem dárkÛ od 14.00 hodin
Srdeãnû zveme!

UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude
ve dnech 19. 12. aÏ 31. 12. 2001 uzavfiena.
Posledním pÛjãovním dnem v tomto
roce je úter˘ 18. 12. a dal‰ím aÏ ãtvrtek
3. 1. 2002. Pfiijìte si vãas vypÛjãit pûknou knihu na dlouhé zimní veãery!
PÛjãovní dny v MûK ·tramberk:
pondûlí
8.30—12.00
12.30—15.30
úter˘
13.00—17.00
ãtvrtek
8.30—12.30
13.00—17.00

Mikulá‰ na Trúbû

Inzerce

Divadelní soubor „Pod vûÏí“ sehraje
v sobotu dne 8. 12. 2001
v Kulturním domû na Námûstí pohádku
„O ‰evci Ondrovi a komtesce Julince“
s Mikulá‰skou nadílkou.

Mikulá‰e na Trúbû
pofiádá Chata dr. Hrstky
dne 5. 12. 2001
zaãínáme v 16.00 hodin
kouzelnick˘m pfiedstavením
Balíãky pro své dûti pfiineste laskavû
v úter˘ 4. 12. odpoledne, nejpozdûji
v‰ak 5. 12. do 14.00 hodin.
Rezervace a pfiípadné dal‰í informace
vám rádi sdûlíme na tel. 0777 80 68 39,
nebo pfiímo v restauraci.
Kulturní dÛm na Námûstí ve ·tramberku bude v sobotu 15. 12. 2001
v 16.00 hodin dûji‰tûm Adventního
koncertu, na kterém vystoupí hosté:
sólista ostravského divadla
Zpûv
Anna Pszczolková
(ãesky, polsky, slovensky)
Klavír
Miriam D˘rrová
Housle
Daniel Kloda
Vstup voln˘
Pofiádá Salátbar Biogrant,
o. s. Îivot a Zdraví

• Plynoservis. Znaãkov˘ odborn˘ servis kotlÛ, bojlerÛ, sporákÛ: Atoma,
Ariston, Baxi, Dakon, Destila, Fais,
Feroli, Junkers, HoferRadiant, Mora,
MCN, NordGas, Oceán, Odra, Termona, Karma, Protherm, Wiadrus.
— Nabízím: Pravidelné prohlídky,
ãi‰tûní, opravy. âi‰tûní 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 nedûl. — NezapomeÀte na pravidelné
prohlídky plynov˘ch spotfiebiãÛ. —
Volejte! — Jifií Kovalsk˘, Vefiovice
361, PSâ 742 73,Tel: 0603 81 68 47,
0656 / 85 72 44.
• Pfiijímám objednávky na vánoãní

cukroví, které lze objednat do 10. 12.
2001 na tel. ã. 0656/ 85 26 90
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• NOV¯ PENZION „STARÁ ·KOLA“,
·tramberk námûstí ã. 18 Vám nabízí
ubytovací kapacitu 36 lÛÏek v pokojích
s vlastním soc. zafi., lednicí, BTV a kuchyÀsk˘m koutkem. V zasedací místnosti
nebo v nekufiácké jídelnû s minibarem
Vám zajistíme soukromí pro obchodní
jednání, ‰kolení a slavnostní pfiíleÏitosti:
svatby, rodinné oslavy, promoce, spoleãenská setkání aj. To v‰e za v˘borné ceny.
Dal‰í sluÏby penzionu: • v˘borná kuchynû • tûlocviãna s posilovnou, sauna,
stolní tenis • kufiáck˘ salonek s kuleãníkem • hfii‰tû na míãové hry, venkovní kuÏelky, ruské kuÏelky • venkovní terasa
s posezením u hradební zdi a s dûtsk˘m
koutkem • k zapÛjãení horská kola, pfienosné grily aj. sport. potfieby • uzavfiené
parkovi‰tû. Ve vlastní tûlocviãnû nabízíme
masáÏe a rehabilitaãní cviãení (moÏnost
úhrady i pfies zdravotní poji‰Èovnu). Na
objednávku semináfi — základy orientálního bfii‰ního tance (pro min. 7 zájemkyÀ). — Ve‰keré informace Vám poskytneme pfiímo v penzionu nebo na tel. ã.
0737 7158 26 a 0656 85 26 97.

• âalounictví Filip Jifií nabízí: —

opravy ãalounûného nábytku — ãalounûní dvefií (i v bytû) — taburetky
— leti‰tû. Dovoz i odvoz zaji‰tûn.
Tel.: 0606/45 71 42, Hornychovice 853,
·tramberk

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

Stavební spofiení s li‰kou a mimofiádné v˘hody
Centrum spofiení s li‰kou Nov˘ Jiãín

• Státní podpora aÏ 4500 Kã za cel˘ leto‰ní rok.
• Vysok˘ v˘nos aÏ 12 % roãnû osvobozen˘ od zdanûní.
• Kompaktní disk podle vlastního v˘bûru ke kaÏdé smlouvû.
• Pro mladé do 30 let zdarma úrazové poji‰tûní.
• PÛjãky s nízk˘m úrokem a rychl˘m vyfiízením zdarma.
• Smlouvu o stavebním spofiení si uzavfiete v na‰í kanceláfii
• nebo si telefonicky dohodnûte náv‰tûvu doma. MÛÏete se
• obrátit také na svou po‰tu nebo po‰tovního doruãovatele.
Informaãní a poradenské centrum âMSS, a. s., Nov˘ Jiãín, Havlíãkova 3 (Fotosaloon).
E–mail: cmss.domes@iol.cz.
Provozní doba: pondûlí aÏ pátek 8—17 hodin, % 0656/70 37 95
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