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…z jednání rady
Prázdniny se pfiehouply pomalu do
druhé poloviny, je ãas dovolen˘ch a v˘letÛ, je ãas odpoãinku.
Rada mûsta na své 43. schÛzi projednávala investiãní aktivity mûsta. Vzala na vûdomí zprávy o ãinnosti komise rozvoje
a zprávu o investorské ãinnosti v roce
2000, které pfiedloÏili pfiedseda komise
rozvoje Ing. Vladimír Skalík a investor
mûsta âestmír Bár.
V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala rÛzn˘mi problémy. Vzala na vûdomí pfiedloÏené návrhy firem do vefiejné
soutûÏe na dodávku TV signálu a provozování TV sítû na území mûsta ·tramberka,
informaci o koncernu VCES Olomouc
s. r. o. a o jeho aktivitách, Ïádosti na‰ich
spolkÛ o finanãní pfiíspûvek na ãinnost,
Ïádosti sociálních a zdravotnick˘ch zafiízení o pfiíspûvky a informaci obãana Miloslava Hykla.
Byly schváleny dohody o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním
povinné ‰kolní docházky dûtí trvale bydlících v jiné obci neÏ je sídlo ‰koly uzavfiené
vzájemnû s mûstem Kopfiivnici a obcí
Îenklava, dohoda o umístûní informaãní
a tématické tabule La‰ské nauãné stezky
Kofiivnice na pozemcích v k. ú. ·tramberka mezi zmínûn˘mi mûsty s pfiipomínkami. Byl schválen pronájem nebytového
prostoru na víceúãelové vûÏi Bílá hora
o rozmûru 2,5 m2 za radou stanoven˘ch
podmínek.
Dále byly projednávány prodeje pozemkÛ, rada neschválila zmûnu smlouvy
nájemci Ivo Herodesovi o nájmu a podnájmu nebytového prostoru v domû ãp. 820,
dala mu v˘povûì a vyhlásila v˘bûrové fiízení na obsazení tohoto prostoru. Ing.
Václavu ·imíãkovi, místostarostovi, byl
uloÏen úkol zmapovat volné v˘vûsní

skfiíÀky a nabídnout je vefiejnosti k vyuÏití. Mgr. Pavla Jurková, ãlenka rady a zastupitelstva, byla povûfiena oddáváním
a pfiijímáním souhlasn˘ch prohlá‰ení
snoubencÛ ke vstupu do manÏelství.
44. jednání rady mûlo na programu
zprávu o ãinnosti kontrolního v˘boru,
s níÏ pfiedstoupil pfied radu Franti‰ek Ja‰ek, ãlen kontrolního v˘boru. Pfiedseda,
Ing. Jifií TÛma, CSc., byl omluven z dÛvodu pracovního zaneprázdnûní.
Pfii kontrole úkolÛ byly uloÏeny dal‰í
úkoly, a to pracovníkovi Ïivotního prostfiedí Karlu Hrãkovi spolu s komisí Ïivotního prostfiedí, jejímÏ pfiedsedou je Ing.
Pavel Podolsk˘, vypracovat dodatek k vyhlá‰ce ã. 1/1998 o nakládání s komunálním odpadem o vybírání poplatku za ukládání a odvoz odpadÛ u kumulovan˘ch zahrádek a garáÏí, starostovi mûsta, Ing. Janu
Sochovi, vyzvat Petra Pavlíka k písemnému zpracování harmonogramu dokonãení
arboreta a botanické zahrady, zpÛsobu provozování a náv‰tûvního fiádu v souladu
s uzavfienou kupní a nájemní smlouvou.
Rada vzala na vûdomí Ïádosti o finanãní
pfiíspûvky, návrh dohody pro rok 2002
mezi âeskou obcí sokolskou a mûstem ·tramberkem a návrh kulturní komise na
rozdûlení pfiíspûvkÛ na ãinnost kulturním
spolkÛm. Rada schválila provozní fiád venkovních prostorÛ penzionu Stará ‰kola,
prominutí 50% poplatku ze vstupného
SS· Allegros z akce 8. ‰ermífiské klání
s otevíráním hradu jako sponzorsk˘ dar
mûsta na ãinnost tohoto spolku. Byl
schválen vítûz v˘bûrového fiízení na dodávku TV signálu a provozování sítû TV
rozvodu ve mûstû ·tramberku, a to firmu
CATsPER, s.r.o. Rychvald, zastoupenou
Ing. Pavlem Pe‰atem. Rada nesouhlasila
s financováním opravy podlahové krytiny
v provozovnû Obecní hospoda. Byl doporuãen zastupitelstvu mûsta prodej antén-

ního systému, hlavní pfiijímací stanice, sekundárních rozvodÛ, domovního zesilovaãe na Bafiinách a PE chrániãek v lokalitû
DráÏné. Starostovi mûsta Ing. Janu Sochovi a místostarostovi Ing. Václavu ·imíãkovi byl uloÏen spoleãn˘ úkol pfiipravit návrh smlouvy o pfievodu a provozování kabelové sítû a dodávce TV signálu ve
mûstû ·tramberku s podmínkami stanoven˘mi radou dne 12. 7. 2001.
A nezb˘vá, neÏ vám v‰em popfiát pûkn˘
zbytek prázdnin, vydafienou dovolenou,
pûkné poãasí a krásné záÏitky z léta.
Vûra Michnová

c

V˘bor oddílu dûkuje v‰em fanou‰kÛm ‰tramberské kopané za náv‰tûvnost
a doufá, Ïe se se v‰emi setká na utkáních
pfiípravn˘ch i mistrovsk˘ch nové sezóny
2001—2002. Dále se pak obrací na
v‰echny pfiíznivce, jeÏ by se chtûli aktivnû
zapojit do ãinnosti oddílu, aÈ jako trenéfii,
asistenti nebo vedoucí druÏstev, mohou
kdykoliv kontaktovat pfiedsedu p. Pavla
Petrá‰e tel. ã. 85 22 32, nebo nav‰tívit
schÛzi v˘boru, jeÏ se konají kaÏdé pondûlí
od 30. 7. 2001 v 19.00 hod. v restauraci
Sauna bar.

c V˘bor oddílu vyhla‰uje od 1. 8. 2001

Jubilanti
v mûsíci srpnu 2001
70 let Dana Nováková, Námûstí 15
Stanislav Vanûk, NádraÏní 806
Julie Vránová, Hraniãky 962
Marie Svobodová, Libotín 920
75 let Karel Babinec, Pod Palárnou 405
Marie Boháãová, Dolní Ba‰ta 257
Andûla BlaÏková, Kozina 612
80 let Jan Gold, Hornychovice 361
August˘n R˘del, PlaÀava 329
Libu‰e Va‰utová, Kozina 521
81 let Marie Kamarádová, Zauliãí 602
82 let Marie Davidová, Kopec 108
83 let Marta R˘dlová, Závi‰ická 449
Antonín Hajda, Bafiiny 734

Oddíl kopané informuje
c V pátek 3. srpna 2001 oddíl kopané

fiipravuje sportovní odpoledne, kdy v pátek 3. 8. 2001 nastoupí k utkání od 16.00
hod. benjamínci Štramberk—Lubina, od
17.30 hod. veteráns t˘m Štramberk—rozhodčí. V sobotu 4. 8. 2001 se pak utkají
od 10.00 hod. Ïáci Štramberk—NH Ostrava, od 12.00 hod. dorost Štramberk—
NH Ostrava, od 14.00 hod. Ïeny Štramberk—SK VP Frýdek–Místek, od 16.00
hod. stará garda Štramberk—Ženklava,
od 17.30 hod. muÏi Štramberk—Dolní
Bojanovice. To v‰e se odehraje v areálu
fotbalového hfii‰tû na Bafiinách. Vstupné
5 Kã. Obãerstvení zaji‰tûno. Srdeãnû zvou
pofiadatelé.

nábor zájemcÛ do druÏstev:
— benjamínkÛ (do 10 let) — mohou se
pfiihlásit i dívky
— ÏákÛ a ÏákyÀ (10—14 let)
a to pfiímo na hfii‰ti Bafiiny pfii tréninku
druÏstev. BliÏ‰í informace vãetnû telefonick˘ch kontaktÛ na funkcionáfie jednotliv˘ch druÏstev jsou k dispozici u sekretáfie oddílu Ing. Jaroslava Îerdíka, tel. ã.
0606 33 34 15.
Závûrem v˘bor oddílu dûkuje jménem
sv˘ch ãlenÛ a pfiíznivcÛ pfiedstavitelÛm
mûsta ·tramberka za vybudování nového
areálu na Bafiinách a doufá, Ïe v dohledné
dobû budou dokonãeny poslední úpravy
tak, abychom mohli dÛstojnû oslavit
70. v˘roãí zaloÏení oddílu kopané a pfiipomenout zásluhy o rozvoj sportovního Ïivota ve ·tramberku.
Za v˘bor oddílu kopané TJ Kotouã
·tramberk
Ladislav Slanina

Informace
·tramber‰tí holubáfii se omlouvají
spoluobãanÛm, Ïe kvÛli ‰patnému poãasí
neuskuteãnili „Rybí hody“.
ZároveÀ si dovolují pfiipomenout tradiãní „Holubí hody“, které probûhnou
11. 8. 2001 od 15.00 hodin na farní zahradû.
Doufejme, Ïe nám poãasí ukáÏe pfiívûtivou tváfi. Za Holubáfie:
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Lubomír Slováãek

·tramberské kulturní léto
SRPEN 2001

12. 8. Koncert historické hudební spoleãnosti Camerata. Zaãátek v 15.00 h v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“. Vstupné dobrovolné. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert pfiekládá do kulturního domu.
18. 8. Koncert La‰ského ÏesÈového
kvinteta. Zaãátek v 15.00 h v areálu hradu
·tramberk. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncert pfiekládá do JaroÀkovy útulny.
18. 8. Country veãer na Trúbû. K tanci
a poslechu hraje country skupina Cizinci.
Zaãátek ve 20.00 h v areálu hradu. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
19. 8. „O Popelákovi“ pohádka v podání
Skupiny scénického ‰ermu Allegros. Zaãátek v 15.00 h v areálu hradu. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
19. 8. Promenádní koncert ZU· Ostrava–Zábfieh. Zaãátek v 15.00 h v parku
u základní ‰koly. Vstupné dobrovolné.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
25. 8. Nokturno — koncert SdruÏení
hudebníkÛ DO mûsta ·tramberka a pûveckého sboru Ondrá‰ek z Nového Jiãína. Zaãátek ve 22.00 h v amfiteátru „Pod Starou
vûÏí“. Vstupné dobrovolné. V˘tûÏek z koncertu bude vûnován Dûtskému domovu v Novém Jiãínû. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncert pfiekládá do kulturního domu.

Program kina ·tramberk
NA MùSÍC SRPEN 2001

Nedûle 5. 8. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã.
HANIBAL. Thriller, titulky, 125 min, od
15 let. Génius zla, Kanibal jménem Hanibal. Pokraãování oscarového hororu Mlãení jehÀátek. V hl. rolích ANTHONY HOPKINS a JULIANNE MOORE.
Nedûle 12. 8. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã.
BILLY ELLIOT. Pfiíbûh, titulky, 110 min,
od 12 let. Pfiíbûh o chlapci, kter˘ jde za
sv˘m snem, kter˘ se nesluãuje s pfiedstavami jeho rodiãÛ.
Nedûle 19. 8. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã.
MEXIâAN. Komedie, titulky, 123 min, od
12 let Láska bez ochrany. Filmová komedie s BRADEM PITTEM a JULIÍ ROBERTS.

Stfieda 22. 8. v 17.00 a 19.30, vst. 59 Kã.
TMAVOMODR¯ SVùT. Váleãné drama,
115 min, od 12 let. Nov˘ film otce a syna
SVùRÁKOV¯CH o pfiátelství novodob˘ch
rytífiÛ. Hlavními postavami tohoto pfiíbûhu ãeskoslovensk˘ch stíhacích pilotÛ za
druhé svûtové války je dvojice pfiátel. V hl.
roli OND¤EJ VETCH¯ a KRY·TOF HÁDEK.
Nedûle 26. 8. v 17.00 a 19.30, vst. 39 Kã.
ÎENICH NA ÚTùKU. Romantická komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘. Komedie
o mladíkovi, kter˘ se musí do 24 hodin
oÏenit, aby získal miliónové dûdictví.
V hlavní roli CHRIS O DONELL.
NA MùSÍC ZÁ¤Í 2001 P¤IPRAVUJEME
ANDùL EXIT, PURPUROVÉ ¤EKY, 15 MINUT

Inzerce
•

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
úhradyi 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.
• Prodám chatu zdûnou s krbem, podsklepenou se zahradou, skleník atd. v osadû ve
·tramberku na Bafiinách. Nutno vidût. Cena
dohodou. Tel. 0737 32 39 82.
• Hledám pronájem garáÏe — nebo koupím
pod palarnou. Tel. 0656 85 28 56.
• 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
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• 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. î 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.
Účetní firma nabízí
kompletní vedení účetnictví pro
drobné podnikatele
(mzdy, daně, přiznání – i zpětně),
jednání s úřady, korespondence.
Tel. 0656 85 73 08
Mob. 0604 13 89 43

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

FA L H A R
I N T E R I É RY
NOVÝ JIČÍN
0604 8331 443
0603 848 633
0656/757231

v plovoucí podlahy
v PVC
v koberce
v kancelářský nábytek
v kuchyně dle Vašich
představ nebo našich
návrhů
v vestavěné skříně
v žaluzie
(vertikální i horizontální)
v renovace parket
v drobné zednické práce
v garážové vrata

PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
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