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…z jednání rady
Leto‰ní únorová zima se opravdu vyvedla. Ale nemÛÏeme nafiíkat, protoÏe
„snûhov˘ únor — sílí úhor“, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe bude dobrá úroda a mnoho medu, protoÏe „v únoru sníh a led — v létû
nanesou vãely med“.
21. schÛze rady mûsta mûla v hlavních
bodech zprávy o ãinnosti jednotky sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ za rok 2003, rozbor
trestné ãinnosti za rok 2003 se zamûfiením na katastr mûsta, zprávu o problematice komise k projednávání pfiestupkÛ
a její ãinnost za rok 2003 a zprávu o práci stráÏníkÛ Mûstské policie ·tramberk.
Vûãné téma. Dokud budou Ïít na zemi lidé, dotud budou existovat spory, hádky,
trestné ãiny i pfiestupky. âím vyspûlej‰í
spoleãnost, tím vynalézavûj‰í jsou podvodníci, zlodûji i kriminálníci. Rada vzala
v‰echny pfiedloÏené zprávy na vûdomí.
Z tohoto jednání vze‰ly návrhy na personální zmûny jednak ve vedení zásahové
jednotky JPO II, kde by mûl stávajícího
velitele Jifiího Hoffmanna vystfiídat Zdenûk Ra‰ka a jednak ve vedení komise
k projednávání pfiestupkÛ, kde vystfiídá
Evu Vefimifiovskou Katefiina Sochová, DiS.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada schválila dohodu se SmVak
Ostrava, a. s. o podmínkách zfiízení stavby
a jejího provozu, pronájem uzamykatelné
ãásti zdûné autobusové zastávky na Bafiinách ZO chovatelÛ po‰tovních holubÛ
a smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní fiízení na
akci rekonstrukce a dostavba Z· ve

·tramberku s pfiipomínkou. Zastupitelstvu ke schválení rada doporuãila odprodej pozemku.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada jmenovala nového pfiedsedu komise rozvoje Ing. Jifiího ·ebka namísto
zesnulého Ing. Vladimíra Skalíka a jako
ãleny komise rozvoje Ing. Pavla Bortla
a Ing. Tomá‰e Horáka. Ing. ·ebek byl zároveÀ jmenován ãlenem komise regeneraãní.
Byla schválena v˘bûrová komise, sloÏená z ãlenÛ rady mûsta, na dodavatele na
akci pfiístavba a rekonstrukce Z· ·tramberk. Dále rada schválila darovací smlouvu na poãítaã od spoleãnosti Siemens, automobilové systémy, s. r.o. z Fren‰tátu
pod Radho‰tûm a úhradu neinvestiãních
nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné
‰kolní docházky u dûtí bydlících v jiné obci, neÏ je sídlo ‰koly. Nebyl schválen pfiíspûvek do fondu Heidi JankÛ pro opu‰tûné
handicapované dûti. Rada uloÏila vedoucímu finanãního oddûlení Ing. Josefu Babulíkovi zpracovat rozbor úãetních pohledávek mûsta s návrhem na jejich fie‰ení a také zpracovat v˘sledky inventarizace
a navrhnout opatfiení pro zlep‰ení evidence majetku. Rada mûsta doporuãila zastupitelstvu zfiízení ulice s nov˘m názvem
Horeãka v souladu se zákonem o obcích.
Rada vzala na vûdomí Ïádost SdruÏení
hudebníkÛ dechového orchestru mûsta
·tramberka o pfiíspûvek na ãinnost, informaci o zakoupení knih Dobové pohlednice z regionu La‰ské brány Beskyd od nakladatelství Wart Ostrava, informaci o pofiádání 3. jarního srazu turistÛ Morav-

skoslezského kraje 17. dubna 2004 ve
·tramberku a nakonec sloÏení odborné
komise k posouzení uchazeãÛ na referentské místo v oblasti Ïivotního prostfiedí, silniãního hospodáfiství a dopravy.
Urãitû si uÏ vût‰ina z nás v duchu ãi nahlas posteskla, kdy Ïe uÏ ta zatracená zima skonãí. Ale ona ãasem zmizí, roztají
ledy a snûhy a moÏná pfiijde i kouzelník
Jaro a s ním veselá nálada, spokojenost,
jarní neklid a rozjímání. „Na‰e spokojenost nebo neklid nezávisí ani tak na závaÏn˘ch okolnostech na‰eho Ïivota, jako
na kaÏdodenních drobn˘ch radostech
a trampotách“ (Rochefoucauld).
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
9. února se zastupitelé se‰li na svém 7.,
tentokrát mimofiádném, zasedání. Nov˘m
zastupitelem se stal Ing. Pavel Bortel ze
SdruÏení nezávisl˘ch, kter˘ sloÏil slib do
rukou starosty. Zastupitelstvo odvolalo
z funkce pfiedsedy kontrolního v˘boru
Ing. Jifiího ·ebka a jmenovalo staronov˘m pfiedsedou Prof. Ing. Jifiího TÛmu,
CSc. a fiady rady mûsta doplnil Antonín
Kramoli‰ ze SdruÏení nezávisl˘ch za Ing.
Vladimíra Skalíka.
V organizaãních záleÏitostech rada vzala na vûdomí informaci o pfiípravû 14.
obecního bálu.
V. M.

Na slovíãko…
pane starosto…
I dnes jsem se zastavila na slovíãko u pana starosty a poloÏila mu nûkolik otázek.
1. Nûco se prosl˘chá o dostavbû ‰koly,
opravû tûlocviãny a pfiilehl˘ch prostorÛ.
Co je na tom pravdy?
Projekt „Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk“ fie‰í pfiístavbu základní ‰koly smûrem k tûlocviãnû, která
bude obsahovat roz‰ífiení stávajícího prostoru ‰aten v suterénu a vybudování 3 nov˘ch kmenov˘ch uãeben. Podle nûho dále
bude nadstfie‰en a zaizolován spojovací
krãek k tûlocviãnû, kompletnû zgenerálkovaná tûlocviãna (palubovka, zvuko a tepelné izolace, odpady, elektrorozvody,
vzduchotechnika, zastfie‰ení…). Projekt
poãítá rovnûÏ s nadstavbou stávajícího
vestibulu tûlocviãny a vybudováním malé
tûlocviãny s náfiaìovnou, balkonem k vût‰í tûlocviãnû a zázemím. Dále by se mûly
kompletnû zrekonstruovat a nadstfie‰it
venkovní ‰atny u antukov˘ch kurtÛ
a upravit venkovní prostranství.
2. Odkud na tuto opravu vezmeme peníze a kolik je asi plánovan˘ rozpoãet na
akci?
Náklady na provedení v˘‰e uveden˘ch
prací jsou propoãteny na cca 30 mil. Kã.
Akce by mûla b˘t realizována etapovû do 3
let. Pro leto‰ní rok jsme získali úãelovou
dotaci ze státního rozpoãtu ve v˘‰i 10 mil.
Kã.
3. Co a kdy nás ãeká v leto‰ním roce?
Z rozhodnutí Rady mûsta ·tramberka
se letos budou provádût pfieváÏnû práce
na ohlá‰ení stavebních úprav, tj. bez pfiístavby a nástaveb, pfieváÏnû ve stávající
tûlocviãnû a hodláme zapoãít co nejdfiíve
(v bfieznu 2004), abychom provedli co
nejvíce stavebních prací do doby zv˘‰ení
DPH, tj. do 1. kvûtna 2004. Na pfielomu
února a bfiezna probûhlo v˘bûrové fiízení
na zaji‰tûní dodavatelské firmy.
Za ãas i informace dûkuje V. M.
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Ekologické okénko
Pfiedposlední ãíslo Ekodesatera bude
patfiit tématu, kter˘ je pfiíãinou celé fiady
problémÛ, o kter˘ch jsme si jiÏ povídali.
Nese název: Konzum aneb nepojí‰ ovoce
bezpracného zisku a nekoupí‰ vûcí zbyteãn˘ch. Hodnû pfiíkladÛ uÏ jsem uvedla
v minul˘ch ãláncích, tak alespoÀ nûkolik
drobn˘ch rad:
‚ Pfii nákupu je dobré mít na pamûti,
Ïe v moderní spoleãnosti rozhoduje
o tom, co a v jaké podobû se bude
prodávat spotfiebitel, a ne v˘robce
(kde je poptávka, je i nabídka — napfi. v nûkter˘ch obchodech se udrÏely vratné sklenûné láhve jen díky tomu, Ïe si lidé nezvykli na plast)
‚ SnaÏíme se nepodléhat reklamním
svodÛm a nekupujeme levnûj‰í v˘robky, které nic nevydrÏí a v del‰ím
ãasovém období nás pfiijdou i dráÏ.
‚ Nad pfiedmûty, které se chystáme
vyhodit peãlivû zauvaÏujeme, nenajdou-li je‰tû vhodné uplatnûní (charitativní sbírky, burzy, darování znám˘m).
‚ V˘robky urãené k jednorázovému
pouÏití dÛslednû dûlíme na nezbytné (napfi. injekãní jehly) a zbytné —
bez kter˘ch se mÛÏeme obejít (igelitové ta‰ky, pfiísady do splachovaãÛ,…)
‚ Rozhodneme-li se pro koÏe‰inov˘
v˘robek, pak pfiedem zvaÏujeme,
zda pro jeho zhotovení nemuseli b˘t
zabiti napfi. norci, tuleni, vydry —
tedy Ïivoãichové zabíjení jen pro
koÏe‰inu nebo dokonce zvífiata uvedená na ãervené listinû ohroÏen˘ch
druhÛ. Musíme-li mít koÏich, spokojíme se s nutrií ãi králiãinou.
Zkusme si poctivû odpovûdût na otázku, jak bychom strávili den, kdybychom
vûdûli, Ïe je na‰ím dnem posledním. Ráno
si pfiivstaneme, abychom v zamûstnání

stihli vydûlat je‰tû víc penûÏ a za nû pak
v supermarketu nakoupili pln˘ vozík vûcí,
které jsme je‰tû nevyzkou‰eli, ud˘cháni
dobûhneme domÛ zvûdaví jak to dopadne
s na‰ím oblíben˘m hrdinou v 266. díle
páté fiady bájeãného seriálu. Marn˘ den?
A kolik je jich takov˘ch do roka? A pfiitom
opravdu nevíme dne ani hodiny. Pachtíme se za pfieludem, jsme podráÏdûní, nervózní, nespokojení (vût‰inou s druh˘mi),
stresovaní. KdyÏ pak onemocníme nebo
nás postihne nûjaká nepfiíjemná rodinná
událost, tak si vût‰inou aÏ tady uvûdomíme, co je vlastnû dÛleÏité. Potfiebujeme se
ale uãit aÏ ‰patn˘mi zku‰enostmi?
Zkusme si tedy odpovûdût jak bychom
proÏili svÛj poslední den. Tfieba se rozpomeneme na babiãku v domovû dÛchodcÛ,
na bratra, se kter˘m uÏ se pût let nebavíme, na dûti, které si nás uÏijí jen o víkendech. Tfieba bychom chtûli vidût rozkvetlou louku, projít se lesem, kter˘ voní jarem, pohrát si s dûtmi,… Asi by se na‰la
spousta vûcí, které bychom chtûli vidût,
zaÏít, napravit, ale ten den by nám na to
nestaãil. Ostatnû — co nám brání vystoupit z vlaku a jít kus cesty pû‰ky?
Díky nesmyslnû vysoké spotfiebû totiÏ
hrozí na‰í spoleãnosti i celé biosféfie zánik.
V rámci tolik populárního zvy‰ování
ekonomické prosperity propagujeme dal‰í a dal‰í spotfiebu v‰eho, co spotfiebovávat lze. Vût‰ina reklam nám podsouvá, Ïe
‰Èastní budeme právû jen s jejich v˘robkem.
Zmûna Ïivotního stylu, jeÏ mÛÏe tato
nebezpeãí odvrátit, znamená dobrovolnou hmotnou skromnost a pfiíklon k hodnotám spí‰e duchovního rázu.
Hlavní my‰lenka ze zajímavé knihy
Pestfií a zelení socioloÏky Hany Librové
je: Bohat˘ svût skromn˘mi prostfiedky.
Heslo pro toto téma zní: Skromnûj‰í
Ïivot, krásnûj‰í svût.
S vyuÏitím knihy Desatero domácí ekologie od A. Máchala pfiipravila
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Mgr. Radka Krysová

Zprávy ze ‰koly…
Poãátek roku 2004 byl na na‰í ‰kole ve
znamení sportovních úspûchÛ. 14. ledna
sehráli na‰i star‰í Ïáci zápasy ve florbalu
se Z· npor. Loma z Pfiíbora a Z· Lichnov
a pfiekvapivû postoupili do okresního finále, které se konalo 26. ledna na Z· E. Zátopka v Kopfiivnici. Ani zde si nevedli
‰patnû — po urputn˘ch bojích nakonec
skonãili na krásném 3. místû za celky Z·
E. Zátopka (loÀ‰tí mistfii republiky) a Z·
B. MartinÛ z Nového Jiãína (celek hokejistÛ). Nejlep‰ími stfielci na‰eho t˘mu byli
M. Milich a M. Kubíãek.
Hned dal‰í den se vydalo do Nového Jiãína druÏstvo ‰achistÛ (T. Hoìák, P. Kramoli‰, P. Bajer, J. Schenk a M. Milich),
které lehce pro‰lo témûfi bez ztráty bodu
celou soutûÏí a získalo 1. místo v okrese.
Koncem února se utkají v regionálním
kole. DrÏme jim palce. Obû sportovní disciplíny vedl jako trenér pan uãitel Bofiivoj
Zeman.
8. ledna byla v Muzeu Z. Buriana vernisáÏí zahájena V˘stava dûtsk˘ch prací. Byly zde k vidûní malby, kresby i jiné v˘tvory dûtí z M· Bafiiny, M· Zauliãí, ZU·
Z. Buriana a Z· ·tramberk. V˘stava trvala do 1. února.
9. ledna se konal uÏ tradiãní volejbalov˘ turnaj dospûl˘ch, jehoÏ vítûzem se stalo druÏstvo Mûstského úfiadu ve ·tramberku.
23. ledna probûhl na na‰í ‰kole zápis do
1. tfiídy. Celkem bylo zapsáno 54 dûtí (z toho 2 dûti ze Îenklavy a 3 z Kopfiivnice).
29. ledna dostali Ïáci pololetní vysvûdãení a uÏ tady byly oãekávané prázdniny –
pololetní a na nû navazující jarní. ·koda
jen, Ïe pfiíroda dûtem moc nepfiála a sníh
velmi rychle zmizel.
A v t˘dnu po jarních prázdninách nás
ãekalo opût pfiíjemné pfiekvapení — tentokráte v oblasti v˘tvarné a literární. Na‰i
mladí umûlci (B. Kratochvílová, D. Kalí‰ková, E. Krutílková, A. Petrá‰ová, V. Kovalãíková, V. Vafek a J. Baìura) byli vy-

hodnoceni a odmûnûni v soutûÏi Mûstské
knihovny v Kopfiivnici. Jejich práce mÛÏeme najít v Almanachu, kter˘ knihovna
vydala.
Za Z· ·tramberk
Mgr. Jana Milichová

Hledáme a tû‰íme se
na nové kamarády
Zápis dûtí k docházce do matefiské ‰koly na Zauliãí pro ‰kolní rok 2004—2005
bude probíhat cel˘ mûsíc duben pfiímo
v matefiské ‰kole na Zauliãí. Pfii zápisu je
tfieba pouze vyplnit „Pfiihlá‰ku“, která obsahuje základní údaje o dítûti vãetnû rodného ãísla. Pfiihlá‰ku moÏno vyplnit pfiímo na místû.
V pfiedvelikonoãním t˘dnu tj. 5.—9.
dubna 2004 je pro vás pfiipraven „T˘den
otevfien˘ch dvefií“. Kluci a holãiãky, vezmûte svoje maminky — tatínky a pfiijìte
si mezi nás pohrát, seznámit se s na‰imi
hraãkami a prostfiedím matefiské ‰koly.
Nejvhodnûj‰í doba k va‰í náv‰tûvû je od
7.00 do 10.00 hod. a odpoledne od 14.00
do 16.00 hod.
Pfiípadné bliÏ‰í informace rádi sdûlíme
na tel. ãísle 556 812 692.
Jste srdeãnû zváni do matefiské ‰koly
Zauliãí!
Za dûti a kolektiv M· Pavla Bergerová,
fiídící uãitelka

Zápis do matefiské ‰koly
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny vyhla‰uje zápis dûtí pro ‰kolní rok
2004—2005.
Zápis bude probíhat 14 dnÛ, a to od
5. 4. do 16. 4. 2004.
Máte-li zájem si matefiskou ‰kolu prohlédnout a vyzvednout si pfiihlá‰ku, mÛÏete pfiijít v uvedenou dobu dennû od
10.30 do 12.00 hod. Chcete-li si v‰ak se
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sv˘m dítûtem pohrát mezi dûtmi, jste vítáni dennû v uvedenou dobu od 14.30 do
16.00 hod.
Milí rodiãe, neãekejte na poslední den,
není jisté, zda budou volná místa i pro
opozdilé zájemce.
Na nové kamarády se tû‰í dûti i zamûstnanci matefiské ‰koly.

Nedûle 21. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
BOÎSK¯ BRUCE
Komedie, titulky, 100min, pfiístupn˘.
Kdybys mohl b˘t na jeden t˘den Bohem,
co bys udûlal? JIM CAREY a JENNIFER
ANISTON v hlavních rolích americké komedie.

Stanislava Juráková, fiídící uãitelka

Policejní koutek
V poslední dobû se ve vefiejnû pfiístupn˘ch prostorech mûstského úfiadu a kulturního stfiediska zaãaly mnoÏit drobné
krádeÏe. Proto prosím obãany, aby byli
pozornûj‰í, více opatrnûj‰í na svoje vûci
a v‰ímali si dûní kolem.
Topná sezóna je v plném proudu a toho
zneuÏívá i nûkolik na‰ich spoluobãanÛ
k spalování rÛzného nevhodného odpadu,
hlavnû umûl˘ch hmot. Mnoho lidí si stûÏuje na zápach, kter˘ se vine v okolí. Proto v pfií‰tích dnech bude na‰e ãinnost zamûfiena na kontrolu dodrÏování vyhlá‰ky
mûsta.

Nedûle 28. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KDYSI DÁVNO V MEXIKU
Akãní komedie, titulky, 102 min, pfiístupn˘.
Mstitel s kytarov˘m pouzdrem pln˘m pistolí opût na scénû! V hlavních rolích ANTONIO BANDERAS, SALMA HAYEK,
JOHNY DEPP a dal‰í.
NA DUBEN P¤IPRAVUJEME
BÁSNÍCI 5, HLEDÁ SE NEMO, TEXASK¯ MASAKR MOTOROVOU PILOU

Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Program kina ·tramberk
na mûsíc bfiezen 2004
Nedûle 7. 3. v 16.00 a 19.30 vst. 49 Kã
PÁN PRSTENU: NÁVRAT KRÁLE
DobrodruÏn˘, fantasy, titulky, 201 min,
od 12 let.
Nade‰el ãas rozhodující bitvy o pfieÏití
Stfiedozemû. Putování konãí. V hl. rolích
ELIJAH WOOD a LIV TYLER.
Nedûle 14. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
MAZAN¯ FILIP
Parodie, 90 min, od 12 let.
Ostfie nabitá parodie. V hlavních rolích
TOMÁ· HANÁK, VILMA CIBULKOVÁ, PAVEL LI·KA, JAROSLAV DU·EK.

Pozvánky na kulturní
a spoleãenské akce
Farní sbor âeskobratrské církve
evangelické ve ·tramberku
Vás zve na pfiedná‰ku
a besedu na téma

ÚLOHA RODINY
Pfiedná‰ející: Mgr. Jifií Kaleta,
faráfi v âeském Tû‰ínû
V nedûli 21. bfiezna 2004
ve 14.30 hod. v modlitebnû âCE
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VII. ·tramberská divadelní
pfiehlídka a Zdenûk Tro‰ka
Milí pfiátelé ochotnického divadla, jarní
ãas je opût tady a s ním pfiichází i na‰e
tradiãní pfiehlídka amatérského divadla.
I v leto‰ním roce ãlenové na‰eho spolku
se snaÏili z nabídek jin˘ch souborÛ vybrat
to nejlep‰í co amatérská divadelní kuchynû pro tento rok nabídla.
KaÏdoroãnû, jak jiÏ jste si zvykli, se závûru pfiehlídky zúãastÀují v˘znamní hosté
(napfi. Jifií Carbol — námûstek hejtmana

MSK, Pavel Dostál — ministr kultury…),
jiÏ 2´ kvÛli nemoci se nemohla zúãastnit
Helena RÛÏiãková a protoÏe v leto‰ním
roce její Ïivotní svíce zhasla navÏdy, rozhodli se její nejbliÏ‰í pfiátelé ·tramberskou divadelní pfiehlídku nav‰tívit za ní.
Pfiejeme v‰em divákÛm, divadelníkÛm,
aby se i VII. roãník zdafiil k spokojenosti
v‰ech a abychom si na závûreãném veãeru mohli fiíct, Ïe se tû‰íme na ten dal‰í.
Srdeãnû vás a va‰e pfiátele zvou ãlenové div. souboru Kotouã
Za divadelní soubor Kotouã Jifií Navrátil

Divadelní spolek Kotouã ·tramberk a mûsto ·tramberk pofiádají

VII. ·tramberskou divadelní pfiehlídku amatérsk˘ch souborÛ
5. bfiezna 2004
pátek 19.30 hod.

„Selsk˘ práh“
hra Milo‰e Kuli‰Èáka
Amatérsk˘ divadelní soubor CHAOS Vala‰ská Bystfiice

12. bfiezna 2004
pátek 19.30 hod.

„Kdes to byl(a) v noci?“
Alan Ayckbourn
Divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí

19. bfiezna 2004
pátek 19.30 hod.

„Dalskabáty hfií‰ná ves aneb Zapomenut˘ ãert“
Jan Drda
Divadelní soubor pfii SHD v Tísku „Tísovjáãek“

26. bfiezna 2004
pátek 19.30 hod.

„Bezejmenná hvûzda“
Michaila Sebastiana
Divadelní soubor ·AMU ·títina

2. dubna 2004
pátek 19.30 hod.

„Golem“
Jifií Voskovec, Jan Werich s hudbou Jaroslava JeÏka
Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

4. dubna 2004
nedûle 19.00 hod.

„Závûreãn˘ veãer“ — vyhodnocení pfiehlídky
Hosty závûreãného veãera:
Zdenûk Tro‰ka — reÏisér
Václav Glazar — scénárista, herec, dramaturg, kabaretiér
Vilma Mayerová — sólistka b˘valé skupiny Kuãerovci
a ãlenové KABARETU SRDCE A KÁMEN

Pfiedplatné na 6 veãerÛ 160 Kã, jednotlivé vstupné na divadelní pfiedstavení 30 Kã
a na závûreãn˘ veãer 70 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru mûsta ·tramberka
úter˘—nedûle
9.00—12.00
12.30—16.00
1 hodinu pfied pfiedstavením v KD ·tramberk
·tramberské novinky 6

Z· ·tramberk a DDM ·tramberk
srdeãnû zvou v‰echny dûti na

MA·KARNÍ BÁL
POD TRÚBOU
5. 3. 2004 od 15.00 do 18.00 hod.
v tûlocviãnû na Zauliãí
Vstupné dûti 10 Kã, dospûlí 25 Kã
V programu bude tanec, tombola,
hudba, soutûÏe, hry
obãerstvení v Sauna Baru
Nutné si vzít s sebou pfiezÛvky,
do haly se nesmí v botách
(tenisky nebo papuãe)!

Mûsto ·tramberk
vás zve na vernisáÏ
první z v˘stav u pfiíleÏitosti
osmdesátého v˘roãí narození
akademického malífie a ilustrátora
Gustava Kruma

Ze sportu
„·ipky“
Dne 21. 2. 2004 se v Obecní hospodû ve
·tramberku konal dal‰í turnaj v ‰ipkách,
tentokrát o „·trambersk˘ pohár“, za
úãasti 21 hráãÛ ze ·tramberka, Îenklavy,
Kopfiivnice a dvou hráãÛ z Ostravy.
Velmi dobfie zabojoval t˘m ze Îenklavy,
jehoÏ ãlenové obsadili ãelní místa:
1. místo Petr Ra‰ka Îenklava
2. místo Roman Hykel Îenklava
3. místo Václav Jan‰a ze ·tramberka
4. místo Zdenûk Kalmus ze ·tramberka.
V˘hercÛm blahopfiejeme.
Podûkování patfií i v‰em sponzorÛm turnaje: firmû Felis — Miroslav Kvita ·tramberk, Obecní hospoda — Vratislav Lo‰ák
·tramberk, Cukrárna SOPO ZdeÀka Lo‰áková ·tramberk a Radegast No‰ovice.
Dal‰í turnaj se koná 20. 3. 2004 v Obecní hospodû.

Rudolf Kotonsk˘

âESK¯ KOMIKS
dne 13. bfiezna 2004 v 14.00 hod.
v Muzeu Zd. Buriana
V˘stava potrvá do 11. dubna 2004.

Mûsto ·tramberk zve v‰echny
zájemce na zajímav˘ projekt

Koncertování
na tfiech kontinentech
CoÏ je beseda s videoprojekcí
a s Ïiv˘mi hudebními ukázkami hry
na violoncello.
V programu vystoupí Jan ·krdlík,
znám˘ viloncellista z Brna
Koncert s videoprojekcí se uskuteãní
v sobotu 20. 3. 2004 v 17.30 hod.
v sále Kulturního domu
Vstupné 35 Kã

Kam za sportem
Volejbal
Oblastní pfiebor Ïen — trenér Josef Palack˘
Tûlocviãna Zauliãí
6. 3. 2004 — 2 zápasy
·tramberk – Univerzita B
zaãátek 1. zápasu v 10.00 hod., zaãátek 2.
zápasu ve 13.00 hod.
20. 3. 2004 — 2 zápasy
·tramberk – âesk˘ Tû‰ín A
zaãátek 1. zápasu v 10.00 hod., zaãátek 2.
zápasu ve 13.00 hod.
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V. M.

Narozené dûti

Spoleãenská rubrika

Michal Huvar

Jubilanti
na bfiezen 2004
70 let

Josef Jurák
Ludmila Bergerová
Franti‰ka Majerová
BoÏena Merendová
BoÏena Kotková

75 let

Karolína Szabová

80 let

Josef Hru‰kovsk˘

83 let

Hermína Îáãková
Vlastimila Ja‰ková

84 let

Jifiina Gzylová

85 let

Ludmila Dobeãková

86 let

BoÏena R˘dlová
Bedfii‰ka Halamíková

89 let

Václav Kamarád

90 let

Miloslav MacháÀ

Zemfielí v lednu
Marie Baarová
Vratislav Halamík
Îofie Hyklová
Jozef Ondris
Václav Urban
Marie Urbanová

âest jejich památce!

Blahopfiejeme

Podûkování

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

Srdeãnû dûkuji v‰em, ktefií se v tak hojném poãtu zúãastnili posledního rozlouãení s mojí manÏelkou Renatou.
Stanislav Jan‰a

Podûkování
Mûsto ·tramberk
srdeãnû dûkuje
v‰em sponzorÛm,
firmám i obãanÛm
za dary do tomboly
na 14. obecní bál,
kter˘ se konal
dne 13. února
2004 v Kulturním domû.
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Oznámení Mûstské knihovny ·tramberk
Bfiezen — mûsíc internetu
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude mít v bfieznu 2004 sníÏené sazby o 50 %. VyuÏijte této nabídky. Chceme, aby se dûti a hlavnû nezamûstnaní mûli moÏnost rychle dostat k informacím.
Poplatky:
âtenáfii: — dûti
10 Kã/ hod.
neãtenáfii: 20 Kã/hod.
— dospûlí 20 Kã/hod.
neãtenáfii: 30 Kã/hod.
Objednávat se mÛÏete osobnû v pÛjãovní dny na telefonním ãísle
556 852 216 nebo e-mailové adrese mk@stramberk.cz
Libu‰e Bûlunková, vedoucí Mûstské knihovny ·tramberk

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Mal˘ testík pro bystré hlavy. Odpovídejte spontánnû bez velkého pfiem˘‰lení, Na
konci testu máte správné odpovûdi. Nepodvádûjte, protoÏe o‰idíte tak akorát sebe.
1. Úãastní‰ se závodu v bûhu. Pfiedbûhne‰
druhého, na jakém místû teì jsi?
2. KdyÏ pfiedbûhne‰ posledního, na jakém
místû dobûhne‰ do cíle?
3. Poãítej bez kalkulaãky: Má‰ 1000, plus
40, je‰tû jednou plus 1000, plus 30, je‰tû jednou plus 1000, plus 20, plus 1000
a plus 10. Jak˘ je v˘sledek?
4. Otec Moniky má 5 dcer: Lelu, Lalu, Lulu, Lolu a ??? Jak se jmenuje pátá dcera?
Odpovûdi:
Ad 1) Pokud jsi odpovûdûl, Ïe dobûhne‰
jako první, pak je to ‰patnû, protoÏe jsi
pfiedbûhl druhého a tak ses dostal na jeho
místo, dobûhne‰ do cíle jako druh˘.
Ad 2) Pokud jsi odpovûdûl, Ïe pfiedposlední, zase jsi se spletl. Jak mÛÏe‰ posledního pfiedbûhnout. Pokud jsi aÏ za posledním, pak ten ãlovûk není poslední. Odpovûì není moÏná.
Ad 3) Vy‰lo ti 5000? Zase ‰patnû! Správn˘
v˘sledek je 4 100. Vezmi si kalkulaãku
a pfiepoãítej.

Ad 4) Lilu? ·patnû. Pfiece Moniku.
Modlitba nûkter˘ch Ïen:
Pane, dej mi moudrost, abych pochopila
muÏe
Dej mi lásku, abych mu odpustila
Dej mi trpûlivost na jeho nálady…
Jen mi nedávej sílu… nebo ho zabiju!!!
V. M.

Oznámení
âeského ãerveného kfiíÏe,
Oblastní spolek Ostrava
Oznámení âeského ãerveného kfiíÏe,
oblastní spolek Ostrava.
6. prosince se konalo slavnostní shromáÏdûní dárcÛ krve, ktefií pfievzali za 80
odbûrÛ krve Zlat˘ kfiíÏ III. tfiídy, za 120
odbûrÛ Zlat˘ kfiíÏ II. tfiídy a za 160 odbûrÛ Zlat˘ kfiíÏ I. tfiídy.
Ocenûno bylo celkem 213 dárcÛ, z toho
19 Ïen.
Ze ·tramberka obdrÏel Zlat˘ kfiíÏ za
80 bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ pan Jaroslav Dostál z Dolní Ba‰ty.
Srdeãnû na‰emu obãanovi panu Jaroslavu Dostálovi blahopfiejeme a dûkujeme
za tuto dobroãinnost ve jménu zachování
Ïivota a zdraví jin˘ch lidí.
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VáÏení spoluobãané,
podnikatelé
Vyz˘vám vás touto cestou, abyste pokud moÏno více vyuÏívali sluÏeb bankomatu umístûného v hotelu Gong na Zauliãí. Rok provozu ukázal, Ïe není tak vyuÏíván, jak investor oãekával. Bylo by asi
nemilé se s touto zavedenou sluÏbou ve
·tramberku rozlouãit.

Účetní firma nabízí volné kapacity pro zpracování daňového přiznání za rok 2003 a vedení
účetnictví v roce 2004 s promítnutím všech zákonných změn, včetně poradenství a zastupování na úřadech.
Bližší informace podá:
Ing. Otílie Bajerová, Dolní Bašta 419, 742 66 Štramberk, tel. 556 852 311, 736 534 209 nebo Pavlína
Mikšovská, Dolní Bašta 419, tel. 775 237 176

Ing. Jan Socha, ·tramberk

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

Dnes daruji, zítra potfiebuji!

Inzeráty

Zveme v‰echny obãany s dobr˘m zdravotním stavem k darování
krve nebo plazmy do Krevního centra MUDr. B. Bubeníka.

• Hledám dlouhodob˘ pronájem zafiízeného bytu 2—3+1 v RD a RD 3—4+1 s vybavenou kuchyní v Kopfiivnici a okolí. Nabídnûte.
Kontakt: paní Lipová 602 704 460,
571 843 931 nebo 556 802 200 po 19 hod.

Nabízíme:
— moÏnost daÀového odpisu
— vy‰etfiení cholesterolu a cukru bezplatnû
— v den odbûru nárok na pracovní volno
— moÏnost zafiazení do plazmaferetického programu
— vitamínové preparáty po kaÏdém odbûru
— proplácíme cestovné

• Natáãení na video — digitál — profi
(svatby, jubilea), PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov, tel. 728 362 757, 556 759 389

MUDr. Helena Konupková zahajuje
dne 1. 3. 2004 opět stomatologickou
ambulantní praxi.
Změna ordinace:
Kopřivnice, Záhumenní 832
Změna telefonu:
556 843 337, 721 144 081

Novinka:
V úter˘ a stfiedu obdrÏí kaÏd˘ dárce
mal˘ dárek jako podûkování.
Najdete nás:
Krevní centrum na tfi. T. G. Masaryka, F–M
(Na rohu Rubikovy kfiiÏovatky — „u hodin“ a banky âSOB).
Odbûrové dny:
Po—St: 6—12 hod. ât: 6—17 hod.
Pá:
5—12 hod.
Kontakt:
Na tel. ã. 558 622 264, 558 627 372 v dobû od 6—14 hod.
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í kolektiv zamûstnancÛ Krevního centra.
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Stolafiství VaV
Provozovna a. s. Tatra

Výroba nábytku na míru
\ Kuchyňské linky \
\ Obývací stěny \
\ Vestavěné skříně \
\ Dětské pokoje \
\ Plovoucí podlahy \
\ Formátování materiálu \
Vše za příznivé ceny
Roman Vašut
Pod Zahradami 1293
Kopřivnice 742 21
Tel. 604 405 264
Milan Vacula
Štramberk – Bařiny
604 307 191

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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