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…z jednání rady
Léto nám bere dech. Ten, kdo miluje
vodu a koupání, ten si uÏívá, ostatní se
koupou ve vlastním potu. Ale léto je od
toho, abychom si uÏili sluníãka a pohody.
Jeden neví, co si pfiát. Jak praví jedna stará pranostika: „Potí-li se Dominik (4. 8.),
bude Marek (25. 4.) je‰tû v koÏi‰e“.
13. schÛze rady probûhla 17. 7. 2007.
Na programu byly zprávy o stavu kulturních památek ve mûstû, zpráva o ãinnosti
komise regeneraãní za období od ustavení komise do ãervna 2007 a zpráva o hodnocení práce Rady mûsta ·tramberka za
období od zvolení, tj. od listopadu 2006
do ãervna 2007. V‰echny tfii zprávy zpracovala a radû pfiedloÏila starostka mûsta
Vûra Michnová. Památková péãe ve ·tramberku se fiídí schválen˘m Programem regenerace MPR a MPZ z roku 1994 a jeho
aktualizovanou verzí, která platí do konce
roku 2007. Na dal‰í období se pfiipravuje
nová koncepce regenerace MPR a MPZ.
Mûsto spolupracuje s pracovníky v oblasti památkové péãe jednak z Mûstského
úfiadu v Kopfiivnici a jednak s pracovníky
Památkového ústavu v Ostravû. Není to
vÛbec jednoduché, neboÈ stát pfiispívá
ãím dále men‰ími finanãními prostfiedky
na obnovu památek a od toho se odvíjí
dal‰í osud nûkter˘ch památek a památkov˘ch domÛ. Obce vût‰inou nemají ve
sv˘ch rozpoãtech dostatek financí na regeneraci, protoÏe je tfieba vûnovat prostfiedky do jin˘ch oblastí, jako jsou napfi.
opravy komunikací, kanalizace, vybudování inÏen˘rsk˘ch sítí, v˘stavba apod.
a pak se stává, Ïe ztrácíme mnohdy nena-

hraditeln˘m zpÛsobem cenné památky.
V leto‰ním roce jsme obdrÏeli od Ministerstva kultury âR pfiíspûvek na památkovou péãi ve v˘‰i 200 tis. Kã a ve srovnání
s pfiíspûvkem napfi. ve v˘‰i 1 600 tis. v minulosti si lze udûlat obrázek o celkové
úrovni financování památkové péãe v celé
âR. Pro na‰e mûsto je to osmkrát niÏ‰í
pfiíspûvek. S tím toho moc neopravíme
a ani nepomÛÏeme ÏadatelÛm o pfiíspûvky
z programu regenerace. âlenové komise
regeneraãní projevili zájem se scházet
ãastûji a fie‰it rÛzné problémy a otázky t˘kající se památkové péãe ve mûstû. Je tfieba se vûnovat i drobnûj‰ím so‰kám, památníkÛm a památn˘m místÛm na území
mûsta.
Rada mûsta pracuje na plné obrátky
a o její ãinnosti jste pravidelnû informováni prostfiednictvím ·trambersk˘ch novinek. Rada vzala v‰echny tfii pfiedloÏené
zprávy na vûdomí. S dal‰ím dokumentem
pfiedstoupila pfied radu nová vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu paní Anna Ra‰ková, která vyhrála v˘bûrové fiízení a od 1.
ãervna je ve funkci. Zpráva se t˘kala programu DnÛ evropského dûdictví ve ·tramberku, otevfiení památek a zajímav˘ch míst na území mûsta a pfiípravy doprovodného programu ve dnech 8. 9.—
9. 9. 2007. Rada pfiedloÏenou zprávu
schválila. Tajemnici Mgr. Pavle Jurkové
byl uloÏen úkol provûfiit prostfiednictvím
Stavebního úfiadu ve ·tramberku stav nemovitosti ãp. 148 na Zauliãí z hlediska
bezpeãnosti. Je to dfievûnice, jejíÏ ãást uÏ
se propadla a cel˘ zbytek je v katastrofálním stavu.

V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila smlouvy o budoucích smlouvách o zfiízení vûcného bfiemene s Ïadateli pfii stavbû pfiípojek na v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ v DráÏném v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu. V ostatních
organizaãních záleÏitostech rada revokovala jeden bod usnesení a schválila dohodu o plánované pomoci na vyÏádání mezi
âR Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem MSK
Ostrava, dva dodatky na dokonãení stavby
Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk s firmou STAVOKOMP, a. s. Karviná, nájemní smlouvy na byty s nájemníky na Bafiinách, smlouvu o pfiedání
a ochranû datov˘ch sad s Krajsk˘m úfiadem MSK v Ostravû, smlouvu o nájmu
a pronájmu na budovu Muzea ZdeÀka Buriana s Muzeem Novojiãínska s pfiipomínkami, smlouvu o zaji‰tûní provozu sbûrného místa biologicky rozloÏitelného odpadu a nájemní smlouvu a smlouvu
o prodeji sbûrn˘ch nádob na tento odpad
se spol. ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového
Jiãína a povûfiila starostku Vûru Michnovou podpisem v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch
smluv a dodatkÛ. Dále rada schválila zv˘‰ení nájemného v mûstsk˘ch bytech
v souladu se zákony na období od 1. ledna
do 31. prosince 2008, vnitroorganizaãní
smûrnici ã. 6/2007 o zadávání zakázek
malého rozsahu s pfiipomínkami a dodatek ã. 3 Organizaãního fiádu Mûstského
úfiadu ve ·tramberku.
Rada neschválila smlouvu s Podbeskydskou reklamní a umûleckou agenturou na realizaci videokazety mûsta ·tramberka na léta 2007—2010 a vzala na
vûdomí uvolnûní pana Mgr. Luká‰e Seiberta z kontrolního v˘boru a paní Karly
Harrandové z komise cestovního ruchu
na vlastní Ïádost obou obãanÛ.
Prázdniny se pfiehouply do své druhé
poloviny. Letní veãery s oblohou plnou
hvûzd vábí ãlovûka ke vzpomínkám, ãi
k fantazii, touze po nekoneãnosti vesmíru, po poznání. Kolik básníkÛ se vyznalo
ze své lásky ke hvûzdám. Obãas kaÏdého
z nás pfii pohledu na hvûzdnou oblohu
napadají rÛzné my‰lenky, hlavou jsme

v oblacích, nohama v‰ak na zemi: „Vy
hvûzdy jasné, vy hvûzdy ve v˘‰i, k vám já
touÏím tam svûtla ve fií‰i, ach a jen zemû
je má!“ (K. H. Mácha). Pfieji vám v‰em
moc hezké veãerní snûní, rozjímání
a krásn˘ srpen.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Informace o zahájení sbûru
bioodpadÛ
Mnozí z vás si jistû v‰imli, Ïe na území
mûsta byly rozmístûny kontejnery o objemu 770 l hnûdé barvy na biologicky rozloÏiteln˘ odpad. Stalo se tak na základû
spolupráce firmy ASOMPO a. s. a Mûsta
·tramberk. Firma ASOMPO, a. s. se tímto
poãinem snaÏila pfievzít ãást odpovûdnosti obcí za nakládání s bioodpadem. Obec
tento poãin stojí urãité finanãní prostfiedky. Organizace svozu je urãena pro individuální sbûr od obãanÛ a pfiípadnû bioodpadu z men‰ích obecních zelen˘ch ploch.
JelikoÏ se objevily jiÏ problémy s ukládáním nevhodného odpadu, uvádíme v˘ãet,
co lze do kontejneru ukládat. Ten je uveden také na kaÏdém kontejneru:
— travní hmota
— plevel
— ko‰Èály i celé rostliny
— listí
— hobliny, piliny
— jemné nebo drcené vûtve
— listy a naÈ ze zeleniny, nepoÏivatelná
a nahnilá zelenina
— nepoÏivatelné a nahnilé ovoce
— odpad ze zelenû z domácnosti
Za skladbu vloÏen˘ch bioodpadÛ odpovídá obec, v pfiípadû neÏádoucích pfiímûsí
nebude zneãi‰tûná biomasa odvezena
a vystavujeme se tak moÏnosti, Ïe bude
sluÏba omezena nebo zru‰ena. Budou-li
tedy kontejnery nesprávnû plnûny, promítne se to následnû i do zdraÏení poplatkÛ za odvoz odpadu.
Svozov˘ den pro mûsto ·tramberk je
stfieda, kontejnery by nemûly b˘t naplnû-
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ny dfiíve neÏ 2 dny pfied svozem, aby nedocházelo k rozkladu bioodpadÛ a jeho
zápachu.

KniÏní novinky v na‰í Mûstské
knihovnû

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje,
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
oznamuje, Ïe dne 8. srpna 2007 v 15 hodin se uskuteãní v zasedací místnosti kulturního domu ve ·tramberku projednávání plánu péãe o toto v˘znamné území.
Ten bude slouÏit jako podklad pro jiné
druhy plánovacích dokumentÛ a pro rozhodování orgánÛ ochrany pfiírody.

První novinkou jsou 2 díly knihy Petra
Davida a Vladimíra Soukupa Za stra‰idly
na hrady a zámky — 50 rodinn˘ch v˘letÛ, s ilustracemi Miloslava Dismana, Libu‰e Ladianské a fotografiemi ZdeÀka
Thomy. Najdete zde povûsti a zajímavosti
o hradech a zámcích v âechách, na Moravû a ve Slezsku. V 1. dílu si mÛÏete pfieãíst
i kapitolu o ·tramberku.
Dal‰í novinkou je nové vydání knihy Bílá Masajka od Corinne Hofmannové, která
byla úspû‰nû zfilmována a její pokraãování
Zpátky z Afriky, kde autorka popisuje nové zaãátky po návratu do ·v˘carska a ve
Shledání v Barsaloi to, jak se po ãtrnácti
letech do Keni znovu podívala. Od Wilbura Smitha jsme zakoupili uÏ IV. díl knihy
¤eka bohÛ s názvem Vnitfiní oko. MládeÏ
a zejména dívky si urãitû pfieãtou novou
knihu Lenky Lanczové Náhradní princ.
Pro milovníky detektivek a napûtí jsou
knihy Rebeccy Gablé Poslední allegretto
a Cornell Woolrich Noãní mÛry.
Pfiijìte si vypÛjãit nûkteré z tûchto
knih. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

Mgr. Radka Krysová

Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tamberk

Je nutné brát v úvahu, Ïe cel˘ systém
svozu bude v prvním roce provozem zku‰ebním a bude dále upravován a vyhodnocován. Bude záleÏet velmi na pfiístupu obãanÛ a na jejich disciplinovanosti. Nezb˘vá neÏ si pfiát, aby nová sluÏba pfiinesla to,
co se od ní oãekává, a aby si obãané uvûdomili, Ïe se jedná pfiedev‰ím o jejich
vlastní odpad.

Mgr. Radka Krysová

Oznámení o projednávání plánu
péãe v pfiírodní památce
Kamenárka

Upozornûní oddûlení technick˘ch
sluÏeb
V dobû od 16. do 31. srpna 2007 se
z dÛvodu ãerpaní dovolené platí poplatek
za komunální odpad v úfiední dny v pokladnû MûÚ. Poplatek musí b˘t uhrazen
do 30. 9. 2007. NezapomeÀte vylepit na
popelnice nálepky na II. pololetí 2007.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Mûstská knihovna oznamuje
Od 1. záfií 2007 jsme roz‰ífiili pro na‰e ãtenáfie pÛjãovní dobu:
Pondûlí: 8.00—12.00 12.30—15.30 hod.
Úter˘:
12.30—17.00 hod.
âtvrtek: 8.00—12.00 12.30—17.00 hod.
V‰echny srdeãnû zveme.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Ztráty a nálezy
Dne 4. 5. 2007 byl ve ·tramberku na
hfibitovû u kostela sv. Katefiiny nalezen
svazek klíãÛ a dne 4. 7. 2007 byl na silnici smûr Libotín — Îenklava u mostku
u domu ãp. 475 nalezen také svazek klíãÛ.
Dotaz na v˘‰e uveden˘ nález je moÏno
uãinit osobnû v úfiední dny PO a ST 8—12
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a 13—17 hodin v kanceláfii ã. 1 pfiízemí
budovy MÚ ·tramberk nebo telefonicky
na ãísle 556 812 084 u sl. Sochové.
Katefiina Sochová

Kulturní dÛm informuje
Dovolujeme si Vás upozornit na moÏnost zapÛjãení
dataprojektoru
100 Kã/akce
flipchartu (psací tabule)
50 Kã/akce
Podmínka zapÛjãení — akce konaná
v kulturním domû ve ·tramberku.
Anna Ra‰ková

V˘zva
VáÏení spoluobãané, pfiipravujeme vydání v˘pravné publikace „V˘znamné
osobnosti mûsta ·tramberka“ (Zdenûk
Bár, Bohuslav BlaÏek, Zdenûk Burian, Jifií
Hanzelka, Adolf Hrstka, Oldfiich Hrstka,
Cyril Hykel, Bohumír Jaronûk, Adolf Kellner, Franti‰ek Kutáã, Karel Jaroslav Ma‰ka, Josef Martini, Vojtûch Petrá‰, Augustin Socha, Vincenc Socha a dal‰í).
Obracíme se na Vás s prosbou o poskytnutí podkladÛ k uveden˘m osobnostem
(doplÀky k Ïivotopisu, osobní vzpomínky,
portréty, fotografie, korespondence atp.)
Po zpracování Vámi zapÛjãené materiály
ihned vrátíme. Pfiedem dûkujeme za Va‰i
ochotu a vstfiícnost.
Va‰e nabídky uvítáme na kontaktní adrese:
Letopisecká komise mûsta ·tramberka
— Muzeum Zd. Buriana, Zauliãí 456,
742 66 ·tramberk — Ale‰ Durãák, tel.
556 852 240, e-mail mzb@stramberk.cz
(resp. autor Jifií Tichánek, tel. 603 255 766).
Ale‰ Durãák

Hektick˘ závûr ‰kolního roku, naplnûn˘ akcemi pro dûti a rodiãe, vystfiídalo
uvolnûní a relaxace.
A co v‰echno jsme od jara spoleãnû
proÏili?
M· pofiádala XII. roãník pûvecké soutûÏe „Zpívání pod Trúbou“ pro dûti z okolních ‰kol. V M· i mimo ni zhlédly dûti nûkolik divadelních pfiedstavní. Spoleãnû
s rodiãi jsme si odpoledne vy‰li do lesa na
Bafiinách, kde paní Janeãková z ekologického sdruÏení Hájenka pfiipravila pro dûti a rodiãe program. Rodiãe s dûtmi v˘tvarnû tvofiili na téma „O nejkrásnûj‰í ãarodûjnici“. Vznikly velmi pûkné exponáty,
které vyzdobily na‰i ‰kolu. V kvûtnu se
maminky se‰ly na besídce u pfiíleÏitosti
Dne matek. Dûti si pro nû pfiipravily nejen
pûkn˘ kulturní program, ale i malé poho‰tûní. Pfied poutí si dûti uÏily pouÈové
veselí na kolotoãi na námûstí. Ke Dni dûtí se ve ‰kolce konalo velké soutûÏení,
pfiekvapením byl v˘let do M· v Îenklavû
na koncert Pavla Nováka. Nezapomnûli
jsme ani na zdraví dûtí. Preventivní zubní
prohlídka je kaÏdoroãní souãástí na‰eho
programu. K akcím na podporu zdraví
dûtí patfií i pfiedplaveck˘ v˘cvik na bazénû
v Kopfiivnici.
·kolní v˘lety v ãervnu zavedly dûti na
·ipku, do 1. tfiídy Z· a na novû vybudované dopravní hfii‰tû u ‰koly. Závûr roku
patfiil tradiãní „Zahradní slavnosti“, kde
byly dûti pasovány panem králem a purkrabím na ‰koláky. Spoleãn˘ v˘let rodiãÛ
a dûtí na Libotín byl tou poslední teãkou
v tomto ‰kolním roce.
Léto plné pohody a odpoãinku pfiejeme
nejen na‰im dûtem a zamûstnancÛm, ale
i v‰em ãtenáfiÛm novinek.
Jana Jurková, Matefiská ‰kola Bafiiny

Ze školy
Letní ohlédnutí v matefiské ‰kole
Prázdniny jsou v plném proudu a dûti
i dospûlí si uÏívají zaslouÏen˘ odpoãinek
u vody, v lese ãi na sluníãku u mofie. Osifiela i na‰e matefiská ‰kola, v hernû i v jídelnû nastalo nepfiirozené ticho.
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Ze sportu
Kopaná ve ·tramberku oslavila
75. narozeniny
Na oslavu 75. v˘roãí zaloÏení pfiichystalo na sobotu 23. 6. 2007 vedení fotbalového oddílu ve spolupráci s MÚ ·tramberk a firmou ·míra-Print s. r. o. pro
v‰echny fanou‰ky kopané Sportovní den
v areálu na Bafiinách. Bylo to podûkování
v‰em Ïijícím legendám ‰tramberské kopané za jejich pfiínos pro fotbal a vzpomínka na zakládající ãleny, ktefií jiÏ nejsou mezi námi. Oslavy v‰ak nebyly soustfiedûny jen do jednoho dne. UÏ od ãtvrtku 21. 6. 2007 probíhala v prostorách
,,anglického salonku“, jeÏ poskytla agentura ·míra-Print s. r. o., v penzionu na ‰tramberském námûstí, v˘stava dobov˘ch
materiálÛ s fotbalovou tématikou vztahujících se k historii klubu. Tuto v˘stavu
pfiipravili a materiály zajistili seniofii na‰eho klubu v ãele s panem Janem Tyleãkem, jenÏ spolu s dal‰ími zaslouÏil˘mi
ãleny také v˘stavku náv‰tûvníkÛm komentovali jako pamûtníci.
V pátek 22. 6. 2007 se na hfii‰ti na Bafiinách utkaly v pfiátelském zápase t˘my
sloÏené ze zástupcÛ MÚ ·tramberk
a funkcionáfiÛ fotbalového oddílu. I toto
byla forma symbolizující spolupráci mûsta ·tramberku a fotbalového oddílu.
Bûhem sobotní celodenní akce se pfiedstavila druÏstva fotbalového oddílu vãetnû dvou t˘mÛ „star˘ch pánÛ“, aby v exhibiãních utkáních podûkovali sv˘m fanou‰kÛm za pfiízeÀ, kterou jim jiÏ tolik
let zachovávají. Nejprve nastoupilo druÏstvo ÏákÛ v utkání proti ml. ÏákÛm Nového Jiãína, úãastníkÛm krajského pfieboru.
Po solidním v˘konu svého soupefie porazili 5:0. K dal‰ímu utkání si druÏstvo dorostu pozvalo soupefie ze sousedních Vefiovic a také zvítûzilo v˘raznû 4:1. DruÏstvo muÏÛ ve vûkové kategorii nad 35 let
se roze‰lo smírnû 0:0 s tradiãním soupefiem z Kopfiivnice. V kategorii hráãÛ nad
45 let proti sobû nastoupily t˘my ·tram-

berka a Îenklavy. V této kategorii ná‰ t˘m
ode‰el po stateãném v˘konu poraÏen 1:2.
K vidûní byla technická kopaná, pfii níÏ
fotbaloví matadofii pfiedvedli, Ïe ani ãas
nijak nepoznamenal jejich fotbalové
umûní.
Hlavním lákadlem sportovního odpoledne v‰ak byl zápas na‰eho souãasného
A t˘mu muÏÛ proti V˘bûru sportovcÛ Severní Moravy, jeÏ zajistila agentura ·míra-Print s. r. o., pod hlaviãkou Baníku Ostrava. Pfies ve‰kerou snahu na‰ich borcÛ
se soupefi prosazoval kombinaãní hrou
a rychle ‰el do vedení. Oba t˘my pfiedvádûly pohlednou kopanou a jejich akce byly ãasto odmûnûny pochvaln˘m potleskem nûkolika set divákÛ. Domácí t˘m nedokázal zvrátit nepfiízniv˘ stav z úvodu
utkání a aãkoli vsítil nûkolik branek, prohrál 4:6.
Av‰ak v˘sledky nebyly rozhodující,
hlavní my‰lenkou se stalo setkání v‰ech,
ktefií mají rádi kopanou, a ktefií se spolu
ve vzájemn˘ch utkáních setkávají jako
nejbliÏ‰í sousedé uÏ celá desetiletí. Potvrzením toho byla náv‰tûva mnoha divákÛ
ze sousedních obcí.
Pofiadatelé pfiipravili nejen sportovní
ãást oslav, ale pfied hlavním utkáním se
dostalo ocenûní a uznání zaslouÏil˘m ãlenÛm fotbalového oddílu, ktefií si pfievzali
za potlesku publika na hrací plo‰e upomínkové pfiedmûty. Jmenujme aspoÀ nûkteré z dlouhé fiady tûch, ktefií se o rozvoj
kopané ve ·tramberku zaslouÏili: Tyleãek
Jan, ·karka Jan, Vanûk Stanislav, Hykl
August˘n, David Zdenûk, Melãák Miroslav, Matonoha Stanislav st., Macko Václav, Socha Jifií, Hru‰kovsk˘ Václav, Jan‰a
Stanislav, Kutáã Eduard.
Bûhem odpoledne vystoupili i ãlenové
kynologického krouÏku z Pfiíbora se sv˘mi svûfienci a pfiedvedli ukázky v˘cviku.
Pofiadatelé se dostateãnû pfiipravili na
mnoÏství náv‰tûvníkÛ. Obãerstvení pro
druÏstva zaji‰Èovala rodina p. E. Kutáãe,
p. L. Zavadila. Pro fanou‰ky pak bylo dostatek v nûkolika stáncích, jejichÏ chod
zaji‰Èovaly rodiny p. Juráka a p. Holuba.
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Celá akce byla zavr‰ena spoleãenskou ãástí — Letním veãerem s hudbou, slosovateln˘m vstupn˘m a slavilo se do pozdních
hodin.
Dûkujeme v‰em, ktefií se úãastnili
oslav, aÈ jiÏ jako diváci nebo úãinkující.
Zejména pak patfií uznání organizátorÛm
— ãlenÛm oddílu kopané a tradiãním
sponzorÛm — MÚ ·tramberk, panu PrÛ‰ovi a firmû ·míra-Print s. r. o. i mnoha
dal‰ím za dobfie pfiipravenou akci.
Za v˘bor oddílu kopané TJ Kotouã
·tramberk
Eduard Kutáã

Společenská rubrika
Jubilanti srpen 2007
89 let Marta R˘dlová, Závi‰ická
Antonín Hajda, Bafiiny
88 let Marie Davidová, Kopec
87 let Marie Kamarádová, Zauliãí
86 let Jan Gold, Hornychovice
84 let Vlasta Vítkovská, Závi‰ická
83 let Zdenûk Barto‰, Hornychovice

Pozvánka

82 let BoÏena Hyklová, Námûstí

Mûsto Kopfiivnice se sv˘mi partnery
pofiádá jiÏ 5. roãník Bûhu rodn˘m krajem
Emila Zátopka. Závod probûhne 15. záfií
2007. Start závodníkÛ je v 11.00 hod.
pfied Technick˘m muzeem v Kopfiivnici.
Trasa závodu: Kopfiivnice — ·tramberk
— Îenklava — Vefiovice — sedlo pod pramenem Jiãínky — RoÏnov p. R. Cíl Vala‰ské muzeum v pfiírodû. BliÏ‰í informace,
popfi. pfiihlá‰ky na stránkách http://behroznov.koprivnice.org/. Uzávûrka pfiihlá‰ek 10. záfií 2007.
Pfiijìte povzbudit stateãné závodníky.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.

81 let Karel Babinec, Pod Palárnou
Marie Boháãová, Dolní Ba‰ta
Andûla BlaÏková, Kozina

Anna Ra‰ková

80 let Antonín Burget, NádraÏní
Miloslav Kalvoda, Závi‰ická
Milan Papaj, Bafiiny
75 let Marie Jakubcová, Bafiiny
70 let Jan Ra‰ka, Bafiiny
Jifií Purmensk˘, NádraÏní

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za mûsto Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Zemfielí
Karel âernick˘
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Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 5. 8. 2007 do Národního sadu.
Vystoupí dechov˘ orchestr

LhoÈanka z Dolní Lhoty
pod taktovkou Jaroslava Krajíãka
Zaãátek v 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 12. 8. 2007 do Národního sadu.
Vystoupí Cimbálová muzika Svûtlina z Hutiska-Solance.
Primá‰ka Marie Holi‰ová
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 19. 8. 2007 do Národního sadu
Vystoupí Swing Band B. Pukovce z Pfiíbora
pod taktovkou ZdeÀka Pukovce
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk vás zve na exotické vystoupení
taneãního a pûveckého souboru z Mexika.

„Mexiko tanãí a zpívá“
Amfiteátr pod Starou vûÏí
ve ãtvrtek 23. 8. 2007
v 18.00 hod.
Vstupné 40 Kã.
V pfiípadû nepfiíznivého
poãasí se akce pfiekládá
do Kulturního domu
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Mûstsk˘ pivovar ·tramberk a Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zvou na

3. ‰tramberské pivní slavnosti
Pfiehlídka mal˘ch pivovarÛ a velk˘ch pfiátel kvasnicového piva

25. 8.—26. 8. 2007
od 11.00 do 18.00 hod.
Doprovodn˘ program na ‰tramberském námûstí.
Sobota:
Stanley’s Dixie Street Band
SdruÏení pfiátel orchestru mlad˘ch - NOTY A POMLKY
HEIDI JANKÒ
Ve 14.30 hod. slavností otevfiení expozice figurín — PANOPTIKUM.
Pod ãestnou palbou pû‰ích plukÛ Kaunitz Rittberg a Xavier Harrach
oÏívají historické osobnosti ·tramberka.
MoÏná pfiijede i Jaronûk v koãáfie…
MoÏná si to v pivovarské soutûÏi rozdáte s Tatarem?!
Nedûle:
Dechová hudba VALA·KA z Vala‰sk˘ch Klobouk

Dechov˘ orchestr POLANâANKA
Soubor lidov˘ch písní a tancÛ JAVORNÍK a JAVORNÍâEK
Na závûr slavnostní vystoupení v‰ech zúãastnûn˘ch dechov˘ch souborÛ, Ïe nepopadnete dech!
Po oba dva dny bude dospûlé náv‰tûvníky rozveselovat 7 stateãn˘ch mal˘ch pivovarÛ
a malé náv‰tûvníky zas pivovarsk˘ ‰a‰ek.
Tradiãní soutûÏe a pivní speciality v Mûstském pivovaru.
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Mûsto ·tramberk —
Muzeum ZdeÀka Buriana
upozorÀuje v‰echny romantické du‰e,
Ïe v˘stava

Zdenûk Burian a jeho svût.
Stezkou odvahy a dobrodruÏství II
byla pro velk˘ zájem prodlouÏena
do 11. 11. 2007.
Kdo jste nestihli tuto jedineãnou v˘stavu
zhlédnout, neme‰kejte !
Otevfieno dennû mimo pondûlí:
9.00—12.00, 12.30—17.00 hod.

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA
AKCÍ V AREÁLU HRADU
·TRAMBERK
4. a 5. srpna
❏ po oba dny — celodenní RYTÍ¤SKÁ
A ·ERMÍ¤SKÁ KLÁNÍ,
taneãní a divadelní pfiedstavení, tragikomické akãní pfiíbûhy,
‰ermífiské fra‰ky a gagy, to v‰e v podání skupiny historického
‰ermu a tance „Rytífii Svatého Grálu“ a divadelního a ‰ermífiského sdruÏení „Divadlo Bez Stfiechy“.
11. srpna
❏ ROZVERN¯ VEâER S HARMONIKOU a divadelními spolky
Pod vûÏí a Kotouã
od 20.00 hod. v chatû Dr. Hrstky.
2. záfií
❏ KRASOSMUTNùNÍ ZA PRÁZDNINAMI
od 14.00 hod. pfiedvede la‰ská nezávislá divadelní spoleãnost
„Gigula“ dosud nevídanou tragickou komedii (se zpûvy, tancem
a stfielbou) pod názvem „Ondra‰, pan Lyse Hory“.
Jedná se o Ïivotní pfiíbûh la‰ského zbojníka Ondrá‰e z Janovic.
Srdeãné pozvání v‰em Technoprojekt, a. s.
·tramberské novinky 9

Vážně i nevážně
Lidové pranostiky na srpen
âím více puká pÛda na Dominika, tím
více je‰tû bude svítit slunce.

Program kina Štramberk

Pfiijde-li pr‰lav˘ Vavfiinec, bude my‰í
pln˘ záhonec.

na srpen 2007

Na Svatého Vavfiince, svícen do svûtnice.

Nedûle 5. 8. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
ROBINSONOVI
Animovan˘ rodinn˘, 109 min, dabing,
pfiístupn˘
Pfiíbûh nejnovûj‰ího animovaného filmu
z produkce studia Walt Disney se toãí
okolo velmi nadaného mladého kluka, vynálezce. Film vytváfií pfiíbûh o vífie v rodinu, sebe samého a nadûji v budoucnost.
Nedûle 12. 8. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
SPIDER MAN 3
DobrodruÏn˘, akãní, 140 min, pfiístupn˘
Nové dobrodruÏství pavouãího muÏe, kter˘ musí tentokrát pfiemoci temnotu sám
v sobû.
Nedûle 19. 8. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
NEZNÁM¯ SVÒDCE
Thriller, 109 min, titulky, od 12 let
Jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste
udrÏeli tajemství. Napínav˘ erotick˘ thriller se svÛdnou Halle Berry a charismatick˘m Bruce Willisem v hlavních rolích.
Nedûle 26. 8. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
KVASKA
Komedie, 110 min, od 12 let
Lucie Vondráãková, Rudolf Hru‰ínsk˘, Filip Tomsa, Jifií Korn, Daniel Landa, Jana
Vaculíková a dal‰í v novém filmu reÏisérky Miriam Landa.
NA MùSÍC ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
ROMING, PIRÁTI Z KARIBIKU 3
HARRY POTER A FÉNIXÒV ¤ÁD,
VRATNÉ LÁHVE

Svaté Helence pletou Ïenci vûnce.
Jak Bartolomûj velí, takov˘ bude podzim cel˘.
Rosí-li v srpnu tráva, pûkné poãasí se
oãekává.

Pro zasmání
Zvífiátka mají sraz. Lev, král zvífiat fiekl,
Ïe se mají rozdûlit na dvû skupiny: chytré,
a krásné. Slon jde do chytré skupiny k sovû, gazela zase k zebfie, a takhle se v‰echna zvífiátka spojí do dvou druÏstev, jen ropucha sedí uprostfied: „To se mám snad
rozpÛlit?“
âlovûk je z pecky: z pecky je strom, ze
stromu je trnka, z trnky je slivovica, ze
slivovice je opica a z opice je ãlovûk.
Trpaslík jde za blond˘nou co nastupuje
do autobusu a ptá se jí: „Paní, vy jste bruneta?“ Blond˘nka odpoví: „Ne“.
Trpaslík fiekne: „Ale já to tady zespod
vidím jinak“.
Pfiijde Aniãka do ãekárny.
Uvidí tam tûhotnou paní.
Aniãka: ,,Paní? Co máte v tom bfií‰ku?“
Paní: ,,No pfiece miminko.“
Aniãka: ,,A vy jste ho nemûla ráda?
Paní: ,,Ale ov‰em, Ïe ho mám ráda!“
Aniãka: Tak proã jste ho snûdla?
Paní Kalianková: „My se s manÏelem
nikdy o peníze nehádáme. To nic, co pfiinese domÛ, za to vÛbec nestojí!“
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Mám vážný zájem o koupi
ROUBENKY ve Štramberku.
Platba hotově.
V případě nabídky mne, prosím,
kontaktujte. Tel.: 776 780 620,
stepanova@fmgroup.cz

Pozor, revoluce v nebankovních úvûrech
— jiÏ za 6,9 % v‰em!
Hledáme poradce, obl. ved., obl. fieditele
pro ojedinûl˘ projekt a ojed. systém odmûÀování.
V˘plata dennû, auto, kariéra,…
Volejte ihned tel. 608 770 340.
Buìte s námi na startu.

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Natáãení na video
SVATBY, OSLAVY ÎIVOTNÍCH
JUBILEÍ, PROMOCE, K¤TY,
POH¤BY aj.
profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.

Ka‰párek Jaroslav

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk — Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082
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Optimal Finance, s.r.o. — partner
Nezávislé poradenství
vám pomůže vyřešit způsob, jak
naspořit a vyznat se efektivně
v oblasti
— životního pojištění
— možnosti zprostředkovat
hypotéku
— nabídka povinného ručení
Kontakt: Andrea Dudová,
finanční konzultant
Libotín 28, Štramberk
Tel. 608 416 577,
Tel. 728 579 969
Šetřete svůj čas a peníze.
Jsme tu pro vás!

Společnost BONA ELECTA s. r. o.
otevírá realitní kancelář v Kopřivnici
•
•
•
•

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy, pozemky)
Výkup nemovitostí — Vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Řešení exekucí — pomoc při oddlužení nemovitostí postižených exekucí
Poradenství v oblasti nemovitostí

Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163,
Budova Radnice, 9. patro (přístup z výtahů 1, 2)
Telefon: 720 148 496
E-mail: koprivnice@bonaelecta.cz
Web:
www.bonaelecta.cz

Již nyní přijímáme nemovitosti do nabídky
Prvních 10 klientů obdrží ZDARMA DVD přehrávač

Vaše dobrá volba v oblasti nemovitostí
Profesionalita

Komplexní služby

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Muzeum Zdeňka Buriana, Zauličí 456, 742 66 Štramberk, tel. 556 852 240, e-mail: mzb@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 7/2007. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč.
Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková,
tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

