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…z jednání rady
Královna Zima nám vládne jiÏ od 21.
prosince, kdy ve 20.19 hodin pfievzala svou
vládu. A zfiejmû se hned tak nevzdá.
Na‰e rada ov‰em uÏ pom˘‰lí spí‰e na
jaro a léto, tedy na turistickou sezonu.
Nav‰tívila totiÏ veletrh cestovního ruchu
Regiontour 2002 v Brnû. Pfiivezli spoustu
materiálÛ o moÏnostech ubytování, v˘letÛ,
cyklistick˘ch tras, turistick˘ch v˘‰lapÛ
a zájezdÛ do tuzemska i zahraniãí. Na‰e
mûsto bylo prezentováno spolu s jin˘mi
mûsty na‰eho kraje v komplexu regionálního obrazového i textového zpracování ve
videoprojekci. Názory na tento zpÛsob prezentace se li‰ily, ale uvidíme a posoudíme,
aÏ po turistické sezonû roku 2002, zda se
k nám pohrne více turistÛ nebo ne.
Rada projednala a vzala na vûdomí informaci o organizaãním zaji‰tûní 12. obecního bálu ve ·tramberku, kter˘ bude
v Kulturním domû na Námûstí 8. února
2002. V organizaãních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí informaci o jednání starosty mûsta Ing. Jana Sochy s v˘robci ·trambersk˘ch u‰í, s patentov˘m zástupcem
a právním zástupcem a informaci o nabídce pana Miloslava Hykla na odkup nebytového prostoru prodejny potravin v domû
ãp. 746. Byl schválen pronájem nebytového prostoru v domû ãp. 820 paní Irenû
Sutákové, která zachová prodej levného
textilu a ostatního zboÏí.
Zaãala plesová sezona, urãitû si mnoh˘
z vás najde ten svÛj vysnûn˘ bál a pÛjde se
pobavit.
Zima nás tak trochu potrápí, jsme uzavfieni vût‰inou doma, pokud nesportujeme,
a tak nûkdy dolehnou smutky a spleen na
kaÏdého. Je tfieba si najít nûjakou bohuli-

bou ãinnost a zabít ãas, protoÏe „Kdo nic
nedûlá, tomu nelze pomoci“ (A. M. Gorkij).
Tak se ãiÀme, aÈ se ve zdraví doãkáme jara.
Vûra Michnová

Podûkování
Ve dnech 3.—8. ledna 2002 probûhla
Tfiíkrálová sbírka, pofiádána âeskou katolickou charitou. Tato sbírka se setkala
s velmi pfiízniv˘m ohlasem vefiejnosti.
V oblasti pÛsobení âeské katolické charity
vybralo 75 skupin koledníkÛ celkovou
ãástku 453 073,90 Kã. V na‰em mûstû bylo
vybráno celkem 22 397,50 Kã. Dûkujeme
tímto v‰em, ktefií do sbírky pfiispûli a zároveÀ také v‰em, ktefií se na ní osobnû podíleli.

Zápis dûtí
do M· Zauliãí pro ‰kolní rok 2002—2003
¤editelství M· Zauliãí, ·tramberk oznamuje, Ïe zápis dûtí k docházce do matefiské
‰koly pro nov˘ ‰kolní rok 2002—2003
bude v souladu se zákonem ã. 564/1990
Sb., o státní správû a samosprávû ve ‰kolství, probíhat v prÛbûhu celého mûsíce
bfiezna 2002 pfiímo v této matefiské ‰kole.
Tiskopis pfiihlá‰ky je moÏno si vyzvednout
dennû — tj. pondûlí aÏ pátek v dobû 6.00—
16.00 hodin a na místû ihned vyplnit.
K tomu je v‰ak nutno znát zejména rodné
ãíslo dítûte. Uzávûrka pfiihlá‰ek probûhne
dne 29. 3. 2002. V pfiípadû vût‰ího poãtu
dûtí, neÏ je stanovená kapacita této matefiské ‰koly, rozhodne o v˘bûru dûtí její zfiizovatel — tj. Mûsto ·tramberk (§14, odst. 3
v˘‰e citovaného zákona). Proto je bezpodmíneãnû nutné dodrÏet termín podání pfiihlá‰ek!

Rodiãe dûtí, které nebyly ve ‰kolním
roce 2001—2002 umístûny a mají v M·
Zauliãí pfiihlá‰ku, vyz˘váme, aby si pfii‰li
— pokud jejich zájem o umístûní dítûte
trvá — aktualizovat údaje, v loÀské pfiihlá‰ce
uvedené. Pro obnovení platnosti takové pfiihlá‰ky platí stejn˘ termín jako u novû podávan˘ch pfiihlá‰ek — tj. do 29. 3. 2002.
V obou pfiípadech prosíme rodiãe dûtí
o zodpovûdn˘ pfiístup a dodrÏení pfiedepsané lhÛty. Osobní náv‰tûvu u fieditelky
M· je nutno pfiedem dohodnout na telefonním ãísle 812 692.
Na nové kamarády se tû‰í kolektiv dûtí
a zamûstnancÛ M· Zauliãí!
Pavla Bergerová, fieditelka M·
Ing. Dana Marková, místostarostka

Zápis dûtí do 1. tfiídy
Z· ·tramberk Vás zve na zápis dûtí do 1.
tfiídy, kter˘ se uskuteãní dne 7. 2. 2002
v prostorách Z· (vchod od parku) od 13 do
17 hodin.
Vezmûte si s sebou rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz. K zápisu se dostavte také
s dûtmi s odroãenou ‰kolní docházkou.
Z· ·tramberk

Informace
Oddûlení ÎP a SH MÚ ·tramberk
informuje
Kácení a ofiezy dfievin rostoucích mimo les
Od 1. fiíjna zaãíná v pfiírodû tzv. období
vegetaãního klidu, ve kterém (zpravidla do
31. 3.) je moÏno kácet dfieviny rostoucí
mimo les. Podle zákona ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pfiírody a krajiny (ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ), jsou dfieviny chránûny
pfied po‰kozováním a niãením, vlastníci
jsou povinni o dfieviny peãovat, zejména je
o‰etfiovat a udrÏovat.
Ke kácení dfievin rostoucích mimo les je
nezbytné povolení orgánu ochrany pfiírody.
Orgánem ochrany pfiírody (dále jen
„OOP“) ve vûcech povolování kácení dfievin
v k. ú. ·tramberk je oddûlûní ÎP a SH
Mûstského úfiadu ·tramberk.

Ofiez dfievin nepodléhá povolení OOP,
musí v‰ak b˘t proveden odbornû tak, aby
nedo‰lo k po‰kození nebo zniãení dfievin
rostoucích mimo les. Odborná konzultace
je moÏná u oddûlení ÎP a SH.
Upozornûní:
Dfievina rostoucí mimo les je strom
nebo kefi rostoucí jednotlivû nebo i ve skupinách ve volné krajinû i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní pÛdní fond.
Povolení ke kácení není tfieba v tûchto
pfiípadech:
a) ke kácení dfievin z dÛvodÛ pûstebních,
tj. za úãelem obnovy porostÛ nebo pfii
provádûní v˘chovné probírky porostÛ,
a z dÛvodÛ zdravotních nebo pfii v˘konu oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ (napfi. vodní zákon, zákon o drahách, elektrizaãní a plynárensk˘ zákon…). Kácení z tûchto dÛvodÛ musí
b˘t písemnû oznámeno nejménû 15 dnÛ
pfiedem OOP, kter˘ je oprávnûn kácení
pozastavit, omezit nebo zakázat
b) ke kácení dfievin, je-li jejich stavem
zfiejmû a bezprostfiednû ohroÏen Ïivot
ãi zdraví nebo hrozí-li ‰koda znaãného
rozsahu. Ten kdo, za tûchto podmínek
provede kácení, oznámí je OOP do 15 dnÛ
od provedeného kácení
c) je-li vlastníkem pozemku fyzická osoba
(obãan), která pozemek uÏívá, a dfievina urãená k pokácení
— není v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem (evidence je k dispozici u oddûlení ÎP a SH)
— stromy mají obvod kmene ve v˘‰ce
130 cm nad zemí do 80 cm
— souvislé kefiové porosty mají celkovou rozlohu do 40 m2
— jsou splnûny ostatní podmínky stanovené zákonem a jin˘mi právními
pfiedpisy (napfi. zvlá‰tû chránûné druhy,
zákon o rostlinolékafiské péãi aj.).
Upozornûní:
Právnické osoby musí Ïádat o kácení
i u stromÛ o obvodu kmene ve v˘‰ce 130 cm
nad zemí pod 80 cm a u souvisl˘ch kefiov˘ch porostÛ s celkovou rozlohou do 40 m2.
Îádost a oznámení o kácení dfievin rostoucích mimo les musí obsahovat tyto náleÏitosti:
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a) jméno a adresu Ïadatele
b) doloÏení vlastnického ãi nájemního
vztahu Ïadatele k pozemkÛm a dfievinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dfievin, které mají b˘t pokáceny, zejména jejich druh, poãet, velikost plochy kefiÛ vãetnû situaãního zákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve v˘‰ce
130 cm nad zemí
e) zdÛvodnûní Ïádosti.
Postup pfii vyfiizování Ïádostí o povolení
ke kácení dfievin rostoucích mimo les:
1. Ïádost podává vlastník pozemku ãi nájemce s písemn˘m souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dfieviny rostou
(platí i v pfiípadû pozemkÛ ve vlastnictví mûsta)
2. Ïádost musí obsahovat v˘‰e uvedené
náleÏitosti
3. Ïádost o povolení ke kácení v uvedeném katastru se podává u oddûlení ÎP
a SH MÚ ·tramberk
4. lhÛta k vyfiízení Ïádosti a vydání správního rozhodnutí je do 60 dnÛ, ve zvlá‰tû
sloÏit˘ch pfiípadech do 90 dnÛ ode dne
podání Ïádosti
5. pfii nedostatcích v podané Ïádosti nebo
z vlastního podnûtu mÛÏe OOP správní
fiízení pfieru‰it, v této dobû pak správní
lhÛty nebûÏí a termín k vyfiízení Ïádosti se prodluÏuje
6. jako kompenzaci ekologické újmy
vzniklé povolen˘m kácením mÛÏe OOP
Ïadateli ve svém rozhodnutí o povolení
ke kácení uloÏit povinnost náhradní
v˘sadby vãetnû následné péãe o dfieviny
aÏ do 5 let po v˘sadbû.
V pfiípadû potfieby bude pracovník oddûlení ÎP a SH MÚ ÏadatelÛm radou a pouãením nápomocen k vyjasnûní problematiky
v oblasti ochrany pfiírody a krajiny.

Program rozvoje územního obvodu
Moravskoslezského kraje
Moravskoslezsk˘ kraj — kraj kontrastÛ
a pfiíleÏitostí
V závûru roku 2001 schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Program
rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2001—2004. Program

je dokumentem zpracovan˘m podle zákona ã. 248/2000 Sb, o podpofie regionálního rozvoje. Je to základní stfiednûdob˘
programov˘ dokument k podpofie regionálního rozvoje na úrovni kraje, kter˘ konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formû konkrétních opatfiení a stanoví zpÛsob financování a implementace.
Program rozvoje kraje, jak jej zkrácenû
naz˘váme, je rozãlenûn do hlavní textové
ãásti a pûti pfiíloh, v kter˘ch jsou uvedeny
podrobnûj‰í informace, z nichÏ se vycházelo pfii tvorbû hlavního textu nebo které
rozpracovávají jednotlivé kapitoly hlavního
textu. Na základû anal˘zy statistick˘ch
údajÛ a anal˘zy siln˘ch a slab˘ch stránek,
pfiíleÏitostí a ohroÏení byla zpracována
strategická vize kraje, cíle a priority rozvoje kraje.
Moravskoslezsk˘ kraj chce b˘t atraktivním, ekonomicky siln˘m a konkurenceschopn˘m stfiedoevropsk˘m regionem.
Program rozvoje kraje vymezuje ‰est základních problémov˘ch okruhÛ rozvoje
kraje, v rámci nichÏ jsou definovány dílãí
strategické cíle:
Ekonomika a podnikání
Infrastruktura
Lidské zdroje
Îivotní prostfiedí
Cestovní ruch
Zemûdûlství a venkov
Za úãelem dosaÏení tûchto cílÛ byla specifikována v kaÏdém problémovém okruhu
konkrétní opatfiení. Jednotlivé pracovní
skupiny se dohodly na opatfieních, jejichÏ
fie‰ení povaÏují v dne‰ní situaci kraje za
prioritní a zároveÀ stanovily územní priority, které vymezují mikroregiony, jejichÏ
rozvoj je tfieba podporovat s ohledem na
vyváÏen˘ rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje
pfii schvalování rozpoãtu na rok 2002 jiÏ
schválilo vyãlenûní finanãních prostfiedkÛ
na nûkteré konkrétní rozvojové aktivity,
které jsou v souladu s cíli jednotliv˘ch
opatfiení. Jsou jimi napfiíklad:
— pfiíprava strategické prÛmyslové zóny
No‰ovice
— vybudování integrovaného záchranného
systému na úrovni kraje
— grantová schémata pro programy prevence kriminality a drogové závislosti
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— pofiízení studie odpadového hospodáfiství
— pofiízení povodÀového plánu
— zpracování územní energetické koncepce
— koncepce strategie ochrany pfiírody
a zlep‰ování kvality ovzdu‰í
— grantové schéma podpory agroturistiky
— grantové schéma obnovy kulturních památek
— pfiíprava a zabezpeãení staveb na silnicích II. a III.tfiídy
— grantové schéma na vyuÏití volnoãasov˘ch aktivit dûtí a mládeÏe.
Kromû aktivit uveden˘ch v rozpoãtu
kraje na rok 2002 vytvofiilo zastupitelstvo
kraje finanãní rezervu, kterou bude v prÛbûhu roku 2002 uvolÀovat na dal‰í rozvojové aktivity, vypl˘vající z Programu rozvoje kraje.
Napfiíklad pfiipravujeme:
— podmínky pro ãinnost Rady pro rozvoj
lidsk˘ch zdrojÛ, která by mûla mj. pomoci pfii fie‰ení nepfiíznivé situace v oblasti zamûstnanosti v kraji
— podmínky spolupráce s vûdeck˘mi a inovaãními centry regionu ve snaze nastartovat úãinné vyuÏívání v˘sledkÛ v˘zkumu, v˘voje a high-tech technologií
ve firmách na‰eho regionu.
— program zamûfien˘ na rozvoj malého
a stfiedního podnikání atd.

úfiedníkÛm pfiedávány projekty, projektové
zámûry ãi jen námûty na realizaci rozvojov˘ch aktivit v kraji. Tyto materiály slouÏily
jako zásobník projektÛ a my‰lenek v prÛbûhu zpracovávání Programu rozvoje
kraje. Vzhledem k tomu, Ïe si ãlenové pracovních skupin jsou vûdomi skuteãnosti,
Ïe v kraji urãitû existuje velmi mnoho nápadÛ, námûtÛ, ale i zpracovan˘ch projektÛ,
kter˘mi by mohla b˘t naplnûna opatfiení
v jednotliv˘ch problémov˘ch oblastech
a o kter˘ch se zatím neví, bylo rozhodnuto,
Ïe bude vedena databáze projektov˘ch souhrnÛ s cílem získat co moÏná nejvíce informací o chystan˘ch akcích v kraji. Tento
zásobník projektÛ bude slouÏit jako vodítko pfii vyhla‰ování rozvojov˘ch programÛ podle jednotliv˘ch opatfiení. Databáze bude pfiístupná na internetov˘ch
stránkách kraje, aby byla inspirací tûm,
ktefií nemají pfiedstavu o tom, jaké projekty
je moÏné pfiihlásit. V Ïádném pfiípadû v‰ak
nebudou projekty uvedené v databázi
upfiednostÀovány nebo pfiedkladatelé, jejichÏ projekty v ní uloÏeny nebudou, nebudou pfii v˘bûru projektÛ diskriminovány.

Na základû definovan˘ch priorit v Programu rozvoje kraje vyhlásí rada kraje programy, v rámci kter˘ch budou moci Ïadatelé pfiedkládat své projekty a ucházet se
tak o finanãní podporu kraje. V˘zvy k pfiedkládání projektÛ budou vyhla‰ovány v prÛbûhu roku 2002 a zvefiejÀovány na internetov˘ch stránkách a úfiední desce kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úfiadu
vede seznam indikativních projektÛ, kter˘
bude prÛbûÏnû doplÀován a bude slouÏit
jako podklad k vyhlá‰ení pfiíslu‰n˘ch rozvojov˘ch programÛ.
Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje vãetnû pfiíloh je pfiístupn˘ na internetov˘ch stránkách kraje:
http://www.kr-moravskoslezsky.cz.

Velk˘m rozãarováním skonãilo vystoupení trojice ‰trambersk˘ch judistÛ: Radka
Bára, Mirka Ondrejky a Petra Bayera na
MâR ml. ÏákÛ v Teplicích dne 17. 11. Pfies
vûnovanou pfiípravu se ho‰i neprosadili
a byli vyfiazeni uÏ v úvodních utkáních.
Îe mûli natrénováno dokázali uÏ o dva
t˘dny pozdûji, na velmi dobfie obsazeném
turnaji v Mohelnici. Za úãasti druÏstev âR,
SR, Nûmecka, Rakouska a Polska se prosadili zvlá‰tû Mirek Ondrejka, kdyÏ získal
bronz do 46 kg ml. ÏákÛ a Petr Bayer do 50
kg, kter˘ získal stfiíbro. Tuto medaili získala
téÏ Adéla Kelnarová do 57 kg ml. Ïaãek.
Dne 1. prosince téÏ zabojoval junior
Ruda Andr˘s na turnaji muÏÛ v Jiãínû. Tohoto
turnaje se pravidelnû zÛãastÀuje kompletní ãeská ‰piãka a v˘bûr pfiedních evropsk˘ch klubÛ. Ve své váze, do 60 kg, se z 36
závodníkÛ probojoval aÏ do malého finále,

V prÛbûhu zpracování Programu rozvoje kraje byly zpracovatelÛm a krajsk˘m

Ing. Josef JalÛvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail:josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Judisté informují
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o 3. místo. Zde sice prohrál, ale i tak dosaÏené 5. místo znamená vynikající úspûch.
Sérii úspûchÛ uzavfiel Ïákovsk˘ turnaj
v Brnû 15. prosince. Sedm vybran˘ch jednotlivcÛ hájilo ‰tramberské barvy s úspûchem a pûknû se tak rozlouãili se star˘m
rokem. Benjamínek Jakub Ludka byl tfietí
do 33 kg, stejnû jako Václav Vafek do 38 kg
ml. ÏákÛ. Stfiíbrné medaile vybojovali Jan
Baìura do 46 kg ml. ÏákÛ a Mirek Ondrejka
(50 kg). Prvenství pak získal Petr Bayer
(50 kg), Petr ·imek (46 kg, st. Ï.) a zvlá‰È
s pfiehledem Adéla Kelnarová.
ZdeÀka ·táblová

Jubilanti
v mûsíci únoru 2002
75 let Irena Sopuchová, Hraniãky 680
Miloslav Hanzelka, Hornychovice 757
Ludmila Seibertová, Zauliãí 548
80 let Markéta Hoffmannová, Závi‰ická 581
BoÏena Mar‰álková, Námûstí 34
Marie Bárová, Hornychovice 754
Oldfii‰ka Urbanovská, Dolní 203
Jifiina Vefimifiovská, Závi‰ická 676
81 let Marie Hudková, Bafiiny 740
82 let Emil Geryk, Kozina 555
Anna Materová, Hornychovice 793
83 let BoÏena ¤eháková, Zauliãí 169
84 let Marie Najvarová, Bafiiny 782
85 let BlaÏena Hyklová, Dolní 448
Josef Najvar, K oãnímu 660
Karel Baar, Závi‰ická 584
Augustin Hoffmann, Závi‰ická 581
87 let Jaromír ·igut, Horní Ba‰ta 287
Marie Hanzelková, Bafiiny 765
92 let Cyril Ja‰ek, DráÏné 838
93 let Klára Rylková, Vrchní cesta 129

Volejbalov˘ turnaj
Z· ve ·tramberku
V pátek 4. 1. 2002 se uskuteãnil jiÏ 10.
roãník volejbalového turnaje ãtvefiic o pohár fieditelky Z· ve ·tramberku. Tohoto
turnaje se zúãastnilo 10 druÏstev okresu,
z toho 2 druÏstva ze ·tramberka.
Vítûzem se stala jiÏ po nûkolikáté Z· Komenského z Nového Jiãína.

Pofiadí:

1. Z· Komenského
2. Mûsto ·tramberk
3. Z· Nov˘ Jiãín — Dlouhá
4. Z· ·tramberk

Kam za sportem
Volejbal
Národní liga Ïen
9. 2. 2002 ·tramberk — Uherské Hradi‰tû — tûlocviãna Zauliãí zaãátky utkání
v 10.00 a ve 13.00 hodin
Juniofii
16. 2. 2002 tûlocviãna Zauliãí — zaãátek
1. utkání v 9.00 hodin
1. 2. 2002 — pofiádá DDM turnaj v minikopané pro dûti do 15 let v tûlocviãnû na
Zauliãí s zaãátkem v 8.00 hodin

Program kina ·tramberk
na mûsíc únor 2002
Nedûle 3. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
OPERACE: HACKER
Akãní, titulky, od 12 let. JOHN TRAVOLTA
a HUGH JACKMAN jako dvû figurky ve spletité
síti terorismu, rychl˘ch aut a je‰tû rychlej‰ích
poãítaãÛ.
Nedûle 10. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
A. I. UMùLÁ INTELIGENCE
Akãní sci-fi, titulky, 105 min, pfiístupn˘. Spielberg a Kubrick nebo Spielberg versus Kubrick. Ambiciózí filozofické sci-fi o relativitû,
lidskosti, lásce a diváckem vkusu.
Nedûle 17. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
ZAâALO TO JEDNÉ ÎHAVÉ NOCI
Komedie, titulky, 100 min, pfiístupn˘. Úchylnû
ãerno-humorná hfiíãka o chtíãi, Ïárlivosti, manipulátorství, bingu a DVD.
Nedûle 24. 2. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
PLANETA OPIC
Sci-fi, titulky, 105 min, od 12 let. Hlavní cíl —
ovládat planetu. Po více neÏ tfiiceti létech vás
reÏisér Tim Burton zve znovu na planetu opic.
Seznamte se s tûmi divn˘mi opiãími obyvateli.
NA MùSÍC B¤EZEN P¤IPRAVUJEME:
TRAINING DAY
JEDINEâN¯
MOULIN ROUGE
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MEMENTO
JAK UKRÁST DAGMARU

Tradice Vánoc
Dne 21. 12. 2001 mohli Ïáci, uãitelé i ‰iroká ‰tramberská vefiejnost zhlédnout
pásmo „Îiv˘ betlém“, ve kterém úãinkující, Ïáci 6. a 7. tfiíd, pfiipomnûli vánoãní
tradice. Nechybûly pravé biblické postavy
ani pravá zima (ta zalézala pûknû pod koÏichy a bundy).
V‰ichni si odnesli bohat˘ kulturní záÏitek spolu s vánoãním pfiáním a dûtmi upeãen˘mi perníãky.
Z· ·tramberk

Pozvánky
Vedení města Štramberka vás srdečně zve
na 12. OBECNÍ BÁL, který se koná
v pátek 8. února 2002 od 19.30 hodin
ve všech prostorách Kulturního domu ve
Štramberku na Náměstí. K tanci a poslechu
hraje skupina „…a je to“ ze Štramberku
a pan František Černoch z Veřovic. Vstupné
100 Kč. Předprodej vstupenek od soboty
2. 2. 2002 v Městském informačním centru
(otevřeno denně mimo pondělí 9.00 až
12.00 a 13.00—16.00 hodin). Přijďte se pobavit a zatančit si. Hlavní cena — zájezd
v hodnotě 2500 Kč.

ZŠ Štramberk, MŠ Zauličí a MŠ Bařiny, DDM
Štramberk a ZUŠ Zd. Buriana ve Štramberku si
Vás dovolují pozvat na výstavku výtvarných
prací, která se uskuteční v prostorách Muzea
Zd.Buriana ve Štramberku a bude zahájena
6. 2. 2002 v 16.15 vernisáží. Výstava potrvá do
konce února 2002.

Inzerce
Mgr. Lukáš Stoček
oznamuje
že byl ke dni 1.1.2002 zapsán
do seznamu advokátů
a od tohoto dne vykonává advokacii
v advokátní kanceláři
JUDr. Z. Běťáková, JUDr. M. Petříková,
Mgr. L. Stoček
741 01 Nový Jičín, K Nemocnici 18
tel. 0656/ 70 89 81

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:

Divadelní spolek Kotouč Štramberk Vás zve na
MAŠKARNÍ DIVADELNÍ BÁL, který se koná
v sobotu 2. 2. 2002 v 19 hod. v sále Kulturního
domu ve Štramberku. Vstupné 50 Kč. Předprodej od středy 30. 1. 2002 do pátku 1. 2. 2002
do 15 hodin v Městském informačním centru.
Bohatý program, tombola a občerstvení zajištěno

Eli‰ka Hyklová, tel.: 0656 / 76 00 16
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 0656 / 81 20 85, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 2/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro
Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Jana Königová. Vyrábí Beatris, Dobrá

