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Informace pro občany
VáÏení spoluobãané,
v této dobû vrcholí boj o novou podobu rozdûlování daní mezi obce a mûsta âR. 5. 9. 2011
demonstrovalo cca 120 starostÛ pfied ostravsk˘m magistrátem, 21. 9. 2011 stovky starostÛ
z celé âR pfied úfiadem vlády. Souãasn˘ systém
jiÏ 8 let diskriminuje zejména men‰í mûsta
a obce. Nov˘ (viz níÏe) má pfiinést ·tramberku
od r. 2013 do rozpoãtu o 7 989 tis. Kã kaÏdoroãnû více. Pfiipomínám, Ïe ·tramberk je nejvíce daÀovû diskriminovan˘m mûstem v Moravskoslezském kraji (6 500 Kã na obyvatele roãnû).
Snad neu‰kodí úsmûvné pfiirovnání s na‰imi
praprapfiedky (viz obr.). DrÏme palce k osvícenému fie‰ení ministrÛm a zákonodárcÛm, abychom nezÛstali stovky let za opicemi.
Rozpoãtové urãení daní 2011 — RUD
Obec
Poãet obyvatel
Souãasn˘ systém RUD (tis. Kã)
Nov˘ systém RUD (tis. Kã)
Souãasn˘ systém RUD (tis. Kã/1obyvatel)
Nov˘ systém RUD (tis. Kã/1obyvatel)
Vût‰í velikostnû/vût‰í pfiíjmovû

Z jednání Rady mûsta
Rada mûsta se se‰la ke svému jednání 13. 9.
2011. V hlavních bodech projednala hospodafiení mûsta k 31. 8. 2011, úpravu rozpoãtu ã. 3,
plán hospodáfiské ãinnosti a stav zadluÏenosti,
pohledávek a závazkÛ mûsta. V‰echny zprávy
byly doporuãeny k projednání zastupitelstvu
mûsta konanému 26. 9. 2011. Mûsto hospodafií
s vyrovnan˘m rozpoãtem ve v˘‰i 96 538 246 Kã.
Tak rekordnû vysok˘ rozpoãet mûsta je zkreslen
realizacemi 2 nejvût‰ích projektÛ podpofien˘ch
EU, které jen v leto‰ním roce zatûÏují v˘dajovou stránku rozpoãtu: Regenerace Bafiiny 28
750tis. Kã, Muzeum ZB 6 501tis.Kã. I díky tûmto dvûma projektÛm je aktuální zadluÏení mûsta 16% (do 25 % zadluÏení je mûsto povaÏováno za bezproblémové).
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Trápí nás nûkteré nedoplatky, které nám dluÏí vlastní obãané, napfi. za sbûr komunálního
odpadu 351 136 Kã, za nájemné z bytÛ 288
807 Kã. V této souvislosti chci naposled poÏádat spoluobãany, kteﬁí dosud nemají uhrazen
poplatek za sbûr komunálního odpadu (za tento rok, ãi minulá léta), aby svÛj dluh co nejdﬁíve uhradili. Radní odsouhlasili postup
a zpÛsob vymáhání tûchto pohledávek, kter˘
pro dluÏníky nebude vÛbec pﬁíjemn˘.
RM vyhodnotila vefiejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace „Zásobování pitnou vodou a odkanalizování lokality ·tramberk–Libotín“, vybrala vítûze ze 6 uchazeãÛ
a schválila podpis Smlouvy o dílo (SoD) s firmou IDOP Olomouc a.s. Radní odsouhlasili
provedení stavby oprava fasády na budovû MûÚ
ã. 9 jako dodatek SoD „Oprava stfiechy MûÚ

·tramberk“. Byl rovnûÏ schválen nov˘ ceník
sluÏeb Oddûlení TS a BH, se kter˘m se máte
moÏnost seznámit na www.stramberk.cz. Radní
schválili vítûze V¤ na dodávku a instalaci kamerového systému na Bafiinách, a to firmu CS21
Nextnet s.r.o. Ostrava. Radní rovnûÏ zastupitelÛm doporuãili jmenování 3 ãlenÛ ‰kolské rady
Z· a M· ·tramberk z fiad zastupitelÛ. Byly
schváleny podmínky na vefiejnou zakázku malého rozsahu „Izolace — boãní stûna Bafiiny 815“.
Dne 19. 9. 2011 na vefiejném projednání
pfiedstavila ostravská firma UDIMO s.r.o. Ostrava koncept „Dopravní studie mûsta ·tramberka“. Pfiedstaven˘ model navrhuje odstavování
turistÛ a náv‰tûvníkÛ mûsta na odstavném parkovi‰ti Horeãka a u Z· ve smûru od Kopfiivnice
a na v budoucnu zpevnûné plo‰e pod Hrub˘m
ve smûru od N. Jiãína. Návrh pfiedpokládá, Ïe se
turista do centra mûsta dopravním prostfiedkem vÛbec nedostane. V˘razn˘m zpÛsobem budou podpofieni zde Ïijící a bydlící obyvatelé
a podnikatelé, ktefií formou barevnû rozli‰en˘ch rezidenãních (a zfiejmû zpoplatnûn˘ch)
karet nebudou mít problém ve vytipovan˘ch zónách parkovat. Dále studie navrhuje nûkolik
míst (napfi. u lékárny, po‰ty, obchodÛ na Zauliãí, dále u MûÚ), kde formou parkovacích kotouãÛ bude umoÏnûno místním bezplatné stání po dobu cca 30 min aÏ 1 hod.. Zbytek ãasu

bude opût urãen v˘hradnû pro rezidenty a abonenty. NejtûÏ‰í problém nastává v lokalitû Kopec, kde jiÏ nyní v noci parkuje cca 26 aut rezidentÛ, kdyÏ povolen˘ch stání je drasticky ménû. TvÛrci návrhu doporuãují fie‰it parkování
obãanÛm Kopce ãásteãnû na námûstí. Studie
rovnûÏ navrhuje prostfiedky ke zpomalení dopravy na prÛtahu mûstem. Podle prÛzkumu
projíÏdûlo jen v mûsíci záfií 2011 prÛtahem
mûsta kolem 3000 aut dennû. Není proto moÏné
realizovat model dopravy zfiízením tzv. obytné
zóny. Statistiku nehodovosti ve ·tramberku si
mÛÏete sami vyhledat na www.jdvm.cz.
Po zpracování ústních a písemn˘ch pfiipomínek firma ukonãí práci na studii a tu pfiedá mûstu 30. 9. 2011. Studie bude pfiedmûtem jednání
odborn˘ch komisí a v˘borÛ ZM, návrhy projedná
RM a vzhledem k tomu, Ïe se jedná o pomûrnû
revoluãní zásah do fungování dopravy v centru
mûsta, kter˘ se neobejde bez finanãních nákladÛ,
o koneãné podobû a zpÛsobu distribuce parkovacích karet, nového dopravního znaãení a prostorov˘ch úpravách rozhodne zastupitelstvo mûsta.
V‰e bude pod vefiejnou kontrolou a cílem fie‰ení
bude zejména spokojenost místních obãanÛ
a podnikatelÛ. SnaÏíme se, aby nov˘ systém
vstoupil v platnost nejpozdûji do zahájení pfií‰tí
turistické sezóny, tj. k 1. 4. 2012.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
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Provedené stavební práce za období 06/2011 – 08/2011:
Za sledované období od !ervna do srpna r. 2011 byly postupn# provád#ny ve"keré stavební práce.
Jednalo se zejména o práce na objektech SO 111 komunikace pro p#"í, d#tská h%i"t# A–E a víceú!elové
h%i"t#, SO 012 demolice místních komunikací, SO 102 místní komunikace, SO 104 parkovi"t# a SO 401
ve%ejné osv#tlení – jedná se o napojení trasy 1000 na státní komunikaci, parkovi"t# na trase 1000 pod
lesem, parkovi"t# mezi trasou 1300 a 1220. Pokládka a montá' kabel( ve%ejného osv#tlení u p%echodu pro
chodce na státní komunikaci.
SO 302 Odleh!ovací komora – na tomto objektu byly realizovány v dob# kontrol – podkladová deska,
osazení odleh!ovací komory a betoná' odleh!ovací komory. Nyní je odleh!ovací komora ji' p%edána a
bude po'ádáno o kolauda!ní souhlas.
V pr(b#hu stavby probíhala i oprava kanalizace v prostoru staveni"t#. Práce provád#la spole!nost
SMVAK a.s.,st%. Nov& Ji!ín prost%ednictvím subdodavatele V+V SAVEKO, s.r.o. Dále byly provád#ny
práce v prostoru k%i'ovatky tras 1220 a 1200 u !.p. 717 na oprav# kanaliza!ní "achty a tyto byly
dokon!eny 12.8.2011. Dále v pr(b#hu stavby docházelo ke koordinaci staveb, které byly v re'ii bytov&ch
dom( jako nap%íklad hydroizolace domu. !.p. 779–784.
Bude se provád"t :
V záv#ru sledovaného období se zahájily práce na frézování asfaltov&ch povrch( a podkladních
vrstev komunikací v ji'ní !ásti sídli"t#.
Pr(b#'n# zpracovává generální projektant realiza!ní dokumentaci stavby a %e"í se detaily dle
po'adavk( generálního dodavatele a také samotn&ch obyvatel sídli"t#.
Po celém sídli"ti a staveni"ti je rozmíst#no provizorní, do!asné dopravní zna!ení, za které zodpovídá
generální dodavatel stavby v rozsahu pro revitalizaci sídli"t#.
Dále se budou provád#t: dokon!ení d#tsk&ch h%i"* a víceú!elového h%i"t#, pokládky asfaltov&ch povrch(,
terénní úpravy a sadové úpravy, dokon!ení ve%ejného osv#tlení, osazení kamerového systému a osazení
mobiliá%e.
Prostav"ná hodnota díla k 31. 8. 2011:

21,9 milion% K( v(etn" DPH

Stavba dosud probíhá dle harmonogramu stavebních prací.
Ing. Old!ich "krabal, místostarosta
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digitalizace již úspěšně
proběhla v mnoha
regionech čr!

V roce 2011
přejde na digitalizaci
více než 2.000.000
domácností

váš průvodce přechodem na digitalizaci

Přechod ze zemského analogového na digitální televizní vysílání již úspěšně proběhl
v mnoha regionech České republiky a nyní jsou na řadě následující územní oblasti.
Digitalizace není žádná hrozba. Buďme na ni připraveni.
JIHLAVA

TRUTNOV

BRNO

JESENÍK
Praděd

Hošťálkovice

31/05/2011

30/06/2011

30/06/2011

31/10/2011

30/11/2011

Javořice

Černá Hora

Kojál

OSTRAVA

Podrobné informace o vypínání zemského analogového televizního vysílání a zapínání zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) najdete na www adresách:
www.digitalne.tv
/mapa-ceske-republiky
/uzemni-oblast-jihlava

www.digitalne.tv
/mapa-ceske-republiky
/uzemni-oblast-trutnov

Společné řešení
televizních antén

www.digitalne.tv
/mapa-ceske-republiky
/uzemni-oblast-brno

www.digitalne.tv
/mapa-ceske-republiky
/uzemni-oblast-jesenik

www.digitalne.tv
/mapa-ceske-republiky
/uzemni-oblast-ostrava

Co nám digitalizace všechno přinese?
Díky digitalizaci se divákům zejména rozšíří programová nabídka. Všichni získají možnost lepší orientace ve vysílaných pořadech nebo širší možnosti příjmu televize v počítači nebo autě.
Digitalizace přináší lepší kvalitu obrazu a zvuku, takže si budete

moci užít lepší barvy, ostřejší obraz a zvukové efekty. Digitální
televizní vysílání tak přináší prostor pro nové zážitky a možnosti.
V budoucnu pak digitální vysílání umožní rozvoj dalších služeb,
jako například hlasování, hry, nakupování či vzdělávání.

Multiplex 1

Multiplex 3

Multiplex 2

Řešení společné antény zajistí
profesionální firmy

Multiplex 4

Pokud máte v domě společnou televizní anténu (STA), je nejlepší obrátit se na majitele nebo správce domu a požadovat
informaci o situaci přestavby na zemský digitální příjem.
Majitel domu by měl v zájmu svých nájemníků, kterým
umožňuje příjem televizního signálu, zajistit odpovídající
technické úpravy televizních rozvodů. Tyto práce provedou
specializované firmy. Rovněž je možné využít příjem satelitní nebo kabelové televize nebo sledování televize pomocí
internetu (IPTV). Další informace a doporučení Národní
koordinační skupiny pro digitalizaci, jak lze upravit společné televizní antény pro příjem zemské digitální televize,
naleznete na internetové adrese:
www.digitalne.tv/ke-stazeni/jine-dokumenty/.

N e v í te s i r ady ?

Díky digitalizaci se divákům rozšíří
programová nabídka.

Digitalizace: Koho se vlastně týká?
Přijímám televizi přes anténu

>

ANO, vás se digitalizace týká!

Přijímám televizi přes kabel
Přijímám televizi přes satelit
Přijímám televizi přes IPTV

>
>
>

NE, vás se vypínání analogových
televizních vysílačů netýká!

> in f or m a č ní linka je tu ú pln ě pro ka ž d é ho

800 90 60 30

www.digitalne.tv

Provoz v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hod.

Provoz nepřetržitě.

infolinka DIGITALIZACE

informace na INTERNETU

Váš průvodce přechodem na digitalizaci | Územní oblast Jihlava, Brno, Trutnov, Jeseník, Ostrava

1
Zemské

digitální vysílání
Zemský digitální příjem je nejlevnějším
způsobem, jak se dostat k digitální televizi.
Představuje také jediný nezpoplatněný příjem
televize, nepočítáme-li sledování nekódovaných
satelitních programů. V České republice je
zemský příjem televize nejoblíbenější, využívá
jej zatím největší počet domácností.
Pro sledování zemské digitální televize
stačí zakoupit digitální přijímač, a to buď
tzv. set-top-box, což je krabička sloužící
k převodu signálu do vašeho analogového
televizoru, nebo zcela nový digitální televizor, který
už má set-top-box zabudovaný v sobě. Po zapojení
antény do televizoru (v případě samostatného
set-top-boxu po jeho zapojení mezi anténu a analogový
televizor) stačí spustit automatické ladění programů
a pak už můžete sledovat televizi. Za příjem digitálních
programů se nic neplatí a jejich signál není nijak
kódovaný, takže se k němu dostane opravdu každý, kdo
je v dosahu digitálního signálu. Nezapomeňte však, že
u všech druhů příjmu musíte platit tzv. koncesionářské
poplatky.
Jako výhoda zemské digitální televize oproti její analogové předchůdkyni se často uvádí lepší obraz a zvuk.
To ale platí jen v případě, že jste v místě s dostatečně
dobrým signálem a máte vhodnou anténu.

> Informujte se ve specializovaných prodejnách elektroniky a audio/video nebo
>	Navštivte internetové stránky www.digitalne.tv, kde najdete komplexní informace
o digitalizaci, můžete využít sekci „poradna“ a najdete zde také odkazy na další
informační zdroje

>	Navštivte internetové stránky www.ozp-digitalne.cz, kde najdete vše o digitalizaci
přizpůsobené osobám se zdravotním postižením

>	Kontaktujte operátory na infolince digitalizace

ZE

Kabelovou televizi můžete přijímat buď
v analogové podobě, nebo digitálně. Vypínání
zemských analogových televizních vysílačů se
analogové kabelové televize netýká. Záleží čistě
na poskytovateli kabelové televize, zda a kdy
se rozhodne analogové vysílání ukončit a plně
se soustředit na provozování digitální kabelové
televize.
Největší výhodou kabelové televize je
skutečnost, že nemusíte řešit problém
s anténou. S tačí propojit televizor
s kabelovou přípojkou. Pokud chcete
sledovat digitální kabelovou televizi, musíte mezi
kabelovou přípojku a televizor zapojit ještě speciální
kabelový set-top-box, pokud ho již televize nemá
zabudovaný.
Kabelová televize nabízí mnohem více televizních programů než zemské vysílání. V digitální formě navíc
umožňuje přijímat programy ve vysokém rozlišení
obrazu (HDTV), pokud je má poskytovatel služby ve
své nabídce.
Hlavní nevýhodou kabelové televize je
fakt, že jde o placenou službu. Divák
musí kabelové společnosti platit měsíční
poplatky v závislosti na tom, jakou
programovou nabídku si objednal. V těchto poplatcích
není započítaný koncesionářský poplatek České televizi,
který se platí zvlášť. Kabelová televize je náchylná na
různé poruchy kabelů, ať už výkopovými pracemi
nebo mechanickým porušením rozvodu v domě.
V neposlední řadě je také méně dostupná než zemské
digitální vysílání nebo satelitní signál.
Při technických poruchách digitálního kabelového
vysílání se mohou vyskytnout potíže s obrazem,
který zamrzá nebo „kostičkuje“. S těmito obtížemi
si zpravidla divák nemůže poradit sám a musí volat
zákaznické centrum kabelové společnosti.
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Slovníček zkratek a pojmů

– ASO (Analog Switch-Off) Definitivní vypnutí analogového vysílání, ke kterému by mělo dojít ve státech Evropské unie nejpozději 31. prosince 2012.

Některé členské země ale přestanou televizi vysílat analogově už dříve, v České republice dojde k vypnutí posledních analogových vysílačů v červnu 2012.
– CA (Conditional Access) Podmíněný přístup je nástroj, který umožňuje zpoplatnit sledování pořadů, televizních kanálů nebo celých multiplexů. Principiálně
je řešen tak, že pořady/programy jsou zakódovány a uživatel musí použít dekódovací modul, zpravidla vybavený zpoplatněnou čipovou kartou. Přijímač
může mít dekódovací CA modul přímo vestavěn nebo může být vybaven CI slotem pro jeho zasunutí.
– Digitalizace Proces přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. V České republice bude tento přechod dokončen do června roku 2012,
kdy bude zcela vypnuto analogové vysílání v posledních dvou regionech (Jesenicko a Zlínsko). V budoucnu je možné očekávat proces digitalizace
i u rozhlasového vysílání.
–D
 ouble tuner Zařízení se dvěma přijímacími moduly. Umožňuje sledovat dva programy zároveň, nebo jeden sledovat a druhý zaznamenávat.
– DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) Standard digitálního vysílání kabelové televize. Používá se celosvětově, přenáší data v kompresi MPEG-2.
– DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handhelds) DVB-H je standard pro příjem digitálního televizního vysílání mobilními telefony a PDA. Pro vysílání se
používá síť zemských vysílačů, podobných vysílačům pro DVB-T.
– DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satelite) Standard digitálního vysílání přenášeného satelitní cestou. Používá se celosvětově, přenáší data v kompresi
MPEG-2.
– DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) Evropský standard (terestriální) zemské digitální televize.
– EPG (Electronic Program Guide) Elektronický programový průvodce (EPG) je nejčastěji používanou doplňkovou službou systému DVB. Slouží k zobrazení
televizního programu na obrazovce, resp. displeji přijímače. Grafická podoba zobrazení EPG je vlastností přijímače. V závislosti na tom, jaká data jsou
vysílána a přijímačem akceptována, umožňuje EPG zobrazovat názvy a popis pořadů, čas začátku a konce pořadu, žánr a další informace. Videorekordéry
navíc za pomoci EPG zjednodušují programování nahrávání pouhým výběrem ze zobrazeného přehledu pořadů.
– ERP (Effective Radiate Power) Efektivní vyzářený výkon. Je to údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou.
– HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu. HDMI
podporuje přenos videa (včetně vysokého rozlišení) a až 8kanálového digitálního zvuku. HDMI vstupy se používají u moderních typů set-top-boxů nebo
HD Ready televizorů.
– HDTV (High Definition TV) Televize s vysokým rozlišením, tj. s vyšším počtem obrazových bodů. Umožňuje kvalitnější obraz, zvláště u velkoplošných
zobrazovačů, nevýhodou je vyšší potřebný datový tok.
– K omprese Snížení objemu datového toku odstraněním nadbytečných nebo méně významných informací. U digitálního televizního vysílání slouží k redukci
dat studiového formátu na datový objem přijatelný pro distribuci. Digitální vysílání v České republice je v současnosti komprimováno dle standardu
MPEG-2, budoucnost digitálního vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV) je v kompresi MPEG-4.
– MPEG-2 Kompresní standard. Využívá se pro kompresi obrazu v DVB-T vysílání v České republice i ve většině dalších států Evropy.
– MPEG-4 Moderní kompresní standard, účinnější nástupce standardu MPEG-2. Díky efektivnějšímu algoritmu umožňuje výrazně snížit objem přenášených dat. V našich podmínkách se o formátu MPEG-4 uvažuje spíše v souvislosti s HDTV a nástupnickým zemským vysílacím standardem DVB-T2.
– Multiplex Soubor datových toků jednotlivých televizních a rozhlasových stanic, který je vysílán na jediné frekvenci.
– PDC (Programme Delivery Control System) Systém přenosu dat, který v rámci teletextu přenáší informace mající vztah k vysílanému programu a který
dokáže řídit domácí videorekordéry. Systém PDC je podobný staršímu systému VPS, který se v DVB většinou nepoužívá.
– PIP (Picture-in-Picture) Aplikace přijímače, která umožňuje při sledování určitého programu zároveň zobrazit v jednom z rohů obrazovky náhled jiného
souběžně vysílaného programu.
– PVR (Personal Video Recorder) Zařízení pro příjem a záznam digitálního televizního vysílání. Nejčastěji má podobu set-top-boxu s integrovaným
harddiskem, na nějž je možné pořizovat nahrávky.
– SCART (Euroconnector, euroSCART, euro-AV, Peritel) Konektor s 21 kontakty, který se používá pro propojení některých zařízení domácí videotechniky
(televizor, set-top-box, videorekordér, DVD přehrávač apod.).
– Set-top-box Přijímač digitálního televizního vysílání, který – ve spojení s televizorem ve funkci zobrazovací jednotky – umožňuje příjem digitálního
televizního signálu. Každý z typů příjmů (zemský, satelitní, kabelový či IPTV) vyžaduje příslušný typ set-top-boxu.

více na: www.digitalne.tv/kabelove-vysilani

zdroj: www.digistranky.cz/dvbt/odbornici/slovnicek-pojmu.html

800 90 60 30

www.digitalne.tv

Provoz v pracovní dny od 8.00 do 19.00 hod.

Provoz nepřetržitě.

infolinka DIGITALIZACE

Satelitní televize má oproti dosud rozšířenějšímu
zemskému příjmu televizního signálu mnoho výhod
například v tom, že poskytuje skoro 100% pokrytí
území signálem, a divák tedy nemusí čekat, kdy
v jeho regionu začne vysílat zemský digitální vysílač. Na druhou stranu existuje i několik nevýhod,
z nichž asi největší je fakt, že mnoho televizních
programů má kódovaný satelitní signál a bez přístupové karty se k němu divák nedostane.
Mezi hlavní výhody satelitního příjmu patří
skutečnost, že má na území České republiky téměř stoprocentní pokrytí signálem.
Výjimkou jsou např. zalesněné plochy, přes
které neprostoupí signál z družice. Plusem je také velké
množství televizních kanálů, které je možné prostřednictvím satelitu přijímat. Zatímco u zemské digitální televize bude do budoucna dostupných maximálně několik
desítek kanálů, přes satelit se už v současné době šíří
několik tisíc kanálů. Volný příjem, bez nutnosti použít
dekódovací kartu, se počítá přibližně na stovky kanálů.
Satelit může nabídnout divákům také programy s vysokým rozlišením obrazu (HDTV). Jeho kvalita je pak
mnohonásobně vyšší než u klasických programů. Nutný
je však speciální přijímač, umožňující příjem programů
ve vysokém rozlišení (označení HD Ready).

800 90 60 30 se svým konkrétním dotazem

více na: www.digitalne.tv/zemske-digitalni-vysilani

vysílání

vysílání

u specializovaných firem v oblasti televizní techniky

Ne všude je signál dostatečně kvalitní
a bezproblémový televizní příjem závisí
na správné anténě. Digitálnímu signálu
hodně vadí antény se zesilovačem (např.
pokud jsou blízko výkonného vysílače). V místech,
kde se digitálně vysílá s vertikální polarizací, je třeba anténu oproti dosavadnímu horizontálnímu příjmu
analogové televize pootočit o 90°. Společné televizní
antény (STA) je třeba pro příjem digitální televize upravit, nejlépe kanálovými vložkami pro konkrétní vysílací
kanály digitálních sítí v dané lokalitě. I po této úpravě
si však musí každá domácnost napojená na STA pořídit ke každému analogovému televizoru set-top-box.
Nevýhodou oproti analogu je, že zatímco analog lze
přijímat i za velmi špatných podmínek se zrnitým obrazem, u digitálního příjmu tomu tak není. V případě
slabého nebo chybějícího, ale i velmi silného signálu
(např. při použití zesilovačů) obraz „kostičkuje“, nebo
dokonce obraz ani zvuk nejsou.

2
Kabelové

3
Satelitní

Nevíte si rady s digitalizací?

Hlavní nevýhodou satelitního příjmu
budou asi pro mnoho diváků větší vstupní
náklady. Zatímco u zemského příjmu
digitální televize stačí pouze klasický
set-top-box a anténa za pár set korun, u příjmu
ze satelitu je nutné být vybaven nejen satelitním
přijímačem (dnes se vyrábějí i kombinované přijímače
pro zemský i satelitní příjem televize, tzv. comba), ale
také parabolickou anténou (tzv. „talířem“) a dalšími
doplňky. Satelitní přijímač je vždy dražší.
Výhledu na družici nesmí nic bránit. V případě, že máte
v cestě např. dům nebo vzrostlý strom, musíte hledat
jiné umístění přijímací antény (paraboly). Pokud nastane
intenzivní přeháňka, může dojít k výpadkům signálu jako
u zemského příjmu.

více na: www.digitalne.tv/satelitni-vysilani

4
Vysílání

přes IPTV
Digitální vysílání přes pevnou linku (IPTV)
skýtá všechny možnosti doplňkových služeb, s nimiž si diváci digitální televizi obecně spojují. Je plně interaktivní, zákazník
si může prostřednictvím zpětného kanálu
objednávat filmy do domácí videotéky nebo
konkrétní televizní přenosy sportovních
zápasů (v tuzemsku se tato služba zatím
neposkytuje).
Výhodou této služby je, že ji lze přijímat
takřka všude, kde je zřízena pevná telefonní
linka. Před rozhodnutím o způsobu
příjmu se však doporučuje zkonzultovat
s konkrétním operátorem, zda je služba ve vašem
případě dostupná.
Nabízí také řadu možností, které jiné typy digitálního
vysílání poskytnout nemohou, ať už jde o zmíněnou
domácí videotéku nebo specializované televizní
programy zaměřené např. na jednotlivé kluby v české
hokejové extralize. Prostřednictvím IPT V se také
mohou dobře šířit televizní programy ve vysokém
rozlišení obrazu (HDTV).
Také pro tento typ digitálního vysílání
potřebujete speciální set-top-box, který
propojíte mezi pevnou linku a televizor.
Podobně jako u digitální kabelové
televize lze tyto přijímače pronajmout nebo zakoupit
výhradně u poskytovatele služby.
Základní nevýhodou tohoto typu digitálního vysílání
je, že jde o placenou službu. Za příjem programů,
a to i těch základních, platíte měsíční poplatek,
do kterého není zahrnut koncesionářský poplatek
České televizi. Ten je třeba uhradit zvlášť.
Existují dva typy vysílání IPTV: přes optický kabel
až do domu, které je kvalitnější, a přes ADSL
a klasickou telefonní linku, s nímž mohou být občas
technické potíže. Projevují se například zamrznutím
a „kostičkováním“ obrazu.

více na: www.digitalne.tv/vysilani-pres-iptv

informace na INTERNETU

Digi noviny – informační materiál, květen 2011. Územní oblast Jihlava, Brno, Trutnov, Jeseník, Ostrava. Vydavatel: NKS (Národní koordinační skupina pro digitální vysílání). • Aktuální informace o digitalizaci a komunikačních aktivitách k přechodu na televizní digitální vysílání najdete na stránkách
www.digitalne.tv a www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx. • Digi noviny jsou neperiodickou publikací vydanou pouze v rámci informační kampaně NKS o blížícím se ukončení zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jihlava, Brno, Trutnov, Jeseník, Ostrava.

Jak se pfiipravit na topnou sezónu…

Pfiijìte mezi nás

Topná sezóna neúprosnû klepe na dvefie a majitelé nemovitostí by se na toto období mûli náleÏitû pfiipravit. Hasiãi v Moravskoslezském kraji stále ãastûji vyjíÏdûjí k poÏárÛm sazí a dehtov˘ch usazenin ve ‰patnû udrÏovan˘ch komínech. Îe nejde o plané varování, potvrzuje i statistika Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nov˘ Jiãín,
kdy od komínÛ vzniklo v 1. pololetí 2011 jiÏ 17
poÏárÛ.
Hlavní pfiíãinou b˘vá zanedbaná údrÏba komínového tûlesa. Pravidelné ãistûní komínÛ
a vybírání sazí z komínov˘ch sbûraãÛ by mûlo
b˘t samozfiejmostí, stejnû jako kontrola technického stavu komína odborníky — kominíky.
I sebemen‰í neãistoty v komínû totiÏ mohou
snadno zpÛsobit velké nepfiíjemnosti, aÈ jiÏ
dlouhodobé Ïhnutí a následn˘ otevfien˘ poÏár
nebo otravu osob jedovat˘m oxidem uhelnat˘m.
Mnozí obãané jiÏ zaregistrovali v médiích informaci, Ïe od 1. ledna 2011 nabylo úãinnosti
nové Nafiízení vlády ã. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3.
2010 o podmínkách poÏární bezpeãnosti pfii
provozu komínÛ, koufiovodÛ a spotfiebiãÛ paliv.
Co se oproti minulosti nezmûní, je povinnost
nechat si pravidelnû komín vyãistit a zkontrolovat jeho technick˘ stav.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyãi‰tûní spalinové cesty pfii celoroãním provozu
spotfiebiãÛ na pevná paliva o v˘konu do 50 kW
tﬁikrát roãnû, a pfii sezónním provozu dvakrát
roãnû, tedy nejlépe pfied zaãátkem a po skonãení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotﬁebiãÛ na pevná paliva o v˘konu do 50 kW provádí
jedenkrát roãnû. U spotfiebiãÛ na plynná paliva
staãí kontrola a ãi‰tûní jednou roãnû.
Aãkoli ãi‰tûní komínÛ u spotfiebiãÛ do zmínûn˘ch 50 kW vãetnû lze provádût svépomocí,
lep‰í je se spolehnout na odborníky — kominíky.
Ti by mûli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu v pfiípadû, Ïe se chystáte pfiipojit nov˘ spotfiebiã nebo hodláte zmûnit druh paliva.
O provedeném ãi‰tûní vydá kominík doklad
nebo revizní zprávu, která je dÛleÏitá nejen pro
uplatnûní pfiípadn˘ch nárokÛ vÛãi poji‰Èovnû.
V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû je
dobré jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky.
PoÏár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k v˘buchu.
Do pfiíjezdu hasiãÛ je moÏné zkusit hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvífiky nebo ze stfiechy do komína. Ale to
pouze v pfiípadû, Ïe by nemohlo dojít k ohroÏení zdraví nebo Ïivota zasahující osoby.

Pro maminky s dûtmi na matefiské dovolené
je v DDM pfiipraven Baby klub. Program bude
1x t˘dnû od 9.30 do 11.30 hod.
Informaãní schÛzka bude v úter˘ 4. 10. 2011
v 10. hod. v DDM ·tramberk.
Vedoucí Jana Hanzelková

Městská knihovna
informuje
KniÏní novinky
NovomanÏelka Samantha se vrátí z líbánek
s Douglasem a doma ji ãeká ‰ok: na stole má
pfiipravenou rozvodovou smlouvu. Zklamaná
Sam vypátrá, Ïe se stala dal‰í obûtí douglasov˘ch sÀatkov˘ch intrik. Knihu ManÏelská hra
napsala Fern Michaelsová.
Na osifielou ‰lechtiãnu Eli‰ku Rejãku, jíÏ dal
osud do vínku krásu a urozen˘ pÛvod, se usmálo
‰tûstí. Za manÏelku si ji vybral ãesk˘ král Václav II.
a ten kouzlu mladiãké choti brzy zcela podlehl. Zato Václavovy dûti jen ‰patnû skr˘vají nepfiátelství.
Po Václavovû smrti pfieroste nevraÏivost
v otevfien˘ boj o ãesk˘ trÛn. Knihu napsala Hana Whittonová a má název Hrdost do vínku
a podtitul (Souboj královen o ãeskou korunu).
Milovala jsem tyrana s podtitulem (Osudy Ïeny, která proÏila psychick˘ teror), pí‰e Caroline
Bréhatová. Autorka, francouzská novináfika, se
bûhem svého pracovního pobytu v New Yorku
seznámí s mlad˘m Ameriãanem Julianem,
emancipovan˘m hudebníkem. Je to velká láska,
ale trochu jako na houpaãce. Jednou je partner
chápav˘ a ‰tûdr˘, jindy má záchvaty hysterie ,
zufiivosti a Ïárlivosti. Caroline se tak stává obûtí klasického psychopatického manipulátora.
Po sÀatku se situace je‰tû zhor‰í. Julian Caroline deptá, vyãítá jí, Ïe není schopna se postarat
o dítû. Sebevûdomá a du‰evnû vyrovnaná Ïen se
mûní v uzlíãek nervÛ. Kniha je mistrovskou
psychologickou studií naru‰ené osobnosti a zároveÀ varováním.
Olga z knihy Táni Keleové–Vasilkové — Duhov˘ most je obyãejná Ïena — prodavaãka,
matka desetiletého syna Filipa a manÏelka vysoko‰kolského uãitele. Má své sny a touhy, které se snaÏí promûnit ve skuteãnost. Chtûla by
b˘t bohat‰í, aby nemusela tak tvrdû pracovat
a koneãnû mohla také trávit krásné chvíle napfiíklad na dovolené u mofie. Jejím ale nejvût‰ím
pfiáním je zhubnout. Trápí se dietami, hubne
a znovu pfiibírá a z tohoto kolotoãe neúspûchÛ
je podráÏdûná, nervózní a ne‰Èastná. KdyÏ uÏ
témûfi dosáhne svého vysnûného cíle, zasáhne
jako mávnutím proutku do jejího Ïivota osud
v podobû zrádné nemoci. To Olze otevfie oãi
a zaãne v‰echno pfiehodnocovat.
Libu‰e Bûlunková, Mûstská knihovna
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T¯DEN KNIHOVEN
(MûK ·tramberk)
Pondûlí
3. 10. 2011 Zahájení v˘tvarné soutûÏe pro
Ïáky 1. — 5. tfiíd Podzimní záti‰í
Úter˘
4. 10. 2011 Pohádky z Moravy — besedy pro 1. tfi.
·tramberské pohádky — ãteme
dûtem pfied spaním v M· Bafiiny
Stﬁeda
5. 10. 2011 ·tramberské pohádky — ãteme
dûtem pfied spaním v M· Zauliãí
Po cel˘ t˘den bude probíhat burza a prodej
vyfiazen˘ch knih a pfiihla‰ování nov˘ch ãtenáfiÛ
zdarma.

Mûstská knihovna ve ·tramberku
vyhla‰uje pro Ïáky 1. — 5. tfiíd Z· ·tramberk
v˘tvarnou soutûÏ

Podzimní záti‰í
Na v˘herce ãekají pûkné vûcné ceny.
Termín ukonãení: 30. 11. 2011

Ze sportu
Judo
V sobotu 10. záfií se konal v âeském Tû‰ínû
Krajsk˘ pfiebor Ïactva v Judo. Pfiíli‰ ãasn˘
prázdninov˘ termín málokterému oddílu vyhovoval a také zástupci ‰tramberského oddílu museli proto zahájit v polovinû srpna tréninkovou
pfiípravu. Vcelku se to pfiíznivû odrazilo na v˘sledku. Mûli jsme zde nakonec pouze tfii zástupce a to mezi star‰ími Ïáky.
Do 60 kg nastoupil ·imon Skurka. Ten nezahálel ani o prázdninách a zlep‰ení bylo znát.

V prvním zápase sice nestaãil na favorizovaného Seleckého z Baníku. Pak porazil domácího
Reichenbacha, Urbanãíka z Karviné, ale pfiekvapivou poráÏkou od Kochánû z Fr˘dku–Místku
neãekal nikdo. Poté na nûj ãekal baníkovec Pátek, se kter˘m má ·imon zápornou bilanci.
Tentokrát bylo v‰e jinak, ostravskému borci nedal nejmen‰í ‰anci a doslova ho pfieválcoval
a byl z toho bronz.
Do 66 kg nastoupil Matûj Ivánek. Na Ostraváky Bednafiíka a Slaniãku uÏ pfiedem nemûl
a tak o bronz se utkal s Hanákem z Bohumína.
Ale ani tentokrát to nevy‰lo.
Nad 73 kg startoval Jirka Vensk˘, ale se svojí
váhou 75 kg nemûl na 90 kg Krále z Baníku pfiíli‰ ‰ancí, ale protoÏe startovali v této váhové kategorii pouze 2 závodníci, bylo z toho stfiíbro.
Tuto sobotu jedou závodníci do Brna na kvalifikaci o M âR.
Také pfiipomínáme, Ïe od 19. záfií bude probíhat nábor dûtí 7 —15 let. Informace na tréninku v pondûlí a stfiedu od 17:30 hodin.
Josef ·tábl, trenér

Volejbalová sezóna 2011/2012 zaãíná
Opût se rozbíhá volejbalová sezóna, tentokráte jiÏ pro tfii ‰tramberská druÏstva. Îenskou
a Ïákovskou vûtev letos doplnilo i obnovené
druÏstvo muÏÛ. Do dal‰í sezóny vstupují místní volejbalové Ïaãky. Ty se v rámci Krajského
pfieboru Ïaãek utkají turnajovû s mnoha t˘my
z okolí a bude jen na nich, zda se budou radovat z nûjakého turnajového vítûzství.
„Nováãky“ v soutûÏi budou pro leto‰ní sezónu ‰tramber‰tí muÏi. Novû obnovené druÏstvo
muÏÛ bude svádût souboje s dal‰ími 11 druÏstvy
v soutûÏi Krajského pfieboru II. tfi. Vûfime, Ïe se
jim vstup do nové sezóny v sobotu 24. 9. 2011
povede. I vy jim mÛÏete pfiijít fandit do místní
tûlocviãny, a to 8. 10., kdy se utkají s Tfiincem,
23. 10. s VK Ostrava B, 12. 11. s VOKD Ostrava
Poruba a 3. 12. se ·SK Beskydy, vÏdy od 10 a 14
hodin.
Do dal‰í sezóny vstoupí 1. 10. na domácí palubovce i ‰tramberské Ïeny, kdy pfiivítají soupefiky z Kunãic p. O. V rámci Krajského pfieboru II. tfiídy se postupnû utkají dvoukolovû s dal‰ími 6 t˘my. Dal‰í domácí utkání: 15. 10. Ra‰kovice, 26. 11. Metylovice, a to vÏdy od 10 a 14
hodin.
Tímto zveme v‰echny volejbalové fanou‰ky,
aby pfii‰li místní volejbalistky a volejbalisty povzbudit do místní tûlocviãny a podpofiili tak rozvoj ‰tramberského volejbalu.
Za TJ Kotouã ·tramberk
Petra Milichová
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Kam do společnosti
a za kulturou

Pozvánka
DDM ·tramberk pofiádá

Noãní volejbalov˘ turnaj
smí‰en˘ch ‰estek (4+2)
27. 10. 2011 v tûlocviãnû ·tramberk.
Registrace probíhá od 18.00 do 18.30 hod.
Startovné je 350 Kã za druÏstvo.

Společenská rubrika
Jubilanti fiíjen 2011
92 let
86 let
85 let
83 let
81 let
80 let
70 let

Vala‰ské království — hrad ·tramberk
vás zve

·tramberské d˘Àobraní
V sobotu 1. ﬁíjna se koná 3. roãník soutûÏe
o nejlep‰í vyfiezávanou d˘ni. ¤emeslná dílna,
veãerní promítání, v˘roba jablkov˘ch housenek, divadlo — pohádka Zlatovláska.

Mûsto ·tramberk — Mûstské informaãní
centrum — Mûstská galerie ve ·tramberku
vás srdeãnû zvou na I. prodejní v˘stavu

Turská Marie
Ocieczková Anna
Îák Vilém
Sopuchová Vlasta
Melãáková Vûra
Petrá‰ová Ludmila
Bortel Metodûj
·krabanová Dagmar
Rylková AneÏka
Libiã Stanislav
Hanzelka Josef
Cigánková Hildegarda
Hrub˘ Miroslav

·trambersk˘ ‰tûtec
Od 4. 10. do 30. 10. 2011
V˘tvarná díla inspirovaná ·tramberkem
(oleje, grafiky, pastely, akvarely)
od v˘tvarníkÛ napfi. JaroÀka, Sládka, Kolátka,
Hrnãárka, Treuchela
Budova MIC:
otevfieno út—so 8.30 — 12.00, 13.00 — 16.00 hod.
ne 10.00 — 12.00, 12.30 — 16.00 hod.
Vstupné: dospûlí 20 Kã, dûti od 6 let 10 Kã

Blahopﬁejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ

Dûti
Nikola Bartlová
Adam Bár
Dominik Danûãek
Tereza Runáková
Tereza ·lehoferová¨
Josef Îársk˘

Zemfieli:
Milada âiÏmárová
Markéta Hoffmannová
Alenka Vefimifiovská
Gabriela Geberová

Svatováclavsk˘ hudební festival
a mûsto ·tramberk
vás zve v
pátek 21. 10. 2011 do ·tramberka
na koncert v rámci
Svatováclavského hudebního festivalu, o.s.
do Farního kostela sv. Jana Nepomuckého
Vystoupí soubor SdruÏení hlubok˘ch ÏesÈÛ
âeské filharmonie.
Umûleck˘m vedoucím souboru
je Robert Kozánek.
Zazní ‰iroká ‰kála skladeb
z rÛzn˘ch slohov˘ch období.
Hrou na varhany se pfiedstaví Petr Rajnoha.
Zaãátek v 18:00 hodin.
Cena vstupného je 150 Kã pro dospûlé
a 100 Kã pro studenty, dÛchodce a ZTP.
Pfiedprodej na MIC ve ·tramberku.
Srdeãnû zve organizátor cyklu koncertÛ:
Svatováclavsk˘ hudební festival, o.s.
Informace o jednotliv˘ch koncertech
a rezervace vstupenek:
Kanceláfi Svatováclavského hudebního festivalu
·meralova 6, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 773 513 941, 776 612 729
fax: +420 596 203 616
e -mail: info@shf.cz • www.shf.cz/4
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Detailní program:
Pátek 21. 10. 2011, 18:00 hodin
·tramberk, Farní kostel sv. Jana Nepomuckého
SdruÏení hlubok˘ch ÏesÈÛ âeské filharmonie
Robert Kozánek — trombon, umûleck˘ vedoucí
Bfietislav Kotrba — trombon
Jaroslav Tachovsk˘ — trombon
Luká‰ MoÈka — trombon
Karel Kuãera — trombon
Karel Malimánek — tuba
Petr Rajnoha — varhany
Program:
J. G. Ch. Störl — Turmmusic
H. Schütz — Fili mi absalon
J. Pachelbel — Ciaconna f moll
P. J. Vejvanovsk˘ — Sonata Vespertina á 8
C. Debussy — 3 písnû dle Charlese z Orleánu
A. Guilmant — Morceau Symphonique
T. Dubois — Preludium a Toccata
arr. B. Kotrba — Svat˘ Václave
V. Nelh˘bl — Preludium a chorál
na téma Sv. Václave
P. Eben — Dvû invokace na chorál Sv. Václave
J. Ch. Pezel — Sonata in B
D. Buxtehude — Preludium g —moll
H. Schütz — Fili mi mabsalon
G. F. Handel — Suita D dur March
— Menuetto – Bourée
Ve dnech 28. záfií — 28. fiíjna probíhá
jiÏ tradiãnû v Ostravû a pfiilehl˘ch obcích Moravskoslezského kraje 8. roãník Svatováclavského hudebního festivalu. Festivalu duchovní hudby, kter˘ se v souãasnosti fiadí mezi nejprestiÏnûj‰í kulturní událostí v nejen moravskoslezského regionu, ale i âeské republiky.
BliÏ‰í informace www.shf.cz/4
V leto‰ním roce zazní celkem 34 koncertÛ v devatenácti mûstech a obcích a jedním z nich je i malebné mûsteãko v podhÛfií Beskyd — ·tramberk.
Travesti show Divoké koãky z Ostravy
vás zve na 2hod. novou zábavnou show.
Kulturní dÛm ve ·tramberku
stﬁeda 26. ﬁíjna 2011
Zaãátek v 19.00 hod.

DIVOKÉ KOâKY
Otevﬁou se vám dveﬁe do svûta ‰minek, umûl˘ch ﬁas, nádhern˘ch kost˘mÛ, vysok˘ch podpatkÛ a hlavnû hitÛ a písniãek na‰ich i zahraniãních interpretÛ. VyuÏijte jedineãné pﬁíleÏitosti zhlédnout tuto neopakovatelnou show.
Vstupné 150 Kã
Vstupenky dostanete v pfiedprodeji na MIC ve
·tramberku, MIC v Kopfiivnici a Infocentrum
Relax ve ·tramberku, i pfied pfiedstavením
www.divokekocky.com

Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Michal Pavlíãek „Unplugged“
ve ãtvrtek dne 27. ﬁíjna 2011 v 19 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Pﬁipravujeme
Mûsto ·tramberk vás zve
na XVIII. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 11. 11. 2011
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku od 18.00 hod. do 24.00 hod.
Hraje cimbálová muzika SOLÁ≈ z RoÏnova p. R.
Vstupné místenkové 110 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním
centru ve ·tramberku
od pátku 4. 11. 2011 dennû mimo pondûlí
otevfieno:
út — so 8.30 — 12.00, 12.30 — 16.00 hod.
ne 10.00 —12.00, 12.30 — 15.00 hod.
Pfiedprodej bude ukonãen 11. 11. 2011 ve 12.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit, potû‰it,
zazpívat si a ochutnat leto‰ní úrodu vín
z jiÏní Moravy, které vám nabídnou manÏelé
Stfiechovi z Galerie vín pod radnicí.
Na sobotu 10. 12. 2011 pﬁipravujeme
do Kulturního domu ve ·tramberku
v 19 hodin
pofiad s názvem

„·tûstí Kvûty Fialové“
Povídání herecké legendy s kolegou
a osobním pfiítelem, hercem Slováckého
divadla, panem Josefem Kubáníkem. Paní
Kvûta vzpomíná na svÛj bohat˘ Ïivot,
slavné kolegy, natáãení dnes jiÏ legendárních filmÛ a má v zásobû také plno
úsmûvn˘ch a originálních rad do Ïivota.
V prÛbûhu celého veãera mají také
prostor pro otázky diváci, budete moci
zakoupit si knihy paní Kvûty, na závûr
probûhne autogramiáda s fotografováním.
Vstupné 100 Kã. Pfiedprodej probûhne na
Mûstském informaãním centru
ve ·tramberku v prosinci
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A hlavnû, Ïenská se nesmí nudit!”
Rudolf s úspûchem uplatÀuje svou divokou teorii v kaÏdodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, kter˘ je u ãerstvého ‰edesátníka závidûníhodn˘. V hlavních rolích Jifií Macháãek a Bolek
Polívka.

Program kina Štramberk
NA MùSÍC ¤ÍJEN 2011
Nedûle 2. 10. 2011 v 18.30, vst. 59 Kã

STROM ÎIVOTA
Drama, 130 min, titulky, pfiístupn˘ od 12 let
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien si
pro‰el dûtstvím pln˘m her a krásné nevinnosti.
Dospívání mu v‰ak pfiiná‰í rozãarování a vztah
s jeho otcem, kter˘ by mu pomohl tímto nelehk˘m obdobím projít, je dosti komplikovan˘.
Jack je ztracenou du‰í v moderním svûtû, která
si klade fiadu otázek a snaÏí se v Ïivotû zorientovat. Kde je pravda? Co je vûãnost? Jak vznikl
Ïivot... Hvûzdnû obsazen˘ snímek je poctou Ïivotu, pfiírodû a svûtu kolem nás. V hl .roli Brad Pitt.
Nedûle 9. 10. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

AUTA 2
Animovaná komedie, 110 min, dabing, pfiístupn˘
Hvûzdné závodní auto Blesk McQueen a jeho
pfiítel, jedineãn˘ odtahov˘ vÛz Burák, se dostanou na úÏasná místa, kdyÏ je jejich cesta zavede
za mofie. Tam budou soutûÏit ve vÛbec prvním
celosvûtovém závodû Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlej‰ím autû na svûtû. Ale cesta
na ‰ampionát je plná dûr, objíÏdûk a komick˘ch
pfiekvapení, kdyÏ se Burák pfiiplete do svého
vlastního netu‰eného dobrodruÏství.

Nedûle 23. 10. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

INTIMNÍ PAST
Thriller, drama, 95 min, titulky, pfiístupn˘ od 15 let
KaÏd˘ rok se pfiibliÏnû tfii milióny nezadan˘ch
Ïen v Americe pfiestûhují do neznámého bytu.
Nevûdí, kdo v nûm pfied nimi Ïil, neznají jeho
majitele a ani si nedûlají starosti s v˘mûnou
zámku na dvefiích. Film Intimní past je právû
o takové Ïenû. Mladá a pûkná doktorka Juliet
Dermer (Hilary Swank) se po rozchodu s manÏelem pfiestûhuje do Brooklynu. Chce zaãít nov˘ Ïivot v pfiekrásném a prostorném apartmánu, kter˘ se zdá b˘t aÏ pfiíli‰ dokonal˘. V hlavní
roli Hilary Swank.
Nedûle 30. 10. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

OBHÁJCE
Thriller, 118 min, titulky, od 12let
V thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela, „Micka”, Hallera, charismatického trestního advokáta v Los Angeles,
jehoÏ kanceláfií je zadní sedadlo vozu Lincoln
Continental. Po tom, co vût‰inu své kariéry
strávil obranou drobn˘ch kriminálníkÛ, dostane z niãeho nic svÛj velk˘ Ïivotní pfiípad: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills (Ryan
Phillippe), kter˘ je obvinûn z pokusu vraÏdy. To,
co se ze zaãátku jeví jako jasn˘ pfiípad s velk˘m
finanãním v˘nosem, se rychle obrátí v dûsiv˘
souboj dvou mistrÛ.

Nedûle 16. 10. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

MUÎI V NADùJI
Komedie, 115 min, pfiístupn˘ od 15 let
MÛÏe b˘t nevûra základem ‰Èastného manÏelství? ·armantní bonviván Rudolf je o tom pfiesvûdãen: „Îenská má mít pocit, Ïe o chlapa musí bojovat, musí se snaÏit, aby si ho udrÏela.
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NA MùSÍC LISPOPAD
P¤IPRAVUJEME:
GIGÁN
VIDITELN¯ SVùT
ÎENY SOBù
KOVBOJOVÉ A VET¤ELCI

Enkaustické malování – základy
Datum a ãas konání:
5. 10. 2011 od 16:00 hodin
Vedoucí semináﬁe: Mgr. Jana Povalová
Kapacita: max. 10 úãastníkÛ
Cena: 550 Kã
Místo konání: Studio psychické relaxace
Záhumenní 1477, 742 21 Kopfiivnice
Popis:
Enkaustika je jednoduchá, tvofiivá technika malování hork˘m voskem a je vhodná pro kaÏdého.
Je to hravé, jednoduché tvofiení, ke kterému nejsou
nutné umûlecké znalosti ani dovednosti. Dvouhodinov˘ semináfi je urãen pro úplné zaãáteãníky. Své namalované obrázky si odnesete s sebou.

Enkaustické malování na textil
Datum a ãas konání:
24. 10. 2011 od 16:00 hodin
Vedoucí semináﬁe: Mgr. Jana Povalová
Kapacita: 8 úãastníkÛ
Cena: 600 Kã
Místo konání: Studio psychické relaxace
Záhumenní 1477 , 742 21 Kopfiivnice
Popis:
Tentokrát si enkaustické malování zpestfiíme
malbou na textil. Malba na textil je velmi jednoduchá a zábavná technika. Ve‰keré pomÛcky v cenû. Délka semináfie je 2,5 — 3 hodiny.
Semináﬁ je urãen pro pokroãilé.

• Prodám zdûnou garáÏ ve ·tramberku na Baﬁinách. Informace na tel. 724 330 720.
• V˘roba a prodej vazby k Památce zesnul˘ch.
Pavel Kelnar, Pod Palárnou 763,·tramberk
tel. 720 182 435.
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním automobilem — valník 2 × 4 m.
Josef Petrá‰, Zauliãí 242, pod námûstím,
·tramberk, tel. 728 869 392
• Tradiãní prodej brambor
Chlebovické brambory na zimní uskladnûní cena:
600 Kã/q, Michal Dostál tel. 603 562 087 nebo 737 473 300.

CHEMIJ VILIAM
TOPENÍ-PLYN-VODA
Novû v nabídce
2D/3D vizualizace interiéru,
exteriéru
Cenové nabídky ZDARMA
Více na www.chemij.cz
Tel: 606 276 745,
607 208 750
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