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Únor bíl˘, pole sílí. Ale kdo posílí nás?
Mûsto posílilo vynikající hospodaﬁení za rok
2013, které skonãilo pﬁebytkem prostﬁedkÛ na
úãtu témûﬁ 3 mil. Kã. Dûje se tak díky novému
rozdûlení daní (RUD) od 1. 1. 2013, ale také díky úspornému hospodaﬁení mûsta.
Kdo ale posílí nás osobnû? Staré pravdy na‰ich
pﬁedkÛ hovoﬁí: kdyÏ hledá‰ pomocnou ruku, najde‰ ji na konci vlastního ramene. Jin˘mi slovy,
nespoléhejme na cizí pomoc, ale na sebe. Analyzujme své vlastní schopnosti, svou vybavenost
vzdûláním a dovednostmi a zkusme se prosadit
v Ïivotû. V práci, v rodinû a ve spoleãnosti.
âasto tomu pomÛÏe obãasn˘ pohled do zrcadla.
Ne proto, abychom se fintili (i kdyÏ v dobû plesÛ
povoleno), ani abychom se nekriticky hodnotili
(po Vánocích skoro v‰ichni), ale abychom se
analyzovali. Kdo jsme vlastnû my? Kdo to z na‰eho tûla mluví, kdo to z hmoty, kterou nosíme
na krku myslí a vym˘‰lí (obãas ani jedno ani
druhé). Odborná literatura ﬁíká, Ïe ke správné
ãinnosti potﬁebuje mozek vyváÏenou stravu
s dostatkem bílkovin, sacharidÛ, tukÛ a pﬁedev‰ím tekutin. Tak to nezanedbávejme. A propós:
uÏ jste se nûkdy zamysleli, Ïe na‰e osoba je jedineãná na celé zemûkouli a nikdy v historii ani
v budoucnu tu takov˘ exponát uÏ nebude? Îe mé
tûlo, my‰lenky a hlas, kter˘ z nûho vychází, jsou
jedinû moje a Ïe jsem zodpovûdn˘ za to, co se ve
mnû urodí a co pustím ven? Nebylo by dobré,obãas ty zlé vûci, které mû napadají a derou se ven
potlaãit a naopak pracovat na tûch, které jsou
mnohdy obtíÏnûj‰í, ale kter˘mi druh˘m (moÏná
i sobû) zpÛsobím radost a u‰etﬁím jim námahu?
Dobro a zlo se v nás stﬁídá dennû mnohokrát,
záleÏí jen na nás, jak s nimi budeme hospodaﬁit
a co pustíme ven.
AÏ si uvûdomíme, Ïe za sebe zodpovídáme zase
jen my sami, moÏná ubude zbyteãn˘ch starostí.
O zamûstnání, bydlení, pohodu v rodinû. Ubude
náv‰tûv a stíÏností na úﬁadech, pﬁestupkov˘ch komisích a soudech. Pﬁibude lep‰í ekonomické zaji‰tûní a moÏná i spokojenost.
Já vím, Ïe je to tûÏké, nûkdy se zdá, Ïe i nemoÏné. Ale chce to jediné: CHTÍT. Pﬁedci ﬁíkají,
kdyÏ se chce, v‰echno jde. Kolik novoroãních
pﬁedsevzetí vzalo za své jen pro to, Ïe se nám
nechtûlo je splnit. O kolik kil jsme mohli zhubnout, u‰etﬁit na cigaretách a jin˘ch zlozvycích,
mohli jsme víc vydûlávat a nekazit svou blbou
náladou klima.
TakÏe, byÈ se nejãastûji pﬁeje zdraví, ‰tûstí,
klid a rodinná pohoda, já Vám pﬁeju jediné:

CHTùJTE! Prohlédnûte a zmapujte své moÏnosti
a chtûjte nûco zmûnit k lep‰ímu. Tak bude líp.
Vám i okolí.

Z jednání orgánÛ mûsta
Nezahálely ani orgány mûsta. Mezi svátky se
se‰la Rada mûsta, aby naposled korigovala hospodaﬁení rozpoãtov˘m opatﬁením ã. 5.
16. ledna 2014 na svém 63. zasedání Rada
projednala harmonogram a program Hlavních
bodÛ sv˘ch schÛzí v roce 2014, projednala pﬁípravy jiÏ 24. Obecního bálu, kter˘ se letos koná
v pátek 21. 2. 2014 a na kter˘ Vás srdeãnû zveme. Radní projednali Ïádost poﬁadatelÛ Vala‰ské
rallye, která se pojede v sobotu 5. 4. 2014
a schválili ji za dodrÏení nûkolika podmínek.
RM schválila v˘zvu, zadávací dokumentaci a komisi pro otevírání obálek veﬁejné zakázky malého
rozsahu na dodávku oken bytov˘ch domÛ Baﬁiny 814—815 a 818—819. Radní schválili zámûr
pronajmout
prostory
pro
podnikání:
2 v objektu Kulturního domu vãetnû Obecní
hospody (viz podmínky na jiném místû) a 3
místnosti v Domû sluÏeb. Radní také schválili
2 nájemníky mûstsk˘ch bytÛ. Rada podpoﬁila
Ïádost ﬁeditelky Z· a M· ·tramberk na podání
Ïádosti akce „Modernizace jazykové uãebny
v Z· ·tramberk“ za cca 970 tis. Kã, kter˘ má b˘t
pokryt z 85 % ze zdrojÛ EU. Jak název vypovídá, prostﬁedky mají slouÏit ke zkvalitnûní v˘uky cizích jazykÛ na na‰í základní ‰kole. Toto doporuãení Rady mûsta by mûlo schválit Zastupitelstvo, které se schází v mimoﬁádném termínu
22. 1. 2014 k projednání tohoto jediného bodu.
Dne‰ní podûkování patﬁí na‰í obãance paní
NadûÏdû Byrtusové ze zdravotnické prodejny
Nov˘ Jiãín, která darovala zdravotnick˘ materiál
Mûstské policii ·tramberk.
Také je tﬁeba podûkovat paní ﬁeditelce Z·
Mgr. Havlíkové a ﬁídící uãitelce M· Baﬁiny paní
Jurákové za operativní zaji‰tûní provozu odlouãeného pracovi‰tû M· pro 13 dûtí v ZU· Baﬁiny,
které je v provozu od 6. 1. 2014.
V leto‰ním lednu nás navÏdy opustilo pár bájeãn˘ch lidiãek z na‰eho mûsta (Svatopluk Kramoli‰, Marie Jiﬁíãková, Helena VáÀová), kteﬁí
nám budou chybût. AÏ opadne zármutek, kter˘
jejich odchod provází, zkusme napodobit jejich
pozitivní pﬁístup k Ïivotu. Tﬁeba i tím, Ïe se aktivnû zapojíme do veﬁejného Ïivota, nenecháme
se odradit v‰edními trampotami a nebudeme jej
sobû ani jin˘m komplikovat.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Oznámení o zámûru pronájmu prostor slouÏících podnikání
Mûsto ·tramberk v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní a usnesením ã. 63/1155/1 Rady mûsta ·tramberka ze dne 16. 1. 2014
zvefiejÀuje zámûr mûsta pronajmout za níÏe uveden˘ch podmínek prostory slouÏící podnikání, které se nacházejí v budovû s ã. p. 10 (stavba obãanského vybavení) umístûné na pozemku parc. ã. 14, ulice Námûstí, v obci a k. ú. ·tramberk.
Prostory slouÏící podnikání sestávají ze:
• 4 místností (restaurace, pﬁípravna, 2× sklad) o celkové v˘mûfie 93,91 m2 podlahové plochy
• spoleãn˘ch prostor (schodi‰tû, zádveﬁí, chodba) v rozsahu 100 % v˘mûry jejich podlahové
plochy, tj. 16,51 m2 podlahové plochy
• spoleãn˘ch prostor (ãást haly, sociální zaﬁízení) v rozsahu 50 % v˘mûry jejich podlahové
plochy, tj. 47,16 m2 podlahové plochy
Nájemné z prostor slouÏících podnikání je stanoveno jako roãní sazba za 1 m2 podlahové plochy ve v˘‰i 540 Kã + sazba DPH ve v˘‰i dle zákona (pouze u plátcÛ DPH). Pro OSVâ s trval˘m bydli‰tûm ve mûstû ·tramberku se tato sazba násobí koeficientem 0,75.
Nájemné pﬁi souãasné sazbû ãiní 7091 Kã/mûsíc bez DPH. Nájemné je kaÏdoroãnû v mûsíci
bfieznu nav˘‰eno o míru inflace vyhlá‰enou âSÚ za pfiedcházející rok.
Nájemce je povinen dále hradit náklady za sluÏby spojené s nájmem — spotﬁeba plynu,
dodávka tepla a teplé vody, vodné a stoãné, pau‰ální platba za sluÏby spojené s provozováním
WC, spotﬁeba elektrické energie na základû smlouvy uzavﬁené s dodavatelem.
Prostory slouÏící podnikání jsou bez vnitﬁního vybavení.
Úãel nájmu: hostinská ãinnost
Pﬁedpokládan˘ termín vzniku nájmu: 03/2014
Doba nájmu: na dobu urãitou 5 let. Smlouva bude automaticky prodlouÏena za stejn˘ch podmínek vÏdy o dal‰í rok, nejv˘‰e v‰ak po dobu 5 let, pokud kterákoli smluvní strana písemnû nesdûlí
v termínu do 31. 1. daného roku druhé smluvní stranû, Ïe na prodlouÏení smlouvy nemá zájem.
Nájemce bude povinen vyjít vstfiíc poÏadavkÛm pronajímatele pfii zaji‰Èování kulturních a spoleãensk˘ch akcích pofiádan˘ch pronajímatelem. Nájemce bude bezúplatnû poskytovat pronajímateli v jím poÏadovaném termínu prostory ve sjednaném rozsahu.
Akce budou nájemci hlá‰eny minimálnû 30 dnÛ pfiedem.
Pﬁi podpisu nájemní smlouvy sloÏí nájemce kauci ve v˘‰i tﬁímûsíãního nájemného.
Îádost o pronájem prostor slouÏících podnikání musí obsahovat:
➢ identifikaãní údaje Ïadatele (jméno a pﬁíjmení, Râ, trvalé bydli‰tû, tel. a emailov˘ kontakt
nebo název právnické osoby, Iâ, DIâ — je-li pﬁidûleno, místo nebo sídlo podnikání,
tel. a emailov˘ kontakt)
➢ podpis (pﬁípadnû razítko, pokud jej právnická osoba pouÏívá)
Îadatel spolu se Ïádostí o pronájem prostor slouÏících podnikání pﬁedloÏí:
➢ jednoduch˘ podnikatelsk˘ zámûr
➢ Ïivnostensk˘ list / v˘pis z obchodního rejstﬁíku
➢ v˘pis z rejstﬁíku trestÛ
➢ doklad o bezdluÏnosti
➢ reference
Termín pro odevzdání Ïádostí o pronájem prostor slouÏících podnikání vãetnû náleÏitostí v˘‰e
uveden˘ch je stanoven do 10. 2. 2014 do 17. 00 hod.
Adresa pro doruãení:
Mûsto ·tramberk, Mûstsk˘ úﬁad ·tramberk, podatelna, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk
O uzavﬁení nájemní smlouvy rozhodne Rada mûsta ·tramberka.
Rada mûsta ·tramberka nebude akceptovat Ïádosti od ÏadatelÛ, kteﬁí mají vÛãi mûstu
·tramberku finanãní závazek po splatnosti.
BliÏ‰í informace získáte na MÚ ve ·tramberku, úseku správy majetku mûsta, rozvoje a investic
(p. Filipová, 558 840 615, 733 535 413).
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Oznámení o zámûru pronájmu prostor slouÏících podnikání
Mûsto ·tramberk v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní a usnesením ã. 63/1157 Rady mûsta ·tramberka ze dne 16. 1. 2014
zvefiejÀuje zámûr mûsta pronajmout za níÏe uveden˘ch podmínek prostory slouÏící podnikání, které se nacházejí v 1. NP budovy s ã. p. 820 (stavba obãanského vybavení) umístûné
na pozemku parc. ã. 389/1, ulice NádraÏní, v obci a k. ú. ·tramberk, a to:
I. Prostory slouÏící podnikání sestávající z:
• 1 místnosti ã. 3 o celkové v˘mûfie 42 m2 podlahové plochy
• spoleãn˘ch prostor (schodi‰tû, chodba, sociální zafiízení) v rozsahu 16,66 % v˘mûry jejich podlahové plochy, tj. 13,20 m2 podlahové plochy
II. Prostory slouÏící podnikání sestávající z:
• 1 místnosti ã. 4 o celkové v˘mûfie 42 m2 podlahové plochy
• spoleãn˘ch prostor (schodi‰tû, chodba, sociální zaﬁízení) v rozsahu 16,66 % v˘mûry jejich
podlahové plochy, tj. 13,20 m2 podlahové plochy
III. Prostory slouÏící podnikání sestávající z:
• 1 místnosti ã. 5 o celkové v˘mûfie 37,92 m2 podlahové plochy
• spoleãn˘ch prostor (schodi‰tû, chodba, sociální zafiízení) v rozsahu 16,66 % v˘mûry
jejich podlahové plochy, tj. 13,20 m2 podlahové plochy
Nájemné z prostor slouÏících podnikání je stanoveno jako roãní sazba za 1 m2 podlahové plochy ve v˘‰i 540 Kã + sazba DPH ve v˘‰i dle zákona (pouze u plátcÛ DPH). Pro OSVâ s trval˘m bydli‰tûm ve mûstû ·tramberku se tato sazba násobí koeficientem 0,75.
Nájemné je kaÏdoroãnû v mûsíci bﬁeznu nav˘‰eno o míru inflace vyhlá‰enou âSÚ za pﬁedcházející rok.
Nájemce je povinen dále hradit náklady za sluÏby spojené s nájmem.
Prostory slouÏící podnikání jsou bez vnitﬁního vybavení.
Doba nájmu: na dobu neurãitou
Pﬁi podpisu nájemní smlouvy sloÏí nájemce kauci ve v˘‰i tﬁímûsíãního nájemného.
Îádost o pronájem prostor slouÏících podnikání musí obsahovat:
➢ identifikaãní údaje Ïadatele (jméno a pﬁíjmení, Râ, trvalé bydli‰tû, tel. a emailov˘ kontakt
nebo název právnické osoby, Iâ, DIâ — je-li pﬁidûleno, místo nebo sídlo podnikání, tel.
a emailov˘ kontakt)
➢ úãel nájmu (pﬁedmût podnikání)
➢ podpis (pﬁípadnû razítko, pokud jej právnická osoba pouÏívá)
Îadatel spolu se Ïádostí o pronájem prostor slouÏících podnikání pﬁedloÏí:
➢ Ïivnostensk˘ list / v˘pis z obchodního rejstﬁíku
Adresa pro doruãení:
Mûsto ·tramberk, Mûstsk˘ úﬁad ·tramberk, podatelna, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk
O uzavﬁení nájemní smlouvy rozhodne Rada mûsta ·tramberka.
Rada mûsta ·tramberka nebude akceptovat Ïádosti od ÏadatelÛ, kteﬁí mají vÛãi mûstu
·tramberku finanãní závazek po splatnosti.
BliÏ‰í informace získáte na MÚ ve ·tramberku, úseku správy majetku mûsta, rozvoje a investic
(p. Filipová, 558 840 615, 733 535 413).
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Informace pro občany
Platba místního poplatku za komunální odpad pro fyzické osoby v roce 2014
Je upravena obecnû závaznou vyhlá‰kou
ã. 2/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ.
Poplatník:
a) fyzická osoba,
01. která má v obci trval˘ pobyt,
02. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizincÛ na území âeské republiky povolen trval˘ pobyt nebo pﬁechodn˘ pobyt na
dobu del‰í neÏ 90 dnÛ,
03. která podle zákona upravujícího pobyt cizincÛ na území âeské republiky pob˘vá
na území âeské republiky pﬁechodnû po
dobu del‰í 3 mûsícÛ,
04. které byla udûlena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo doãasná ochrana podle zákona upravujícího
doãasnou ochranu cizincÛ,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinn˘ dÛm, ve kter˘ch není hlá‰ena k pobytu Ïádná fyzická osoba; má-li ke
stavbû urãené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
spoleãnû a nerozdílnû, a to ve v˘‰i odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Sazba poplatku:
V roce 2014 se dle obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta ã. 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ zÛstává v˘‰e poplatku na
480 Kã/osoba/ kalendáfiní rok.
Za stavbu urãenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinn˘ dÛm kde není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná osoba je platba
480 Kã/objekt/kalendáfiní rok.
Splatnost poplatku:
Poplatník uhradí poplatek takto:
• v roãní splátce 480 Kã do 28. 2. 2014
• v pololetních splátkách ve v˘‰i 240 Kã a to
první splátka do 28. 2. 2014, druhá do
30. 6. 2014.

Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem nebo jeho zákonn˘m zástupcem vãas nebo ve
správné v˘‰i, vymûﬁí mu správce poplatku poplatek platebním v˘mûrem. Vãas nezaplacen˘
nebo neodveden˘ poplatek nebo ãást tohoto
poplatku mÛÏe správce poplatku zv˘‰it aÏ na
trojnásobek.
ZpÛsob platby poplatku:
• hotovû na pokladnû Mûstského úﬁadu ve
·tramberku
• bezhotovostnû ã. ú. 19–1765166349/0800,
s. s. 1340, v. s. — kaÏd˘ poplatník má svÛj
v. s., do jednoho pfiíkazu lze uvést v poznámce více v. s. Lze zjistit na E-mailu zivotni.prostredi@stramberk.cz,
tel. 558 840 609.
Je-li poplatník v dobû vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletil˘, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonn˘
zástupce spoleãnû a nerozdílnû. Nezaplatí-li
poplatek poplatník nebo jeho zákonn˘ zástupce, vymûﬁí mûstsk˘ úﬁad poplatek jednomu z nich.
Osvobození od poplatku:
1) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou k individuální rekreaci, ve kterém není hlá‰ena k pobytu Ïádná fyzická
osoba, pokud má ohlá‰ené místo pobytu na
území mûsta ·tramberka,
b) fyzická osoba dle ãlánku 2, odst. 1 po dobu
prokázaného pobytu v zahraniãí v délce trvání 6 a více mûsícÛ v daném roce (pracovní, studijní pobyt),
c) fyzická osoba pﬁihlá‰ená k pobytu na adrese: Námûstí 9, ·tramberk, která je souãasnû pﬁíjemcem dávek pomoci v hmotné nouzi
po dobu nejménû 3 po sobû jdoucích mûsícÛ v kalendáﬁním roce,
d) fyzická osoba dlouhodobû pob˘vající (alespoÀ 3 po sobû jdoucí mûsíce v kalendáﬁním
roce) v ústavech sociální péãe, dûtsk˘ch domovech, domovech dÛchodcÛ, domovech
pro seniory, nemocnicích,
e) fyzická osoba dlouhodobû pob˘vající (alespoÀ 6 po sobû jdoucích mûsícÛ v kalendáﬁním roce) ve v˘konu trestu odnûtí svobody,
2) DÛkazními prostﬁedky osvûdãujícími skuteãnost zakládající osvobození od poplatku
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podle odst. 1 písm. b) se pro úãely této vyhlá‰ky rozumí zejména pracovní povolení,
pracovní smlouva, potvrzení o studiu v zahraniãí, potvrzení zamûstnavatele, pojistná
smlouva o cestovním poji‰tûní uzavﬁená
s poji‰Èovnou anebo doklad poji‰Èovny
o úhradû cestovního poji‰tûní, doklad prokazující náklady spojené s bydlením v zahraniãí.
JestliÏe pominou dÛvody, pro které byl poplatník od poplatku osvobozen, je poplatník
tuto skuteãnost povinen do 15 dnÛ oznámit
správci poplatku.
Pfieplatek na poplatku:
• pﬁeplatek se vrací dle zákona ã. 280/2009
Sb., daÀov˘ ﬁád, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ pouze na Ïádost poplatníka
• pﬁeplatek v pﬁípadû úmrtí poplatníka je
souãástí dûdického ﬁízení

Svoz odpadÛ v roce 2014
Svoz komunálních odpadÛ pro obãany bude
dále probíhat kaÏdou sudou stﬁedu tj.:
8. a 22. ledna, 5. a 19. února, 5. a 19. bfiezna,
2., 16. a 30. dubna, 14. a 28. kvûtna,
11. a 25. ãervna, 9. a 23. ãervence, 6. a 20.
srpna, 3. a 17. záfií, 1., 15. a 29. fiíjna, 12.
a 26. listopadu, 10. a 24. prosince 2014.
Svoz velkoobjemového odpadu:
Jarní svoz — pracovníky technické správy
Stanovi‰tû sbûru odpadu — pozor, do‰lo
k úpravû míst:
Pondûlí 28. dubna Baﬁiny — u garáÏí, Kozina
— u nádob na tﬁídûn˘ odpad
Úter˘ 29. dubna Paneláky — pﬁed ã. p. 803 —
805, DráÏné — u b˘valého obchodu
Stﬁeda 30. dubna NádraÏní ulice — malé kor˘tko, Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Pondûlí 5. kvûtna Zauliãí — u staré po‰ty,
Námûstí — pod penzionem Stará ‰kola
Úter˘ 6. kvûtna Dolní ulice — u Klime‰Û
Stﬁeda 7. kvûtna Hornychovice — ve dvoﬁe,
Závi‰ická ulice — u nádob na tﬁídûn˘ odpad
Pondûlí 12. kvûtna Libotín — finské domky
13.00 — 14.00 hodin, Libotín — BUS — toãna
+ paseky u transformátoru 14.00 — 16.00 hodin
Podzimní svoz 19. a 20. záfií 2014 firmou AVE
Svoz nebezpeãného odpadu firmou AVE
(místa budou upfiesnûna ve ·N):
Jarní svoz: 11. a 12. dubna 2014
Podzimní svoz: 3 a 4. fiíjna 2014

Sbûr elektroodpadu — kontejner na velké
elektrospotﬁebiãe otevﬁen u oddûlení TS na ul.
·ÀÛrková kaÏdé pondûlí od 14 — 16 hodin.
Kontejnery na malé elektrospotﬁebiãe jsou
umístûny na Baﬁinách (u Baﬁinky), u PanelákÛ na Palárnû, u Z·.
Tfiídûné odpady
Na území mûsta ·tramberka je na 17 hnízdech umístûno 18 kontejnerÛ na plast, 19
kontejnerÛ na papír, 15 kontejnerÛ na barevné sklo, 4 kontejnery na bílé sklo a 6 kontejnerÛ na nápojové kartony.
PLASTY — Ïlut˘ kontejner
Do kontejneru patfií: PET–lahve, plastové
ãisté kelímky a krabiãky, polystyren, mikrotenové sáãky, igelitové ta‰ky, obalové fólie,
plá‰tûnky, jiné plastové obaly nezneãi‰tûné
pÛvodním obsahem.
Do kontejneru nepatfií: podlahové krytiny
a plastové trubky, mastné a zneãi‰tûné obaly,
nádoby od olejÛ a chemikálií, gumové v˘robky a molitan, video a audiokazety, textilie
z umûl˘ch vláken, izolace elektrick˘ch kabelÛ, bakelit.
Vytﬁídûné PET lahve se pouÏívají pro v˘robu
polyesterov˘ch vláken (v˘roba tepelné izolace, rouno pro zimní bundy, pro v˘robu textilií). Ostatní vytﬁídûné plasty slouÏí pro v˘robu dlaÏdic, plastov˘ch oken, laviãek, kanceláﬁského vybavení, pﬁepravek.
PAPÍR — modr˘ kontejner
Do kontejneru patfií: noviny a ãasopisy, balicí
papír, se‰ity a knihy bez vazby, papírové obaly nezneãi‰tûné pÛvodním obsahem, kartón
a lepenkov˘ kartón (napﬁ. krabice elektrick˘ch spotﬁebiãÛ, od obuvi, proloÏky od vajec
atd.), reklamní letáky.
Do kontejneru nepatfií: mokr˘, mastn˘ a zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘ papír (kopírák), voskov˘
a dehtov˘ papír, asfaltov˘ a pauzovací papír,
pytle od chemick˘ch látek (cement, vápno atd.)
Vytﬁídûn˘ papír se pouÏívá k v˘robû recyklovaného „‰edého“ papíru. Z nûj jsou dále
vyrábûny kartony, se‰ity, toaletní papír, obaly
na vajíãka atd.
BAREVNÉ SKLO — zelen˘ kontejner
Do kontejneru patfií: barevné sklo, barevné
láhve bez kovov˘ch a plastov˘ch uzávûrÛ, barevné tabulové sklo ãiré, barevné sklenûné
nádoby.
Do kontejneru nepatfií: Ïárovky a záﬁivky,
porcelán, keramika a kamenina, pokovované
sklo (zrcadla apod.), bezpeãnostní sklo s drátûnou v˘plní, TV obrazovky a monitory, auto-
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mobilová skla, kalené (tﬁí‰tivé) sklo, lepené
vícevrstvové sklo.
Sklenûn˘ odpad se pﬁedává zpracovatelÛm,
kteﬁí jej pouÏívají jako druhotn˘ materiál pro
v˘robu obalového skla.
BÍLÉ SKLO — bíl˘ zvonov˘ kontejner
Do kontejneru patfií: bílé sklo, bílé láhve bez
kovov˘ch a plastov˘ch uzávûrÛ, bílé tabulové
K ãiré, bílé sklenûné nádoby.
sklo
Do kontejneru nepatfií: Ïárovky a záﬁivky,
porcelán, keramika a kameni na pokovované
sklo (zrcadla apod.), bezpeãnostní sklo s drátûnou v˘plní, TV obrazovky a monitory, automobilová skla, kalené (tﬁí‰tivé) sklo, lepené
vícevrstvové sklo.
Sklenûn˘ odpad se pﬁedává zpracovatelÛm,
kteﬁí jej pouÏívají jako druhotn˘ materiál pro
v˘robu obalového skla.

Bioodpady:
Na katastru mûsta je v mûsících duben — listopad umístûno 28 hnûd˘ch kontejnerÛ
o objemu 990 l na 16 místech. Velk˘ kontejner na bioodpad je umístûn u místního hﬁbitova. Tyto odpady konãí na kompostárnû
firmy ASOMPO a.s.
Kontejner na biologicky nerozloÏiteln˘
odpad je umístûn také u místního hﬁbitova,
tento odpad konãí na skládce.
Kontejner na textil:
Na katastru jsou umístûny tﬁi kontejnery na
textil: u Z· ·tramberk (bude se stûhovat
k technické správû na ·ÀÛrkovu), u PanelákÛ
na Palárnû a u ZU· na Baﬁinách.
Mgr. Radka Krysová, úsek ÎP

Nakládání
V s odpady právnick˘ch osob nebo fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch k podnikání
Vzhledem k tomu, Ïe pÛvodcem Ïivnostenského odpadu není obec, ale právnické osoby a fyzické
osoby oprávnûné k podnikání, mají ze zákona o odpadech povinnosti uvedené v tabulce níÏe.
Podnikatelé mohou dle § 17 odst. 6 zákona o odpadech vyuÏívat systému zavedeného obcí
nebo
uzavﬁít smlouvu pﬁímo se svozovou firmou.
O
Obecní úﬁad mÛÏe provést kontrolu a dle § 66 odst. 1 zákona o odpadech uloÏit pokutu do
v˘‰e 300 000 Kã, pokud podnikatelé vyuÏívají systém obce bez písemné smlouvy. Toto vyuÏívání se t˘ká i tﬁídûného odpadu.
Ceny za svoz odpadÛ na základû smlouvy s Mûstem ·tramberk jsou srovnatelné a mnohdy
niÏ‰í neÏ mají jiná mûsta a organizace. Mûsto ·tramberk navíc nesváÏí pouze komunální
odpad, ale podnikatelé mohou vyuÏívat i kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad, vyuÏívat svozÛ nebezpeãného
a velkoobjemového odpadu.
R
Rada mûsta schválila dne 16. ledna 2014 novou tabulku s cenami za mnoÏství nádob a ãetnost svozÛ. V roce 2014 vycházíme vstﬁíc podnikatelÛm, kteﬁí mají pouze malé mnoÏství odpadÛ, jeÏ nepodléhají zkáze (napﬁ. kanceláﬁské práce) a mÛÏe b˘t uzavﬁena smlouva na svoz
1× mûsíãnû. Dále umoÏníme uzavﬁení smlouvy pouze na vyuÏívání nádob na tﬁídûn˘ odpad,
pokud mají podnikatelé smlouvu se svozovou firmou pouze na odvoz komunálního odpadu.
Základní
právní
norma pro
oblast
nakládání s
odpady

Základním právním p"edpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon '. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném zn!ní. Ten stanoví, %e právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávn#ná k podnikání je p"vodcem odpad" a jako taková má "adu povinností,
nap"íklad p"edcházení vzniku odpad$, v p"ípad! vyprodukování odpad$ p"i
podnikatelské #innosti zajistit p"ednostn! jejich vyu&ití (recyklace, regenerace),
p"ípadn! odstran!ní (spalování, skládkování apod.) zp$sobem, kter' neohro&uje lidské
zdraví a &ivotní prost"edí a nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zp$sobem
stanoven'm tímto zákonem a ostatními právními p"edpisy vydan'mi na ochranu
&ivotního prost"edí (zákon o odpadech v § 16 uvádí "adu dal%ích povinností).

D"le%ité
povinnosti

Ze zákona o odpadech vypl'vá, &e jako p$vodce odpad$ je podnikatel povinen zajistit,
aby s ve%ker'mi odpady, které vyprodukuje p"i své podnikatelské #innosti, tedy i
sebemen%ími (nap". i s obaly od sva#in, pou&it'mi obálkami apod.), bylo nakládáno dle
zákona o odpadech a souvisejících právních p"edpis$. Je tedy povinen odpady
shroma&.ovat ut"íd!né podle jednotliv'ch druh$ a kategorií. Své odpady
smí odevzdávat jen osobám oprávn#n!m k nakládání s nimi a kdykoliv p"i kontrole
·tramberské novinky 6

oprávn!n'mi orgány musí prokázat, jak'm zp$sobem se sv'mi odpady nalo&il.
P$vodce nebezpe#n'ch odpad$ zjistí pot"ebné informace na p"íslu%ném orgánu státní
správy (odbor &ivotního prost"edí MÚ Kop"ivnice).
Dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech jsou p$vodci povinni vést pr"b#%nou evidenci o
odpadech a zp"sobech nakládání s nimi. V p"ípad!, &e produkují nebo nakládají s
více ne& 100 kg nebezpe#n'ch odpad$ za kalendá"ní rok nebo s více ne& 100 t
ostatních odpad$ za kalendá"ní rok, jsou p$vodci povinni podat elektronicky hlá%ení o
druzích, mno&ství odpad$ a zp$sobech nakládání s nimi do 15. února následujícího
roku prost"ednictvím ISPOP (Integrovaného systému pln!ní ohla%ovacích povinností).
Sankce

Pokud p"vodce poru)í n#kterou ze sv!ch povinností, vystavuje se nebezpe'í
postihu, a to ze strany:
" obecního ú"adu, kter' m$&e ulo&it fyzické osob! oprávn!né k podnikání nebo
právnické osob! pokutu do v'%e 300 000 K#, která nemá zaji%t!né vyu&ití
nebo odstra-ování odpad$ v souladu se zákonem o odpadech a která vyu&ívá
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné
smlouvy s touto obcí.
" (eské inspekce &ivotního prost"edí nebo obecního ú"adu obce s roz%í"enou
p$sobností, která m$&e ulo&it pokutu a& do v'%e 1 000 000 K# za r$zná
poru%ení povinností vypl'vajících ze zákona o odpadech (§66 zákona o
odpadech).

PoÏární bezpeãnost na plesech a akcích
s vût‰ím poãtem osob
KaÏdoroãnû koncem ledna zaãíná spoleãenská sezóna plesÛ a jin˘ch velk˘ch spoleãensk˘ch událostí. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bychom rádi organizátorÛm takov˘ch akcí pﬁipomnûli nûkteré povinnosti vypl˘vající poﬁadatelÛm a organizátorÛm z platné právní
úpravy.
KaÏdá akce, aÈ uÏ se jedná o kulturní, spoleãenskou nebo sportovní, se mÛÏe konat jen
ve stavbách, které jsou k takovému úãelu urãeny, tj. ve stavbách, pro které byl pﬁi jejich
projektování a realizaci ﬁe‰en a zabezpeãen
dostateãn˘ poãet a kapacita únikov˘ch cest
a dal‰í poÏadavky poÏární bezpeãnosti, a které byly pro poﬁádání takov˘ch akcí zkolaudovány stavebním úﬁadem.
V prÛbûhu akce jsou organizátoﬁi popﬁ.
provozovatelé mimo jiné povinni zabezpeãit
pﬁedev‰ím dostatek trvale voln˘ch otevírateln˘ch únikov˘ch v˘chodÛ, dbát na jejich oznaãení, mít dostatek hasebních prostﬁedkÛ, pro‰kolené preventivní poÏární hlídky a poﬁadatele apod. V Ïádném pﬁípadû nesmí b˘t poãet
úãastníkÛ akce vût‰í, neÏ je hodnota stanovená v projektové dokumentaci. Pokud jsou navíc realizována vystoupení, pﬁi kter˘ch se
pouÏívá otevﬁen˘ oheÀ apod., musí organizátor provést dal‰í bezpeãnostní opatﬁení.
Striktnû je zakázáno plnûní balónkÛ plyny,
které ve smûsi se vzduchem tvoﬁí v˘bu‰nou

nebo hoﬁlavou smûs (napﬁ. vodík ãi acetylén).
Takto naplnûné balónky nesmí b˘t pouÏívány
ani jako v˘zdoba.
Povinnosti organizátorÛ akcí s vût‰ím poãtem osob (ve vût‰inû pﬁípadÛ jde o úãast více neÏ 200 osob) jsou uvedeny v Nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 4/2006, kter˘m se
stanoví podmínky k zabezpeãení poÏární
ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãastní vût‰í
poãet osob (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecnû závazn˘ch vyhlá‰kách obcí.
Dal‰í povinnosti organizátorÛ (provozovatelÛ) v˘‰e uveden˘ch akcí upravuje vyhlá‰ka
ã. 23/2008 Sb., o technick˘ch podmínkách
poÏární ochrany staveb, ve znûní vyhlá‰ky
ã. 268/2011 Sb. Pﬁíloha ã. 6 ãást B uvedené
vyhlá‰ky (v návaznosti na § 30 odst. 2) stanoví, Ïe nad místy, kudy unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromaÏìovacího prostoru nesmí b˘t pouÏity hoﬁlavé látky nebo látky, které pﬁi hoﬁení nebo
tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V pﬁípadû, Ïe prostor není urãen ke shromaÏìování vût‰ího poãtu osob, platí, Ïe v jin˘ch prostorech, urãen˘ch pro více neÏ 10
osob, nesmí b˘t pouÏity hoﬁlavé látky na více
neÏ 30 % plochy pod stropem, pﬁi ãemÏ tyto
nesmí b˘t instalovány v prostoru pﬁede dveﬁmi a za dveﬁmi a to v plo‰e odpovídající trojnásobku ‰íﬁky dveﬁí vymezené ãástí kruhu
k ose dveﬁí. RovnûÏ nad venkovním shromaÏ-
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ìovacím prostorem nesmí b˘t pouÏity hoﬁlavé
látky nebo látky, které pﬁi hoﬁení nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají.
Zde je nutné zdÛraznit, Ïe citovaná vyhlá‰ka je nadﬁazena naﬁízením kraje nebo obecnû
závazn˘m vyhlá‰kám obcí, které nemohou
stanovit niÏ‰í úroveÀ bezpeãnosti.
Organizátor akce, je také povinen nezahajovat akci pﬁi zji‰tûní nedostatkÛ v dodrÏování podmínek poÏární bezpeãnosti, které nelze
odstranit pﬁed jejím zahájením, akci pﬁeru‰it
a ukonãit pﬁi bezprostﬁedním nebezpeãí vzniku poÏáru a zejména v pﬁípadû znemoÏnûní
úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, Ïe organizátoﬁi akcí mají povinnost odpovídajícím zpÛsobem a v potﬁebném rozsa-

hu seznámit úãastníky akce i úãinkující se
stanoven˘mi opatﬁeními k zabezpeãení poÏární ochrany, zejména s vysmûrováním únikov˘ch cest, oznaãením únikov˘ch v˘chodÛ,
popﬁípadû vyznaãením zákazÛ kouﬁení nebo
kuﬁáck˘ch koutkÛ, umístûním hasicích pﬁístrojÛ apod. Úãastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.
Pokud se zúãastníte obdobné spoleãenské
akce, informujte se o základních bezpeãnostních opatfieních stanoven˘ch jejím organizátorem.
ChraÀte Ïivot a zdraví sebe a sv˘ch blízk˘ch.
Dagmar Bene‰ová

!"#$%!&'&($")&*&!"#$%!&'&($")&*&!"#$%!&'&($")&*&!"#$%!&'&($")&

DOMA BEZPEČNĚ

!

Zapojte se do ankety na www.cahd.cz, týkající se detektorů
! plynů
(hlásičů) požárů a &nebezpečných
… a můžete
VYHRÁT,
případně
i další
ceny.
! ! ! takový! detektor
!
!
! !
! zajímavé
!
! !
! !

! anketě
!
Více o
na http://www.cahd.cz/?page_id=835
(stránka
Ochrana
!
!
!
! proti !únikům !plynů
!
! a požárům)
!

Obnova
La‰ské nauãné stezky — námût na nauãnou procházku po okolí
!
MoÏná jste si v‰imli, Ïe tabule La‰ské na!
! !jiné. V prosinci 2013 do‰lo
uãné !stezky
jsou
po 10 letech
! k jejich obnovû.
Jsou umístûny na stejn˘ch místech, ale jejich
text je jin˘. Nezahlcuje jiÏ nyní mnoÏ!
stvím informací, odborn˘mi názvy ani latinou, pﬁesto &si i&lidé prahnoucí
po informacích
&&
& &
&
pﬁijdou na své. Je zde poutavá grafika, histo!
rické i souãasné fotografie, pod nadpisem Ví! Ïe... najdete spoustu zajímavostí vztahujíte,
cí! se k danému místu.
! Obnovu jsme provedli ve spolupráci s Kopﬁivnicí,
která také své tabule mûnila. Obû vût!
ve! — jak ‰tramberskou tak kopﬁivnickou obnovovala Actaea — spoleãnost pro pﬁírodu
a krajinu z Karlovic. Celá nauãná stezka má
16,7 km, z toho ve ·tramberku nachodíte
6 km a zastavíte se u 13 tabulí. Zaãít mÛÏete
u ‰tramberského vlakového nádraÏí a pokraãovat pﬁes Kotouã, kde své tabule opravila
Agentura ochrany pﬁírody a krajiny, pﬁes PlaÀavu, Horní Ba‰tu, Námûstí, Trúbu, Skálu
Rud˘ na Bílou Horu, pak k Pannû Marii a pﬁes
Kamenárku do botanické zahrady, kde mÛÏe-

te opût sejít k vlakovému nádraÏí. Nemáte-li
!
! po kopﬁivnické
!
! !
stále! dost, mÛÏete
se! vydat
ãásti na âerven˘ kámen.
KaÏdá ãást má svého prÛvodce, v Kopﬁivnici
je to autíãko a ve ·tramberku jasoÀ ãervenook˘. Pût zastavení (Bílá Hora, u Panny Marie,
& Kamenárka,
& botanická
&
& &zahrada a u& vlakového
&
!
nádraÏí ve ·tramberku) je spoleãn˘ch, setkají
se tedy i na‰i prÛvodci a sdûlují si dojmy z cesty.
Nejen na tabulích, ale i na nosiãích zahlodal zub ãasu. Byly natﬁeny, vala‰ské ‰indele
vymûnûny tak, aby mohly zase nûjakou dobu
nést informace o jedineãnosti, zajímavostech
a krásách, které v okolí máme.
V souãasné dobû vzniká k této stezce broÏura, kterou zpracovává na základû na‰ich
pﬁipomínek opût Actaea.
Chtûla bych podûkovat v‰em, kteﬁí pﬁi této
akci pomohli, zejména ãlenÛm komise ÎP, Jiﬁímu a Petru Kociánov˘m a Petru Pavlíkovi
za pﬁipomínky k pﬁírodovûdn˘m údajÛm, Annû Ra‰kové, Ale‰i Durãákovi a Josefu Adamcovi za podnûty k historick˘ch údajÛm.
Mgr. Radka Krysová, úsek ÎP
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P O D ù K O VÁ N Í O D N I K O L K Y
Ahoj tady Nikolka,
dûkuji moc Vám v‰em, kdo jste za mnou pfii‰li
v sobotu 11. ledna na zimní stadion v Kopfiivnici.
I díky Vám mÛÏu zase do lázní, kde pan doktor
bude domlouvat m˘m noÏiãkám, abych mohla
i já bûhat jako ostatní dûti.
Za to Vám v‰em posílám velké podûkování!!!
Va‰e Nikolka
a taky Tomá‰ a Mí‰a (rodiãe)

Kulturní dÛm nabízí

Struãné ohlédnutí za r. 2013
u JSDH ·tramberk
V uplynulém roce 2013 jednotka vyjíÏdûla
k 33 událostem. Z toho bylo 15 poÏárÛ,
11 technick˘ch pomocí, 5 ostatní pomoc (pomoc ZZS), 1 únik ropn˘ch produktÛ, 1 plan˘
poplach. Zasahovala na katastru mûst a obcí:
·tramberk, Kopﬁivnice, Fren‰tát p. R., Pﬁíbor,
Rybí, Îenklava a Veﬁovice.
Mezi nejvût‰í zásahy loÀského roku patﬁí
poÏár domu s peãovatelskou sluÏbou v Pﬁíboﬁe z ledna loÀského roku, v˘buch plynu v bytovém domû ve Fren‰tátû v únoru, poÏár garáÏe v rodinném domû ve Veﬁovicích a poÏár
ve sklepû rodinného domu v Rybí.
V prÛbûhu roku probûhly spoleãné v˘cviky
a cviãení s kolegy z JSDH Kopﬁivnice, které tak
navázaly na v˘bornou spolupráci zapoãatou
v roce 2012. V loÀském roce do‰lo zejména
díky dotacím a vstﬁícnému pﬁístupu
M. Ú. ·tramberk k investicím do obnovy techniky a vybavení, a to: hadice, v˘straÏné vesty
pro zásahy na pozemních komunikacích,
nastavovací Ïebﬁík na CAS32, páteﬁová deska,
svítilny (pﬁenosné i na helmy), motorová pila
s pﬁíslu‰enstvím a osobní ochranné prostﬁedky
pro hasiãe. Nového obutí v‰ech desíti kol se
doãkala CAS32/T138.
Od Moravskoslezského kraje jsme obdrÏeli
2 kompletní d˘chací pﬁístroje Dräger se dvûma
kusy náhradních lahví, 3 kusy ruãních
a 1 kus mobilního terminálu Matra (vysílaãky
pro síÈ Pegas HZS âR).
Podrobnûj‰í informace naleznete na
www.hasicistramberk.cz
Jifií Juraãák, velitel JSDH ·tramberk

Pro oÏivení pamûti si dovolujeme obãanÛm
·tramberka nabídnout kromû kulturních akcí také komerãní vyuÏití kulturního domu.
MÛÏete si pronajmout prostory KD pro poﬁádání jakékoliv soukromé ãi veﬁejné akce. Mûsto ·tramberk je plátcem DPH, proto jsou uvedené ceny uÏ s pﬁipoãítanou DPH. Sazebník
— www.stramberk.cz:
Pro spolky a spoleãenské organizace na území
mûsta je cena 50 % a pro dûti na ‰kolní akce nekomerãní je pronájem zdarma. Lze zapÛjãit také
ubrusy, cena se ﬁídí momentální poptávkou ãistírny.
Dovolujeme si vás upozornit na moÏnost zapÛjãení
dataprojektoru
120 Kã /akce
promítací plátno
100 Kã/akce
flipchartu (psací tabule)
60 Kã /akce
Podmínka zapÛjãení — akce konaná v kulturním
domû ve ·tramberku.

Inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách
Nabízíme pro ‰irokou veﬁejnost moÏnost
inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách. Toto
periodikum ãte kaÏd˘ ·tramberák a stává se
zdrojem informací pro obãany, kteﬁí potﬁebují opravit ãi zmodernizovat domek, byt, nabídnout své sluÏby aj. Inzerát velikosti A5 =
960 Kã, ½ A5 = 480 Kã, ¼ A5= 240 Kã, 1/8 A5
=120 Kã. MÛÏete podat i ﬁádkov˘ inzerát, jehoÏ cena je 18 Kã za ﬁádek. VyuÏijte této jedineãné pﬁíleÏitosti a nabídnûte prostﬁednictvím ·trambersk˘ch novinek své sluÏby. Kdo
neinzeruje — neví se o nûm, a jakoby nebyl.
Telefon: 558 840 616 nebo 739 310 187.
Email a.raskova@stramberk.cz
Anna Ra‰ková
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MIC poskytuje:
— veﬁejnû pﬁístupn˘ internet (1 stanice) —
zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû 2 stanice
— zdarma
— skenování, kopírovací a tiskové sluÏby
(kopírka s tiskárnou, DIN max. A3)
zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû tiskárna
a kopírka A4 — zpoplatnûná sluÏba
— ‰irok˘ sortiment prodeje pohlednic, propagaãních letákÛ, broÏur, reprezentativních knih, map a jin˘ch pﬁedmûtÛ vztahujících se k cestovnímu ruchu a mûstu
·tramberku, resp. regionu (triãka, ta‰ky,
mince, turistické známky, aj.)

— prodej vstupenek na akce poﬁádané na
území mûsta
— novû zaﬁazen katalog s prodejem zboÏí na
MIC a v MZB
Ceník sluÏeb:
Tisk — kopírování
A4 jednostrannû 2 Kã
A4 oboustrannû 5 Kã
A3 jednostrannû 5 Kã
A3 oboustrannû 10 Kã

Veﬁejn˘ internet
1 hod. 48 Kã
15 min. 12 Kã

Anna Ra‰ková

Městská knihovna informuje
V˘herci v˘tvarné soutûÏe Pravûká zvífiata
3. A

Krist˘na Miku‰ová
Amy Chvistková
Natálie Bajerová

4. A

Monika Klop‰toková
Jakub Balhárek
Krist˘na Sosíková

4. B

Tomá‰ KriÏan
Adéla Kvitová
Martin ·krabal

5. A

Mikulá‰ Bárta

SoutûÏe se zúãastnily obû mateﬁské ‰kolky. Dûti byly za své práce také odmûnûny sladkou pozorností.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Ze školy
PF 2014
PF 2014 V‰em dûtem, ÏákÛm, rodiãÛm
a pﬁátelÛm ‰koly pﬁejeme v roce 2014 pﬁedev‰ím hodnû zdraví, ‰tûstí, pohody, radosti
a úspûchÛ. Tû‰íme se na Vás!
Zamûstnanci Z· a M· ·tramberk

Den otevfien˘ch dvefií je za námi
Ve ãtvrtek 9. ledna 2014 se na na‰í ‰kole
uskuteãnila v rámci Dne otevfien˘ch dvefií
„Snûhulákova olympiáda“. Pro v‰echny bylo
pﬁipraveno zábavnû–soutûÏní odpoledne, do
kterého se zapojily pﬁedev‰ím pﬁed‰kolní dûti
se sv˘m doprovodem. Mil˘m pﬁekvapením je
vÏdy náv‰tûva b˘val˘ch ÏákÛ ‰koly.
Prohlídka ‰koly zaãínala hned u vchodu,
kde byli pﬁíchozí pﬁivítáni paní ﬁeditelkou
a panem zástupcem. Byli seznámeni s pﬁipra-

ven˘m programem a obdrÏeli plánek trasy,
soutûÏní tiket a letáãek s informacemi o ‰kole
a zápise. Následovala samotná prohlídka ‰koly,
na které náv‰tûvníky doprovázeli na‰i Ïáci
v roli prÛvodcÛ. SoutûÏních úkolÛ motivovan˘ch zimní olympiádou v Soãi bylo celkem
‰est. Na chodbû dûti malovaly, v uãebnû fyziky si vyzkou‰ely jednoduché pokusy, v poãítaãové uãebnû v˘ukové programy a na závûr
se mohly podívat do nové jazykové uãebny.
Pro v‰echny bylo pﬁipraveno ve ‰kolní jídelnû
malé obãerstvení s promítáním z akce „UkaÏ,
co umí‰“. Na závûr obdrÏeli v‰ichni soutûÏící
dáreãek a pﬁed‰koláci byli pozvání k zápisu do
prvních tﬁíd, kter˘ se uskuteãní na na‰í ‰kole
uÏ v pátek 24. ledna 2014.
Dûkuji moc v‰em zapojen˘m vyuãujícím
a ÏákÛm za hladk˘ a zdaﬁil˘ prÛbûh celé akce.
Mgr. ZdeÀka Havlíková
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V pátek 13. prosince 2013 probûhla na na‰í ‰kole konverzaãní soutûÏ v nûmeckém jazyce, které se zúãastnili Ïáci 9. roãníku —
Karolína Kﬁupalová, Adéla Novosadová, Tomá‰ Ra‰ka, Adam ·imela a Veronika Vaja˘ová.
Znalosti v‰ech zúãastnûn˘ch byly vyrovnané.
Do okresního kola, které probûhne poãátkem
února, nakonec postupuje Veronika Vaja˘ová
z 9. A. V‰em zúãastnûn˘m dûkuji a pﬁeji mnoho dal‰ích úspûchÛ v nûmeckém jazyce.
Mgr. Jana Milichová

vodovkárny i do budovy finální montáÏe. Lakovna je náv‰tûvníkÛm odepﬁena z dÛvodu
potﬁeby maximální ãistoty pﬁi této fázi v˘roby. Nejvût‰ím záÏitkem byla samozﬁejmû robotizovaná zaﬁízení, která plní úkony jako
svaﬁovaní, lisování a dal‰í. Ohromily nás
technologické vymoÏenosti, ale také celková
ãistota tohoto prostﬁedí. V‰em se prohlídka
velmi líbila, dozvûdûli jsme nové informace
a seznámili se s v˘robou automobilÛ.
Mimochodem, víte, Ïe zde za 1 minutu vyrobí 1 vÛz?
Adam ·imela, IX. B

Pfiíbûh obrazu

Hyde park

Taky se vám nûkdy stane, Ïe stojíte pﬁed v˘tvarn˘m dílem a v hlavû si vytváﬁíte pﬁíbûh
k danému obrazu? Z· Komenského v Bílovci
vyhlásila na toto téma v˘tvarnou soutûÏ. Îáci
6. a 7. tﬁíd na‰í ‰koly se do ní zapojili. V˘tvarnû ztvárnili dílo ãeského malíﬁe a poté
k nûmu sepsali pﬁíbûh. A byli úspû‰ní. Nikol
Marková (6. a) a ·tûpán Socha (7. a) se stali
finalisty této soutûÏe. 16. 1. 2014 se Nikol
osobnû zúãastnila slavnostního vyhodnocení
v sále ZU· Bílovec. Celá akce byla pﬁímo kulturním záÏitkem a propojila v‰echny oblasti
umûní. Bylo vystaveno 16 vyhodnocen˘ch
prací, ãetly se jednotlivé „pﬁíbûhy obrazu“
(odváÏná Nikolka jako jedna z mála si svÛj
pﬁíbûh pﬁeãetla sama) a v‰e bylo doplnûno
velmi zdaﬁil˘m hudebním programem. Ale
nejvût‰ím pﬁekvapením pro v‰echny byla
úãast pﬁedsedy poroty Jiﬁího SurÛvky. Jedná
se o souãasného v˘tvarného umûlce, jehoÏ dílo je zastoupeno i v Národní galerii v Praze.
Obohatil podobu ãeského umûní v oblasti
performance. Tento svérázn˘ umûlec (pﬁi‰el
i se sv˘m psem Emilem) pﬁedával finalistÛm
ceny a podepisoval diplomy.
Dûkuji dûtem za ochotu i nad‰ení pﬁi práci
a Nikol a ·tûpánovi blahopﬁejeme.
Martina Îáãková

Jedná se sice o známé místo na mapû Lond˘na, kde ãlovûk mÛÏe dávat najevo a hlasitû
svÛj názor na cokoliv, ale pro Ïáky 2. stupnû
se jednalo o konverzaãní soutûÏ na volné téma. Zúãastnili se tito Ïáci:
6. A — A. Purmenská, E. Kvitová, D. Hanáková, B. Marková
7. A — K. ·varcová, M. Baìurová, D. Dostálová
8. A — M. Miku‰, D. Zdaﬁil, A. Polá‰ek, P. Svobodová
9. B — A. ·imela, A. Novosadová
V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za chuÈ si poklábosit anglicky a pﬁeji hodnû zdaru ve ‰kolním
kole konverzaãní soutûÏe na zadaná témata
v lednu 2014.
Miroslava Adamcová

Konverzaãní soutûÏ v nûmeckém jazyce

Exkurze Hyundai
Dne 7. ledna 2014 jsme se my, Ïáci obou devát˘ch roãníkÛ, vydali na exkurzi do No‰ovic,
kde se od roku 2008 vyrábí automobily Hyundai. Po pﬁíjezdu jsme vstoupili do administrativní budovy, kde nás ãekala prÛvodkynû.
Zde jsme mûli moÏnost nahlédnout na jiÏ vyrobené automobily a v projekãní místnosti
sledovat krátk˘ film o vzniku nejen celého
komplexu HMMC, ale i automobilÛ. Potom
jsme obdrÏeli k zapÛjãení reflexní vestu,
ochranné br˘le a audio zaﬁízení pro poslech
v˘kladu vãetnû sluchátek. Následnû jsme nasedli do dvou „vláãkÛ“ a jeli vstﬁíc supermoderní továrnû. Tam jsme byli svûdky celé v˘roby a montáÏe. Od svitkÛ plechÛ po hotov˘
vÛz. Dostali jsme se do svaﬁovny, lisovny, pﬁe-

V˘znamné dny
V rámci EVVO si ve ‰kole pﬁipomínáme nûkteré v˘znamné dny z oblasti péãe a ochrany
Ïivotního prostﬁedí. Dûti ze 4. A kreslily ke
Dni bez aut, Mezinárodnímu dni zvíﬁat, diskutovaly o tom, jak, co a kdy je nutno nakupovat /Den bez nakupování/, kresbou vyjádﬁily
krásu hor / Mezinárodní den hor/. Pﬁipomenutí takov˘ch dnÛ je vÏdy pro na‰i tﬁídu pﬁíleÏitostí k zamy‰lení se nad kaÏdodenní skuteãností a propojením v˘uky s problémy
dne‰ního svûta.
Mgr. Jitka JalÛvková

Skuteãn˘ dárek
Pﬁem˘‰leli jste nûkdy o tom, co je to vlastnû dárek? Co má vyjádﬁit a ukázat, jestli má
jen udûlat radost nebo i pomoci? Tﬁída 4. A se
nad tûmito otázkami zamyslela, kdyÏ se dûti
rozhodovaly, co udûlat s penûzi z vánoãního
jarmarku. Martin mûl nápad, ãást z vydûlan˘ch penûz vûnovat na „skuteãn˘ dárek“ —
viz nadace âlovûk v tísni. Vybírali jsme, posuzovali a nakonec jsme se rozhodli pro nákup slepic do africké rodiny. Vûnovali jsme
250 Kã, pro nás malou ãástku, která v‰ak pomÛÏe jin˘m lidem zlep‰it své základní Ïivotní podmínky. Dûkuji v‰em dûtem z na‰í tﬁídy
a paní Mihálové za inspiraci a organizaãní pomoc.
Mgr. Jitka JalÛvková
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Okresní finále

Nové oddûlení M· Bafiiny

V úter˘ 14. 1. se na‰e mlad‰í dívky vydaly
na okresní finále, kam zaslouÏenû postoupily
po v˘born˘ch v˘sledcích ze základní ãásti.
V nároãné konkurenci 6 nejlep‰ích druÏstev
z celého okresu, se Ïákyním nedaﬁilo dlouho
vstﬁelit branku. Zlomov˘m okamÏikem byl závûr druhého zápasu se Z· Komenského Odry,
kdy soupeﬁ za stavu 1:0 pro ·tramberk dokázal
dvûma rychl˘mi góly otoãit zápas. Na‰e dûvãata tak pﬁi‰la o úãast v semifinále. Nakonec v‰ak
porazila 2:0 Z· Pohoﬁská Odry a získala páté
místo v okrese Nov˘ Jiãín.
V‰em dûvãatÛm dûkuji za reprezentaci ‰koly.
Mgr. Stanislav Pe‰

VáÏení rodiãe,
jsme moc rádi, Ïe se nám po nûkolikat˘denním úsilí podaﬁilo vyﬁídit a zajistit otevfiení dal‰ího oddûlení matefiské ‰koly Bafiiny,
které zahajuje svou ãinnost v pondûlí 6. ledna
2014 v prostorách ZU· ve ·tramberku, Baﬁiny 571.
Tímto vzniká odlouãené pracovi‰tû M· Baﬁiny, do kterého nastoupí 13 tﬁílet˘ch dûtí (tj. nejvy‰‰í povolená kapacita pro toto oddûlení),
které nebyly v kvûtnu loÀského roku z kapacitních dÛvodÛ pﬁijaty do stávajících dvou mateﬁsk˘ch ‰kol. Toto oddûlení bude i v budoucnu
slouÏit nejmlad‰ím zájemcÛm o pﬁijetí do ‰trambersk˘ch M·, protoÏe právû pro nejmen‰í
dûtí jsou zde vytvoﬁeny nejvhodnûj‰í podmínky.
Vûﬁíme, Ïe tuto iniciativu ocení pﬁedev‰ím
rodiãe pﬁijat˘ch dûtí. Podûkování patﬁí vedení mûsta za finanãní zaji‰tûní pﬁípravn˘ch
prací a provozních nákladÛ, pﬁedev‰ím pak
panu starostovi za iniciativu pﬁi v‰ech jednáních. Velké podûkování patﬁí technick˘m
sluÏbám mûsta a hlavnû v‰em nov˘m pracovníkÛm M·, kteﬁí zaji‰Èovali v‰echny úpravy
a úklid prostor v nové M·. Nejvût‰í díky ale
patﬁí paní Stáni Jurákové, vedoucí uãitelce
z M· Baﬁiny, za nadstandartní pracovní úsilí
mimo bûÏné pracovní povinnosti a za skvûlou
spolupráci pﬁi v‰ech pﬁípravách, jednáních,
organizaãních zaji‰tûních a nákupech pro nové oddûlení M·.
Mgr. ZdeÀka Havlíková, fieditelka ‰koly

Florbalov˘ sen ve ·tramberku
Florbal patﬁí mezi nejrychleji se rozvíjející
sporty na svûtû. Velmi populární je také u na‰ich ÏákÛ, kteﬁí se pravidelnû úãastní florbalov˘ch turnajÛ.
V uplynul˘ch 14 dnech se ov‰em podaﬁil
v‰em na‰im florbalistÛm nevídan˘ kousek,
kter˘ se Ïádné základní ‰kole v celém okrese
nepodaﬁil. V‰echna ãtyﬁi na‰e reprezentaãní
druÏstva postoupila do dal‰ích kol. Mlad‰í
chlapci a star‰í chlapci do okresního semifinále, mlad‰í a star‰í dûvãata rovnou do okresního finále.
Vûﬁím, Ïe i v dal‰ích bojích se bude v‰em
na‰im druÏstvÛm daﬁit a vybojují pro na‰i
‰kolu dal‰í skvûlé v˘sledky.
Mgr. Stanislav Pe‰

Ze sportu
Jarní ãást volejbalové sezóny se blíÏí
Po vánoãní pﬁestávce se místní volejbalisté
i volejbalistky opût vrhli do tréninku, aby
dobﬁe nastartovanou podzimní ãást sezóny
dovedli do co moÏná nejlep‰ího konce.
·tramberské Ïeny vstupují do druhé ãásti soutûÏe KP II. tﬁídy na prÛbûÏném prvním místû
a hned v úvodním utkání roku 2014, v sobotu
1. 3., hostí na domácí palubovce prÛbûÏnû druhé hráãky Slávie OU Ostrava. Jste srdeãnû zváni, první utkání zaãíná tradiãnû v 10 hodin.
Místní volejbalisté odehrají svá první jarní
utkání jiÏ bûhem února. Po vydaﬁeném dvojnásobném vítûzství v odloÏeném utkání, které se hrálo 15. 12. 2013 v Kozlovicích, patﬁí
muÏÛm prÛbûÏné 5. místo z celkem 9 úãastníkÛ KP II. tﬁídy. Urãitû by rádi ke stávajícím
25 bodÛm pﬁidali dal‰í a první moÏnost budou mít v sobotu 15. 2. 2014 v Metylovicích.
O t˘den pozdûji, v sobotu 22. 2., se pﬁedstaví na domácí palubovce v zápase se sousedem

z tabulky — PstruÏím. O prvním bﬁeznovém
víkendu pak zmûﬁí síly s dosavadním lídrem
soutûÏe na jeho palubovce v Palkovicích.
Domácí utkání muÏÛ i Ïen zaãínají vÏdy v 10
hodin, druhá utkání zpravidla kolem 12. hodiny. Jste srdeãnû zváni na v‰echna domácí utkání.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová

Judo
Leto‰ní kalendáﬁ judo soutûÏí otevﬁela soutûÏ ÏákÛ v âeské Tﬁebové. Utkalo se celkem
130 nadûjí âR, Polska a Slovenska. Za ·tramberk zde nastoupil do 42 kg star‰ích ÏákÛ
Adam Bajer. Zaãal velice dobﬁe. Porazil Koudu
z Baníku Ostrava a poté stejnû hladce BlaÏeje
z Fr˘dku – Místku. O vítûze skupiny nena‰el recept na Dziobka z Polska a postupujícího vítûze A skupiny dal‰ího Poláka Jaroszewskeho.
Pﬁes ve‰kerou snahu prohrál. Obsadil tak 3.
místo, které není na zaãátek roku aÏ tak ‰patné.
Josef ·tábl, trenér
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Oddíl kopané — Kotouã ·tramberk
V˘roãní ãlenská schÛze oddílu kopané
·tramberk, 15. 1. 2014, zasedací místnost
KD ve ·tramberku
V˘roãní schÛze ‰trambersk˘ch fotbalistÛ
probûhla podle pﬁipraveného scénáﬁe. V úvodu pﬁivítal jménem stávajícího v˘boru pan
Ondﬁej ·imíãek ãleny oddílu a seznámil je podrobnûji s programem schÛze. Zmínil zejména naléhavost volby nového v˘boru, jenÏ by
tak získal mandát od ãlenÛ oddílu pro dal‰í
nasmûrování ãinnosti ‰tramberské kopané.
Následnû pan Tomá‰ Dostál, jenÏ byl povûﬁen
doãasn˘m v˘konem funkce pﬁedsedy, seznámil pﬁítomné s hospodaﬁením oddílu, které se
pohybuje v kladn˘ch ãíslech a podûkoval
v‰em sponzorÛm a pﬁedstavitelÛm mûsta za
podporu. ZdÛraznil pﬁínos sponzorsk˘ch darÛ pro ekonomiku oddílu a vyjádﬁil pﬁesvûdãení, Ïe i nadále se povede udrÏet pﬁíjmovou
stránku bez vût‰ích v˘padkÛ, tak aby bylo pokryto fungování oddílu i v dal‰ím období.
V krátk˘ch hodnotících vstupech seznámili odpovûdní trenéﬁi a vedoucí jednotliv˘ch
druÏstev ostatní ãleny schÛze se situací ve
sv˘ch t˘mech. Pan Kvasniãka za druÏstvo

muÏÛ, pan Dostál za druÏstvo dorostu. O problémech spojen˘ch s druÏstvem ÏákÛ referoval pan Radek Petrá‰, jenÏ se dobrovolnû ujal
Ïákovského t˘mu do doby, neÏ se povede získat trenéra k tomuto t˘mu. Pan Petrá‰ vede
nejen druÏstvo ÏákÛ, ale zároveÀ i druÏstvo
Ïen. Je chvályhodné, Ïe se do práce pro oddíl
zapojili mladí trenéﬁi z ﬁad b˘val˘ch hráãÛ
·tramberka, tak jako napﬁíklad pan David
Balhárek, jenÏ pohovoﬁil o druÏstvu pﬁípravky,
u kterého pracuje jako trenér. Pan Slanina
zhodnotil situaci v druÏstvu Ïen, které je souãástí ‰tramberského oddílu jiÏ 20 let. Na závûr prezentace jednotliv˘ch t˘mÛ se pan Dostál je‰tû zmínil o fungování druÏstva ,,star˘ch,, pánÛ, kteﬁí jsou stále hráãsky fotbalovû aktivní.
Dal‰í bod programu byla volba ãlenÛ v˘boru
oddílu. V ní ãlenové dosavadního v˘boru získali podporu ãlenské schÛze a byli zvoleni do
nového v˘boru oddílu. Dal‰ím ãlenem v˘boru
byl zvolen pan David Balhárek. Nov˘m pﬁedsedou se stal pan Tomá‰ Dostál, sekretáﬁem
oddílu pan Radek Petrá‰ a jednatelem pan
ing. Emil Komaãka.

V souãasné dobû pracuje v˘bor oddílu ve sloÏení:

Tomá‰ Dostál
pfiedseda

Ladislav Slanina
ãlen v˘boru

Emil Komaãka
jednatel

Pfiemysl Kvasniãka
ãlen v˘boru

Radek Petrá‰
sekretáfi

Ondfiej ·imíãek
ãlen v˘boru

David Balhárek
ãlen v˘boru

Ladislav Slanina
za v˘bor oddílu Kotouã ·tramberk
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Podzimní ãást sezóny 2013 — 2014
druÏstva muÏÛ Kotouã ·tramberk
Jsme v polovinû sezóny. Na‰e pﬁání, pﬁed
zaãátkem bylo pohybovat se na ‰pici tabulky
a pokusit se o návrat do okresního pﬁeboru,
ze kterého jsme minulou sezónu sestoupili.
Z hlediska postavení v tabulce se dá ﬁíci, Ïe
muÏstvo tento cíl plní. Ov‰em vedení je to
velmi tûsné a v‰echny nás ãekají tûÏké zápasy
v jarní ãásti sezóny.
Ná‰ t˘m podával velice promûnlivé v˘kony.
Byly zápasy, které skonãily vysok˘mi v˘hrami, ale i zápasy ménû povedené, které nepﬁinesly pln˘ bodov˘ zisk. Jeden zápas se na‰emu muÏstvu vÛbec nevydaﬁil. Tím byl zápas
v Hodslavicích, kde jsme prohráli 1:3. Jak uÏ
jsem podotkl, v jarní ãásti sezóny se bude rozhodovat o koneãném umístûní. Doufám, Ïe se
nám podaﬁí pﬁipravit na finální ãást soutûÏe
tak , abychom se po ukonãení sezóny nacházeli na pﬁíãce nejvy‰‰í, která zaruãuje postup
do vy‰‰í soutûÏe.
Spoléháme také na na‰e fanou‰ky. Pﬁijìte
povzbudit své hráãe, svÛj t˘m. Ne nadarmo se
ﬁíká, Ïe dobﬁí fandové jsou dvanáct˘m hráãem t˘mu. Na‰e muÏstvo Vás potﬁebuje!
Pfiemysl Kvasniãka

Soupiska t˘mu muÏÛ
pro jarní ãást sezóny 2013 — 2014
Brankáﬁi:
Michal S˘kora
Pﬁemysl Hru‰kovsk˘
Obránci:
Pavel S˘kora
Daniel Socha
Luká‰ Lichnovsk˘
Luká‰ Pfneisl
Rostislav Barvík
Michal Masn˘
âestmír Barvík

Útoãníci
Jan Chovaneãek
Filip Dostál
Adam Palack˘
Daniel Poruba
Vojtûch Hatlapatka
Trenér:
Petr Jurák
Vedoucí muÏstva:
Pﬁemysl Kvasniãka
Spoleãenská rubrika

ZáloÏníci:
Filip Slanina
Jiﬁí Krupa
Miroslav Kubíãek
Jindﬁich Najsar
Patrik Svoboda
Miroslav Horák
Radek Enãev
Marek Milich

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ únor 2014
90 let

·indeláfiová Jarmila

89 let

VáÀová Milada

87 let

Sopuchová Irena

86 let

Hofová Mária

84 let

Svobodová ZdeÀka
Sopuchová Ludmila

83 let

Heãko Otmar
Hoffmann Miloslav

80 let

Stanislavová Ludmila
Kostelníková Marie

75 let

Hanzelka Jan
Fojtíková Dája

70 let

Kekrt Oldfiich

Zemfieli
Franti‰ka Hrabalová
Josef Matera

Inzerce
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392

• Koupím les (pfiíp. dfievo), louky, pole,

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

pastviny. Nad 1 ha. Platba v hotovosti.
Náklady na smlouvy, odhad atd. uhradím.
Solidní jednání. Tel: 732 210 288.
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Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na vernisáÏ v˘stavy
Jaroslav Michna

Toulky ·tramberkem
aneb ·tramberk oãima Jaroslava Michny
Fotografie, malby, fiezby
Mûstská galerie, ·tramberk
vernisáÏ v˘stavy sobota 8. 2. 2014 v 15.00 hodin
Mûstská galerie ãp. 456 (budova MIC), ·tramberk
Kontakt: 558 840 617, mic@stramberk.cz, www.stramberk.cz
Otevírací doba:
út — so 8:30—12:00 12:30—16:00, ne 10:00—12:00 12:30—15:00
Vstupné: dospûlí 20 Kã, dûti 10 Kã
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na vernisáÏ v˘stavy

Jaroslav Michna
Toulky ·tramberkem
aneb ·tramberko ãima Jaroslava Michny
Fotografie, malby, fiezby
Mûstská galerie, ·tramberk
8. 2. — 30. 3. 2014
Mûstská galerie ãp. 456 (budova MIC), ·tramberk
Kontakt: 558 840 617, mic@stramberk.cz, www.stramberk.cz
Otevírací doba:
út — so 8:30—12:00 12:30—16:00, ne 10:00—12:00 12:30—15:00
Vstupné: dospûlí 20 Kã, dûti 10 Kã
Divadelní spolky vás srdeãnû zvou na

Pfiedmasopustní rej s pozváním
na konãinov˘ ma‰karní bál
V sobotu 22. února 2014
Sraz masek pﬁed restaurací Palárna
v 15.00 hod.
Hlavní trasa:
Palárna, námûstí, restaurace Dallas.
Tradiãní pochování basy odslouÏíme
1. bfiezna na ma‰karním divadelním bále
v kulturním domû.
Srdeãnû zvou divadelníci, muzikanti,
hasiãi a skauti

Loutkové divadlo Perníkovka
uvádí:
pohádky starého divadla
Program na únor 2014
Hrajeme kaÏdou nedûli
02. 2. 10:00 — Ka‰párek sluhou u ãarodûje
09. 2. 10:00 — Ka‰párek sluhou u ãarodûje
14:00 — Malíãek, mal˘ syneãek
16. 2. 10:00 — Ka‰párek sluhou u ãarodûje
23. 2. 10:00 — Ka‰párek sluhou u ãarodûje
14:00 — Malíãek, mal˘ syneãek
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NA ÚNOR 2014
Nedûle 2. 2. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
JASMÍNINY SLZY
Komediální drama, USA, 98 min., pﬁístupn˘
Jasmine je elegantní, okouzlující a zh˘ãkaná
dáma, která má v‰e, naã si vzpomene. Její
zdánlivû idylické manÏelství s bohat˘m podnikatelem Halem i bezstarostn˘ Ïivot se v jedin˘ okamÏik rozpadnou na kousky. Jasmine
se stûhuje ke své sestﬁe Ginger, která má
skromn˘ byt v San Francisku. JenÏe útûk
z pohádkového stereotypu není tak jednoduch˘. Jasmine s nechutí pﬁijímá práci recepãní v zubní ordinaci, kde pﬁitahuje nechtûnou
pozornost svého ‰éfa.
V hl. rolích: Cate Blanchett a Alec Baldwin.
Film získal ocenûní zlat˘ globus 2014 za hlavní Ïenskou roli.
Nedûle 9. 2. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
MAFIÁNOVI
Komedie, USA, 111 min., titulky, pﬁístupn˘
Kdysi mûl v‰echny a v‰echno pod palcem. Ale
ãasy se mûní, b˘val˘ mafiánsk˘ boss Giovanni
Manzoni, jeho rázná manÏelka Maggie a jejich dvû dûti jsou za pﬁíkladnou spolupráci se
zákonem umístûni do programu na ochranu
Inzerce

svûdkÛ. Îít Ïivotem spoﬁádan˘ch obãanÛ se
jim pﬁíli‰ nedaﬁí. Zoufal˘ agent FBI Stansfield
je musí opût pﬁestûhovat, protoÏe mafiánské
klany zuﬁivû pátrají s jasn˘m cílem. A tak se
z nich tentokrát stávají Blakeovi a jejich nov˘m domovem je malé, ospalé mûsteãko Norman. V hl. rolích: Robert De Niro, Michelle
Pfeiffer a Tommy Lee Jones.
Nedûle 16. 2. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
P¤IJDE LETOS JEÎÍ·EK?
Romantick˘, âR — Mexiko, 100 min., pﬁístupn˘
Vánoãní ãas umí pﬁiná‰et podivuhodné pﬁíbûhy, vtipné historky i nostalgii. Pﬁijde letos
JeÏí‰ek? je pﬁíbûh dvou rodin, které se rozhodly,
Ïe Vánoce jsou prostû od toho, aby se konaly
dobré skutky, pﬁání se plnila za kaÏdou cenu,
a aby na zázraky vûﬁily nejen dûti. ·armantní
‰edesátník José se vrací po tﬁiceti letech
z emigrace v Mexiku do rodné Prahy. Podlehne totiÏ naléhání své mexické manÏelky Dolores. Ta vûﬁí, Ïe pro jejich dceru Penélope, která se marnû snaÏí otûhotnût, je poslední nadûjí zázrak, kter˘ by v pﬁedvánoãním ãase
mohlo splnit slavné PraÏské jezulátko V hlavní rolích: Josef Abrhám, Libu‰e ·afránková,
Václav Postráneck˘, Pavel KﬁíÏ, Danica Jurãová a dal‰í.
Nedûle 23. 2. 2014 v 18.30 vst. 60 Kã
LÍBÁNKY
Drama, âR — SR, 96 min., pﬁístupn˘ od 12 let
Líbánky se odehrávají v ãase dvou dnÛ svatební oslavy. Nevûsta a Ïenich Tereza a Radim
tvoﬁí pÛvabn˘ pár, navzdory tomu, Ïe oba jiÏ
pro‰li manÏelskou zku‰eností a odnesli si z ní
své ‰rámy. Tereza zklamané
srdce, Radim dospívajícího
syna. Jsou v‰ak odhodláni
zkusit to znovu a jsou pﬁesvûdãeni, Ïe tentokrát to vyjde. A zdá se, Ïe svatební
oslavy,
které
probíhají
v proslunûném dni v rodinném kruhu v sídle nevûstin˘ch rodiãÛ obklopeném
romantickou krajinou, budou skuteãnû nejkrásnûj‰ím
zaãátkem spoleãného Ïivota. V hlavních rolích: Anna
Geislerová a Stanislav Majer.
P¤IPRAVOVANÉ FILMY NA
MùSÍC B¤EZEN:
ROZKO· • ANGELIKA •
CIZÍ OBùD • VEJ·KA
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