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…z jednání rady
VáÏení spoluobãané,
neÏ se vrhneme do víru kaÏdodenních starostí, chceme vám popfiát, aby dvû jedniãky na
konci leto‰ního letopoãtu jako stráÏ stfieÏily vá‰
boj s nemocí, nezamûstnaností, nervy, s nedostatkem penûz ãi pochopení.
Rok zaãal ru‰nû. Jak jsme v závûru toho uplynulého vyz˘vali na vefiejn˘ch schÛzích, jednání
RM, ZM, v˘vûskách, web stránkách, v mimofiádn˘ch ·N i v tisku, zaãali jsme debatovat nad
konceptem rodícího se nového územního plánu. Zaãíná proces, kter˘ potrvá nejménû rok.
Máme za sebou speciální semináfi pro zastupitele, zamûstnance MÚ a aktivní obãany z odborn˘ch komisí RM a v˘borÛ ZM (5. 1. 2011),
probûhlo vefiejné projednávání 12. 1. 2011.
Na nich bylo vysvûtleno, Ïe stávající územní
plán z roku 1997 dosluhuje, Ïe ZM pfied 2,5 roky rozhodlo pofiídit ÚP nov˘, 14. 12. 2009
schválilo zadání pro KÚP a firma z v˘bûrového
fiízení, tj. Urbanistické stfiedisko Ostrava s.r.o.
zpracovala koncept ÚP tak, Ïe byl od 30. 11.
2010 k dispozici. Je v nûm vût‰ina vûcí fie‰ena
pro mûsto pfiínosnû, nûkteré návrhy jsou polemické a pár naprosto nepfiijateln˘ch. Bûhem
procesu projednávání mÛÏe vefiejnost a musí
ZM do nûho nûkolikrát vstoupit, aby po korekcích a vyfie‰ení v‰ech pfiipomínek byla schválena koneãná verze.
Ing. Bujno‰ková jako zástupce pofiizovatele
této dokumentace z MÚ Kopfiivnice, odbor stavebního fiádu, PP a ÚP ve své prezentaci pfiedstavila proces tvorby ÚP od zadání pfies tvorbu
KÚP, pfiipomínkování, pokyny, dal‰í projednávání ZM, vefiejnosti, krajsk˘m úfiadem, dotãen˘mi orgány a znovu vefiejností tak, aby ZM byla schválena koneãná verze cca v lednu 2012.
Pfiipomnûla, jak a kdo má podávat pfiipomínky,
a to písemnû na adresu: MûÚ Kopfiivnice, odbor
stavebního fiádu, ÚP a PP do 27. 1. 2011. Na závûr uvedla, které pfiipomínky jiÏ na tuto adresu
dorazily a seznámila s nimi pfiítomné. Poté zástupkynû zodpovûdného projektanta z USO Ing.
arch. Fusková pfiedstavila, jak se projektanti vyrovnali se zadáním mûsta, struãnû popsala KÚP

a spolu s kolektivem pfiedstavila nûkteré problémové ãi alternativnû navrÏené pasáÏe.
Pfiítomn˘m obãanÛm se na novém návrhu
KÚP nelíbilo zejména:
• parkování turistÛ a garáÏování obãanÛ v
centru mûsta (zejména na evangelické zahradû)
• umístûní dopravních staveb na soukrom˘ch pozemcích bez jakékoliv pfiedchozí konzultace s vlastníky
PfiestoÏe následné emotivnû ladûné diskuse se
neustále toãily kolem tohoto základního tématu, bylo nûkolikrát kompetentními deklarováno,
Ïe v Ïádném pfiípadû k Ïádné destrukci kulturních hodnot mûsta ·tramberka nedojde, neboÈ:
• není moÏno vystavût jakoukoliv stavbu na
soukromém majetku bez souhlasu vlastníka
• jelikoÏ se nejedná o stavbu ve vefiejném zájmu, není moÏné v Ïádném pfiípadû pozemky
vyvlastÀovat
• novû zvolení zastupitelé se s v˘hradami obãanÛ v podstatû shodují, a proto zfiejmû nepodpofií my‰lenku, k jejímuÏ autorství se doposud
nikdo nepfiihlásil.
• mûsto nemá a v dohledné dobû nebude mít
na takovéto stavby finanãní prostfiedky
Proto budou s velkou pravdûpodobností tyto
kontroverzní návrhy z konceptu ÚP vypu‰tûny.
ZároveÀ si v‰ak musíme uvûdomit, Ïe plánujeme podobu mûsta na 20 let dopfiedu. Pamûtníci zavzpomínejte, jak ·tramberk pfied 20 lety
vypadal a co se od té doby zmûnilo, k lep‰ímu
i hor‰ímu. Boufie se uti‰í, ale nevyfie‰ené otázky s parkováním, garáÏováním na‰ich vlastních
obyvatel, jako i hledání vhodného místa pro záchytná parkovi‰tû turistÛ na okrajích mûsta zÛstávají. Na‰tûstí tyto problémy zaãínají intenzívnû a detailnû fie‰it novû ustavené odborné komise Rady mûsta, které se do konce ledna se‰ly
a jednaly jiÏ v novém sloÏení. TakÏe dost kritiky, budete-li mít pozitivní podnût, nenechávejte si ho pro sebe.
V·EMI podan˘mi pfiipomínkami se bude pofiizovatel z MÚ Kopfiivnice a následnû ‰tramber‰tí zastupitelé a aktivní obãané znovu zab˘vat,
spoleãnû zpracují pokyny pro projektanty a dokumentace se bude pfiepracovávat a znovu projednávat s dotãen˘mi orgány a vefiejností.

Kromû v‰ech v˘‰e uveden˘ch novû ustaven˘ch orgánÛ mûsta jednala i Rada mûsta 13. 1.
2011. Schválila celoroãní Hlavní body programÛ jednání RM a doporuãila ZM projednat návrh programÛ jednání ZM v roce 2011 Rada vzala na vûdomí informace o pfiípravách 21. obecního bálu a provedla nûkolik organizaãních
úkonÛ, které zájemci spatfií na www.stramberk.cz. Nejkontroverznûj‰ím tématem se stala
otázka, zda povolit, ãi nepovolit prÛjezd Vala‰ské Rallye 2011 25. bfiezna t.r.. Po del‰í, ale konstruktivní diskusi nakonec RM povolila prÛjezd
VR ãástí mûsta za dodrÏení nûkolika podmínek:
perfektní pofiadatelská sluÏba, zaji‰tûní bezpeãnosti, úklidu na vlastní náklady po akci, zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti mûsta, fiádné vyznaãení tratû, vymezení parkovi‰tû náv‰tûvníkÛ a dÛkladné informování vefiejnosti.
Poté radní odjeli do Brna a jako kaÏdoroãnû
nav‰tívili veletrh cestovního ruchu Go a Regiontour, aby posoudili, jak pokroãila nabídka regionÛ, cestovních kanceláfií a touroperátorÛ
a zdá se ·tramberk v bohaté nabídce neztratil.
Po uzávûrce tûchto ·N se 25. 1. 2011 konalo
jiÏ 5. jednání Rady mûsta ·tramberka, kde bylo
na pofiadu seznámit se s rozborem trestné ãinnosti ve mûstû z pohledu Policie âR, s ãinností
Mûstské policie ·tramberk, s problematikou
komise k projednávání pfiestupkÛ, s poÏární
problematikou a koncepcí dal‰í ãinnosti jednotky hasiãÛ JPOII. Dále byli radní informováni
o moÏnostech podávání Ïádostí o dotace v I.pol.
2011 mûstem a o zahájení procesu získání slev
pro mûsto a Z· za el. energii a plyn formou
elektronick˘ch aukcí. Rada dále projednala
mnoÏství dal‰ích organizaãních záleÏitostí,
s usnesením z jednání této 5. RM se mÛÏete seznámit rovnûÏ na www.stramberk.cz.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Informace pro obãany
Mûstsk˘ úfiad informuje
Nabídka nov˘ch levn˘ch popelnic
Mûsto ·tramberk ve spolupráci s firmou AVE
CZ odpadové hospodáfiství s. r. o. pfiipravuje pro
obãany a podnikatele ·tramberka, ktefií jsou zapojeni v systému sbûru a tfiídûní komunálního
odpadu ojedinûlou moÏnost: zakoupit si novou
plastovou nádobu 120l na koleãkách na komunální odpad za bezkonkurenãní cenu 468 Kã
vãetnû DPH, kdyÏ na trhu je bûÏnû dostupná od
900 Kã v˘‰e.
Tato akce má za cíl jednak umoÏnit obãanÛm
nahradit nevhodné ãi znehodnocené popelové
nádoby nov˘mi a rovnûÏ vylep‰it vzhled na‰eho
mûsta.

O popelovou nádobu se mÛÏete pfiihlásit písemnû na adrese: Ing. Marková, oddûlení tech.
správy a BH, ·ÀÛrková 45, ·tramberk 742 66
nebo emailem na zivotni.prostredi@stramberk.cz do pátku 18. 2. 2011 s uvedením va‰eho jména a adresy domu ãi provozovny a tel. nebo email. kontaktu.
Pfiihlá‰ení zájemci si budou moci popelnici
koupit do 31. bfiezna t. r. Termín a místo odbûru uvedeme v pfií‰tích ·N.
Ing. Jan Socha, starosta
MùSTO ·TRAMBERK • MùSTSK¯ Ú¤AD

OZNÁMENÍ
O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
TAJEMNÍK MùSTSKÉHO Ú¤ADU
VE ·TRAMBERKU
vyhla‰uje dne 24. 1. 2011 v˘bûrové fiízení
ã. 1/2011 v souladu s ustanovením zákona
ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních
samosprávn˘ch celkÛ ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ na obsazení funkce:
REFERENT ÚSEKU SOCIÁLNÍCH VùCÍ
A P¤ESTUPKÒ
na dobu urãitou
P¤EDPOKLÁDAN¯ NÁSTUP: B¤EZEN 2011,
nebo dle dohody
ZA¤AZENÍ: Referent
T¯DENNÍ PÚRACOVNÍ DOBA: 30 hodin
CHARAKTERISTIKA PRÁCE: Organizování,
odborné a ekonomické zaji‰Èování sociální sluÏby sociálnû právní ochrana dûtí, provádûní pfiím˘ch v˘chovn˘ch opatfiení v disfunkãních rodinách, terenní sociální práce, sociálnû právní
poradenská ãinnost, kontrola dodrÏování opatfiení uloÏené soudem, v˘kon funkce opatrovníka, u nichÏ je opatrovníkem ustanoveno mûsto,
kontrola v˘konu funkce opatrovníka, v˘kon
funkce zvlá‰tního pfiíjemce dÛchodu, ustanovení zvlá‰tních pfiíjemcÛ dÛchodu a jejich kontrola, spolupráce s peãovatelkou DPS, pfiíprava
návrhÛ smluv na peãovatelskou sluÏbu, vyhotovení standardÛ kvality soc. sluÏby, zpracování statistik, zpracování zpráv o povûsti a dal‰ích
zpráv dle dotazÛ soudu nebo jin˘ch orgánÛ
státní moci, pfiíprava podkladÛ pro jednání komise k projednávání pfiestupkÛ
MÍSTO V¯KONU PRÁCE: Správní obvod mûsta
·tramberka
P¤EDPOKLADY:
(dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ)
1. Obecné pfiedpoklady podle § 4 zákona ã.
312/2002 Sb.:
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• obãan âeské republiky, popfi. fyzická osoba,
která je cizím státním obãanem a má v âeské
republice trval˘ pobyt
• dosaÏení vûku 18 let
• zpÛsobilost k právním úkonÛm
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
2. Dal‰í pfiedpoklady pro v˘kon správních ãinností stanovené zvlá‰tním právním pfiedpisem:
• splnûní kvalifikaãního pfiedpokladu (z.ã.
222/2010 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ):
• Vy‰‰í odborné vzdûlání se zamûfiením na sociální práci
DAL·Í POÎADAVKY:
• znalost právních pfiedpisÛ upravujících obecní zfiízení a znalostí z oblasti vefiejné správy
• v˘hodou mÛÏe b˘t:
— praxe v oboru
— vysoko‰kolské vzdûlání v oblasti práva nebo
vefiejné správy
— absolvování odborn˘ch kurzÛ v oblasti vefiejné správy
— absolvování zkou‰ky odborné zpÛsobilosti
• samostatnost, komunikativnost, zodpovûdnost
• vysoká úroveÀ organizaãních a fiídících
schopností, vystupování a písemného projevu
• uÏivatelská znalost práce na PC (MS Word,
Excel, Outlook Express, Internet)
• Základní znalosti v oblasti informaãních
systémÛ a ICT vítány
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B vítán (fiízení referentského vozidla pfii prac. cestách)
POÎADOVANÉ DOKLADY:
(dle § 7 odst. 5 zákona ã. 312/2002 Sb. v platném znûní, ostatní poÏadované doklady)
• pfiihlá‰ka (s pfiesn˘m oznaãením v˘bûrového
fiízení)
• Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zamûstnáních a odborn˘ch znalostech
a dovednostech t˘kajících se správních ãinností (v daném nebo pfiíbuzném oboru)
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í
neÏ 3 mûsíce (u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ
obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem; pokud takov˘ doklad
domovsk˘ stát nevydá, doloÏí se bezúhonnost
ãestn˘m prohlá‰ením)
• ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání
• ãestné prohlá‰ení o splnûní poÏadavkÛ na
druh a délku pfiedepsané praxe
• osvûdãení Ministerstva vnitra dle § 4, odst. 1
zákona ã. 451/1991 Sb. (nepoÏaduje se u osob
narozen˘ch po 1. 12. 1971)
• ãestné prohlá‰ení dle § 4 odst. 3 zákona ã.
451/1991 Sb. (nepoÏaduje se u osob narozen˘ch po 1. 12. 1971)

• prÛvodní dopis, ve kterém uchazeã vysvûtluje, proã se o pracovní místo zajímá
PLATOVÁ T¤ÍDA:
• platová tfiída 8 platov˘ stupeÀ podle délky
uznané praxe, v souladu s nafiízením vlády ã.
330/2003 Sb., v platném znûní, moÏnost postupného pfiiznání osobního pfiíplatku – dle zákona ã. 262/2006 Sb., zákoník práce.
UZÁVùRKA P¤IHLÁ·EK:
Pfiihlá‰ky s poÏadovan˘mi doklady je nutno doruãit nejpozdûji do 4. 2. 2011 do 12:00 hod.,
a to:
a) na adresu: Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, k rukám
tajemníka
Námûstí 9
742 66 ·tramberk
b) osobnû na podatelnu MûÚ ·tramberk, ãp. 9
Rozhoduje datum doruãení. Pfiihlá‰ky doruãené po tomto datu nebudou do v˘bûrového fiízení zafiazeny.
NÁLEÎITOSTI P¤IHLÁ·KY:
(dle § 7 odst. 4 zákona ã. 312/2002 Sb. v platném znûní)
• pfiesné oznaãení v˘bûrového fiízení
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe
• datum a místo narození uchazeãe
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe
• místo trvalého pobytu uchazeãe
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obãana
• datum a podpis uchazeãe
BliÏ‰í informace podá: Ing. Josef Babulík, tajemník, ·tramberk, Námûstí 9, 1. patro, kanceláfi ã. 9, tel.558 840 604 tajemnik@stramberk.cz

INFORMACE oddûlení technické správy
a bytového hospodáfiství
VáÏení obãané,
• Ïádáme vás tímto o dodrÏování termínÛ
a hodiny pfiistavení nádob a pytlÛ s odpadem
z domácnosti, je nutno, abyste odpad mûli na
svozovém místû jiÏ v 06:00 hodin ráno, pokud
nebude odvoz proveden z dÛvodu nedodrÏení
ãasu, bude vám odpad odvezen aÏ v následujícím termínÛ
• upozorÀujeme vás na telefonní ãísla, na
která je moÏno hlásit poruchy vefiejného osvûtlení nebo fie‰it pfiipomínky t˘kající se problematiky technické správy a bytového hospodáfiství mûsta:
• 736 645 875 – Karla Procházková, povûfiená vedením OTS a BH
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• 763 670 430 – Martin Kuãera, technick˘
pracovník OTS a BH
• 736 670 651 – Karel R˘c, údrÏbáfi pro obytné domy a domy v majetku mûsta
• 558 840 621, 558 840 623 – Karla Procházková.
Karla Procházková,
povûfiená vedením OTS a BH

Vymáhání (exekuce) místních poplatkÛ
u dluÏníkÛ
Mûsto ·tramberk má stanoven na základû
obecnû závazné vyhlá‰ky místní poplatek za
provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ (dále jen místní poplatek za odpady). Povinnost hradit místní poplatek má kaÏd˘
obãan s trval˘m bydli‰tûm ve ·tramberku a dále osoby, které mají ve vlastnictví stavbu slouÏící k individuální rekreaci. ProtoÏe u místního
poplatku za odpady eviduje mûsto (k 31. 12.
2010) pohledávky ve v˘‰i cca 250 000,- Kã, pfiistoupil mûstsk˘ úfiad k vymáhání tûchto nedoplatkÛ cestou exekucí. Poslední ‰ancí, jak exekuci odvrátit, je provést úhradu na mûstském
úfiadû (na finanãním oddûlení MûÚ – 2. patro)
nebo pfiistoupit na splátkov˘ kalendáfi a ten následnû i dodrÏovat. JiÏ v tuto chvíli pfiipravuje
MûÚ kroky k provedení exekucí. V‰em dluÏníkÛm za rok 2009 a pfiedcházející byly jiÏ v minulosti zaslány v˘zvy a platební v˘mûry, ãímÏ se
staly exekuãním titulem (i ve lhÛtû nevyzvednutá zásilka se stává doruãenou). Jin˘mi slovy
tento v˘mûr je podkladem pro nafiízení exekuce nebo k provedení exekuce. Zaãátkem roku
2011 budou v‰em dluÏníkÛm místního poplatku za odpad zaslány platební v˘mûry za rok
2010.
Mûsto jiÏ dále nebude tolerovat skuteãnost,
Ïe vût‰ina obãanÛ své závazky vÛãi mûstu fiádnû hradí a men‰í ãást obãanÛ není ochotna to
minimum povinností vÛãi mûstu plnit. V pfiípadû zájmu je finanãní oddûlení mûstského úfiadu
ochotno vysvûtlit vznik pohledávky a samozfiejmû i moÏnost úhrady pohledávek vãetnû moÏn˘ch následkÛ.
Ing. Andrea Hlávková,
vedoucí ekonom. oddûlení

Informace o obecnû závazn˘ch
vyhlá‰kách mûsta ·tramberka
Úplné znûní níÏe uveden˘ch vyhlá‰ek najdete na internetov˘ch stránkách mûsta:
1. Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ·tramberka ã. 2/2010 o stanovení systému shromaÏìo-

vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se
stavebním odpadem na území mûsta ·tramberka.
http://www.stramberk.cz/mesto/vyhlasky/vyhl_2-2010.pdf
2. Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ·tramberka ã. 3/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ.
http://www.stramberk.cz/mesto/vyhlasky/vyhl_3-2010.pdf
3. Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ·tramberka ã. 4/2010 o ochranû noãního klidu a regulaci hluãn˘ch ãinností
http://www.stramberk.cz/mesto/vyhlasky/vyhl_4-2010.pdf
4. Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ·tramberka ã. 5/2010 kterou se zakazují nûkteré druhy
paliv pro malé spalovací zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í ve mûstû ·tramberk
http://www.stramberk.cz/mesto/vyhlasky/vyhl_5-2010.pdf
5. Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ·tramberka ã. 6/2010 o zru‰ení nûkter˘ch obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek mûsta ·tramberka.
http://www.stramberk.cz/mu/view.php?cisloclanku=2010122102

MùSTO ·TRAMBERK
Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ·tramberka
ã. 4/2010,
o ochranû noãního klidu a regulaci hluãn˘ch
ãinností
Zastupitelstvo mûsta se na svém 3. zasedání
dne 20. 12. 2010 usnesením ã. 3/32 usneslo vydat na základû § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:
âlánek 1
Vymezení ãinností, které by mohly naru‰it
vefiejn˘ pofiádek v obci nebo b˘t v rozporu
s dobr˘mi mravy, ochranou bezpeãnosti,
zdraví a majetku.
âinností, která by mohla naru‰it vefiejn˘ pofiádek v obci, je:
a) ru‰ení noãního klidu
b) pouÏívání hluãn˘ch strojÛ a zafiízení v nevhodnou denní dobu
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âlánek 2
Omezení ãinností
• Noãní klid je dobou od 22:00 hodin do 6:00
hodin. V této dobû je kaÏd˘ povinen zachovat
klid a omezit hluãné projevy.
• KaÏd˘ je povinen zdrÏet se o nedûlích a státem uznan˘ch dnech pracovního klidu v dobû
od 6:00 do 22:00 hodin ve‰ker˘ch prací spojen˘ch s uÏíváním zafiízení a pfiístrojÛ zpÛsobujících hluk, napfi. sekaãek na trávu, cirkulárek,
motorov˘ch pil, kfiovinofiezÛ apod.
âlánek 3
V˘jimky
1 Ustanovení ãl. 2 odst. 1 se nevztahuje na dobu od 22:00 hodin dne 31. 12. kalendáfiního roku do 2:00 hodin dne 1. 1. následujícího kalendáfiního roku.
2 O udûlení v˘jimek z omezení ãinností rozhoduje na Ïádost Rada mûsta ·tramberka. Rada
mûsta mÛÏe udûlit v˘jimku na základû Ïádosti.
3 Îádost podaná 35 dnÛ pfied pofiádáním akce v pfiípadû ãinnosti dle ãl. 1 písm. a) musí obsahovat:
a) jméno, pfiíjmení nebo název, trval˘ pobyt
nebo sídlo pofiadatele akce, identifikaãní ãíslo
nebo ãíslo rodné,
b) oznaãení druhu akce, datum konání, poãátek, konec a místo konání,
c) pfiedpokládan˘ poãet osob, které se akce
zúãastní,
d) poãet ãlenÛ pofiadatelské sluÏby (ãlen pofiadatelské sluÏby musí b˘t pfiítomen v prÛbûhu
konání celé akce a oznaãen viditeln˘m nápisem „Pofiadatelská sluÏba“).
1 Îádost podaná 35 dnÛ pfied v˘konem v pfiípadû ãinnosti dle ãl. 1 písm. b) musí obsahovat
jméno, pfiíjmení, rodné ãíslo, trval˘ pobyt, dÛvod v˘jimky, datum v˘jimky.
2 V˘jimku mÛÏe rada mûsta zru‰it.
âlánek 4
Kontrola a sankce
1. Kontrolu dodrÏování obecnû závazné vyhlá‰ky provádí mûsto ·tramberk zejména prostfiednictvím mûstské policie.
2. Poru‰ení povinností stanoven˘ch touto
obecnû závaznou vyhlá‰kou lze postihnout jako
pfiestupek1) nebo jin˘ správní delikt2), nejde-li
o trestn˘ ãin.
âlánek 5
Úãinnost
Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po dni vyhlá‰ení.
Ing. Jan Socha, v.r.
starosta

Ing. Oldfiich ·krabal, v.r.
místostarosta

1) § 46 odst. 2 zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
§ 47 odst. 1 pís. b) zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
2) § 58 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

Informace o v˘vozu komunálního
odpadu v roce 2011
V roce 2011 bude zaji‰Èovat svoz komunálního odpadu firma AVE komunální sluÏby s.r.o.
Interval svozu zÛstává stejn˘ – SUDÁ ST¤EDA.
Svozy budou provádûny v jednotliv˘ch mûsících takto: 12. a 26. ledna, 9. a 23. února, 9.
a 23. bfiezna, 6. a 20. dubna, 4. a 18. kvûtna, 1.,
15. a 29. ãervna, 13. a 27. ãervence, 10. a 24.
srpna, 7. a 21. záfií, 5. a 19. fiíjna, 2., 16. a 30. listopadu, 14. a 28. prosince.
Pfiípadné zmûny budou obãanÛm sdûleny
s ãasov˘m pfiedstihem.

Sbûr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ. Star˘
nábytek (kfiesla, Ïidle, skfiínû, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla,
toalety, nefunkãní sporáky, praãky. Svoz budou
provádût pracovníci oddûlení technické správy
vÏdy od 12,00 do 16,00 hodin.
Zastávky vozidla:
Pondûlí 4. 4. Bafiiny – za prodejnou Zeleniny
Úter˘
5. 4. Kozina u nádob na tfiídûn˘ odpad
Stfieda 6. 4. Paneláky – za Benzinkou
âtvrtek 7. 4. DraÏné – u obchodu
Pondûlí 11. 4. NádraÏní ulice – malé kor˘tko
Úter˘ 12. 4. Hraniãky – rozcestí u garáÏí
Stfieda 13. 4. Zauliãí – u staré po‰ty
âtvrtek 14. 4. Námûstí – pod penzionem Stará
‰kola
Pondûlí 18. 4. Dolní ulice – u Klime‰Û
Úter˘ 19. 4. Hornychovice – ve dvofie
Stfieda 20. 4. Závi‰ická ulice – u nádob na tfiídûn˘ odpad
âtvrtek 21. 4. Libotín – finské domky 12.00 –
– 14.00 hodin
Libotín – u b˘valé prodejny
14.00 – 16.00 hodin
Pneumatiky se sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem.
Dále upozorÀujeme, Ïe není moÏné, aby uÏ
pfied pfiíjezdem vozidel odváÏejících odpad
shromaÏìovali obãané na jednotlivá svozová
místa svÛj velkoobjemov˘ odpad. Pracovníci,
ktefií svoz provádûjí, musejí mít pfiehled o pfii-
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jat˘ch odpadech, aby se zabránilo problémÛm
pfii ukládání na skládku. V pfiípadû, Ïe i pfies toto upozornûní budou obãané mûsta vytváfiet na
sbûrn˘ch místech hromady odpadu, bude to ze
strany mûsta posuzováno jako zakládání ãerné
skládky, se v‰emi následky pro ty, ktefií nerespektují tento reÏim svozu.
Dal‰í svoz velkoobjemového odpadu probûhne firmou AVE ve dnech 16. a 17. záfií 2011.

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 22. dubna 2011 a v sobotu 23. dubna
2011 se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta
sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût
firma AVE komunální sluÏby s.r.o. Zastávky vozidla:
• Pátek 22. dubna 2011
Bafiiny u restaurace Bafiinka
Bafiiny prostor u garáÏí
Paneláky u Domu mládeÏe
DráÏné u vlakového nádraÏí
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
Sobota 23. dubna 2011
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petfikovsk˘ch
Rybské paseky u zásobníku plynu

15.00–15.20
15.25–15.45
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20

lep‰ími v˘tvarníky byli: z 1. A Radek Kostelník,
Krist˘na Sosíková, Adéla Sykalová, Adam Bednafiík, Alexej Marek, z 1. B Viktorka Hanigovská,
Zuzka ·varcová, Michal Huvar, z 2. A Bára Novosadová, Adéla Bajerová, Katefiina Klime‰ová,
Karolína Zdafiilová, Eli‰ka Hanzelková, z 3.
A Viktorie Hanzelková, Denisa Hanáková, Katka Fialová, z 5. A Martina Sopuchová, Karolína
Materová, Lucie Krysová, Veronika Vítkovská,
Roman Marek, ze 7. A Tomá‰ Kopeãn˘, Mariana
Porubová, ze 7. B Krist˘na Macková, Lucie Polá‰ková, z 8. A René Lo‰áková, Krist˘na Pavlová, Dominik Kuhn, Markéta Va‰endová, Eva ·imelová a z 8. B Klára Jurková, Tereza Filipová
a Tomá‰ Svoboda. V‰ichni jmenovaní byli odmûnûni a obrázky dûtí si mÛÏete prohlédnout
v prostorách Kulturního domu na Námûstí
(vedle vstupu do kinosálu).
Ing. Marta Marková,
oddûlení Ïivotního prostfiedí

Tfiíkrálová sbírka
V˘sledky tfiíkrálové sbírky v roce 2011 na charitu jsou opût ohromující…

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.45

MEZI NEBEZPEâNÉ SLOÎKY PAT¤Í:
rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ,
vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky, mrazáky), oleje a tuky - kromû jedl˘ch, barvy, tiskafiské barvy, lepidla
a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie a akumulátory, vyfiazené
elektrické a elektronické zafiízení obsahující
nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe), dfievo
obsahující nebezpeãné látky, dále budou pfiijímány pneumatiky.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Dal‰í svoz nebezpeãného odpadu probûhne
23. a 24. záfií 2011.

V˘tvarná soutûÏ dûtí ze Z· ·tramberk
Mûsto ·tramberk ve spolupráci se Z· ·tramberk vyhlásili pro dûti soutûÏ na téma: „Chránûné rostliny a chránûní Ïivoãichové“. âlenové
komise Ïivotního prostfiedí vybrali vítûze. Nej-

Pfiede‰lé roãníky sbírky najdete na:
http://www.charitakoprivnice.cz/
trikralova_prehled.htm
Rádi bychom tímto podûkovali v‰em ‰tûdr˘m
dárcÛm, ale i v‰em, kdo se do sbírky jakkoliv zapojili!
Le‰ko Miloslav, Charita Kopfiivnice
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Kulturní dÛm nabízí
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 ·tram-

Dále nabízíme pronájem skládacích laviãek –
poãet ks 27, á 12 Kã a skládacích Ïidlí – poãet
50 ks, á 6 Kã
Pro spolky a spoleãenské organizace na území mûsta je cena 50 % a pro dûti na ‰kolní akce je pronájem zdarma.
Dovolujeme si vás upozornit na moÏnost zapÛjãení
dataprojektoru
120 Kã/akce
flipchartu (psací tabule)
60 Kã/akce
Podmínka zapÛjãení techniky – akce konaná
v kulturním domû ve ·tramberku.
Na akce pÛjãujeme také ubrusy. Cena za zapÛjãení ubrusÛ se fiídí momentální cenou udanou ãistírnou cca 18 – 20 Kã. Pfii plesech se cena zvy‰uje za expresní vyãi‰tûní.
Ceník nab˘vá úãinnosti od 15.12. 2010
Pro spolky a spoleãenské organizace na území mûsta je cena 50 % a pro dûti na ‰kolní akce je pronájem zdarma. Lze zapÛjãit také ubrusy, cena se fiídí momentální poptávkou ãistírny.

berk je od loÀského roku plátcem DPH, proto
jsou uvedené ceny uÏ s pfiipoãítanou DPH. Sazebník:
Sazebník za pronájem prostor kulturního domu platn˘ od 15. 12. 2010:
(sazby jsou uvedeny vãetnû DPH)

Dovolujeme si vás upozornit na moÏnost zapÛjãení
dataprojektoru
120 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 aj. Inzerát velikosti
A5 = 960 Kã, 1/2 A5 = 480 Kã, 1/4 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
Anna Ra‰ková
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MIC poskytuje:

Pozvánka ble‰í trh

• zdarma informace o mûstû – osobnû, prostfiednictvím webov˘ch stránek, písemnû, emailem, telefonicky (ãesky, ãást. anglicky, nûmecky, polsky, rusky a francouzsky): historie,
památky, zajímavá místa, pfiírodní zajímavosti,
ubytování, sluÏby, firmy, kulturní, spoleãenské
i sportovní aktivity, turistické stezky a cyklotrasy, dopravní spoje aj.
• vefiejnû pfiístupn˘ internet (1 stanice) zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû 2 stanice –
zdarma
• faxové, kopírovací a tiskové sluÏby (kopírka
s tiskárnou, DIN max. A3) zpoplatnûná sluÏba,
v knihovnû tiskárna a kopírka A4 – zpoplatnûná
sluÏba
• ãtecí sluÏby pro digitální karty fotoaparátÛ
vãetnû zálohování dat - zpoplatnûná sluÏba
• zálohování dat z PC na CD – 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,
a jiné)
• prodej vstupenek na akce pofiádané na území mûsta
• novû zafiazen katalog s prodejem zboÏí na
MIC a v MZB

Ble‰í trh od 14. 2. 2011 do 18. 2. 2011 v DDM
·tramberk od 8 do 17 hod. Regina ·mahlíková

Ceník sluÏeb:
Tisk - kopírování
A4 jednostrannû 2 Kã
A4 oboustrannû 5 Kã
A3 jednostrannû 5 Kã

Vefiejn˘ internet
1 hod. 48 Kã
15 min. 12 Kã
A3 oboustrannû 10 Kã

Zálohování foto na CD-R z digitálních fotoaparátÛ 100 MB za 24 Kã a 12 Kã medium (CD)
Anna Ra‰ková

Nabídka
Na‰e mûstská knihovna odebírá pro své ãtenáfie tyto ãasopisy
Bydlení
âtenáfi
Domov
Epocha
Grand Biblio
Jak na poãítaã
Koktejl
Nová Vlasta
Pestr˘ svût

Praktická moderní Ïena
Praktik
Praktik speciál
Receptáfi
Rodinn˘ dÛm
Rytmus Ïivota
Story
T˘deník Kvûty
Zpravodaj mûsta ·tramberka

VypÛjãit si mÛÏete i nûkterá ãísla ãasopisÛ:
100 + 1, Autohit, Blesk zdraví, Blesk pro Ïeny,
Burda, Bydlíme, Claudia, Cosmo girl, Dá‰a, Dieta, Dodokaps, DÛm a zahrada, Epocha speciál,
Exteriér, Flóra na zahradû, Glanc, Globe revue,
Gurmán, Chvilka pro tebe, Instinkt, Joy, Lakáskultúra, Línia, Magazín t˘deníku Vlasta, Maminka, Mûsíãník 21. století, Military revue, Moderní Dorka, Moderní byt, Moje psychologie,
Moje zemû, Na horké stopû, Napsáno Ïivotem,
National Geographie, Ona dnes, Paní domu, Papou‰ci, Pes – pfiítel ãlovûka, Právo (magazín),
Pfiekvapení, Pfiíroda, Rodina a zdraví, Rodinné
domy, Rodokaps, Stalo se!, Styl, Svût, Svût Ïeny, Svût Ïeny – zdraví, Szeplak, Tina, Top - rodinné domy, Turista, V˘bûr, Yellow, Závislost
a my, Zbranû, Zdraví, Zemû svûta.
(Tyto ãasopisy jsme dostali darem od ãtenáfiÛ, proto máme jen nûkterá ãísla).
Pokud kupujete ãasopisy a po pfieãtení je házíte do kontejneru, darujte nám je, prosím. Potû‰íte je‰tû dal‰í své spoluobãany, ktefií nemají
tolik finanãních prostfiedkÛ. Dûkujeme.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Podûkování
Jako kaÏd˘ rok jsme se zúãastnili veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brnû.
Chci podûkovat na‰im pekafiÛm u‰í Martinu
Bárovi, manÏelÛm Hanzelkov˘m, Karle Harrandové, Ladislavu Hezkému, Václavu Sochovi
a Marii ·uterové za sponzorské dary v podobû
u‰í.
Moc dûkujeme.
Anna Ra‰ková
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Městská knihovna ve Štramberku
vyhlašuje pro žáky 6.—9. tříd ZŠ Štramberk literární soutěž

Co se mně ve Štramberku
líbí a … nelíbí
Datum ukončení soutěže: 31. 5. 2011.
Vyhodnocení proběhne na závěr školního roku 2010/2011.
Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny.

Vybrané práce budou uveřejněny na www.stramberk.cz a vystaveny
v Městské knihovně ve Štramberku
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Ze ‰koly
M· Zauliãí
Dovolte, abychom vás infromovali o ãinnosti
na‰í M· po uplynutí témûfi poloviny ‰kolního
roku. Po tradiãním zahájení ‰k. roku byly dûti
rozdûleny do dvou tfiíd. Zaãal pracovat nov˘
klub rodiãÛ. Hned v fiíjnu se dûti zúãastnily akce „t˘den knihoven“. Paní knihovnice Bûlunková chodila dûtem ãíst pohádky pfied spaním a zároveÀ je vyz˘vala k zapojení se do v˘tv. soutûÏe
s podzimní tematikou. V˘robky dûtí si mohli
náv‰tûvníci knihovny prohlédnout aÏ do konce
fiíjna. Dûti byly za svou snahu ocenûny. Rodiãe
si v fiíjnu vyrobili podzimní dekorace. V listopadu dûti zhlédly divadlo Beru‰ka s pohádkou
Podzimní trpaslík. V rámci spolupráce se Z· ‰la
p. uã. Bergrová do 1. tfiídy na hospitaci, kde se
seznámila s tím, jaké dûlají dûti, které chodily
k nám do M·, pokroky. Dûti mají vût‰inou v˘sledky dobré a rády se pochlubily s tím, co se
nauãily.
V listopadu 25. bylo pro rodiãe pfiipraveno
Andûlské odpoledne. Dûti s rodiãi vyrábûli pfiedmûty s vánoãní tématikou. Velk˘ dík patfií paní
Gor‰anové za pomoc a organizaci. V listopadu
dûti nav‰tívil vypravûã pohádek s pohádkou Popelka.
V pátek 3. 12. jsme nav‰tívili v kulturním domû div. pfiedstavení âert a Káãa, které bylo spojeno s mikulá‰skou nadílkou. Dûti se 8. 12. seznámily s v˘robou ruãního papíru. V rámci ekologické v˘chovy akci pfiipravila Hájenka s názvem „Odkud je papír“.
Dûti s p. uãitelkami nav‰tívily s programem
a dáreãky Klub seniorÛ. Odpoledne se konala
v M· vánoãní besídka s cukrovím a dáreãky.
Tûsnû pfied Vánocemi nav‰tívily dûti 1. tfiídy Z·
na‰i M·. Spoleãnû jsme si zazpívali koledy, pfiedali dáreãky, zahráli hry.
Po novém roce dûti zhlédly loutkovou pohádku Psí princezna.
Teì pfied‰koláci absolvovali zápis do 1. tfiíd.
Je‰tû nás ãeká 31. 1. pohádka Budulínek v podání div. souboru My‰ka a 11. 2. ma‰karní bál.
Ludmila Mechlová, za kolektiv M·

Ze sportu
Judo
10. roãník Malé ceny Tfiince v Judo ÏákÛ otevfiel 8. ledna novou sezonu tohoto krásného
sportu. Zúãastnila se zde i trojice dûtí ze ‰tramberského oddílu a roz‰ífiila tak sportovní
pole asi na 80 závodníkÛ vût‰inou Severní Moravy.

Bylo potû‰itelné, Ïe vánoãní pauza nepoznamenala v˘raznû ani váhu, ani v˘kon.
Suverénní byl Daniel ·imek do 26 kg. Absolvoval 4 zápasy a zvítûzil vÏdy jasnû pfied ãasov˘m limitem a právem stanul na stupínku nejvy‰‰ím.
Neménû zdatnû mu sekundoval oddílov˘ kolega Vincent Skurka ve váze do 28,5 kg. Také 4
x zvítûzil a aÏ ve finále na‰el vyrovnaného soupefie v karvínském Vosáhlovi. V závûru karvinsk˘ borec tûsnû bodoval a do ·tramberka putovala stfiíbrná medaile.
Nikola ·imková, loÀská nejlep‰í závodnice ‰tramberského oddílu, poskoãila mezi mlad‰í
Ïaãky. Zde bojovala zdatnû, ale po poráÏce od
tradiãní rivalky Kubíãkové z SKP Ostrava stanula na bronzové pfiíãce.
Josef ·tábl, trenér

Pozvánka
Dovoluji si vás pozvat ve ãtvrtek 3. 2. 2011
v 17.30 hodin na zahájení dal‰ího cyklu rekondiãních cviãení, která budou dále probíhat
kaÏd˘ ãtvrtek ve stejném ãase v tûlocviãnû ve ·tramberku.
Na va‰i úãast se tû‰í Bc. Petra Milichová, fyzioterapeutka.

Spoleãenská rubrika
Vzpomínka a podûkování
Dne 28. 12. 2010
zemfiela a na Silvestra
jsme se rozlouãili s paní Jindfii‰kou Kundlovou. Tak silná a cílevûdomá a pfiitom kfiehká
a zranitelná osobnost.
Optimistická a obûtavá,
usmûvavá, ale noblesní
a rozhodná, vÏdy pfiipravena pomoci bliÏnímu. Mohla b˘t mezi
námi je‰tû nûkolik desítek let. Mohla své rodinû rozdávat lásku a pohodu, hlídat vnouãata,
mohla nadále pracovat pro mûsto, jak to dûlala
po nûkolik desetiletí (mj. 12 let ve funkci místostarostky mûsta). Vybojovala kde co: ve sportu, ve ‰kolství, na radnici i v soukromí. Vybojovat vítûzství se zákefinou chorobou nemohla.
Bude nám chybût. Ale Jindfii‰ka není pro nás
uzavfienou kapitolou roku 2010. Bude nadále
Ïít v na‰ich srdcích. A bude nám pfiíkladem do
budoucna. Ode‰la skuteãná osobnost mûsta ·tramberka.
INKO, NEZAPOMENEME.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
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Jubilanti na únor 2011

Přivezu,
rozvezu,
dovezu

92 let BoÏena ¤eháková
89 let Markéta Hoffmannová
Marie Jifiíãková
Milada VáÀová
85 let Jifiina Cmelková
84 let Miloslav Hanzelka
Ludmila Seibertová
83 let Mária Hofová
81 let ZdeÀka Svobodová
Ludmila Sopuchová
80 let Otmar Heãko
Miloslav Hoffmann
Ivana Petrá‰ová
75 let Rudolf Bár
Vilém Kurec
Karel Socha
70 let Josef Dobeãka
Alena Re‰ová
Kvûtoslav Horák
Augustin Hykal
Marie Beierová
Mária Mareãková

Fordem eskortem combi
Službu třeba nahlásit
24 hodin předem
Tel. 733 322 302

Kam do spoleãnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve
na kfiest knihy na‰í spoluobãanky
Jaroslavy Grobcové
Báje, ãertovské povídky a lidové písniãky
ze ·tramberka a okolí.
Souãástí akce bude autorské ãtení.
Doprovodí ‰tramberská skupina Ogafii.
Knihu si budete moci také zakoupit.

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

Kulturní dÛm, zasedací místnost
ve ·tramberku,
ve ãtvrtek 17. února 2011 v 16.00 hod.
Srdeãnû zveme

Pfiipravujeme:
Ma‰karní ples Pod Trúbou pro rodiãe s dûtmi. V pátek 4. 3. 2011 v sále Kulturního domu ve ·tramberku od 15.00 hodin do 18.00 hodin. Vstupné 20 Kã na osobu.

PROGRAM KINA ·TRAMBERK
NA MùSÍC ÚNOR 2011

Narozené dûti
Tadeá‰ Kubûna • Sára Horáková

Nedûle 6. 2. 2011 v 18.30

vst. 59 Kã

BASTARDI
Zemfieli:

Drama, 80 min., pfiístupn˘ od 12 let

Zdenûk Harabi‰
Jarmila Olejníková
Anna Ra‰ková
Svato‰ Veselka

Film ze ‰kolského prostfiedí je zaloÏen na reálném základû a ukazuje, jak to dopadne, kdyÏ selÏe systém. Pfiíbûh se toãí kolem dûtí ze znev˘hodnûn˘ch sociálních
vrstev. Hrají: Ladislav Potmû‰il, Tomá‰ Magnusek, David
Dolansk˘, Sa‰a Ra‰ilov nejml., Ivana Buková a dal‰í.
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Nedûle 13. 2. 2011 v 18.30

vst. 59 Kã

POZNÁ· MUÎE SV¯CH SNÒ
Romantická komedie, 98 min., titulky,
pfiístupn˘ od 12 let
Romantická komedie, vypovídající o manÏelství,
rozvodech a nevûfie. Hofik˘m humorem ilustruje, jak
lehké je pro na‰e iluze ze sebe dûlat blázny. Hrají:
Anthony Hopkins, Antonio Banderas a dal‰í.

Nedûle 20. 2. 2011 v 18.30

vst. 59 Kã

22 V¯ST¤ELÒ
Thriller, 114 min., pfiístupn˘ od 12 let
Film vypráví pfiíbûh b˘valého mafiána, kter˘ Ïije rodinn˘ Ïivot jen do chvíle, neÏ ho doÏene jeho minulost a on skonãí s 22 kulkama v tûle. Podafií se mu
v‰ak pfieÏít a jeho pomsta na sebe nenechá dlouho
ãekat. Hrají: Jean Reno, Kad Merad, Mar. Fod’s a dal‰í.

Nedûle 27. 2. 2011 v 18.30

vst. 59 Kã

AMERIâAN
Akãní, 100 min., titulky, pfiístupn˘ od 12 let
Americk˘ thriller o vrahu Jackovi, kter˘ se skr˘vá
v Itálii pfied svou poslední vraÏdou. Na venkovû se
spfiátelí se zdej‰ím faráfiem a proÏívá milostn˘ vztah
s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání. Hrají: George Clooney, Violante Placido a dal‰í.
NA MùSÍC B¤EZEN P¤IPRAVUJEME: TACHO
RODINKA • FOT¤I JSOU LOT¤I • TRON LEGACY

Inzerce
Fotoateliér KDK – Kopfiivnice
Nabízíme:
• fotografování prÛkazek (obãanka, fiidiãák), svatby,
• dûti, srazy, ‰koly, ‰kolky, tabla
• vyuÏití KIOSKU
• focení aktÛ
• zpracování fotografií z kinofilmÛ i digitálÛ – ceny
• jsou pouze za fotografie bez jak˘chkoliv pfiíplatkÛ!
• keramiku na hroby
• zpracování dárkov˘ch pfiedmûtÛ – kalendáfie stol• ní i nástûnné, triãka, ruãníky, podloÏky pod my‰,
• hrníãky, pol‰táfie, poti‰tûné spodní prádlo
• fotoknihy, poti‰tûné ta‰ky atd.
• pestr˘ sortiment alb, rámeãkÛ a jiného zboÏí
Kde nás najdete: FOTOATELIÉR KDK
ObráncÛ míru 368, Kopfiivnice, 742 21
prac. doba Po—pá 8.00—12.00 13.00—17.00
So — svatby dle objednávky
e-mail: fotoatelierkdk@seznam.cz
web: www.fotoatelierkdk.ic.cz • tel: 739 431 952

KAMENICTVÍ
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•

výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
renovace stávajících pomníků
broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
kopání a betonování základů, pokládání dlažby
sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly
přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě vašeho bydliště zdarma
odvádíme profesionální práci již víc než 10 let!

OBJEDNÁVKY u:
Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ DO 31. 3. SLEVA 20% NA KAMENICKÉ PRÁCE!
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