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…z jednání rady
Urãitû se nám v‰em ulevilo od snûhu, zimních kabátÛ a bot. Svût najednou vypadá barevnûji a my ‰Èastnûji, jaro je tu.
Rada se za období pfiedjafií se‰la dvakrát. Na
své 67. schÛzi dne 2. bfiezna se radní seznámili
se zprávami zpracovan˘mi vedoucí oddûlení
kultury, sportu a cestovního ruchu Annou Ra‰kovou o pfiípravû turistické sezony a hodnocení
úãasti mûsta na veletrzích. Obû informace vzali na vûdomí a také provedenou kontrolu úkolÛ
ke dni 2. 3. 2010. Pfii projednávání rady byly
uloÏeny úkoly tajemníkovi Ing. Josefu Babulíkovi provûfiit v‰echny nájemní smlouvy ve vztahu k zákonu o DPH a starostce mûsta promítnout navrhovaná opatfiení z pfiedloÏeného materiálu do návrhu nového organizaãního fiádu.
Bylo schváleno zvefiejnûní zámûru pronajmutí
ãásti nebytového prostoru na Zauliãí, byla
schválena smlouva o vzájemné spolupráci mezi
mûstem ·tramberkem a Sborem dobrovoln˘ch
hasiãÛ, schválena patronace mûsta nad IV. roãníkem Motoristického setkání pod Trúbou. Rada vzala na vûdomí vyhodnocení nabídek vefiejné soutûÏe obálkovou metodou na pronájem
nemovitosti penzionu Stará ‰kola na námûstí
a schválila vítûze této soutûÏe a to firmu ·míra-print, s. r. o. Ostrava a povûfiila starostku projednáním návrhu i smlouvy o nájmu nemovitosti a vûcí movit˘ch se zástupcem vítûzné firmy a následn˘m pfiedloÏením této smlouvy radû mûsta ke schválení. Bylo schváleno prodlouÏení smlouvy o nájmu pozemkÛ mysliveckému
sdruÏení Závi‰ice-·tramberk.
68. rada mûsta mûla své zasedání dne 23. 3.
2010. Vedoucí oddûlení technické správy Josef
Va‰ek zpracoval a pfiedloÏil zprávu o ãinnosti
oddûlení TS a seznámil radu mûsta i s náklady
na posypov˘ materiál a nasmlouvané sluÏby
v dobû zimní údrÏby, která ãinila témûfi 423 tis.
Kã. Rada vzala tuto zprávu na vûdomí s pfiipomínkami. Referentka úseku bytového hospodáfiství Karla Procházková pfiedstoupila pfied radu se zprávou o bytové problematice mûsta za

rok 2009 a rada vzala pfiedloÏen˘ dokument na
vûdomí. Bylo schváleno zvefiejnûní vyhlá‰ení
vefiejné soutûÏe obálkovou metodou na prodej
bytu v domû ãp. 444, kdy jedin˘m kritériem bude v˘‰e nabídnuté ceny a jmenovala komisi pro
otevírání obálek a vyhodnocení vefiejné soutûÏe
obálkovou metodou na tento prodej. Byly
schváleny dodatky ke smlouvám o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ s nájemci v souladu se zákonem o DPH a úprava ceny v‰ech sluÏeb o hodnotu DPH dle platného zákona ã.
235/2004 Sb. Byla schválena smlouva o nájmu
nemovitostí a vûcí movit˘ch na penzion Stará
‰kola s firmou ·míra-print, s. r. o. Pfii projednávání návrhu nájemní smlouvy s TJ Sokol
·tramberk byl uloÏen úkol starostce Vûfie Michnové projednat ji se zástupci TJ Sokol s tím, Ïe
mûsto má zájem pouze o pronájem zastavûné
plochy pod tûlocviãnou. Byly projednány
a schváleny smlouvy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcn˘ch bfiemen. Rada schválila
pronájmy nebytov˘ch prostorÛ v objektu 447
a 820 zájemcÛm. Dále rada projednala záleÏitosti t˘kající se pozemkÛ a schválila zvefiejnûní
zámûru prodeje pozemkÛ a neschválila rozdûlení pozemkÛ na Bafiinách. Byl vysloven souhlas
s pfiemístûním kulturní památky sochy sv. Jana
Nepomuckého a jeho umístûním pfied kostelem
na Námûstí, schválen dodatek ke smlouvû o poskytnutí dotace z rozpoãtu MSK ve vûci prodlouÏení termínu, byl schválen v˘sledek hodnocení nabídek na provedení geotechnického
monitoringu pfii realizaci stavby kanalizace na
Kozinû, v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky a to firmy
UNIGEO a. s. Ostrava a smlouva o dílo s touto
firmou. Místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘ zpracoval dokument Seznam mûstsk˘ch nemovitostí vhodn˘ch k prodeji, rada tento seznam vzala
na vûdomí a doporuãila zastupitelstvu k projednání. Byl schválen dodatek smlouvy o zaji‰tûní
provozu sbûrného místa biologicky rozloÏitelného odpadu se spoleãností ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového Jiãína a bylo doporuãeno zastupitelstvu ke schválení jmenování delegáta na
fiádnou valnou hromadu spoleãnosti ASOMPO,
a. s. Îivotice u Nového Jiãína, a to starostku
mûsta Vûru Michnovou. Pfii kontrole úkolÛ by-

lo konstatováno, Ïe úkol uloÏen˘ tajemníkovi
Ing. Josefu Babulíkovi ve vûci zpracování nového organizaãního fiádu na rok 2010 s cílem sníÏení celkov˘ch nákladÛ vãetnû dohod o pracovní ãinnosti nebyl splnûn podle pfiedstav rady
mûsta a tento úkol trvá s tím, Ïe bude pfiedloÏena opravená a doplnûná verze na dal‰í radû
dne 29. 3. 2010 vãetnû úkolu, kter˘ byl uloÏen
starostce mûsta Vûfie Michnové na minulé radû,
aby se navrhovaná opatfiení promítla do návrhu
nového organizaãního fiádu. Starostce byl uloÏen úkol stanovit dal‰í postup pfii tvorbû strategického plánu mûsta.
Leto‰ní zima nás pûknû pfiidusila a urãitû se
to projeví na na‰ich vydan˘ch financích za plyn,
elektfiinu ãi dfievo. Sníh slezl a v‰ude se objevují
prohfie‰ky nás lidí — odpadky volnû poházené
ve snûhu, nesbírané psí exkrementy, silvestrovské dozvuky v podobû stfiepÛ a ‰puntÛ, zbytky
po rachejtlích a jiné zábavné pyrotechnice. V‰e
se uklidí a pfiíroda kolem nás se zaãíná omlazovat nov˘m Ïivotem a jak praví Goethe: „Mládí
není období Ïivota, ale du‰evní stav“, pfieji nám
v‰em tu jarní obrodu bez ohledu na vûk v mladíky a mladice. Krásné jaro.
Vûra Michnová

Îádost
V leto‰ním roce konãí cca u 160 hrobÛ nájemní smlouvy. Prosíme obãany, pokud do‰lo ke
zmûnû pÛvodního nájemce (úmrtí, zmûna adresy, atd), aby tuto zmûnu nahlásili písemnû do
30. 4. 2010 na MûÚ ·tramberk, oddûlení TS.
Marie S˘korová, referent odd. TS

Sbûr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ, napfi.
star˘ nábytek (kfiesla, Ïidle, skfiínû, válendy
apod), podlahové krytiny (koberce, linolea),
umyvadla, toalety, nefunkãní sporáky, praãky.
Svoz budou provádût pracovníci oddûlení
technické správy vozidlem AVIA vÏdy od 12.00
do 16.00 hodin. Na vozidlo je zakázáno ukládat
odpad z domácností a nebezpeãn˘ odpad.

UpozorÀujeme obãany, Ïe od února distribuuje ·N do domácností âeská po‰ta ve ·tramberku. Jakékoliv stíÏnosti adresujte pfiímo na nû.
Tímto se také omlouváme obãanÛm Libotína,
Ïe dostali novinky se zpoÏdûním, protoÏe jejich
úsek rozná‰í po‰ta Kopfiivnice.
Anna Ra‰ková

Zastávky vozidla:
Úter˘ 6. 4.
Bafiiny — za prodejnou Zeleniny
Stfieda 7. 4. Kozina u nádob na tfiídûn˘ odpad
âtvrtek 8. 4. Paneláky — za benzinovou pumpou
Pondûlí 12. 4. DráÏné — u obchodu
Úter˘ 13. 4. NádraÏní ulice — malé kor˘tko
Stfieda 14. 4. Hraniãky — rozcestí u garáÏí
âtvrtek 15. 4. Zauliãí — u staré po‰ty
Pondûlí 19. 4. Námûstí — pod penzionem Stará ‰kola
Úter˘ 20. 4. Dolní ulice — u Klime‰Û
Stfieda 21. 4. Hornychovice — ve dvofie
âtvrtek 22. 4. Závi‰ická ulice — u nádob na
tfiídûn˘ odpad
Pondûlí 26. 4. Libotín — finské domky 12.00—
14.00 hod.
Libotín — u b˘valé prodejny
14.00—16.00 hod.

Upozornûní TS

Pneumatiky se sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem.

Městský úřad informuje
·tramberské novinky

KaÏdá fyzická osoba, která se hlásí od roku
2010 k trvalému pobytu (i narozené dítû) nebo
osoba, která dovr‰í 18 let, je povinna podle § 44
zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen „zákon o správû daní“), vyplnit do 15 dnÛ formuláfi k ohlá‰ení poplatkové povinnosti.
UpozorÀujeme obãany, kter˘ch se ohlá‰ení
poplatkové povinnosti t˘ká, Ïe za nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy, coÏ je mimo jiné
i nesplnûní ohla‰ovací povinnosti, mÛÏe b˘t
uloÏena pokuta podle § 37 zákona ã. 337/1992
Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Formuláfie jsou k dispozici kanceláfii evidence obyvatel a v pokladnû MûÚ.

Dále upozorÀujeme obãany, Ïe není moÏné,
aby uÏ pfied pfiíjezdem vozidel odváÏejících odpad shromaÏìovali na jednotlivá svozová místa
svÛj velkoobjemov˘ odpad. Pracovníci, ktefií
svoz provádûjí, musí mít pfiehled o pfiijat˘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 25. záfií a 9. fiíjna
2010 od 8.00—12.00 hodin.
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Ukliìme ·tramberk
V leto‰ním roce opût pofiádáme akci „Ukliìme ·tramberk“ pod zá‰titou ústfiední v˘konné
rady âSOP Praha, jako souãást celosvûtové
kampanû „Clean up the world“. Lidé si mohou
zdarma vyzvednout na mûstském úfiadû, technické správû, bytové správû a u paní Katefiiny
Bajerové (na základû telefonické domluvy pro
oblast Libotín) sbûrné pytle a po vyãi‰tûní prostoru, kter˘ si sami vyberou, pytle odevzdají
k popelnici na komunální odpad ve mûstû. KaÏdoroãnû se do této akce zapojují dûtské kolektivy, organizace, ale i jednotliví obãané. V roce
2010 akce probûhne od 16. do 26. dubna, prostfiednictvím místního rozhlasu a internetov˘ch stránek budou vyhlá‰ena místa, kde budou
probíhat úklidové akce (napfi. Libotín, Bafiiny,
Bílá Hora). Pfii úklidu vybran˘ch oblastí budou
stanovená místa pro odevzdání naplnûn˘ch pytlÛ (u kontejnerÛ na tfiídûní odpad u Z· ·tramberk, na Bafiinách u DPS, autobusová zastávka
na Libotínû u parkovi‰tû, na DraÏném za vlakov˘m nádraÏím). Pytle je moÏné si vyzvednout
od 12. dubna 2010.
Ing. Marta Marková

Den Zemû 2010
Mûsto ·tramberk bude i v leto‰ním roce pofiádat oslavy Dne Zemû ve spolupráci s Mûstem
Kopfiivnice, ZO âSOP ·tramberk, DDM ·tramberk, DDM Kopfiivnice a o. s. Hájenka.
Akce Pohádkov˘ les se koná v sobotu 24.
dubna 2010. PrÛbûÏn˘ start bude u plynové
sondy v blízkosti pfiírodní památky Kamenárka
v dobû od 13 do 16 hodin. Jsou pfiipraveny dvû
trasy — cesta pohádkov˘m lesem (okolo Bílé
Hory a VáÀova kamene) a cesta za poznáním
(v areálu Kamenárky). ProÏijete odpoledne, ve
kterém si mÛÏete zasoutûÏit v pfiírodovûdn˘ch
i sportovních disciplínách, v lese vás ãekají pohádkové bytosti a podrobí vás rÛzn˘m zkou‰kám. Zvládnete-li úkoly, ãeká vás na konci odmûna. Dûti se mohou povozit na koních a pfii
dobrém poãasí bude i táborák (‰pekáãky s sebou). Pro soutûÏící máme pfiipraveny hezké ceny. Startovné: za kaÏdé dítû 10 Kã, doprovod dospûlé osoby 5 Kã/osoba.
Ing. Marta Marková

Oznámení provádûní deratizace ve mûstû
·tramberk a v˘zva k souãinnosti

zace na zafiízeních, objektech a podzemních sítích v majetku mûsta bude provedena ve dvou
etapách. První etapa probûhne od 1. do 20.
dubna 2010 a druhá etapa od 10. do 30. záfií
2010. Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek
pan Jaroslav Sur˘, kterého mÛÏete kontaktovat
(tel. 777 045 678) a dovûdût se bliÏ‰í informace
nebo objednat poloÏení návnad. Pan Sur˘ bude
ve stejném období zaji‰Èovat hubení hlodavcÛ
v kanalizaãní síti v majetku SmVaK i v celém
areálu závodu Kotouã ·tramberk spol. s r.o. Bylo zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci Mûsto Kopfiivnice.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme v‰echny vlastníky nebo správce objektÛ (tj. rodinn˘
dÛm, bytové domy, rekreaãní objekty, restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod. k souãinnosti
a provedení deratizace na sv˘ch nebo svûfien˘ch
objektech.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm a správcÛm
provést následující opatfiení:
— Otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím
potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním).
— Opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodáfisk˘ch
objektÛ.
— Utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé a studené vody, plynu, ústfiedního topení apod.
— Vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod. zajistit vhodnou mfiíÏí nebo jinak zabezpeãit
a spodní ãást dvefií pfiípadnû oplechovat.
— Odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky, které
mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt.
— Zajistit nádoby na odpad pfied moÏn˘m pfiístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby po‰kozené
a netûsnící, udrÏovat ãistotu v jejich okolí.
— Zajistit poloÏení nástrah v jednotném termínu urãeném Mûstsk˘m úfiadem ·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny
v souladu se zákonem ã. 258/2000 Sb. a dle metodického pokynu hlavního hygienika âR. Pfii
moÏném v˘skytu potkanÛ bûhem roku prosím
kontaktujte úsek Ïivotního prostfiedí, aby mohla b˘t sjednána náprava. Dûkujeme za spolupráci.
Ing. Marta Marková

Mûsto ·tramberk pfiipravuje i v tomto roce
v souladu s ustanovením § 57 zákona ã.
258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, provedení deratizace na nemovitostech v majetku mûsta. Derati·tramberské novinky 3

Ze školy

Mětská knihovna
informuje

Tû‰íme se na vás

KniÏní novinky
Karma je zjednodu‰enû fieãeno soubor v‰eho,
co jste kdy udûlali, co právû dûláte a co uãiníte
v budoucnosti. Nad stránkami téhle kníÏky pochopíte, jak se karma projevuje ve va‰em Ïivotû, ale dozvíte se také, jak posílit a zlep‰it vztahy s ostatními lidmi, uzdravit se ze star˘ch ran
a nalézt prav˘ smysl Ïivota. Udûláte si jasno
v m˘tech kolem karmy a pochopíte nejen, co
karma je, ale také, co není. Doãtete se o karmû
osobní, kolektivní i univerzální. Pochopíte zákonitosti reinkarnace stejnû jako podstatu Ïivotních zkou‰ek a utrpení. Nauãíte se, jak sv˘ch
poznatkÛ a zku‰eností prakticky vyuÏít k vylep‰ení své karmy, a tím i celého svého Ïivota. Knihu Karma, s podtitulem praktick˘ návod k pochopení a promûnû vlastního osudu, napsala
anglická spisovatelka Gill Farrer-Hallsová.
Pfierovsk˘ cestovatel, Jifií Mára, je autorem
knihy Japonskem s otevfienou pusou. Tentokrát s celou rodinou i s postiÏen˘m synem na
vozíku, poznává historické, technické i pfiírodní zajímavosti Zemû vycházejícího slunce.
Kniha Miroslava NoÏiny — Koza, která Ïere
hady, s podtitulem V˘pravy za pÛvodními obyvateli dÏunglí KambodÏe a Kalimantauu vás zavede do dÏunglí Indoãíny na pfielomu 20. a 21.
století.
Tvarování dfievin od Dorothée Waechter —
jsou praktické návody pro vytváfiení tvarÛ a figur u dfievin. Najdeme zde tvarované skupiny
rostlin, solitéry venku i v nádobách, zimuvzdorné, listnaté i jehliãnaté dfieviny, stfiedomofiské dfieviny sná‰ející fiez. Autorka radí, jaké
nástroje a pomÛcky budeme pfii práci potfiebovat i jaké období je nejvhodnûj‰í pro fiez.
Petr Haviger má uÏ kus Ïivota za sebou, moÏná ten del‰í, poznal slávu, úspûch, a zaãíná bilancovat. Necítí se ‰Èastn˘, chybí mu vroucí romantick˘ vztah, po nûmÏ vÏdy tak touÏil. AÏ poznává Lucii, osmnáctiletou dívku, vyzrálou a na
svÛj vûk uváÏlivou a moudrou. Staãí jedno náhodné setkání, jiskra, která pfieskoãí mezi jejíma a Petrov˘ma oãima a rozhofií se veliká láska. Oba si uvûdomují v‰echna úskalí vztahu, ale
ani vûk, ani vzdálenost nedokáÏou jejich vztah
naru‰it. „KdyÏ do pekla, tak na pûkném koni,“
fiíká Lucie. Román Trápení lásky napsal znám˘
ãesk˘ psychiatr a spisovatel Jan Cimick˘.
Libu‰e Bûlunková,
vedoucí Mûstské knihovny ·tramberk

O projektu „Tû‰íme se do ‰koly“
Zúãastnilo se 27 rodiãÛ se sv˘mi dûtmi.
Zeptali jsme se budoucích ‰koláãkÛ, co pfiejí
‰kole ke 100. narozeninám, které na‰e ‰kola
oslaví v ãervnu.
A dûti odpovídaly:
— pfiejeme ‰kole, aby se tam dûtem líbilo
— chceme, aby ‰kola mûla ráda tatínky
a maminky
— ‰kole pfiejeme, aby si v‰ichni váÏili toho,
co v ní je
— a hlavnû pûkné obrázky a hodné dûti
Rodiãe absolvovali ãtyfii podnûtné pfiedná‰ky
a na závûr se zam˘‰leli nad tím, co je zaujalo,
co jim tento projekt pfiinesl. Zde jsou nûkteré
z odpovûdí:
2. zaujaly mne sourozenecké typologie, rady
rodiãÛm z praxe a psychologie
3. ochota ‰koly pfiipravit dûti a rodiãe na novou zku‰enost
4. zajímavé a pouãné informace do budoucna
5. byla jsem ráda, Ïe syn poznal budoucí uãitelky, spoluÏáky a prostfiedí ‰koly
6. po dlouhé dobû svaãinku
A co vzkazují budoucí uãitelky 1. tfiíd rodiãÛm?
Tû‰íme se na vás a sejdeme se 1. záfií ve ‰kole.
Z. Svobodová, J. JalÛvková, ·. Kundlová,
Z· ·tramberk

100. V¯ROâÍ ·KOLY
PROSÍME V·ECHNY B¯VALÉ ÎÁKY A PAMùTNÍKY, ZDA BY ZAPÒJâILI DO ·KOLY STAR·Í FOTOGRAFIE ·KOLY, ·KOLNÍCH AKCÍ.
RÁDI BYCHOM VYTVO¤ILI PREZENTACI
O HISTORII NA·Í ·KOLY. FOTOGRAFIE ZKOPÍRUJEME A IHNED VRÁTÍME. DùKUJEME
P¤EDEM ZA POMOC.
Uãitelé a Ïáci Z· ·tramberk

Recitace
Dne 10. 3. 2010 se uskuteãnila okresní pfiehlídka recitátorÛ. Zúãastnil jsem se a reprezentoval jsem Základní ‰kolu ·tramberk. Recitace
se konala v Novém Jiãínû v DD Fokus.
V‰ichni recitátofii se se‰li ve velkém sále, kde
nám byla pfiedstavena porota, pak jsme podle
kategorií odcházeli do rÛzn˘ch místností recitovat.
V kategorii 2. a 3. tfiíd soutûÏilo 12 ÏákÛ. Tentokrát jsem nevyhrál, ale jsem rád, Ïe jsem se
zúãastnil.
Dûkuji. Tadeá‰ Pe‰at III. B
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Vyhla‰ujeme
FOTOGRAFICKOU SOUTùÎ

Ze sportu
Judo

na téma

KOUZELNÁ ·KOLA
v samostatn˘ch kategoriích pro Ïáky 1. a 2.
stupnû.
Do soutûÏe mÛÏe‰ pfiihlásit jednu, dvû, maximálnû v‰ak tfii práce, na kter˘ch bude tebou vyfocená a pomocí jakéhokoliv poãítaãového programu upravená fotka ‰koly. MÛÏe‰ pouÏít rÛzné techniky, napfi. koláÏ, retu‰ování, domalování, fantazii se meze nekladou. Hotové dílo vytiskni na formát A4 nebo nechej vyvolat v minilabu. Oznaã je jménem, tfiídou, uveì také název díla a program pouÏit˘ pro zpracování
a odevzdej paní uãitelce tfiídní nebo paní uãitelce Li‰kové do 15. dubna 2010. Dones ho také na CD nebo fle‰ce.
Hodnotit se bude nápad a fiemeslné zpracování.
SoutûÏí se o zajímavé ceny, které se budou
pfiedávat na konci ‰kolního roku.
Tak neváhej a foÈ!

Bail Sport Cup 2010 v judo ÏákÛ ve Fr˘dku–Místku konan˘ v sobotu 6. 3. pfiilákal na
start neuvûfiiteln˘ch 340 závodníkÛ âeské republiky, Polska a Slovenska. Tohoto maratónu
se zúãastnila i sedmiãka dûtí ze ‰tramberského
oddílu, a protoÏe v závûreãném hodnocení
druÏstev obsadili slu‰né 11. místo je jasné, Ïe
na jejich konto pfiipsali nûjaké medaile.
Ty nejcennûj‰í získali opût sourozenci ·imkovi. Mlad‰í Daniel do 23 kg benjamínkÛ a Nikola do 30 kg benjamínkÛ. I kdyÏ to nebyla
v‰echna vítûzství pfied limitem, byli ve sv˘ch vahách zcela suverénní.
Bronz pfiidal Vincent Skurka do 27 kg. Mile
pfiekvapil jeho bratr ·imon do 46 kg v kategorii star‰ích ÏákÛ, kde rovnûÏ bojoval o tfietí pfiíãku, ale Sedleck˘ z Baníku Ostrava byl nad jeho
síly. Po dlouhé dobû zabodoval i Martin Jurák do
38 kg mlad‰ích ÏákÛ, ale zde to staãilo pouze na
7. místo.
Adam Bajer (30 kg benjamínci) a Matûj Ivánek (50 kg star‰í Ïáci) zÛstali hluboko v poli poraÏen˘ch. Celkovû zvítûzil favorizovan˘ FEMAX
Hranice.
Josef ·tábl, trenér
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Společenská rubrika
Jubilanti bfiezen 2010
Dodateãnû blahopfiejeme

Narozené dûti:
Viktorie Adamová
Samanta Ferencová
Barbora Kolibová
Natálie Petrá‰ová
Alex Svoboda

83 let Miloslav Hanzelka

Zemfieli:
Jubilanti duben 2010

Emilie Hoìáková
Miroslav Melãák
BoÏena Urbánková

90 let AneÏka Chalupová
88 let Ludmila BartoÀová

Nûkolik vût pro Josefa Marka

87 let Jindfii‰ka Gáberová

1. Drah˘ BoÏe, dopfiej mu stále nûkolik pfiátel,
ktefií mu rozumûjí a zÛstanou jeho pfiáteli
2. Práci, která má smysl a bez níÏ by byl svût
chud‰í
3. Mysl, která se nebojí cestovat, i kdyÏ je cesta tûÏká
4. Chápající srdce
5. Smysl pro humor
6. âas pro klidnou a tichou meditaci
7. Pocit pfiítomnosti Boha, trpûlivost na nûj ãekat a moudrost, aby poznal, kdy se tak stane

86 let Emilie Maindoková
85 let Marie Hanzelková
84 let Oldfiich Marek
Danu‰ka Marková
BoÏena Hanzelková
Jifiina FornÛsková
83 let Bohuslav Bajer
82 let Bohumil Kresta
81 let Anna Baarová
Miloslava Vidliãková
Valerie Melãáková
Jena Sopuchová

Slova moudrého muÏe na závûr
Takzvaná Ïivá kultura je jako
brouk potápník:
Ponofiuje se a vynofiuje,
nûkdy to má lehãí nûkdy tûÏ‰í,
ale umí pfieÏít leccos,
vãetnû rÛzn˘ch radních,
ktefií o ní rozhodují,
aniÏ se o ni zajímají, ãi ji rozumûjí
Václav Havel

80 let BlaÏena Palacká
Zdenka âernochová
Marie Hyklová
75 let Ludmila Staniková
Jifiina Bortlová

Mámû Tû rádi
Tvoji komedianti

70 let Josef Marek
Karel ¤ehÛfiek

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ
·tramberské novinky 7

Vážně a nevážně
Pfiichází ãas Velikonoc ãas vajec
Vejce je symbolem
Velikonoc. Dovolte
mi pár informací
k vajíãkÛm. Na svûtû
je chováno pfies 5
miliard slepic, které
kaÏd˘ rok snesou více neÏ 50 miliónÛ tun vajec. Nosnice moderních
vy‰lechtûn˘ch plemen dnes sná‰ejí asi 300 vajec
za rok, coÏ je dvakrát více neÏ pfied 50 lety.
V âeské republice je chováno 9 aÏ 10 milionÛ nosnic, které sná‰ejí vejce k spotfiebû jako
potravinu. Zhruba polovina nosnic je chována
v domácích chovech. Druhá polovina cca 5,5
mil. nosnic je chována ve velkochovech. PrÛmûrná spotfieba vajec na obyvatele âR je 280 ks
vajec za rok. Nosnice ve velkochovech jsou
ustájeny nûkolika zpÛsoby. 97 % je v klecích,
vût‰í ãást ve star˘ch konvenãních, men‰í poãet
v nov˘ch obohacen˘ch klecích. Nosnice jsou
v kleci po 5 aÏ 10 kusech, dopravník pfied nû dodá krmivo, vejce sná‰ejí na drátûnou podlahu,
odkud se skutálejí na pás, kter˘ je dopraví do
tfiídírny. Obohacené klece jsou prostornûj‰í, vybaveny hnízdem, popeli‰tûm, hfiady a vût‰ím
prostorem na jednu nosnici.
PfiibliÏnû 3 % nosnic ve velkochovech je ustájeno v halách na podest˘lce. Zde se slepice volnû pohybují, na podlaze je podest˘lka (sláma,
písek ãi hobliny), slepice mohou stát na hfiadech, mohou se projít, protahovat kfiídla, mají
moÏnost hrabat, mají prostor pro sná‰ení do
hnízda, odkud se vejce taktéÏ skutálí na pás a je
dopraveno do tfiídírny. Tento zpÛsob chovu více
respektuje jejich vrozené vlastnosti.
Necel˘ch sedm tisíc nosnic chovan˘ch ve velkochovech je chováno ekologick˘m zpÛsobem
a produkují bio vejce.
Nosnice chováme pro vajíãka. Proto nûkolik
zajímavostí o vejcích.
Slepiãí vejce jsou podle statistik nejoblíbenûj‰í potravinou na na‰í planetû a dennû se jich
zkonzumuje aÏ 1,4 miliardy. Barva skofiápky
vejce je dána plemenem slepice a nejsou Ïádné
rozdíly v kvalitû nutriãních hodnot bílého
a hnûdého vejce. Neplatí, Ïe by vejce s urãitou
barvou skofiápky byla tedy v˘Ïivnûj‰í. Pouze bílá vejce mají trochu kfiehãí skofiápku v porovnání s hnûd˘mi. Pfiesto existují urãité národní
preference mezi bíl˘mi a hnûd˘mi vejci. Napfiíklad vût‰ina AmeriãanÛ, upfiednostÀuje bílou
barvu, zatímco Angliãané mají rad‰i hnûdou.

Vejce jsou velmi dÛleÏitá potravina s vysok˘m
obsahem bílkovin, vitamínÛ a minerálních látek,
jsou vysoce stravitelné, vajeãn˘ Ïloutek je straviteln˘ ze 100 %. Proteiny — bílkoviny vajec jsou
hodnotnûj‰í neÏ bílkoviny masa, mléka ãi ryb.
Odborn˘ název pro základ Ïivé hmoty ÏivoãichÛ
— bílkovinu — byl odvozen od bílku základní
sloÏky vajec, to taky vypovídá o dÛleÏitosti vajec.
Vejce tvofií bílek a Ïloutek. Barva Ïloutku b˘vá od
svûtle Ïluté po oranÏovou. Vybarvení Ïloutku
zpÛsobují pfiírodní barviva zvané xantofyly, to co
v pfiírodû nejvíc vidíme je pfiírodní barvivo zvané
chlorofyl zpÛsobuje zelenou barvu listÛ trávy,
ostatní barviva jsou pfiekryté chlorofylem, vidíme je aÏ na podzim po uschnutí rostlin. Lep‰ího
vybarvení ÏloutkÛ se dosahuje úpravou krmné
dávky pfiídavky kukufiice, su‰ené vojtû‰ky a podobnû. Îloutek je obalen bílkem.
Ve vejci jsou dva druhy bílku tzv. hust˘ bílek,
toho je 80 % a 20 % tvofií fiídk˘ bílek. V hustém
bílku jsou mléãnû zbarvená poutka chalázy, která drÏí Ïloutek uprostfied bílku. Pfiedev‰ím podle bílku se posuzuje kvalita vajec. Bílek by mûl
b˘t ãist˘, prÛhledn˘, nezakalen˘ u kvalitních
vajec aÏ tfipytiv˘. Kvalita konzumních vajec se
zkou‰í taky laboratornû — u bílku se stanovuje tzv. Haughova jednotka — bílek se vyklepne
na rovnou plochu a vyhodnotí se pomûr mezi
v˘‰kou a ‰ífikou bílku. Bílek z ãerstvého vejce se
neroztéká, je vysok˘, star‰í nosnice mívají nûkdy bílek fiid‰í. Dal‰í dÛleÏitá vlastnost bílku je
jeho ‰lehatelnost.
Laboratornû se zmûfií objem bílku pfied ‰leháním a po ‰lehání, je na to velmi pfiesn˘ vzorec, ale obecnû platí, Ïe objem bílku po na‰lehání by mûl b˘t 4 aÏ 7 násobn˘. TaktéÏ se hodnotí trvanlivost pûny, to tím zpÛsobem, Ïe se
zmûfií v˘‰ka na‰lehané pûny a znovu po 1 hod..
TakÏe pokud peãete a nedafií se vám u‰lehat vajíãka, nehledejte chybu u sebe, chovatelé nosnic od kter˘ch jste koupili vajíãka ‰etfií na krmení nebo tomu málo rozumí.
Kvalitativních ukazatelÛ u vajec je je‰tû samozfiejmû více, nejdÛleÏitûj‰í jsou ov‰em hodnocení uvedená u bílku. Pro spotfiebitele je taky dÛleÏitá ãerstvost vajec. âerstvé vajíãko do 3
dnÛ po snesení, pokud jej uvafiíte namûkko nebo natvrdo, nepÛjde loupat. Uvafien˘ bílek nejde
oddûlit od skofiápky, u vajec nakoupen˘ch v obchodní síti se s tímto problémem nesetkáte.
âerstvost mÛÏete vyzkou‰et ponofiením vajíãka do sklenice s vodou. âerstvé vejce zÛstane
u dna, star‰í vejce se vzná‰í ve vodû, nejstar‰í
plave na hladinû.
Jako zákazníka vás jistû zajímá i velikost vajec.
Nejmen‰í vajíãka sná‰í nosnice na poãátku sná‰ky, váÏí 35 aÏ 53 gramÛ a jsou oznaãována „S“.
První vajíãka od nosnic b˘vají po stránce kvalita-
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tivních parametrÛ nejlep‰í. Dal‰í hmotnostní kategorie má oznaãení „M“ a hmotnost 53 aÏ 63
gramy. Oznaãení „L“ mají vejce 63 aÏ 73 gramy
a vejce nad 73 gramy nesou znaãení „XL“. Ve velikosti vajec se vyskytují abnormality — 1 aÏ 2 %
sná‰ky jsou velmi velká vejce 105 aÏ 115 gramÛ,
ta vût‰inou obsahují 2 i 3 Ïloutky. Vejce jsou zafiazována podle váhy do tûchto 4 hmotnostních
skupin. SloÏení vajec b˘vá stejné a je ovlivÀováno krmnou smûsí. Pouze pomûr Ïloutek a bílek
se li‰í. Obsah Ïloutku je ve v‰ech vejcích pfiibliÏnû stejn˘, ale s velikostí se zvy‰uje obsah bílku.
Na svûtû jsou i rarity ve vejcích od kura domácího. Pfiírodopisné muzeum ve Vídni, které
má sbírku více neÏ 10 000 ks skofiápek vajec

rÛzn˘ch ptákÛ uchovává i vejce z âech z roku
1893 o hmotnosti 120 gramÛ. NejtûÏ‰í vejce kura domácího na svûtû, jaké dosud bylo zaznamenáno je z Nûmecka a jeho váha byla 169 gramÛ. Britské pfiírodopisné muzeum vlastní sbírku skofiápek vajec rÛzn˘ch ptákÛ v poãtu více
neÏ 1 milion kusÛ.
To je nûkolik zajímavostí k vajíãkÛm. Na závûr nám dovolte, abych kuchafikám, které peãou o Velikonocích popfiáli, velikonoãní beránky pûknû vybarvené kvalitními vajeãn˘mi Ïloutky a krásnû nakypfiené pi‰kotové tûsto na rolády z lehce na‰lehaného bílku.
Jaroslav Socha, DrÛbeÏárna Pfiíbor-Klokoãov

Kam do společnosti a za kulturou
KâT Kopfiivnice, Relax v podhÛfií Beskyd, mûsto ·tramberk — Muzeum Zd. Buriana
si vás dovolují pozvat na tradiãní pochod

„Po stopách ZdeÀka Buriana“
Start:

v nedûli 25. dubna 2010 v ãasovém rozmezí 7.30—9.00 hod. od ·ustalovy vily
v Kopfiivnici. Startující obdrÏí mapku pochodu. Pfiíchozí v 8.00 hod. se mohou
vydat na trasu s badatelem Ale‰em Durãákem, kter˘ je provede slovem i chÛzí
po místech spojen˘ch s pobytem ZdeÀka Buriana.

Kontrolní stanovi‰tû: Jeskynû ·ipka. A do cca 12.00 hod. Muzeum ZdeÀka Buriana ve ·tramberku
Cíl:

·tramberské námûstí (obdrÏení úãastnick˘ch listÛ + losování startovních ãísel —
tj. na základû pfiedloÏení razítek z kontrolní stanice)

Délka trasy:

10 km

Startovné:

Dûti a mládeÏ do 15 let a ãlenové spoleãnosti pfiátel ZdeÀka Buriana — 10 Kã;
ostatní — 20 Kã.
Více informací podá infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd na tel. 556 801 935 nebo KâT Kopfiivnice
na tel. 737 885 300

Kulturní dÛm ·tramberk

9. 4. 2010 Paní ministrová
pátek
19.30 hod.

Branislav Nu‰iã
DS Kotouã ·tramberk

Kulturní dÛm ·tramberk

16. 4. 2010 Závûreãn˘ veãer —
vyhodnocení
pátek
19.30 hod.

ManÏel na v˘pomoc
Ruda Mafiík
DS Kotouã ·tramberk

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve
na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu
Jazz U PísafiÛ
v nedûli 11. dubna 2010 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana Borise Urbánka
pfiijal v klavírním recitálu
Matûj Benko
(pÛvodem slovensk˘ skladatel, Ïijící v Praze)
Písafii milují jazz — a vy?
Vstupné: 120 Kã. V cenû zákusek s kávou.
Rezervace vstupenek:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)
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KOP¤IVA 2010 24. roãník pfiehlídky netradiãních divadel
Pátek 16. dubna 2010
17.00, Kulturní dÛm ·tramberk
K.B.T., Poprad, Slovensko

„ÎENA CEZ PALUBU“
Tfii mladé Ïeny. 23, 25 a 27 let. V Ïensk˘ch prostorech, situacích a rozhovorech. O muÏích? Také.
Humorn˘ pohled na velkou dámskou jízdu. Nahlédnûte do tajného svûta Ïenské kabelky, hlavy i du‰e!
„Osudov˘ problém moÏná kamarádka po telefonu nevyfie‰í, pfiinejmen‰ím jí v‰ak popí‰u kaÏd˘ detail
tohoto dne! KdyÏ nás nechápou muÏi, zvládneme to samy.“
16.15 Odjezd autobusu z Kopfiivnice do ·tramberku
18.15 Odjezd autobusu ze ·tramberku do Kopfiivnice
Sobota 17. dubna 2010
15.30, Kulturní dÛm ·tramberk
DIVADLO KONTRA, Spi‰ská Nová Ves, Slovensko
„KAMENE VO VRECKÁCH“
KdyÏ Hollywood obsadí irsk˘ venkov, konflikt kultur mezi arogantním ‰tábem, herci a místními je
neodvratn˘ a neodvratnû zábavn˘. Dva herci pfiedstavují 13 postav.
„Kdykoliv si jeden z nich sedne, neexistuje záruka, Ïe aÏ se postaví, bude tou samou osobou. KdyÏ
zvedá nohu ke kroku, zadrÏíte dech, protoÏe je moÏné, Ïe aÏ do‰lápne, nebude stejného pohlaví, vûku
nebo národnosti, jako byl vtefiinu pfiedtím.“
The New York Times
17.45, Kulturní dÛm ·tramberk
DIVADLO „A“ a DIVADLO SHANTI, Prievidza, Slovensko
„MALOMù·ËÁKOVA SVATBA“ Bertold Brecht
O ãem je dne‰ní pokrytectví? Kdo jsou dne‰ní malomû‰Èáci? Stalo se malomû‰Èáctví jen frází, nebo je
to trval˘ stav spoleãnosti?
Soubory inscenují text pomocí komediálního herectví, strhujícího tempa a velkého hereckého nasazení.
KaÏd˘ postupnû ztrácí masku a je nucen odhalit skuteãnou tváfi. V˘jimkou jsou jen takzvané „okamÏiky
upfiímnosti a pravdy“.
15.00 Odjezd autobusu z Kopfiivnice do ·tramberku
19.00 Odjezd autobusu ze ·tramberku do Kopfiivnice
VSTUPNÉ: 290 Kã/2 dny, 200 Kã/1 den, 70 Kã/1 pfiedstavení, 85 Kã/koncert.
Zvlá‰tní autobusová doprava Kopfiivnice — ·tramberk, ·tramberk — Kopfiivnice je pro drÏitele
jednodenní a dvoudenní vstupenky ãi vstupenky na pfiedstavení v cíli cesty ZDARMA!

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

Zuzana Lapãíková kvintet
ve ãtvrtek dne 29. 4. 2010 v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 2. 4. 2010:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

·tramberské novinky 10

vá, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín Kratochvíl, Petra Hfiebíãková, Milan Mikulãík

NA DUBEN 2010

Nedûle 18. 4. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã
LÍTÁM V TOM
Komedie, titulky 109 min., od 15 let
Pfiíbûh muÏe, kter˘ Ïil s hlavou v oblacích. Hrdina
komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George Clooney), je ‰Èastn˘ ãlovûk. S hlavou v oblacích neochvûjnû mífií za splnûním Ïivotního snu, jenÏe Ïivot
b˘vá pûkná mrcha. Komedie Lítám v tom má pût nominací na Zlat˘ glóbus za nejlep‰í hereck˘ v˘kon pro
Veru Farmigu a Annu Kendrick, za nejlep‰í reÏii,
adaptovan˘ scénáfi a pfiedev‰ím za nejlep‰í film.

Nedûle 4. 4. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã
NA SVATÉHO VALENT¯NA
Romantická komedie, titulky 95 min., pfiístupn˘
Film „Na sv. Valent˘na“ pfiiná‰í pfiíbûhy skupiny lidí
z Los Angeles, jejichÏ osudy se protnou právû na den
svatého Valent˘na, kdy se kaÏd˘ z nich snaÏí najít
lásku, nebo fie‰í milostné problémy. V hlavních rolích: Bradley Cooper, Jessica Alba, Anne Hathaway,
Jessica Biel, Ashton Kutcher, Julia Roberts a dal‰í.

Nedûle 25. 4. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã
AVATAR
Akãní sci-fi, ãesk˘ dabing, 165 min., pfiístupn˘
Vítejte v novém svûtû za hranicí va‰í fantazie. „Chtûl
jsem dostat na filmové plátno svût, kter˘ bych v dûtství miloval“, fiíká Cameron. „Místo, které je na jiné
planetû, místo plné imaginace a vzru‰ujících tvorÛ…“
Avatar je film, kter˘ pfiepisuje filmovou historii!

Program kina Štramberk

Nedûle 11. 4. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã
KAWASAKIHO RÒÎE
Drama, 99 min., pfiístupn˘
Kdo mÛÏe posuzovat minulé viny? Kdo je mÛÏe odpou‰tût? MÛÏe jim ãas obrousit hrany? Nebo pokání,
jímÏ se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana
Hfiebejka podle Cenou Sazky ocenûného scénáfie
Petra Jarchovského vytváfií spletit˘ fietûzec podobn˘ch otázek a nabízí celou ‰kálu ãasto protichÛdn˘ch odpovûdí. Hrají: Martin Huba, Daniela Koláfio-

Nabízím opravy
elektrospotfiebiãÛ,
opravy elektromotorÛ,
nátûr podvozku automobilÛ,
brou‰ení fietûzÛ motorov˘ch pil.
Objednávky
na tel. 603 585 765.

PAVLÍNA MIK·OVSKÁ tel. 776 237 176
— KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚâETNICTVÍ
— PERSONALISTIKA, MZDY, DANù
— RYBÁ¤SKÉ STOLY, ÎIDLE, K¤ESLA,
LEHÁTKA

NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
NùJAK SE TO KOMPLIKUJE, DE·ËOVÁ VÍLA,
VLKODLAK, DOKTOR OD JEZERA HROCHÒ,
SOUBOJ TITÁNÒ

Inzerce
• Pronajmu byt ve Štramberku.Tel. 603 214 304

Nabízíme:
Trubkové a rámové le‰ení
Rodinné domky, bytové domy
panelové domy.
Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk
Tel. 728 869 392
Stavební firma Gašper Kopřivnice
Nabízíme:
Zateplování rodinných domků,
obklady, dlažby, zednictví.
Kompletní vyřízení programu
„Zelená úsporám“.

PAVEL MIK·OVSK¯ tel. 777 213 250
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Tel. 605 401 146
734 492 126

!PENÍZE!
Vyřídíme
Půjčíme
Nekrademe…!
Tel. 605 922 351,
608 811 108

Chcete bezúročný leasing?
Solidní auto pro solidní lidi!
Bez prokazování příjmů!
Tel. 608 811 108,
739 740 122
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