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O spolupráci s Kopřivnicí ve věci městské policie stále jednáme
Vážení občané,
nastala doba adventu, vánoční
strom na náměstí snad již svítí a věřím, že pro Vás všechny
nastala doba klidu a pohody,
které bychom si měli vzhledem k situaci ve světě vážit.
V minulém vydání jsem Vám
sliboval informace ohledně
možné spolupráce s Kopřivnicí
ve věci městské policie. Někteří
z Vás již četli Kopřivnické noviny, kde byl zveřejněn článek,
že kopřivničtí radní poskytování služeb pro Štramberk neschválili. Protože jsme oficiální
stanovisko Kopřivnice dosud
neobdrželi, z uvedeného článku cituji důvody negativního
postoje Kopřivnice, které sdělil
kopřivnický místostarosta Stanislav Šimíček: „Štramberk je
svým charakterem velmi specifické místo. Zatímco mimo sezonu je to velmi klidné město,

v době turistické sezony nebo
často pořádaných akcí je to naopak poměrně rušné místo. Tato
nevyrovnanost potřeby služby
je značnou komplikací,“ tvrdí
místostarosta Šimíček. Další
problém vidí pověřený šéf zdejší městské policie v rozlehlosti
území, které by strážníci museli
mít pod kontrolou. „V létě by to
znamenalo zajišťovat pořádek
nejen v obou městech, ale například také na přehradě ve Větřkovicích a zároveň na koupališti
na Libotíně, a to by vyžadovalo
citelné navýšení obsazenosti
jednotlivých směn“.
Kopřivnice po nás požadovala dodání rozsahu služeb. Ten
jsme jim zaslali s požadavkem
na nacenění tak, abychom se
mohli rozhodnout, zda je pro
nás cena akceptovatelná. Cenovou nabídku jsme neobdrželi
s tím, že chce Kopřivnice znát

i cenu, kterou jsme ochotni za
službu platit. Štramberští radní
se rozhodli dále s Kopřivnicí
jednat.
Rada města se také zabývala
ceníkem parkovacích karet, byl
navržen systém významného
zlevnění karet pro opakované
žadatele, většinou v radě neprošel, snížení ceny však proběhne,
viz ceny v tomto vydání novinek.
V souvislosti s projektem „Digitální úřad 21. století“ se město
Štramberk zúčastnilo soutěže
Egovernment The Best 2015 MasterCard a v kategorii měst
se umístilo na 2. místě, což je
obrovský úspěch.
Přeji vám příjemné prožití adventu a zvu Vás na tradiční
Štramberské vánoční akce!
David Plandor
starosta města Štramberka

Provozní doba
o vánočních svátcích
Vážení občané,
sdělujeme vám provozní dobu
městského úřadu v závěru letošního roku:
Úřad bude uzavřen od úterý
22. 12. 2015 do 3. 1. 2016.
Prvním úředním dnem v roce
2016 je pondělí 4. 1. 2016.

Upozornění redakce
Štramberských novinek
Uzávěrka posledního čísla
12/2015 je tentokrát 10. 12.
2015.
Novinky vyjdou ke dni 22. 12.
2015.
První číslo Štramberských novinek v roce 2016 má uzávěrku 18. 1. 2016 a vyjde k 1. 2.
2016.
Anna Rašková

Setkání občanů se
Změnou pro Štramberk
Vážení občané, zveme vás k
diskusi o tom, co se v posledním
roce změnilo ve Štramberku
k lepšímu, co plánujeme, proč
některé věci nejdou tak rychle a co se zatím tolik nedaří.
Zveme nejenom voliče Změny
pro Štramberk, jsme otevřeni
diskusi s každým. Setkání se
koná 10. prosince od 17 hodin
v restauraci Dallas.
Hotel Roubenka ve Štramberku hledá do svého kolektivu na
stálý pracovní poměr číšníka/
servírku. Více informací na tel.
č. 602 881 000.

Dočkáme se brzy zimy? Foto: Jaroslav Michna

Hotel Roubenka
Dolní 327, Štramberk
www.roubenkahotel.cz
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Výdaje města za léta 2004-2014

V minulém čísle ŠN jsme Vám slíbili, že v následujících 8 vydáních budeme podrobněji prezentovat jednotlivá odvětví
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Odd.36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Název
Bytové
hospodářství

Rok 2004

Rok 2005

14 666 210 10 408 579

Rok 2006
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Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010
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Rok 2013
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2 294 911
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3 638 924
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3 760 718

7 120 819
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Zpracoval: Ing. Andrea Hlávková (vedoucí finančního oddělení) a Ing. Pavel Podolský (člen finančního výboru)
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Zpracoval: Ing. Andrea Hlávková (vedoucí finančního oddělení) a Ing. Pavel Podolský (člen finančního výboru)

Žádosti o abonentní a rezidentní karty na rok 2016
v souvislosti s Nařízením města
Štramberka č. 1/2015 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku
Vyplněné žádosti o vydání rezidentní a abonentní karty na rok
2016 na předepsaném formuláři
(podatelna MěÚ Štramberk nebo
www.stramberk.cz) je možné zaslat poštou anebo podat osobně
na podatelně MěÚ Štramberk,
Náměstí 9.
Pokud se jedná o opakovanou
žádost (žadatel doložil doklady
v roce 2012, 2013, 2014, 2015)
a nedošlo ke změnám, není nutné
dokládat doklady uvedené ve formuláři dle bodů a), b), c).

Žádosti podané do 7. 12. 2015 budou schvalovány na Radě města
dne 15. 12. 2015.
Žádosti podané po tomto termínu
budou vyřizovány průběžně (lhůta pro vyřízení cca 1 měsíc).
Ceny parkovacích karet pro
rok 2016
Rezidentní parkovací karta
První		
• Roční (01.04 – 31.03.)
1 200,- Kč
• Pololetní
(01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)
600,- Kč
Druhá
• Roční (01.04 – 31.03.)		
3 600,- Kč

• Pololetní
(01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)
1 800,- Kč
Abonentní parkovací karta
První
• Roční (01.04 – 31.03.)		
3 600,- Kč
• Pololetní
(01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)
1 800,- Kč
Druhá a každá další karta
• Roční (01.04 – 31.03.)		
7 200,- Kč
• Pololetní
(01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)
3 600,- Kč

Vzhledem
ke schválené
změně období
platnosti budou pro přechodné období
roku 2016 vydávané karty s
platností od 01. 01. 2016 do 31.
03. 2017 za ceníkovou cenu tj.
1 200,- Kč (úspora 300,- Kč) resp.
3 600,- Kč (úspora 900,- Kč) pro
rezidentní kartu a 3 600,- Kč
(úspora 900,- Kč) resp. 7 200,Kč (úspora 1 800,- Kč) pro abonentní kartu.
Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

Nepovolené stavby, tzv. černé stavby....
Na území k. ú. Štramberk bylo
zjištěno několik nepovolených staveb. Tyto stavby byly zjištěny jak
zdejším stavebním úřadem (dále jen
SÚ), tak i z moci úřední, kdy podnět dalo i samo město Štramberk.
SÚ zahájil a ukončil správní řízení
prozatím u dvou nepovolených staveb a další správní řízení, v počtu
tří, se do konce tohoto roku ještě
zahájí.
Toto řízení vůči stavebníkům „černých staveb“ má neblahé účinky,
jak po stránce finanční, tak i po
stránce morální. Vzhledem k § 4
zákona č. 101/2000Sb., Zákon o
ochraně osobních údajů, nelze uvádět konkrétní osoby - stavebníky.
Správní sankce za realizaci „černé
stavby“
Podle § 178 odst. 1 stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku a podle § 180 odst. 1 písm. a)
stavebního zákona, právnická nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání správního deliktu tím, že:
- Provádí činnosti, ke kterým je
potřeba územní rozhodnutí, bez
tohoto rozhodnutí nebo v rozporu
s ním, popř. bez územního souhlasu § 96 stavebního zákona anebo v
rozporu s ním nebo provádí činnosti územním rozhodnutí zakázané. V
rozporu s § 76 provede činnosti, ke
kterým je třeba územní rozhodnutí
nebo veřejnoprávní smlouva nebo
územní souhlas anebo regulační
plán. Za výše uvedené jednání hrozí pokuta do výše 500 000 Kč (fyzické osobě ji ukládá obecní úřad,
právnické osobě nebo fyzické osobě podnikateli obecní úřad)
Podle § 178 odst. 2 písm. d) a e)
stavebního zákona se fyzická osoba

dopustí přestupku a dle § 180 odst.
2 písm. d) a e) právnická osoba
nebo fyzická osoba oprávněná k
podnikání správního deliktu, tím,
že:
- Provádí novou stavbu bez stavebního povolení, veřejnoprávní
smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora,
provede změnu stavby bez stavebního povolení nebo veřejnoprávní
smlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora.
Za výše uvedené jednání hrozí pokuta do výše 1 000 000 Kč, resp.
500 000 Kč, příslušný je stejný úřad
jako u pokut výše.
Obecně lze říci, že pokud má být
postavena stavba, musí nejdříve
proběhnout územní řízení (v rámci
kterého se stavba umisťuje) a následně řízení stavební (v rámci kterého se povoluje provedení stavby).
Tento proces je upraven primárně
zákonem č. 183/2006Sb., stavební
zákon.
K umístění stavby je ve většině
případů potřeba vydání územního
rozhodnutí podle § 76 stavebního
zákona. Namísto územního rozhodnutí může SÚ vydat v některých
případech územní souhlas podle §
96 stavebního zákona, který je jednodušší alternativou vůči územnímu rozhodnutí.
Pominu-li nyní jednoduché stavby,
které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení, v zásadě
by měla být každá stavba realizována pouze za předpokladu, že pro
ni byla vydána nezbytná povolení. Dozorová činnost nad plněním
těchto povinností spočívá především na stavebním úřadě.

Pokud je stavba realizována bez
potřebného územního rozhodnutí/
souhlasu nebo stavebního povolení/ohlášení, jedná se o tzv. „černou stavbu“ a SÚ je povinen podle
platného stavebního zákona zahájit
řízení o odstranění stavby.
Jak z toho ven..?
Primárně, při každé stavbě nebo
jakýchkoliv stavebních úprav, než
je započnete provádět, dostavit se v
dané stavbě nebo jiných stavebních
úprav, na zdejší SÚ.
V opačném případě vám bude nařízen režim odstranění stavby, viz
níže.
V souladu s ustanovením § 129
odst. 1 písm. b) stavebního zákona,
stavební úřad z moci úřední nařídí vlastníku stavby, popř. s jeho
souhlasem jiné osobě, odstranění
stavby prováděné nebo provedené
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto
zákonem anebo v rozporu s ním.
Stavební zákon tedy nenechává stavebnímu úřadu žádný prostor pro
správní uvážení. Dozví-li se stavební úřad o tom, že někde je realizována „černá stavba“, musí řízení o
jejím odstranění zahájit.
Tuto stavbu je však možné i dodatečně povolit (§ 129 odst. 3 stavebního zákona) na žádost stavebníka
nebo vlastníka, pokud prokáže, že:
a) není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména
s územně plánovací dokumentací,
stavební uzávěře a úkoly územního
plánování,
b)není prováděna či provedena na
pozemku, kde to zvláštní předpis
zakazuje nebo omezuje,
c) není v rozporu s obecnými po-

ŠTRAMBERSKÉ NOVINKY - 3

žadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním
předpisem.
V takovém případě je sice zdejší SÚ
povinen zahájit řízení o odstranění
stavby, ale pokud vlastník požádá o
její dodatečné povolení, SÚ řízení
o odstranění stavby přeruší až do
doby, než bude rozhodnuto v řízení
o dodatečném povolení.
Pokud bude stavba dodatečně povolena, SÚ řízení o odstranění stavby
zastaví. Pokud stavba nebude dodatečně povolena (pro neprokázání
výše uvedených podmínek, např.
pro nesoulad s Územním plánem),
SÚ pokračuje v řízení o odstranění
stavby a nařídí její odstranění.
V řízení o dodatečném povolení
leží důkazní břemeno na stavebníkovi nepovolené stavby. Je to tedy
stavebník, kdo je povinen prokázat,
že jsou splněny výše uvedené podmínky, např. předložit projektovou
dokumentaci stavby, která není
v rozporu s právními předpisy a
obecnými požadavky na výstavbu.
V řízení se postupuje podle § 110
až § 115 stavebního zákona. Kritéria pro dodatečné povolení musí
tedy být minimálně shodná jako pro
vydání stavebního povolení, nikoliv mírnější. Účastníky řízení o dodatečném povolení jsou v souladu s
§ 27 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb.,
správního řádu, též další dotčené
osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Účastníky
řízení by tak měli být např. sousedé
nelegálně postaveného rodinného
domu nebo jiné stavby.
Jan Buček, stavební úřad MěÚ

Betlémské světlo 2015
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku
jako součást charitativní akce.
Předávání křehkého plaménku se
díky skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to
nejen po celé Evropě.
Poprvé plamínek přicestoval
v roce 1986 letadlem z Betléma
do rakouského Lince. K nám se
Betlémské světlo dostalo hned po
pádu čtyřicetileté komunistické
vlády a v rukou českých skautů
žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod
sochu sv. Václava v
Praze. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští skauti na vídeňském
jamboree (mezinárodním setkání
skautů a skautek z celého světa)
a již na podzim téhož roku začali

připravovat českou verzi.
I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek
světla zažehnutý v Betlémě. Na
Štědrý den dopoledne jej budou
roznášet do štramberských domácností. Pokud máte o světlo
zájem, můžete se od 6. prosince
do 20. prosince 2015 zapsat do
seznamu ve štramberském kostele sv. Jana Nepomuckého nebo do
formuláře na webových stránkách
http://stramberk.farnost.cz/ .
Charita Česká republika pořádá
každoročně dobročinnou akci
zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás a její výtěžek je určen
na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak znevýhodněným
skupinám lidí, a to zejména v re-

gionech, ve kterých sbírka probíhá.
V lednu 2016 proběhne již sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky.
Díky spolupráci místních dobrovolníků a dětí vyjde opět do ulic
našeho města v termínu Od 2. do
17. ledna několik kolednických
skupinek. Skupinka Tří králů nosí
lidem radostnou zvěst o narození
Krista, obdarovává je drobnou
pozorností a zpěvem tříkrálové
koledy. Do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem
vybírají koledníci dobrovolný
finanční příspěvek. Vedoucím takové skupinky musí být dospělá
osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem.
V loňském roce bylo zde ve
Štramberku díky Vaší štědrosti vybráno celkem 78 805,- Kč

a tyto peníze z velké míry pomohly mnoha potřebným lidem dle záměrů místní Charity Kopřivnice.
Obracím se proto na Vás s prosbou o přijetí koledníků ve Vašich
domovech i o jakýkoliv finanční
příspěvek, který může pomoci
v našem okolí.
S úctou a poděkováním
Ing. Monsport Vojtěch
místní koordinátor tříkrálové
sbírky

Z knižních novinek

PROGRAM KINA
ŠTRAMBERK
PROSINEC 2015
Neděle 6. 12. 2015 v 18.00
vst. 60,TEMNÉ KOUTY
Thriller, drama 104 min.
přístupný od 15 let
Strašlivý zločin z minulosti se
vrací a na povrch vyplouvají
nové skutečnosti. Tajný spolek
Kill club prošetřuje staré zločiny
a nové zjištění vnáší trhliny do
tehdejšího vyšetřování. Znovu se
otevírají hluboko pohřbené vzpomínky na tragickou minulost.
V hlavní roli Charlize Theron.
Neděle 13. 12. 2015 v 18.00
vst. 60,KOBRY A UŽOVKY
České drama, 111 min.
přístupný od 15 let
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen
ve svém vlastním životě. Je mu
už skoro čtyřicet a nemá holku
ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco
udělat. Naskytne se šance, kterou

nesmí promarnit. Užovka může
být konečně šťastný, jenže se
objeví Kobra. V hlavních rolích:
Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan
Hájek, Lucie Žáčková a další.
Neděle 20. 12. 2015 v 18.00
vst. 60,JURSKÝ SVĚT
Dobrodružný sci-fi, 125 min.
přístupný
Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen milionáře Johna
Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA
vypěstovat Jurský park s živými
exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny
nadšených diváků. Vedení parku
stále hledá nové způsoby, jak zaujmout návštěvníka. V tu chvíli
přicházejí komplikace a vědecké
experimenty se opět vymknou
z rukou.
NA MĚSÍC LEDEN 2016
PŘIPRAVUJEME
V HLAVĚ
DEN BLBEC
GANGSTER KA

Sonny je ideální vězeň. V moderní, přísně střežené věznici Staten
se těší značné oblibě, neboť slouží ostatním vězňům jako zpovědník, naslouchá jejich přiznáním
a uděluje jim rozhřešení. Roky
ve věznici jednotvárně plynou
do chvíle, než si Sonny nečekaně
vyslechne jistou šokující zpověď
a vydá se soudit živé i mrtvé. Detektivní román Syn napsal norský
spisovatel Jo Nesbo.
Vypadni z mýho života od Marty
Davouze (bývalé Železné exmanželky bývalého ředitele televize
NOVA), vychází ze stejnojmenné novely, vydané v roce 2004.
Spisovatelka se tu s nadhledem
vrací k událostem, které ji přiměly učinit zlom v pozdním věku
a v několika desetiletí trvajícího
manželství. Kromě závěrečných
částí se děj odehrává v Praze. Začíná vzpomínkami na dětství a na
romantické dívčí sny, které se pak
překvapivě naplnily ve druhém
manželství ve Francii, v Bretani.
Slovo důchodkyně vyvolává
mnohé představy, ale ne všechny
jsou příjemné. Rychle prchající
čas, vysedávání v čekárně u lékaře, v lepším případě mnohdy až
únavné hlídání vnoučat a nahrazování funkce rodičů…Marcela
Mlynářová živě a poutavě přibližuje jinou, svou verzi ženy po šedesátce, která je babičce na plný
úvazek značně vzdálená. Zbavená pout zaměstnání a nikdy nekončícího chodu domácnosti, nevděčné výchovy dětí a manžela,

ŠTRAMBERSKÉ NOVINKY - 4

který si pod tlakem zbytku mízy
našel (podle autorky bohudík)
mladší ženu, má čas na sebe i na
své záliby. Je vyzbrojena šarmem
a elegancí a především díky životním zkušenostem, schopná vnímat svět kolem sebe s humorným
nadhledem. Autorčiny úsměvné
a s lehce provokujícím sarkasmem podané příhody, věrohodně
potvrzují, že není podstatný věk,
ale přístup k životu. Román pro
ženy má název Důchodkyně nestřílejte.
Dokáže žena odpustit muži odmítnutí? V životě krásné Amélie,
slečny nebezpečné, která celý život jen využívá pozornost mužů
a jejich luxusní dary, nastane
změna. Poprvé se doopravdy
zamiluje, muž jejich snů ale nakonec dá přednost jiné. Když se
jejich životy opět střetnou, Amélie se chopí šance a zdá se, že
s Matějem může konečně prožít
tu pravou romanci. Nebo je to jen
zdání? Slovenská spisovatelka
Jana Benková je autorkou románu Až po uši.
Libuše Bělunková
MěK Štramberk
Rozvoz souborů imobilním čtenářům úterý - 15. 12. 2015
Upozorňujeme všechny čtenáře,
že posledním půjčovním dnem
v tomto roce bude čtvrtek 17. 12.
2015. Dalším půjčovním dnem je
až pondělí 4. 1. 2016

Divadelní soubory a město Štramberk
vás srdečně zvou na

20. tradiční

Živý betlém,
„HOPSA, CHLAPCI“
který se uskuteční v sobotu

26. prosince 2015 v 15 hodin

Blahopřejeme jubilantům
91 let		
89 let		
86 let		
85 let		
		
84 let		
		
83 let		

Königová Marie
Dostálová Božena
Rýdel Jaroslav
Hanzlík Bohuslav
Macháčová Anna
Kelner Cyril
Bajerová Zdeňka
Borovská Naděžda

		
		
81 let		
		
80 let		
		
75 let		
70 let		

Novobilská Ludmila
Trčková Jindřiška
Hyklová Věra
Kelnarová Štěpánka
Janková Anežka
Vraspírová Alenka
Šmerda Jiří
Polášková Štěpánka

v prostorách Národního sadu
ve Štramberku
Účinkují členové divadelních souborů
Pod věží, Kotouč a Dětského divadelního
souboru, hudební doprovod skupina Ogaři a
Chrámový sbor, Dechový orchestr Štramberk
Taneční skupina Dagmar Jurákové
Zpěv Mořic Jurečka a Věra Juračáková

Vedení města a členové SPOZ přejí všem jubilantům do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Ing. David Plandor a členky SPOZ
ŠTRAMBERSKÉ NOVINKY - 5

Průvodní slovo
Dana a Pavel Macháčovi
Srdečně zvou pořadatelé
Vstupné dobrovolné

Základní škola si připomněla 105 let od svého založení
Den otevřených dveří v Základní
škole Štramberk, kterým si škola
připomněla 105 let od založení
školy, se konal ve čtvrtek 22. října
2015 od 14:30 do 17 hodin. Možnost prohlédnout si budovu školy
využilo přes šedesát dospělých
návštěvníků.
Každý příchozí byl hned u vchodu
uvítán ředitelkou školy, kde obdržel informační letáček o škole
a přehled připravených stanovišť.
Následně byl předán některému
z průvodců a prohlídka budovy
školy mohla začít…
Hlavními body programu Dne
otevřených dveří ve škole byly
ukázky výuky Aj, Nj, a Rj v no-

vých jazykových učebnách pomocí nejmodernější technologie,
ukázka výuky žáků na 1. stupni
pomocí interaktivní tabule, zábavné mikroskopování, prohlídka
odborných učeben přírodopisu
a chemie, zábavné pokusy z fyziky a chemie, prezentace literárních prací žáků a knižní novinky
v žákovské knihovně, prezentace
výtvarných prací žáků, ukázka
softwarových výukových programů pro školy a prohlídka počítačové učebny, prezentace činnosti Ekotýmu školy a ukázky z
činností školní družiny. Na závěr
měli návštěvníci možnost posedět
u drobného občerstvení ve školní

jídelně a při tom si prohlédnout
videoukázky ze Školní akademie a talentové soutěže Ukaž, co
umíš.
„Našim cílem bylo budovu školy všem návštěvníkům nejenom
ukázat, ale také je seznámit s novými metodami práce a současnými trendy ve výuce. Všichni
příchozí si tak mohli školu nejen
prohlédnout, ale také přímo vidět
jednotlivé ukázky z výuky hned
z několika předmětů. S největším ohlasem se setkaly především ukázky výuky cizích jazyků
v moderních jazykových učebnách a také možnosti práce s interaktivními tabulemi či dalšími

IT technologiemi, což ocenili především starší návštěvníci školy.
Moc děkuji všem kolegyním, kolegům a žákům, kteří se podíleli
na přípravě a samotné realizaci
Dne otevřených dveří. Děkuji
také Kopřivnickým novinám za
publicitu a otištění hned tří článků
ve svém tisku. Tyto a další informace spolu s bohatou fotogalerií
si můžete také najít na webových
stránkách školy.
Těšíme se brzy znovu na shledanou při dalších akcích školy pro
veřejnost“.
Mgr. Zdeňka Havlíková
ředitelka školy

Podzimní část volejbalové sezóny pomalu končí

Volejbalová sezóna nejen pro
ženy, ale i pro muže vyvrcholila
v listopadu a nyní už se dohrávají
poslední utkání. Kromě mistrovských zápasů se nejen registrovaní volejbalisté a volejbalistky
mohli zúčastnit tradičních turnajů. Oddíl volejbalu pod vedením
Vaška Sochy uspořádal již 16.
ročník Nočního volejbalového
turnaje, a to v noci z 27. na 28.
10. Zúčastnilo se ho celkem 12
družstev, z toho 3 štramberská,
odehráno bylo 32 utkání a v půl
páté ráno byl znám vítěz, a to
družstvo složené z ligových hráčů Nového Jičína a Ostravy. 14.
listopadu se už po 26. konal také
turnaj smíšených čtveřic, který
po lítých soubojích všech 7 týmů
nakonec bez ztráty jediného setu
ovládlo družstvo Pravěk, útočí
(Bukovská, Žlebková, M. Socha,
V. Socha). Tímto děkujeme všem
sponzorům za jejich podporu.
Více informací včetně fotografií
naleznete také na www.volejbalstramberk.cz.
Muži, po delší zápasové pauze,
do soutěže naskočili opět v sobotu 7. 11. na hřišti Frenštátu p. R.
Zápasy s tímto soupeřem bývají
vždy vyrovnané, což naznačil
i první sobotní set, který vyhráli
Štramberáci až 36:34. Vítězství v
následujících setech se pravidelně
střídala, a tak utkání dospělo až do
5. setu, ve kterém Štramberk jednoznačně zvítězil 15:8 a připsal
si tak bonusový druhý bod navíc.
Ve druhém utkání už se místním
volejbalistům tolik nedařilo
a prohráli 3:1 na sety. Další zápasy sehráli 21. 11. na domácí
palubovce se soupeři ze Pstruží-

ho a poslední listopadový víkend
zajížděli do Dolního Benešova.
V prosinci muže čeká ještě dohrávka říjnového utkání s Kozlovicemi, a to ve štramberské
tělocvičně v sobotu 5. 12. od 10,
resp. 12 hodin. Poté čeká místní volejbalisty delší pauza, když
další mistrovské utkání sehrají až
v únoru 2016.
Ženskému týmu se v podzimní
části nedaří dle jejich představ.
Bohužel je jejich hra mnohdy
jako na houpačce. V sobotu 24.
10. vůbec nezvládly utkání v Orlové a neuhrály zde ani v jednom
utkání set. O nápravu se mohly
pokusit hned o týden později
v dohrávce prvního kola s Palkovicemi. Úvodní zápas se jim ale
opět vůbec nepovedl a bohužel
i přes snahu zejména v koncovce třetího setu utrpěly porážku
0:3. Vědomy si toho, že už se
se štramberskou hrou musí něco
změnit, vstoupily do druhého sobotního utkání s velkým nadšením a najednou to šlo. Dokázaly
soupeřkám z Palkovic oplatit
porážku 3:0, po jednoznačných
vítězstvích 25:15, 25:14 a 25:19.
Následující sobotu 7. 11. se uskutečnil znovu na štramberské palubovce zápas mezi domácími
a zkušenými a výškově lépe vybavenými hráčkami z Frýdku-Místku. První utkání začaly místní
volejbalistky v dobré náladě, dokázaly si vypracovat vícebodový
náskok, ovšem s příchodem koncovky se již dařit přestalo a stejný
obraz následoval v setu druhém.
Po výsledcích 21:25 a 24:26 se
ale nevzdávaly a snažily se dosavadní neúspěch zvrátit. Opak však

byl pravdou a ve třetím setu už k
žádnému obratu nedošlo, naopak
soupeřky vyhrály jednoznačně
25:14. Do druhého utkání vstoupily Štramberačky s odhodláním
vrátit soupeřkám jednoznačnou
porážku. Bohužel, ne vždy stačí
jen to odhodlání a po dvou porážkách 16:25 bylo se Štramberkem
zle a vypadalo to, že utkání spěje
ke konci. Překvapivě ale kdesi ve
štramberském týmu se našla ještě síla s výsledkem něco udělat
a po vítězství 26:24 a 25:21 bylo
vyrovnáno. Na řadu přišel 5. set,
který ale bohužel místním hráčkám utekl hned v začátku a po
porážce 15:8 zůstal ve Štramberku pouze bod, celkově 10. v této
sezóně.
Závěr podzimní sezóny pat-

řil utkáním na hřišti Fulneku
a poslední utkání se konalo v sobotu 28. 11. na domácím hřišti
s Frenštátem p. R. Po zimní pauze začne druhá polovina soutěže
na konci ledna na hřišti Palkovic
a doufejme, že se podaří eliminovat chyby a dotáhnout více utkání
k vítězství.
V měsíci prosinci se i vy můžete
zúčastnit Vánočního kloboukového turnaje, a to 26. 12. v místní
tělocvičně.
Jménem oddílu volejbalu přejeme všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků
a do nového roku hlavně zdraví
a nejen sportovní úspěchy!
Za TJ Kotouč Štramberk
Mgr. Petra Milichová

Pozvánka na vánoční turnaje do tělocvičny u ZŠ
26. 12.
27. 12.
29. 12.
30. 12.

Vánoční kloboukový turnaj
Fotbalový turnaj ulic
Fotbalový turnaj
Florbalový turnaj
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Mikulášská
nadílka

na terase Hotelu Štramberk

s rozsvícením
vánočního
stromečku
od 17,00 hod.

Hana Fialová ôĨĹċoĴ
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Označené balíčky pro své
ratolesti můžete odevzdat
v Muzeu loutek 6. prosince do 16,30 hodin.
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UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU

12/2015
KAŽDOU
SOBOTU

Rezervace na:
+420 602 759 256,
e-mail: pivovar@relaxvpodhuri.cz

NEDĚLE

6.12. a 27.12.

Sobotní večery u cimbálu
s cm Pramínky
od 19.00 hodin
v Městském pivovaru Štramberk

Nedělní čaj o páté
od 17.00 hodin
v restauraci Hotelu Šipka

Rezervace na:
556 852 181,
e-mail: info@hotelsipka.cz

NEDĚLE

13.12.

od 17.00 hodin

Boris Urbánek
a jeho host

Rezervace na:
556 808 843,
info@hotel-stramberk.cz
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více na:
www.relaxvpodhuri.cz
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