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Je za námi rok práce pro město
Vážení občané,
tyto novinky dostáváte v době,
kdy je nové vedení města téměř
rok ve funkci a je načase trochu
shrnout ten rok, co se podařilo
a co nejde zase tak rychle, jak
bychom chtěli. Vedení města
intenzivně řešilo oblasti, které byly dlouhodobě kritizovány. Především šlo o záležitosti
městské policie, parkovacího
systému, dlouhodobého plánování, strategického plánu,
způsobu a možností získávání
dotací a provedení investičních
akcí.
Ve věci městské policie bylo
jednáno již několikrát v radě
i zastupitelstvu a započalo na
4. jednání rady města, kdy byl
vyhodnocen rok 2014 a byla
vyjádřena podpora zachování
a posílení městské policie.
Starostovi byl udělen úkol vypracovat koncepci, která byla
následně představena, a bylo
doporučeno posílit stav na
4 strážníky. Radní však preferovali nejprve získat podmínky
spolupráce s Městem Kopřivnice a poté rozhodnout, což
potvrdilo i zastupitelstvo města
v červnu. Požadavky byly zpracovány a odeslány do Kopřivnice, kde by měla možnou spolupráci projednat rada města dne
3. 11. 2015.
Parkovací systém byl taktéž
několikrát projednán, jak na
veřejné schůzi, tak i opakovaně na komisi rozvoje a správy
majetku. Výsledkem byla většinová shoda, že by měl být
parkovací systém zachován
a vylepšen. Naopak k žádné
většinové shodě nedošlo ve věci
změny cen u parkovacích karet.
Protože se blíží konec roku, na
jednání rady města dne 3. 11.
2015 předložím návrh nového
ceníku. Po jednání rady města

Vás budeme ihned informovat
na webových stránkách města
o cenách pro rok 2016 včetně
podmínek žádosti.
Zastupitelstvo města v září
schválilo akční plán města na
rok 2015 – 2018. Jedná se o
krok kupředu, neboť oproti
plánu rozvoje udává konkrétní
časové umístění a rozplánování
jednotlivých akcí na celé funkční období. Navíc se bude jednat
o dynamický dokument, bude
se v čase vyvíjet, budou přibývat další dílčí akce na základě
provedených analýz. Nyní pracujeme na úpravách tak, aby
mohl být akční plán na webu
města a mohli jste sledovat, jak
se jednotlivé akce daří realizovat. Na příští rok bylo schváleno také pořízení dlouhodobého
strategického plánu města na
roky 2016 - 2026.
Tento rok byl pro radnici zásadní v oblasti elektronizace,
byl nasazen nový informační
systém VERA, který znamenal
vyšší úsilí zaměstnanců, to však
bude kompenzováno následnou
úsporou času a práce. Agendy úřadu jsou nyní informačně
propojeny, pro vedení města
to skýtá obrovský přehled nad
operacemi. Dalším krokem
bylo zavedení elektronických
kalendářů a organizace využití
místností a prostředků včetně
elektronických schvalovacích
systémů. Kromě administrativní náročnosti se snížilo také
množství papírových podkladů,
čímž šetříme i přírodu.
V letošním roce proběhly dvě
velké investiční akce na Palárně
a Novojičínské. Obě přispějí ke
zvýšení bezpečnosti ve městě.
Kromě toho se podařilo dohodnout s nájemcem areálu hradu
a byla započata rekonstrukce
Jaroňkovy útulny, kde nyní do-

chází k dokončovacím pracím
a restauraci původních Jaroňkových maleb. V sezóně se podařilo Trúbu zpřístupnit turistům
a město vybralo téměř 450tis.
Kč na vstupném. V příštím roce
bude areál provozován městem
a připravujeme zde pořádání
svatebních obřadů i kulturní
akce. Se začátkem nového programovacího období chystáme
nové projekty pro zisk dotací –
zřízení sběrného dvora, zateplení a výměnu oken na budovách
v majetku města a další, které
budou připraveny v plánu investičních akcí na rok 2016.
Je za námi rok, kdy se řada
věcí podařila, noví zastupitelé
se dostali do provozní teploty a
ač jsou stále na pořadu dne záležitosti, které nelze tak rychle
a snadno dořešit, nepřestáváme
na nich společně intenzivně pracovat tak, aby se Vám ve Štramberku žilo dobře.
Ing. David Plandor
starosta města

Koledování omezí
dopravu na náměstí
Dne 25. 11. 2015 bude z důvodů
konání akce Předadventní koledování aneb Vánoce buďtež vítány částečně omezen nebo zakázán vjezd motorových vozidel
na náměstí. Prosíme všechny
obyvatele náměstí i ulic nad náměstím o shovívavost a součinnost s městskou policií a organizátory akce. Jedná se hlavně o
bezpečnost vystupujících dětí.
U této příležitosti prosíme návštěvníky, aby si s sebou na
náměstí vzali světýlka, baterky
apod. Dětem je dobré dát reflexní pásky. Kdo pravidelně
navštěvuje tuto akci, ví, že náměstí je v tuto dobu ponořeno
do tmy. Zvyšme tak bezpečnost
našich dětí.
Děkujeme za pochopení.
Anna Rašková

Štramberský podzim. Foto: Jaroslav Michna

Výdaje města za roky 2004-2014
Na podnět finančního výboru jsme se rozhodli občany seznámit s výdaji města za léta 2004-2014 vynaloženými na jednotlivá odvětví.
V tomto čísle Vám v tabulce a grafu prezentujeme celkové výdaje.
Od příštího čísla Štramberských novinek budeme v následujících 8 vydáních podrobněji prezentovat jednotlivá odvětví s celkovými výdaji
v letech 2004-2014 nad 20 mil. Kč. (pozn. jedná se o souhrnné výdaje za 11 let od roku 2004-2014).
Ing. Andrea Hlávková, ved. fin. oddělení a Ing. Pavel Podolský
Název odvětví
Odd.10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Odd.21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Odd.22 - Doprava
Odd.23 - Vodní hospodářství
Odd.31 a 32 - Vzdělávání a školské služby
Odd.33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
Odd.34 - Tělovýchova a zájmová činnost
Odd.35 - Zdravotnictví
Odd.36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Odd.37 - Ochrana životního prostředí
Odd.41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Odd.43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezp.
Odd.52 - Civilní připravenost na krizové stavy
Odd.53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Odd.55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Odd.61 - Státní moc, st. správa, územní sam. a polit. strany
Odd.63 - Finanční operace
Odd.64 - Ostatní činnosti

CELKEM
1 313 899
11 389 132
92 902 740
23 075 224
91 954 108
51 811 832
48 028 739
2 154 588
137 458 590
28 270 727
104 863
6 139 638
334 915
10 232 283
6 716 890
114 834 738
1 837 863
6 147 355

Výměna kontejnerů na tříděný odpad

Většině občanů jistě neunikla
změna, která proběhla na přelomu září a října, a to výměna všech
kontejnerů na plast a papír. Kroků
vedoucích ke změně systému bylo
více – vzhledem k neefektivnosti
svozu byly ze šesti míst staženy
kontejnery na bílé sklo – to lze
ukládat do zeleného na barevné
sklo. Za stažené kontejnery na
bílé sklo se podařilo od společnosti EKOKOM a.s. získat nové
kontejnery na barevné sklo, které
jsou umístěny u Staré školy, na
Palárně, za obchodem na Hornychovicích a u pošty. Ze stejného
důvodu byly ze šesti míst staženy
kontejnery na nápojové kartony.
To lze ukládat do kontejnerů na
plast, vzhledem k tomu, že obsah
žlutých kontejnerů putuje na třídící linku, kde se nápojový karton
třídí jako jedna z komodit. Odměna od firmy EKOKOM a.s. je
nám tak vypočítána procentuálně
z vytříděných plastů.
Ve Štramberku jsme měli na 20
hnízdech několik typů kontejnerů – od malých plastových na 1,1
m3 po velké železné o objemu
3,2 m3. 21 kontejnerů na papír,
20 na plast, 18 na sklo, s kulatými, čtvercovými i obdélníkovými
půdorysy. Všechny se spodním
výsypem. Většina z nich již byla
ve velmi špatném stavu, navíc si
občané často stěžovali na malé
otvory v kontejnerech. Dalším
důvodem je snaha zajistit lepší
komfort pro občany a umožnit

odkládat více separovaného odpadu, ze kterého se stane druhotná surovina, snížit tak množství
komunálu, jež končí na skládce
a zvýšit odměnu od firmy EKOKOM a.s.
Jako nejlepší řešení jsme po diskusi v komisi ŽP a ve vedení
města přistoupili ke změně nádob. Jedním z kladů je fakt, že je
vkládání odpadů do nových kontejnerů s vrchním výsypem pohodlnější a obsluha je jednodušší
a levnější. Záporem je jiný obsah
a rozměr, což je u některých míst
problém, protože prostorově nejsme schopni zajistit na některých
místech původní kubaturu.
Proto, abychom zajistili stejný obsah kontejnerů jako před
výměnou, potřebovali bychom
v nových nádobách 42 kontejnerů
na plast a 43 na papír. Vzhledem
k tomu, že jsme nebyli schopni
dát tento počet na stávající místa,
zřídili jsme 11 nových stanovišť
tak, abychom zmenšili docházkovou vzdálenost a snížil se tlak na
původní místa.
Nová hnízda jsou: Hraničky;
Drážné – u dětského hřiště;
Drážné – nahoře v trojúhelníku;
Kozina – u domu č. p. 444 – u
přejezdu; Bařiny – u bývalé zeleniny; Zauličí – u Sokolovny;
Libotín - vzadu u Marků; Libotín
– u koupaliště (pouze v sezónu);
u technické správy; Pískovna – u
bytových domů; u Farní zahrady.
Celkem máme tedy 31 míst, na

katastru máme nyní 49 kontejnerů na papír, 50 na plast. Hnízda
u obou MŠ slouží stejně jako v
minulém období potřebám mateřských školek. Kubaturou jsme
tedy překročili původní stav. Přesto je zejména v centru, kde není
kam nádoby umístit, s přeplňováním problém. Řešením by mohl
být pytlový sběr. Vyžaduje však
spolupráci občanů. Více v samostatném článku.
Nádoby nám zdarma zapůjčila
svozová firma AVE a společnost
EKOKOM.
Občané, kteří separovaný odpad

vozí autem, mohou přednostně
využít hnízda u oddělení technické správy, kde je v současné době
6 kontejnerů na papír a 6 kontejnerů na plast.
Další etapou bude obnova kontejnerů na sklo. V tomto roce firma
AVE vymění pouze poškozené
kontejnery, na jaře 2016 nám celkovou výměnu železných a starých kontejnerů přislíbila provést
firma EKOKOM a.s. Kontejnery
na sklo zůstanou se spodními výsypy tak, jak je doporučováno u
tohoto typu odpadu.

Pytlový sběr plastů a odpadů
Snahou je zefektivnit nakládání
s odpady, potenciál je v nakládání s tříděným odpadem. Jsme
si vědomi, že někde - zejména v
centru (Náměstí, Kopec, Zauličí),
kde je málo prostoru pro nádoby - je jejich počet nedostačující.
Řešením je pytlový sběr. Hladký
průběh však vyžaduje dodržování pravidel tak, abychom získali
co největší množství vytříděného
odpadu, snížili tak množství komunálu a přitom zajistili čistotu
kolem sběrných hnízd. Přidat se
mohou i podnikatelé zapojení do
systému nakládání s odpady města Štramberk.
Pravidla pro poskytnutí pytlů:
* Občané si mohou zdarma proti
podpisu vyzvednout na oddělení
technické správy pytle na sběr
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plastů a papíru a to:
Pondělí: 8 - 12, 13 - 16 hodin
Středa: 8 - 12, 13 - 15 hodin
* Lze poskytnout najednou maximálně 5 pytlů na domácnost na
jednotlivé komodity (max. 5 na
papír, max. 5 na plast).
* Občané uloží naplněné sběrné
pytle k hnízdu tříděného odpadu
den před svozem odpadu to je:
vývoz plastu probíhá každé pondělí - ukládejte žluté pytle na
plast v neděli večer
vývoz papíru probíhá každou
středu - ukládejte modré pytle na
papír v úterý večer
* Pytel bude zavázán, aby nedošlo k znečištění okolí
Mgr. Radka Krysová
úsek ŽP MÚ Štramberk

Svatováclavská pouť spojená se svěcením praporu
V pondělí 28. září proběhla tradiční Svatováclavská horová
pouť. Počátky těchto poutí na
hoře Kotouč se datují již od roku
1932. V tomto roce byl postaven
členy jednoty Orla ve Štramberku
s podporou župy Kadlčákovy pomník se sochou sv. Václava. Dominanta této hory byla postavena
na památku tisíciletého výročí od
umučení českého světce.
Letošní pouť začala mší slouženou otcem Vladimírem Zelinou
v kostele na náměstí. Během bohoslužby byl posvěcen orelský

štramberský prapor pocházející z
července 1925, který byl nalezen
v poničeném stavu, a v letošním
roce se ho podařilo kompletně zrestaurovat. Na praporu je
vyobrazen Orel letící s činkou
a křížem. Tyto dva symboly nás
dodnes provázejí při výchově dětí
a mládeže, neboť se snažíme
sportem udržovat zdravé tělo a
skrze křesťanské hodnoty hrát
fair play nejen na hřišti, ale také
v každodenním životě.
Mnozí pak vyrazili z kostela na
horu Kotouč. Po krátké zastávce

u kříže nad jeskyní Šipka dorazili
k soše sv. Václava. Necelá stovka
poutníků si připomněla život tohoto vzdělaného českého panovníka a znovu si uvědomila, jaké
hodnoty jsou při možnosti volby
pro život důležité.
Poté se poutníci vydali do Kulturního domu. Zde nalezli nejen
posilu na těle, ale také v mysli.
Přátelské posezení spojené s občerstvením zpestřily tóny dětské štramberské scholy. Pásmo
rytmických písní s doprovodem
kytar, houslí, violoncella, basy

a bubnu zakončilo tento sváteční
den.
Tímto děkuji všem, kteří se na
zdárném průběhu pouti jakkoliv
podíleli. Také děkuji těm, kteří pomohli při renovaci praporu
a dále farníkům a poutníkům za
finanční příspěvek na obnovu tohoto symbolu. Fotky Dominika
Davida ze svěcení a průběhu pouti můžete zhlédnout na webových
stránkách města.
Mgr. Petr Buzek,
starosta Orla Štramberk

Blahopřejeme jubilantům
93 let		
87 let		
86 let		
85 let		
84 let		
		
		
		
82 let		

Jeřábková Drahoslava
Bárová Sylva
Rýdlová Marie
Škarka Josef
Bajer Vladimír
Minďák Rudolf
Kyselá Julie
Tylečková Karla
Novobilská Marie

81 let		
		
75 let		
		
		
70 let		
		
		
		

Bortlová Ludmila
Rašková Marie
Jelič Jaroslav
Knebel Rudolf
Pintér František
Tyleček Václav
Baár Josef
Navara Petr
Schäferová Jana

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

Účetní firma ve Štramberku nabízí práci na dohodu,
popř. zkrácený pracovní úvazek
v oblasti daňové evidence a účetnictví.
Telefon: 556 852 311 nebo 736 534 209
ŠTRAMBERSKÉ NOVINKY - 3

Novinky v městské knihovně
Při cestě do Bottwany se přírodovědci Jacksonovi podaří
přežít útok velké lví smečky.
Zachrání život i ekoložce Chloe
a oba společně se snaží přesvědčit svět, že existuje příčina, která savce nutí napadat lidi. Jenže
nařízené akce nepomáhají, brutální útoky zvířat se množí, jejich zuřivost narůstá. Paralyzují
už celá města a člověk marně
hledá místo, kde by se skryl.
Dobrodružný román Smečka
napsal James Patterson.
V nemocnici v Oslu leží zraněný člověk v kómatu. Policie ho
přísně střeží a nikdo se nesmí
dozvědět jeho jméno. V téže
době najdou zabitého policistu na místě, kde byla v minulosti spáchána vražda, kterou
neúspěšně vyšetřoval. Když k
němu přibydou další dva kole-

gové, je jasné, že nejde o náhodu. Všechny zabili mimořádně
brutálním způsobem a spojují
je jejich nevyřešené případy z
minulosti. Kdo trestá policii za
zpackané vyšetřování? Neexistují žádné stopy a ani nejlepší
policejní inspektor Harry Hole
není k dispozici. Norský detektivní román Policie napsal Jo
Nesbo.
Co se stane po smrti? Setkám se
ještě někdy s lidmi, které jsem
miloval? Čeká nás ,, život po
životě?“ Dostávám nepozorovaně určitá znamení? Každý z
nás si časem začne klást takové otázky. Heresa Cheungová,
uznávaná odbornice a oblíbená
autorka, zná mnohé odpovědi
a poskytuje čtenáři informace,
které uprostřed zmatku a nejistoty přinášejí nejen odpovědi,

Neděle 1. 11. 2015 v 18.00
vst. 60,AMERIKA
Česká road movie, 75 min.
přístupný
Bára je dcerou imigrantů a do Čech
přijela, aby poznala zemi svých
rodičů. Honza je z Prahy, zpívá
a hraje na kytaru. Vždy toužil odjet
do New Yorku a být tak trochu jako
Bob Dylan. Film sleduje jejich cestu na vandr do země svobody, kde
je jim kulisou jen les, oheň a širé
nebe. Jejich cesta se proměňuje v
univerzální příběh přátelství, hudby a snů o svobodě. Hrají: Barbara
Adler a Jan Foukal

Neděle 15. 11. 2015 v 18.00
vst. 60,DOMÁCÍ PÉČE
Česká komedie, 92 min.,
přístupný
Nová česká komedie a i drama v
jednom. Příběh zdravotní sestřičky z jihomoravského venkova se
zásadně mění, když sestřička zjistí,
že sama potřebuje pomoc. V hlavní
roli Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová a další.

Neděle 8. 11. 2015 v 18.00
vst. 60,EX MACHINA
Sci-fi thriller, 108 min.
přístupný od 15 let
Caleb měl neuvěřitelnou kliku. Ve
firemní soutěži vyhrál hlavní cenu,
týdenní pobyt na horské chatě
svého zaměstnavatele, geniálního
vědce. V okamžiku, kdy uprostřed
pustiny vyskočí z vrtulníku, který
ho dopraví na místo, mu dochází,
že na následující týden jen tak nezapomene.

ale i naději a útěchu. Učí nás pátrat po znameních komunikace
s duchovním světem a vysvětluje, že paranormální jevy mohou
proměnit život od základů. Tato
strhující kniha je důrazným
připomenutím, že nás čeká víc
než jen to, co máme před očima
tady a teď. Název knihy je – Život smrtí nekončí.
Nicolas a Alex jsou nerozluční
přátelé, jejichž původ i osudy
se vzájemně podobají. Svůj poklidný život tráví v blahobytu
na bavorském venkově, kde jejich aristokratické rody už celé
generace spravují rozsáhlá panství. Oba muži před lety ovdověli a snaží se být svým dětem
těmi nejlepšími otci. Nick má
dva neposedné chlapce a Alex
půvabnou dospívající dceru. V
té době se však dostává k moci

Neděle 22. 11. 2015 v 18.00
vst. 60,AVENGERS: AGE OF ULTRON
Akční, dobrodružný, 140 min.
přístupný od 12 let
Pokus miliardáře Tonyho Starka
oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem
a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky,
Thora, Hulka a dalších musí čelit
neuvěřitelnému nebezpečí. V sázce
je osud celé planety.
NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME: TEMNÉ KOUTY,
KOBRY A UŽOVKY, JURSKÝ
SVĚT
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Adolf Hitler a nikdo by se nenadál, jak strašný dopad bude mít
zjištění, že Nick je židovského
původu. Rozhodne se utéct do
Ameriky a nerozlučné přátelství i odvěké vazby obou rodin
jsou náhle přervány. V daleké
zemi za Atlantikem se ocitá
Nick sám, bez přátel, bez peněz,
jen se dvěma dětmi. Jediné, co
nedokázal zanechat v rodném
Bavorsku je šestice ušlechtilých
lipických koní, velkorysý dar
přítele Alexe. Román Pegas je
příběhem o odvaze, přátelství
a lásce… a o nádherném hřebci, jenž oba rody navždy spojí.
Autorkou románu je oblíbená
Danielle Steel.
Rozvoz souborů imobilním občanům úterý - 24. 11. 2015
Libuše Bělunková,
MěK Štramberk

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
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

Průvodní slovo
Dana a Pavel Macháčovi
Srdečně zvou pořadatelé
Vstupné dobrovolné
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Škola slaví už 105. výročí zahájení výuky
V letošním školním roce si naše
školní budova připomíná již
105. výročí od zahájení první
výuky. Pojďme si proto připomenout něco málo z historie
vzdělávání ve Štramberku.
Počátky školství ve Štramberku
spadají již do konce 16. století.
Vzdělanost byla spjata s působením farního úřadu a církevním životem. Povinná školní
docházka a zřizování škol byly
jednou ze zásluh vlády Marie
Terezie. Děti se učily zejména
mateřský jazyk, číst, psát a počítat. Nejprve učitelé vyučovali
v soukromých domech, později
byly zřizovány školní budovy.
Není tedy divu, že se město snažilo zajistit si svou vlastní školu. Po velikém úsilí byla v roce
1862 zbudována tzv. Stará škola
na náměstí v úrovni zdejšího
kostela, kde se vyučovalo až do
r. 1998. Dnes zde sídlí městská

knihovna. Pamětníci stále rádi
vzpomínají na školní léta zde
strávená.
Na základě rostoucího počtu
žáků se město rozhodlo vybudovat školu novou. Vždyť v
roce 1907 zasedlo ve městě do
školních lavic 557 žáků. Po zakoupení pozemků vedle dnešního parku začala výstavba nové
školní budovy. První školní rok
1910 – 1911 byl zahájen v nové
škole, která byla nazvána Jubilejní na počest oslavy jubilea
Jeho Veličenstva Císaře a krále
Františka Josefa I. V této době
zde bylo umístěno také muzeum.
Na konci 20. století přestala
nová školní budova vyhovovat,
a proto byla v roce 1996 zahájena její největší rekonstrukce. K
nově opravené staré části přibyla přístavba včetně nové školní
jídelny. Žákům začaly sloužit

nové odborné učebny fyziky
a chemie i počítačová učebna.
Škola se modernizuje dodnes.
Od loňského školního roku
máme k dispozici další jazykovou učebnu a třídy se stále
vylepšují novými interaktivními tabulemi. Myslím, že se nemáme ve srovnání s ostatními
školami za co stydět. To ostatně
může posoudit každý návštěvník, který vstoupí do bohatě vyzdobených chodeb.
Bylo by jistě zajímavé listovat
si v některém ze svazků školních kronik. Ty nejstarší jsou
uloženy v Okresním archívu
v Novém Jičíně. Možná si někteří z vás vzpomenou, že jsme
je měli ve škole zapůjčeny při
oslavách 100. výročí. Z nich se
dozvídáme informace o počtu
žáků v jednotlivých školních
letech, o jejich prospěchu a chování, zameškaných hodinách, o

učitelském sboru a významných
návštěvách.
Od svého počátku až do dnešních dnů zde vyučovalo mnoho
učitelů. Mnozí se snažili podnítit v žákovských srdcích zájem
o historii města a jeho bohatou
přírodu. Od počátku se škola
také tradičně podílela a stále podílí na zdejším kulturním životě. Mnozí její žáci se proslavili
mimo náš kraj. Na jiné teprve
úspěchy čekají.
Každému oslavenci je přáno
vše nejlepší. Rovněž my této
staré dámě přejeme do dalších
let hodně spokojených dětí
a rodičů, úspěšných žáků a další
dlouhá léta její existence. A vůbec nám nevadí, že si ji turisté
pletou se zámkem. Spíše naopak.
Miroslava Adamcová

Volejbalová sezóna se rozběhla svými úvodními zápasy
Štramberské ženy započaly
svou sezónu stejně jako loni na
hřišti Oder. Úvodní dva sety se
místním ženám příliš nevydařily, uhrály v nich maximálně
14 bodů, ale nevzdaly se a po
následných dvou těsných vítězstvích 25:23 a 25:21 srovnaly
na 2:2 na sety. Jako by jim ale
při dotahování skóre pomalu
ubývaly síly, v rozhodujícím
pátém setu nestačily na domácí
volejbalistky a prohrály 9:15.
Ve druhém sobotním utkání byl
cíl jasný, opět utrhnout alespoň
nějaký bod, což se ale bohužel
vůbec nepovedlo a Štramberačky odjížděly z Oder i podruhé poraženy, tentokráte 3:0.
V neděli 18. 10. se odehrál na
štramberské palubovce zápas

domácích s týmem Vratimova.
Po prvních dvou setech byl stav
vyrovnaný 1:1, když každé poražené družstvo dosáhlo vždy
na 22 bodů. Ve třetím a čtvrtém
setu si také oba týmy podělily
vítězství, proto rozhodoval pátý
set, v němž se i s trochou štěstí podařilo utrhnout bonusový
bod domácímu Štramberku až
v těsném závěru, a to 16:14. Do
druhého nedělního utkání nevstoupila štramberská děvčata
vůbec dobře a prohrála 25:18.
V následujících třech setech se
ale nedala a radovala se tak z
konečného vítězství 3:1.
Sezóna pro štramberské muže
započala hned o prvním říjnovém víkendu 3. 10. 2015, kdy
zajížděli na palubovku Pstruží-

ho, a bohužel se úvodní dvojzápas nepovedl a Štramberk
prohrál obě utkání v poměru 3:1
na sety. O týden později přijel
do Štramberka Dolní Benešov.
Úvodní utkání patřilo jednoznačně hostům, které vyhráli
3:0. Ve druhém utkání se domácí ale nevzdali, a i když prohrávali už 0:2 na sety, dokázali
dovést utkání až do pátého rozhodujícího setu. V něm se místním volejbalistům už ale vůbec
nevedlo a prohráli 6:15. Další
utkání měli na programu v sobotu 17. 10. na hřišti Orlové. Až
na malé klopýtnutí, když po vítězství 3:0 v prvním zápase následovalo ve druhém utkání rozhodnutí o vítězi až v konečném
pátém setu, mohli být spokojeni.
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V rozhodující chvíli Štramberáci potvrdili sobotní dobrou formu a zvítězili přesvědčivě 15:6.
V listopadu můžete přijít fandit štramberskému volejbalu v
těchto termínech:
7. 11. 2015
ženy Štramberk-Frýdek-Místek
21. 11. 2015
muži Štramberk - Pstruží
28. 11. 2015
ženy Štramberk - Frenštát p. R.
Domácí utkání začínají vždy v
10 a cca ve 12 hod. Jste srdečně
zváni!
Za TJ Kotouč Štramberk
Mgr. Petra Milichová

Kapela Fancy začala hrát před dvaceti lety
Kapela Fency vznikla 28. října
1995. Byla to sobota v Image
Baru. V tu dobu již Lukáš pravidelně asi dva měsíce hrával v
černém divadle Image v Pařížské
ulici s kapelou Lazy Bones. Byla
to první Lukášova česká kapela,
jejíž ostatní členové bohužel nebyli příliš zvyklí na italské temperamentní chování. Nelíbilo se
jim, že tehdy jejich sedmnáctiletý
pianista a zpěvák během vystoupení skákal po pianu, lezl po něm
a dělal striptýzy... Přesto, že tohle
lákalo fanoušky a diváky mnohem více než tehdy ještě hrubě
amatérská hudba, co z chlapců
lezla, Lukáš byl tedy z kapely
jednoduše vyhozen.
Jenže podniky, ve kterých kapela
v té době vystupovala, chtěli Lukáše a nechtěli čtyři “tvrdé Y“, co
stáli nehybně na podiu a neuměli
hrát... Lukáš měl tedy před sebou
těžký úkol: Zůstaly mu sjednané
termíny, asi 8-12 koncertů za měsíc, ale neměl kapelu, která by je
odehrála. Tak narychlo sestavil
kapelu Fancy. Název byl určen
náhodným otevřením anglického
slovníku... Tehdy začalo nesmírně
dlouhé kamarádství s bubeníkem
Martinem Švubem, který v kapele
hraje dodnes. Kapela Fancy měnila často hráče a dokonce i název.
Jelikož v Image Baru tehdy měli
divadelní představení s názvem
Fancy, kapela se přejmenovala na
Fency, aby se to nepletlo.
V kapele se vystřídalo mnoho
hráčů. Někteří vydrželi pár let,
někteří jen jeden večer... Petr
Koranda, Jirka Pilař, “Hona“ (z
kapely Classic Rock And Roll
Band Pepy Pilaře), Dan Kozel,
Adam Lešikar (z kapely And
The End). V roce 2001 se náhle
objevil Ondra Skoumal, se kterým Lukáš nahrál desku Chiodo
Fisso. A protože v tomto tandemu
byly nahrány všechny nástroje
a zpěvy na desce, vznikl název

TASK, složený ze jmen TAverna
a SKoumal, aby se tímto odlišili
od kapely Fency. Jenže postupně
se kapela Fency přejmenovala na
Task a dodnes vlastně není jisté
:-), jak se kapela jmenuje a používají se oba názvy.
V lednu 2001 Lukáš spolupracoval s Karlínským Spektrem. Jednoho dne tam měl mít přednášku
o Beatles a poté koncert. Zde
se náhodně potkal s kytaristou
Jirkou, který tu zkoušel se svou
big-beatovou kapelou. Jirku
nadchl Lukášův hlas, a tak ho
vzal do kapely jako zpěváka.
Postupem času se však ukázalo,
že s kapelou to nikam moc nevede, a tak Lukáš nabídl basákovi
Tomáši Hurychovi místo ve své
kapele Task. Tomáš tedy v roce
2003 vystřídal basáka Jirku Pilaře, který z kapely odešel po dlouhých pěti letech. A o rok později
se také kytarista Jirka stal členem
kapely Task.
Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem
hrají již asi pět let. S Ondrou
Skoumalem se Lukáš naposledy
viděl v roce 2002, kdy se po záplavách šli podívat do Ondrova
bytu v Karlíně na jejich nahrávací
studio, které bylo totálně vyplaveno a zničeno... Nyní již má kapela vlastní nahrávací studio, kde
vznikají všechny jejich skladby,
které se objevují i na koncertech...
-->http://task.muzika.cz
Sláva, kterou si Lukáš vždycky
sliboval a přál, přichází velmi pomalu a postupně a možná nikdy
nebude tak velká, jak by si ji kapela představovala a zasloužila...
Ale hlavní je dělat to, co člověka
baví!
Lukas Taverna,
U svatého Ducha 3
Prague 1 - 11000
phone: 00420775098023
www.lukastaverna.cz
lukastaverna@email.cz
článek je placenou inzercí
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UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU

11/2015
KAŽDOU
SOBOTU

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

NEDĚLE

1.11. a 29.11.

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

8.11.

od 17.00 hodin

Boris Urbánek
a jeho host

¥ûõøĨºõ÷øõÏ÷ÝÞÓèjä
Rezervace na:
556 808 843,
info@hotel-stramberk.cz

více na:
www.relaxvpodhuri.cz
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