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Štramberk už má plán rozvoje

Zastupitelstvo města na svém
5. Zasedání dne 23. 9. 2015
schválilo akční plán města
v letech 2015-2018. Tento
strategický dokument obsahuje jednotlivé akce, které byly
rozpracovány na základě plánu
rozvoje, bude na každém zasedání zastupitelstva zhodnocen
a budou navrženy další akce.
Protože se jedná o relativně
rozsáhlý dokument, bude upraven a zveřejněn na webových
stránkách města tak, abyste
i Vy mohli sledovat vývoj jednotlivých oblastí v našem městě. V příštím roce by měl navíc
vzniknout dlouhodobý strategický plán pro roky 2016-2016.
Na základě úkolu starosty z minulého zasedání byly prezentovány možnosti pořízení včetně
cenových nabídek a byl navržen
způsob vypracování pomocí externí firmy ve spolupráci s Městem, které bude reprezentovat
zvolená pracovní skupina.
Zastupitelé taktéž schválili

obměnu vozového parku naší
jednotky sboru dobrovolných
hasičů. A to hned dvakrát. Hasiči obdrží formou bezúplatného převodu ze systému HZS
a JSDH cisternovou stříkačku
TATRA 148, která nahradí stávající cisternu stejné značky.
Ještě zajímavější je úspěch
v dotačním programu Moravskoslezského kraje, z něhož
bude financován nový plně
vybavený dopravní automobil
Mercedes Benz Sprinter 516
CDI Kawa 4x4 5t v hodnotě
cca 3,8 mil. Kč. Město se bude
podílet max. 15% nákladů a to
max. 576tis. Kč. Fandové počítačových her mohou vozidlo
znát z české modifikace známé
hry GTA (video ukázku najdete
zadáním „GTA IV MercedesBenz Sprinter Hasiči“).
Zastupitelé dále schválili rozpočtové opatření č. 3 a plán
hospodářské činnosti změna
č. 3 (najdete na webu města v
sekci Město > Finance > Roz-

počet města Štramberk) a vzali na vědomí stav hospodaření
města ke dni 31. 8. 2015 a stav
závazků a pohledávek k 31. 7.
2015.
Problematika městské policie
se řešila už začátkem září, kdy
se sešlo 5 zástupců všech stran
a uskupení v zastupitelstvu a ti
projednali představu budoucího
fungování městské policie. Nečekaně se všichni shodli na tom,
že městskou policii ve Štramberku potřebujeme, avšak nikoli v podobě, jak funguje dosud.
Byly tedy sestaveny požadavky
na práci městské policie a ty
byly odeslány do Kopřivnice,
která má nyní sdělit, zda bude
mít zájem nám tyto služby poskytovat a za jakých finančních
podmínek. Na základě tohoto
vyjádření budeme rozhodovat
o tom, jak bude městská policie
fungovat v příštím roce.
David Plandor
starosta města

Deratizace ve Štramberku
a výzva k součinnosti
Město Štramberk objednalo provedení deratizace na nemovitostech
v majetku města. Deratizace na zařízeních, objektech a podzemních
sítích v majetku města je každoročně prováděna ve dvou etapách. První proběhla v květnu 2015, druhá
5. - 9. října 2015.
Deratizaci zajišťuje pro městský
majetek firma DDesinDer, s.r.o.
Firmu můžete kontaktovat na tel.
603 494 489 – pan Kopecký a dozvědět se bližší informace nebo objednat položení návnad.
Pro zajištění vyšší účinnosti vyzýváme všechny vlastníky nebo
správce objektů (tj. rodinný dům,
bytové domy, rekreační objekty,
restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodů, kontrolních šachet, kolektorů apod. k součinnosti
a provedení deratizace na svých
nebo svěřených objektech.
Děkujeme za spolupráci
Mgr. Radka Krysová úsek ŽP

Vyšla zajímavá válečná
publikace
K 70. výročí ukončení druhé světové války vydaly společně Okresní
výbor Českého svazu bojovníků za
svobodu v Novém Jičíně a Jednota
Československé obce legionářské
v Novém Jičíně, publikaci „Almanach příslušníků československého
zahraničního vojska 1939 – 1945
z území Novojičínska“. Je zde uvedeno 539 medailonků zahraničních
vojáků, bojujících za 2 světové války na východní i západní frontě,
(včetně vojáků padlých). U některých z nich jsou uvedeny i jejich
fotografie. Najdete zde i vojáky
z vaší obce.
Pokud někdo z občanů má o tuto
publikaci zájem, může ji získat
v kanceláři OV ČSBS, ulice Sokolovská 9, Nový Jičín, vždy první
a třetí pondělí v měsíci od 8:30 hod.
do 10:30 hod., případně se na vyzvednutí dohodnout s jednatelem
OV ČSBS na telefonu 556 813 722,
případně mobil 728 334 392.
OV ČSBS Nový Jičín

Jak získat dotaci na koupi nového kotle
Moravskoslezský kraj bude
pravděpodobně na konci roku
2015 vyhlašovat první výzvu
pro podávání žádostí na tzv.
„Kotlíkové dotace“ z Operačního programu Životní prostředí.
Důvod je zřejmý. Právě špatný
stav některých lokálních topenišť se velkou měrou podílí na
znečištění ovzduší.
Až 85 % dotaci z maximální
částky 150 000 Kč bude možné
získat na výměnu starého kotle
na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj na biomasu, uhlí,
plyn nebo na tepelné čerpadlo
a tzv. mikro-energetická opatření. Z kotlíkové dotace lze hradit
např. novou otopnou soustavu,
vyvložkování komína, propojení plynové přípojky z HUP
na vlastním pozemku do domu,
služby energetického specialis-

ty či projektovou dokumentaci.
Maximální náklady, ze kterých
bude hrazena dotace: 150 tis.
Kč (tj. maximální výše dotace
127,5 tis. Kč)
Kde a kdy budete žádat: Na
krajském úřadě poté, co Moravskoslezský kraj vyhlásí výzvy
pro občany.
Co budete muset povinně doložit: Žádost o poskytnutí dotace budou k dispozici na krajských
úřadech a na webu ke stažení.
Průkaz energetické náročnosti
budovy (PENB) – dokládá se
jen v případě, že žadatel nebude
realizovat „mikroenergetická“
opatření, v tomto případě se
dokládá pro účely prokázání, že
budova, ve které dojde k výměně zdroje vytápění, má alespoň
energetickou třídu „C“. Fotodokumentace stávajícího kotle na-

pojeného na otopnou soustavu
a komínové těleso, uvedení jeho
typu (odhořívací, prohořívací
apod.), materiálu (ocel, litina)
a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech. Písemný
souhlas spoluvlastníků domu
v případě, že je jich více. Písemný souhlas vlastníka pozemku
v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům
nachází. Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho
individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování
podpory.
Další důležité odkazy: http://
www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty
http://www.
mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx (odkaz na seznam

energetických specialistů –
lze filtrovat např. dle krajů)
www.lokalni-topeniste.cz (informace k problematice topení
obecně) https://www.sfzp.cz/
sekce/815/kotlikove-dotace/
(odkaz na seznam podporovaných výrobků – seznam se
průběžně rozšiřuje) Dokument
nejčastější dotazy naleznete
na stránkách Města Štramberk
www.stramberk.cz v sekci
Městský úřad> Co byste měli
vědět> Kotlíková dotace
Byla zřízena speciální informační linka pro kotlíkové dotace:
595 622 355 a e-mailový kontakt: kotliky@kr-moravskoslezsky.cz – sem můžete směřovat
své dotazy k této problematice.

Vážení občané - stavebníci, často se na náš stavební úřad obracejí lidé, jak z k. ú. Štramberk,
z k. ú. Ženklavy, tak i právnické
osoby, z různých regiónů ČR,
zda mobilní dům, tzv. výrobek,
podléhá stavebnímu režimu.
Pojmu „výrobek plnící funkci
stavby“ je nutno rozumět tak,
že se jedná o výrobek, který
plní takovou funkci, jakou obvykle plní stavby ve smyslu
§ 2 odst. 3 stavebního zákona
č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, (dále jen SZ).
Nejpodstatnějším charakteristickým znakem výrobku plnícího funkci stavby ve smyslu
SZ je to, že se jedná o výrobek
umístěný na určitém místě trvale
nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být i např. silniční
vozidlo. Viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 12.
2010, č. j. 10 Ca 28/2008.
Zde je řešeno, zda mobilní
domy jsou výrobkem plnícím
funkci pro bydlení, nebo ubytování, např. v kempu.
Důležité však je, zabývat se
otázkou časového určení umístění výrobků na pozemku, kromě zkoumání, zda je výrobek
napojen na technickou infra-

strukturu, popř. infrastrukturu
dopravní, k jakému účelu je užíván a jaké využití mají dotčené
pozemky dle Územního plánu,
té dané obce.
Často dochází k chybnému předaní podkladů, ve věci v zastoupení plné moci, pokud se pro
tento úkon rozhodnete, např.
v rámci stavebního řízení.
Co se týče smluvního zastoupení, k tomu dochází udělením
plné moci. Tu může udělit jak
fyzická osoba, tak i právnická
osoba, a to prostřednictvím kohokoliv, kdo je oprávněn za ní
jednat. Správní řád upravuje zastoupení na základě plné moci
v § 33 zákona č. 500/2004Sb.,
správní řád (dále jen SŘ), kterým stanoví náležitosti i přípustný rozsah udělené plné moci.
Plná moc musí být písemná
nebo udělená ústně do protokolu. Udělit plnou moc dle SŘ
lze pro určitý úkon nebo části
řízení, pro celé řízení, nebo pro
neurčitý počet řízení s určitým
předmětem, která bude zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu. V takovém
případě však musí být podpis
zmocnitele na plné moci úředně
ověřen.
Zvláštním případem je plná

moc, mnohdy generální, udělená advokátovi na základě zákona o advokacii, případně plné
moci udělené na základě zvláštních právních předpisů. Pro ty

správní řád žádné zvláštní náležitosti nestanoví.
Ján Buček,
stavební úřad ve Štramberku

Informace pro stavebníky

Zpracovala
Mgr. Radka Krysová úsek ŽP

Dotace pro majitele památek

Ministerstvo kultury ČR každý
rok připravuje Program regenerace městských památkových
zón a městských památkových
rezervací. Z tohoto programu
mohou vlastníci nemovitých
kulturních památek příp. movitých kulturních památek, získat
dotaci na obnovu. Příspěvky
poskytované z tohoto programu
jsou přísně účelové, mohou být
použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní
památky, nikoli na modernizaci
a jiné úpravy prováděné v zájmu
jejího vlastníka, ani na práce
investiční povahy. Prostředky
z tohoto programu nejsou zejména určeny na obnovu oken
a dveří, pokud se nenacházejí
v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu, na modernizaci bytového fondu a zřizování
nových bytových jednotek, na
technické zařízení budov, projektovou dokumentaci a na kopie sochařských děl. Dotace je
především určena na zvýšené
náklady spojené se zachováním
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a obnovou autentických prvků a
konstrukcí kulturní památky.
Vlastnící kulturních památek
předkládají cca do konce října
žádosti o zařazení do programu
regenerace na další rok. Dokládají tyto dokumenty:
* závazné stanovisko obce s
rozšířenou působností na konkrétní stavební práce
* rozpočtové náklady na stavební práce zpracované odbornou firmou, popřípadě projektantem, pokud jsou ale finanční
prostředky na stavební práce
vyšší jak 1mil. dokládá žadatel
položkový rozpočet.
* fotodokumentaci požadovaných prací na obnovu
Město Štramberk na základě
Vaších žádostí zpracuje anketní dotazník, který je v průběhu
měsíce listopadu doručen na
Ministerstvo kultury.
Bližší informace na kontaktu:
Pokorný Michal, investor města, e-mail:investor@stramberk.
cz, telefon: 558840614, mobil:
773622934
Michal Pokorný

„Kluč je pod kameněm“
Je všude okolo nás. Leží tiše
v celých masívech na mořském
dně, které je dnes naším domovem, jindy rozdrolený do menších útvarů nebo jen bílé drti.
Kámen, tak obyčejný a prastarý, krásný však svojí barvou
a tvarem, tajuplný a tolik charakteristický pro Štramberk
i naše okolí. Vždyť celé městečko leží na bílém a teplém
kameni. Jak dávno slouží jeho
obyvatelům. Zdobí základy letitých dřevěnic, podpírá svahy
kopců a mezí, tam, kde hrozí
sesuv půdy. Je neodmyslitelný
i jako trvalá okrasa štramberských zahrádek. Tam, kde se
v teplých skulinách podpěrných
zdí zakoření svazečky léčivých
vlaštovičníků, elegantních lesklých travin a mého oblíbeného
sleziníku červeného, může se
předvádět mnohým jeho ob-

divovatelům i jako biologická
zvláštnost.
Blízkost štramberského kamene využívají snad již odedávna
jeho obyvatelé i celé okolí do
základů domů. Podpírá i náš
dům. Ve fůře kamení byl tenkrát
jeden. Ten největší - tvarově zajímavý. Měl zůstat na povrchu
jako zvláštnost. Nezůstal. Zásluhou našich horlivých pomocníků byl jako první svržen do
výkopu. Zůstaly však jiné. Dnes
obdivujeme jejich omšelost při
probouzejícím se jaru na ještě
promrzlém trávníku, když celá
zahrada procitá a čeká na první zářivou bělost mařinky a trsů
sasanek.
Ale později moje kameny umí
i kvést krásou zelených mechů,
jiné zase pokryvem drobnolistého břečťanu i zářivých lomikamenů.

Po léta mám zvláštní a obdivný
vztah ke kamenům i kamínkům.
Mám jich ve své zahradě celou
řadu a nazývám je kameny radosti. Vzácností zvláštní svým
tvarem i původem, které toho
tolik ví. Schraňuji již po léta
kamínky z cest svých vnuků
a přátel. Je tu kamínek z opravy
Karlova mostu, úlomek z Velké
hladové zdi v Číně, pár oblázků od Tichého oceánu, kamínek
z Izraele, ale i z blízkého Šostýna, Hukvald. Mezi jinými
i veliká kamenná kostka ze základů kteréhosi z domku, jenž
musel jen nerad ustoupit stavbě
novodobého paneláku. V obdivu ráda postojím pod kamennou
statuí Panny Marie v sedle Bílé
hory – nejmilejší zastávky mých
dětských let.
Ve vzpomínkách však přece zůstává jeden veliký, nášlapný bal-

van na rohu babiččina domu.
Rád a ochotně sloužil nám dětem při každodenních hrách.
Měl svoji zvláštnost - byl náš!
Denně využívaný a na povrchu
vyhlazený četnými šlápotami.
Pod svoji úctyhodnou vahou
pečlivě chránil malou skrýši
vyhlazenou dětskýma rukama
do tvaru dolíku. Tam bývaly
uloženy vzácné dětské poklady. Úlomky opracovaných barevných sklíček, ohlazených
kolíků i pytlík s několika kuličkami. Zároveň nám domácím
též známý jako úkryt pro klíč
k domovním dveřím. Nejde zapomenout na babiččin úsměv,
když v bílém šátku odcházela
s trávnicí pod paží na svoje pole
s tichým vzkazem - „kluč je pod
kameněm“.
Věra Horáková

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů září 2015
92 let Lacinová Božena
88 let Juráková Marie
Gilarová Amálie
87 let Janisch Josef
Urbanovská Stanislava
86 let Končitík Jan
85 let Holub Alois
Bartoňová Ludmila
83 let Rajnochová Anežka
82 let Váňová Libuše
80 let Lunda Stanislav
Svobodová Anežka
75 let Svoboda Josef
Baďura František
Čajková Marta
Londinová Vlasta

70 let Ranná Anna
Modrovičová Markéta
Seznam jubilantů říjen 2015
94 let Ocieczková Anna
90 let Žák Vilém
89 let Sopuchová Vlasta
87 let Melčáková Věra
Petrášová Ludmila
85 let Škrabanová Dagmar
84 let Rylková Anežka
80 let Bajer Svatopluk
Fátor Vladimír
75 let Přidal Milan
Dohnalíková Jiřina
Rohelová Drahomíra
Štukavcová Ludmila
70 let Hrubá Anna

Prodejní výstava
Město Štramberk - Městské informační centrum – Městská galerie
ve Štramberku vás srdečně zvou
na V. prodejní výstavu
Štramberský štětec V.
od 22. 9. do 1. 11. 2015
Výtvarná díla inspirovaná Štramberkem
(oleje, grafiky, pastely, akvarely)
od výtvarníků, např. Jaroněk,
Hofman, Hrnčárek, Cmol,

Budova Městského informačního
centra/Městské galerie:
Otevřeno:
od října
út - so 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00
ne 10.00 - 12.00, 12.30 - 15.00
Vstupné:
dospělí 20,- Kč,
děti od 6 let 10,- Kč

Vedení města a členové SPOZ přejí všem jubilantům do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Za vedení města Ing. David Plandor a členky SPOZ
Omlouváme se všem zářijovým jubilantům. Společenská rubrika
nebyla otištěna z technických důvodů, o to srdečnější je naše dodatečné blahopřání.
Blahopřání k jubileu MIROSLAVA HOFFMANNA
Narodil se chlapeček, říkali mu Mireček.
Dlouhá ruka, dlouhý hnát, dnes už je mu 60.
A jak ten čas ubíhá, říkají mu VYŘIDA.
Tvůj humor je koření, co každý ocení.
Někdy pálí, někdy hladí.
A ne jen proto tě máme všichni rádi.
My bychom ti chtěli přát, ať spoustu let užíváš, všeho co teď máš.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, ať ti nepřibývají žádné vrásky.
Kamarádi z DALLASU

ZDENĚK BURIAN
- BÁSNÍK ŠTĚTCE
Navštivte výstavu světoznámého
malíře a ilustrátora (prodlouženo
do 25. října 2015)
MUZEUM
ZDEŇKA BURIANA
Náměstí 31
742 66 ŠTRAMBERK
www.zdenekburian.cz
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Z knižních novinek
ŘÍJEN 2015

Neděle 4. 10. 2015
v 18.00 vstupné: 60,RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční thriller,
137 min., přístupný od 12 let
I auta můžou létat. Alespoň
pro nesmrtelnou sérii Rychle
a zběsile to platí. Její hrdinové
už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na
nepřítele, vedle něhož všichni
jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské
školky. Statham hraje Deckarda
Shawa, živý stroj na zabíjení,
který vycvičila elitní vojenská
jednotka. Pokud vám příjmení
téhle postavy něco připomíná,
pak se nepletete. Shawův mladší bratr Owen obtěžoval naše
hrdiny v šestém díle tak intenzivně, až ho připravili o život.
V hlavních rolích: Vin Diesel a
Paul Walker.
Neděle 11. 10. 2015
v 18.00 vstupné: 60,VYBÍJENÁ
Česká komedie,
94 min., přístupný
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse
a ošklivosti, alkoholu a hledání
lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví příběh
spolužáků, kteří spolu prožívají
různé životní etapy.
Hrají: Ondřej Sokol, Simona
Krainová, Michal Suchánek,
Richard Genzer, Lukáš Vaculík
a další.

Neděle 18. 10. 2015
v 18.00 vstupné: 60,POŘÁD JSEM TO JÁ
Drama, USA,
100 min., titulky, od 12 let
Alice Howlandová, je uznávanou profesorkou lingvistiky,
která začíná zapomínat slova.
Když je jí diagnostikována raná
forma Alzheimerovy choroby,
zjišťuje Alice společně se svou
rodinou, že jejich vzájemné
vztahy projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou.
V hlavní roli Julianne Moore.
Neděle 25. 10. 2015
v 18.00 vstupné 60,CESTA VZHŮRU
Sportovní, dokumentární,
100 min., přístupný od 12 let
Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních
a obecně lidských limitů, ale
také o kompromisech a ceně,
kterou mohou mimořádné
osobní výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve
patnáctý člověk na světě splnil
horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších
hor světa K2, která mu chyběla
do tzv. Koruny Himálaje. Film
se tak pro diváka stává mimořádnou příležitostí absolvovat
společně s Radkem a jeho horolezeckými přáteli Miskou
a Trávou strastiplnou cestu na
osmitisícový vrchol a stát se na
malou chvíli doslova součástí
expedice na K2.

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
AMERIKA, EX MACHINA, DOMÁCÍ PÉČE

PÁTEČNÍ VEČER
S HARMONIKOU

Srdečně zveme příznivce
vážné hudby na benefiční
koncert souborů

PÍŠŤALKY
První SZUŠ MIS music
Kopřivnice
Kde: V Obecní hospůdce
Kdy: V pátek 16. 10. 2015
Od: 19:30 hod.
Srdečně Vás zveme
a těšíme se na Vás J
Tel.: 605 989 661

A U L O S U z Prahy
v sobotu dne 24. října 2015
od 18,30 hod.
do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku

Ty tři ženy bývaly v mládí, v
normalizačních sedmdesátých
letech, nerozlučné kamarádky.
Po letech se setkávají v bytě
jedné z nich, Dory, a poklidné
popovídání u kafíčka o životě a
dětech se jim naprosto vymkne
z rukou. Během jediné zjitřené
noci si trojice bývalých kamarádek vzájemně odhalí různá temná tajemství, vyčtou si věci, o
nichž se tehdy za socialismu nějak nehodilo mluvit, nebo které
chápou teprve teď s odstupem,
a vzájemně se donutí k bilancování svých životů a vztahů.
Román Noc v Mejdlo -Varně
napsala Eva Hauserová.
Je rok 1992 a Harry Bosch se
ocitá ve víru pouličních výtržností, které paralyzovaly celé
Los Angeles. Město je vydáno
napospas lidem, kteří si myslí,
že teď je dovoleno všechno - ničit, rabovat …a třeba i vraždit.
Jednou z obětí je i mladá dánská reportérka. Bosch se pokusí
její vraždu vyřešit, ale případ je
mu záhy odebrán a zůstává nevyřešený. O dvanáct let později
Harry, už jako elitní detektiv
Oddělení nevyřešených případů
získává nové důkazy, které by
mohly smrt krásné Dánky objasnit. Kriminální román Černá

skříňka napsal Michael Connelly.
Střípky od Táni Keleové – Vasilkové je román, kde hlavní hrdinkou je Ivana, šťastná a spokojená žena, která miluje svého
manžela i dva dospívající syny.
Je obklopena dobrými přáteli,
pohodlím a dostatkem lásky a
něhy. Na svém životě nechtěla nic měnit. Jenže v životě to
dopadne úplně jinak, než si to
člověk přál a naplánoval… a to
platí i pro Ivanu.
Když si žena Martina Samka
sbalila věci, myslel si, že co ho
nezabije, to ho posílí. Ale to by
mu nesměl na slabiny útočit divoký kanec, na nervy alkohol a
hlasité orgie tajemné sousedky
za zdí. Podaří se hrdinovi dnešní doby zastavit volný pád na
společenském žebříčku? Neodolatelně upřímná, humorná a
bravurně napsaná kniha o vztazích mezi muži a ženami vás
pohladí na duši. Román Muž
bez ženy není člověk, napsal
Pavel Brycz.
Oznamujeme čtenářům, že v
pondělí 5. října bude knihovna
uzavřena z důvodů přerušení
elektrické energie. Děkujeme
za pochopení.

Týden knihoven
Pondělí 5. 10. 2015
zahájení výtvarné soutěže
„Kreslíme čarodějnice, čerty,
hejkaly a jiná pohádková strašidla“ (pro 1. stupeň ZŠ)
Úterý 6. 10. 2015
Pohádkování v MŠ Bařiny
Středa 7. 10. 2015
Žáčkoviny a jiné noviny (besedy pro 1. tř. ZŠ)
Pohádkování v MŠ Zauličí
V průběhu celého týdne bude
probíhat bezplatná registrace
nových čtenářů
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(půjčování knih do konce roku
2015 zdarma) a prodej vyřazených knih a starších časopisů
z fondu knihovny-1 kus = 2 Kč
Městská knihovna ve Štramberku vyhlašuje pro žáky
1. -5. tříd ZŠ Štramberk výtvarnou soutěž s názvem Kreslíme čarodějnice, čerty, hejkaly
a jiná pohádková strašidla
Ukončení soutěže 30. 11. 2015
Na výherce z každé třídy čeká
sladká odměna.

Taneční pro dospělé
Manželé Syrkovi a město Štramberk vás zve
na kurs tance pro dospělé, pod vedením manželů Syrkových
(www.syrkovi.cz).
Kulturní dům - ŠTRAMBERK
od 17. 10. 2015 (sobota) v 19:30 - 21:00 hod.
Určeno párům, bez omezení věku, kteří si chtějí zopakovat
základní taneční kroky společenských tanců Waltz, Valčík,
Jive, Čača, Foxtrot, Tango, Polka atd. Určeno také těm,
kteří nestihli taneční ve svých studentských létech. Přijďte a
tancujete. Celkem Vás čeká 6 lekcí po 1,5 hodině Poslední
lekce 21. 11. 2015 bude za doprovodu hudební skupiny TNT
Přihláška je platná se zálohou 500,-Kč, odešlete do týdne po
přihlášení na účet taneční školy (viz účet). Zpětně Vám potvrdíme platbu emailem nebo SMS. Doplacení kurzovného
v 1. lekci. Kurz bývá brzo naplněn a prostor je pro max. 18
párů. Neváhejte s přihlášením. Vyučují manželé Syrkovi.
* Cena kurzu je 1.700,-Kč za pár
* Termíny: 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11. a 21. 11.
* variabilní symbol: 220
* do platby uveďte jméno z přihlášky
(ať víme, kdo posílá platbu)
* v případě dalších dotazů volejte nebo pište
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Příměstský tábor ve Štramberku
Letošní, již osmý, ročník příměstského tábora evangelické
církve jsme připravili ve dnech
24. – 28. 8. 2015. S dětmi ve
věku 5 - 11 let jsme se přenesli
o necelých 2000 let zpátky a sledovali proměnu apoštola Pavla.
Ten nejdříve křesťany vyhledával, aby byli za svou víru trestáni. Přihodilo se mu ale něco, co
nečekal, sám se setkal s Kristem
a stal se křesťanem. Název tá-

bora byl Metanoia, což v řečtině
znamená změna.
Kromě biblických vyprávění
jsme zpívali, hráli si, vyráběli
mozaiky, batikovali trička, byli
jsme na výletě v Kozlovicích
a Hukvaldech, koupali se na
Libotíně, měli jsme olympiádu
i hledání pokladu.
V tomto ohlédnutí za vydařeným táborem využiji i příležitosti k poděkování všem, kdo

nás podpořili a něčím přispěli:
Panu Šmírovi, zastoupenému
paní Škarkovou. Pekařům za
Štramberské uši: L. Hezkému,
K. Harrandové, M. Bárovi, M.
Hanzelkovi a V. Sochovi.
Městu Štramberk, Fa NOVOS,
Mantra Štramberk, Sousedům
Bajerovým Členkám a členům
Farního sboru evangelické církve, dále Františku Macháčovi,
Ludmile Hruškové, Denise Ja-

nečkové a Barboře Machové
Výhledově i MAS Lašsko, která vypsala na podobné aktivity
mikrogranty.
... A Pánu Bohu za ochranu před
úrazy a nemocemi a za krásné
počasí :-).
Za celý tábor děkuje a na další
se těší
František Hruška, farář

Škola pořádá Den otevřených dveří
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte nám, abychom Vám
na začátku nového školního
roku 2015/16 poskytli některé důležité informace o škole
a také sdělili, co nového ve škole chystáme.
Od 1. září 2015 navštěvuje základní školu ve Štramberku
celkem 262 žáků v 10 třídách,
z toho 6 na prvním a 4 na druhém stupni. Do školní družiny
se letos přihlásilo celkem 78
žáků, její kapacita je tak maximálně naplněná. Pro velký zájem jsme otevřeli ranní oddělení
ŠD již od 6 hodin.
Letošní školní rok bude především významný z hlediska realizace projektů ESF a MŠMT
– investice do rozvoje vzdělání.
V současné době realizujeme 2
projekty, ve kterých byla naše
škola úspěšná. V rámci tzv.
Výzvy č. 56 jsme obdrželi 719
tisíc korun na podporu jazykového vzdělávání a čtenářských
dílen. Díky těmto prostředkům
budou podpořeny především
zahraniční výjezdy spolu s jazykovými kurzy celkem pro 30
žáků 7. – 9. ročníku (mj. teď na
podzim vycestuje zcela zdarma
20 žáků do Anglie a dalších 10
žáků do Německa). Díky dalšímu úspěšnému projektu v rámci
Výzvy č. 57 škola také obdržela
209 tisíc na rozvoj a podporu
technických dovedností žáků
na druhém stupni. Tyto finance
budou poskytnuty zejména na
vybavení žákovských dílen.

Moc rádi Vás uvítáme na všech
akcích, které jsou určeny pro
veřejnost. Dne 22. 10. 2015 pořádáme Den otevřených dveří
u příležitosti 105. výročí otevření naší školní budovy ve
Štramberku, kde bychom Vám
rádi představili dnešní školu
– s novými moderními jazykovými učebnami a ukázkou výuky v nich a mnoho dalšího…
Na leden připravujeme formou
zábavného soutěžení s rodiči
tradiční Den otevřených dveří
pro budoucí prvňáčky, v dubnu
aktivity v rámci Dne Země a v
květnu druhý ročník přehlídky
talentovaných dětí v KD Štramberk pod názvem „Ukaž, co
umíš“.
Dále během podzimu připravujeme aktualizaci webových
stránek a od ledna 2015 rozšíření nabídky služeb školy o zajištění školních svačin. Žáci se
mohou zapojit také do několika
zájmových kroužků, které vyučují pedagogové naší školy.
Rovněž školní družina zajišťuje atraktivní nabídku činností,
která umožní dětem smysluplně
strávit čas do příchodu rodičů
ze zaměstnání.
Těšíme se na Vás a za všechny
zaměstnance školy Vám přejeme úspěšný, radostný a pohodový celý školní rok 2015/16.
Mgr. Zdeňka Havlíková,
ředitelka školy
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Přípravy na novou volejbalovou sezónu ve znamení turnajů
Mužská část volejbalového oddílu započala letní turnajovou
přípravu v Raškovicích v neděli 16. 8. 2015. Hráče přivítalo
překvapivě hezké počasí a obrovská účast. Celkem se zúčastnilo 21 mužských družstev. Od
počátku bylo překvapením, že
úroveň turnaje je velmi vysoká.
Družstev, která byla srovnatelná
s úrovní Krajského přeboru II.
třídy, by člověk spočítal na prstech jedné ruky. Ostatní družstva
tuto úroveň vysoce převyšovala.
Na turnaji se objevili dokonce
někteří z extraligových mužů
a celé družstvo dorosteneckých
extraligových juniorů. Bohužel, nedařilo se podle představ
a místní volejbalisté nepostoupili ani ze skupiny. O moc lépe
se vedlo štramberským hráčům
o týden později, na tradičním
turnaji v Kopřivnici, kdy nejen
že postoupili ze skupiny, ale

ve finálové skupině si nakonec
připsali bronzovou příčku z celkem 8 družstev.
Štramberské volejbalistky se
v rámci letní přípravy také zúčastnily dvou antukových turnajů. Stejně jako muži byly
účastnicemi již 29. ročníku mezinárodního turnaje v Kopřivnici, který se konal v sobotu 22.
8. 2015. Nakonec se zúčastnilo
pouze 6 ženských družstev a po
vyrovnaných utkáních skončilo
štramberské družstvo na konečném 5. místě. Chuť si místní
volejbalistky spravily na turnaji
ve slovenských Mošovcích. Jejich účast na tomto slovenském
turnaji je také již tradicí a ve
skupině II si na letošním ročníku připsaly dokonce vítězství,
když dokázaly překonat všech
7 dalších ženských týmů.
Po těchto turnajích přišla příprava obou družstev na novou

sezónu v podobě tréninků převážně v místní hale a mistrovská část sezóny začne pro muže
v sobotu 3. 10. na hřišti Pstruží,
první domácí zápasy pak přijdou
v sobotu 10. 10. proti Dolnímu
Benešovu. Ženy zahájí sezónu
v sobotu 10. 10. na palubovce
Oder a ve Štramberku pak při-
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vítají v neděli 18. 10. tým Vratimova. Domácí zápasy začínají
vždy v 10 hod. a přibližně ve 12
hod.
Více informací také na www.
volejbalstramberk.cz.
Za TJ Kotouč Štramberk
Mgr. Petra Milichová

UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU

10/2015

Sobotní večery u cimbálu
s cm Pramínky

KAŽDOU
SOBOTU

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

NEDĚLE

4.10. a 25.10.

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

11.10.

od 17.00 hodin

Boris Urbánek
a jeho host

³¿ĪĠõ÷Ĩ¬ÜÜèáÕÓÞ
Rezervace na:
556 808 843,
info@hotel-stramberk.cz
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více na:
www.relaxvpodhuri.cz

UŠATÁ ZMRZLINA
originální zmrzlina s kousky štramberských uší
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