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Okolí domu služeb bude bezpečnější
Jak jsem již avizoval v minulém vydání, usilovali jsme
o otevření Trúby pro návštěvníky na celý srpen. To se podařilo, neboť bylo nutno nastavit
technologickou přestávku v
rekonstrukci Jaroňkovy útulny.
O Trúbu je opravdu velký zájem,
přesná čísla návštěvnosti Vám
poskytneme po uzavření sezóny
po 6. září, kdy bude rekonstruk-

ce pokračovat. Investiční akce
na nádražní a novojičínské ulici
jsou v plném proudu.
Obdrželi jsme podnět občanů
využívajících provozoven v
domě služeb (restaurace Maestro, kadeřnictví DUO, pekárna
Lomná), kteří se obávají, že
aktuálně prováděná investiční akce sníží množství klientů
a povede k uzavření provozo-

ven. Tímto podnětem se zabývalo vedení města i rada města
a dospěli jsme k názoru, že k
významnému omezení v uvedené lokalitě nedojde. Situaci
osvětlil v rámci osobní schůzky
s majitelem restaurace Maestro
panem Černým místostarosta
Ing. Oldřich Škrabal s investorem Michalem Pokorným.
V uvedené lokalitě však dojde

k výraznému zvýšení bezpečnosti. Dostatek parkovacích
míst bude zajištěn nedaleko podél cesty ke kolejím směrem na
Kozinu.
Další investice se chystají pro
bytové domy na Bařinách –
izolace boční stěny na domech
č. p. 816-818 a výměna topidel
na domech č. p. 814-815. Dále
připravujeme opravu výtluků na
komunikaci ve směru na Lichnov.
Počátkem roku jsem Vás informoval o výběrovém řízení
na tajemníka městského úřadu.
Výběrové řízení proběhlo 21. 5.
2015 a zúčastnilo se ho 8 kandidátů z 9 přihlášených. Výběrová komise vyhodnotila pořadí
uchazečů, ze kterých měl být
starostou jmenován nový tajemník. Na základě řady argumentů jsem se rozhodl tajemníka
nejmenovat a jeho kompetence
převzít.
Přeji Vám krásný zbytek léta,
kulturou naplněné září a již nyní
Vás zvu na 5. zasedání zastupitelstva města Štramberka dne
23. 9. 2015 v 16 hodin v sále
KD, kde bude mimo jiné řešena
i otázka budoucnosti naší městské policie.
David Plandor
starosta města Štramberka

Termíny odstřelů
v lomu na Kotouči
budou na webu města

Letní pohled na Štramberk. Autor: Jaroslav Baďura

Na webu města (www.stramberk.cz) vždy k 5. dni daného
měsíce budeme uvádět termíny
odstřelů v lomu v daném měsíci. Informaci najdete v sekci
Městský úřad > Co byste měli
vědět > Střelby na Kotouči.

Sběr nebezpečného odpadu
V pátek 2. října a v sobotu 3. října 2015 se uskuteční na katastru našeho města sběr nebezpečného odpadu. Svoz bude provádět firma
AVE odpadové hospodářství s. r. o.
Pátek 2. října 2015
Bařiny prostor u garáží
Paneláky u Domu mládeže
Drážné u vlakového nádraží
Zauličí parkoviště u školy
Mezi nebezpečné složky patří:
rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť,
vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazáky), oleje a tuky kromě jedlých, barvy, tiskařské
barvy, lepidla a pryskyřice ob-

15.00 – 15.45 hod.
16.00 – 16.20 hod.
16.30 – 16.50 hod.
17.00 – 17.20 hod.
sahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné
látky, nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory, dřevo obsahující nebezpečné látky, dále
budou přijímány pneumatiky.
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky (televizory,

Sobota 3. října 2015
Náměstí
Závišická ulice
Libotín u Petřkovských
Rybské paseky u zásobníku plynu
počítače, lednice, mikrovlnné
trouby,…) lze odevzdávat celoročně každé pondělí 14 – 16 hod
do sběrného místa u oddělení
technické správy. Drobná elektrozařízení (klávesnice, holicí
strojky, elektronické hračky,...)
lze odevzdávat neomezeně do
venkovních červených kontej-

8.00 –
8.30 –
9.00 –
9.30 -

8.20 hod.
8.50 hod.
9.20 hod.
9.45 hod.

nerů – u restaurace Bařinka,
u paneláků na Palárně, v ulici
Dolní). Vnitřní boxy na vyřazené elektrozařízení jsou na
Městském úřadě ve Štramberku
a v ZŠ Štramberk. Na stejných
místech jsou i vnitřní boxy na
tonery, baterie a osvětlovací zařízení.

Sběr velkoobjemového odpadu
V pátek 16. října 2015 a sobota 17. října 2015 se uskuteční
na katastru našeho města sběr
velkoobjemového odpadu. Svoz
bude provádět firma AVE odpa-

dové hospodářství s. r. o.
Velkoobjemový odpad je odpad,
který se nevejde do běžných
popelnic či kontejnerů. Starý
nábytek, podlahové krytiny,

Zastávky vozidla:
Pátek, 16. října 2015
Zauličí - u staré pošty
Náměstí - pod starou školou
Dolní ulice - u Klimešů
Hornychovice - ve dvoře
Závišická ul. - u nádob na tříděný odpad
Libotín - finské domky
Libotín - u bývalé prodejny

15.00 - 15.20
15.25 - 15.45
16.00 - 16.20
16.30 - 16.50
17.00 - 17.20
17.30 - 17.50
18.00 - 18:30

umyvadla, toalety, nikoliv však
nefunkční
elektrospotřebiče.
Pro tento druh odpadu je určen
odběr každé pondělí v roce od
14:00 hodin do 16:00 hodin u
Zastávky vozidla:
Sobota, 17. října 2015
Bařiny - za prodejnou zeleniny
Kozina - u nádob na tříděný odpad
Paneláky - za Benzinkou
Drážné - u ŽST
Nádražní ulice - u malého korýtka
Hraničky - rozcestí u garáží

budovy oddělení technické správy. Pneumatiky, lepenka, střešní
krytina se odebírá v době sběru nebezpečného odpadu, který
proběhne 2. a 3. října 2015.

8.00 - 8.20
8.30 - 8.50
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50

UPOZORNĚNÍ!!!
Neshromažďujte odpad na jednotlivá stanoviště před příjezdem vozidel, je nutno mít přehled o přijatém odpadu, aby se zabránilo problémům při ukládání na skládce. Pokud se i přes toto upozornění budou vytvářet na sběrných místech hromady odpadu, bude se to posuzovat
jako zakládání černé skládky se všemi následky. 					
Mgr. Radka Krysová, oddělení ŽP

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava
Tel.: +420 596 651 302

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj ukončí 31. srpna provoz pokladen pro výběr hotovostních plateb daní
a poplatků na svých „neokresních“ územních pracovištích
Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj lze proto na
územních pracovištích v Bo-

humíně, v Českém Těšíně, ve
Frýdlantě nad Ostravicí, ve
Fulneku, v Havířově, v Hlučíně, v Kopřivnici, v Krnově,
v Třinci a v Orlové zaplatit
daně a poplatky v hotovosti
naposledy v pondělí 31. srpna
2015.
Od úterý 1. září 2015 lze daně
a poplatky na Finančním úřadě

pro Moravskoslezský kraj zaplatit v hotovosti na územních
pracovištích Ostrava I, Ostrava
II, Ostrava III, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku
– Místku a v Karviné.
Daně a poplatky je možné uhradit také bezhotovostně (včetně
využití internetového bankovnictví) nebo poštovní poukáz-
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kou na každé pobočce České
pošty. Kompletní informace
k placení naleznete na www.
financnisprava.cz.
V Ostravě dne 23. 7. 2015
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí

Městská knihovna představuje novinky
Celosvětový bestseller a taky
předloha k filmu Dítě číslo 44
s podtitulem Jak odhalit vraha
v zemi, kde nesmějí existovat
vraždy? Napsal Tom Rob Smith.
Brutální stalinský režim udržuje
občany Sovětského svazu ve strachu a přikazuje jim věřit, že v socialistické společnosti se podařil
vymýtit zločinnost. Mrtvý chlapec, nalezený u železniční trati v
Moskvě, proto nemohl být zabit,
jak tvrdí jeho příbuzní. Příslušník
ministerstva státní bezpečnosti
Lev Děmisov splní rozkaz nadřízeného a pomůže zatajit fakta,
začnou v něm však hlodat pochybnosti. Brzy poté se společně
s manželkou ocitnou ve vyhnanství na Urale. Zdá se však, že k

vraždám dětí dochází i tam…
Nová kniha Michala Viewegha
– Zpátky ve hře, dostala název
podle jedné ze třinácti povídek.
Autor v nich svou oblíbenou postavu Oskara vystavuje kritickým
životním momentům: manželskému stereotypu či nevěrám, ale
také skoro jisté smrti. Stárnoucí
hrdina ji sice přežije, ovšem záhy
se ocitne ve víru vleklých následků. Jedním z nich je rozvod,
spojený s rozvratem Oskarových
dosavadních jistot.
Olav Johansen nedokáže jezdit
autem pomalu, je měkký jako
máslo, příliš snadno se zamilovává, jestliže se rozčílí, ztrácí hlavu
a je mizerný v matematice. Něco
málo přečetl, ale moc toho neví,

a rozhodně nemá takové znalosti,
které by byly k něčemu užitečné.
A píše pomaleji, než roste stalaktit. K čemu se tedy hodí? Je skvělý zabiják. Nemusí přitom jezdit
autem, zabíjí většinou lidi, kteří
si to zasluhují, a nejsou to žádné
složité počty. Alespoň prozatím
nebyly. Dokud od šéfa nedostal
nový úkol: vyřídit jeho manželku.
Detektivní román Krev na sněhu
napsal Jo Nesbo.
Život Blaise Mac Carthyové se
zdá být perfektní. Je oblíbenou reportérkou. Lidé kolem ní obdivují
její energickou povahu, profesionalitu, chuť do práce a neutuchající optimismus. Málokdo však ví,
o jejím soukromém životě, který
není zdaleka tak šťastný.

Blaisina devatenáctiletá dcera
Salima od dětství trpí těžkým
typem diabetu, jehož následkem
postupně ztratila zrak. Blaise pro
dceru našla speciální školu, kde
se může vzdělávat a zároveň je jí
poskytnuta nepřetržitá asistence
a lékařská péče. Salima tak žije
odděleně od matky, v prostředí,
které časem přijme za vlastní.
Když je škola uzavřena, Salima se
vrací zpátky domů, v doprovodu
svého nového asistenta Simona.
Knihu Nádherný život - napsala oblíbená autorka románů pro
ženy - Danielle Steelová.
Rozvoz knih imobilním občanům: úterý - 29. 9. 2015
Libuše Bělunková, MK

Vzpomínky na hrušku Jakubinku
Už odtroubili k odletu, nač ještě váháš ptáčku – odlétáčku ?
Vlaštovičky, i většina z nich je
už definitivně dávno „za horama“, zůstali jen ti nejvytrvalejší
a nejodolnější. I slunce vyplýtvalo zřejmě již všechnu nastřádanou zásobu tepla pro letošní rok
a není s ním rozumná řeč. Pospává a čím dál časněji uléhá do růžových oblak. A kdyby jenom to,
mnohdy nás vyplašil i předčasný
bílý posel zimy. Nepřikrade se
tajně a pomalu, jak to mívá někdy
zvykem, ale předběhne i svátek
všech Martinů i Martínků, a jeho
bílý kůň nervózně podupává ve
stáji...
Pak nezbývá, nežli přijmout
zdvořilé pozvání vyhřátých chalup a světnic. Kdysi to býval i příjemný čas k návštěvám, besedám
a „štramberským pobabám“, kdy
nás vítalo nejen teplo světnic, ale
i vůně sušeného ovoce.
Charakteristický rozmrzelý čas
je pro mne spojený s rodným
domem babičky a jejich sourozenců - „u Svobodů“ - , stojící
na ostrohu nad městem. Tam asi
rukou jejího otce a mého praděda
byla kdysi dávno zasazená mladá hrušeň, kterou já už pamatuji
jako hodně vysokou. Stála tam
po dlouhá léta, chránila střechu
domku a denně se zdravívala
s Trúbou stojící naproti přes údolíčko. Svými kořeny pevně vklíněná ve skalnaté zemi pod horou,
jíž lidé kdysi dávno dali pojmenování „Bílá“. Dlouho se zjara
odívala nejprve také do bílého,

nežli se pak zazelenala lesklými
lístky. Nesla chutné, menší plody
s výbornou chutí a krásným jménem „Jakubinka“.
Část její úrody se zavařovala ve
skleněných „litrovkách“ s gumovým těsněním a kovovou sponou.
Stále je schovávám a ukládám do
nich suroviny pro kuchyni i pro
tiché vzpomínání. Byla-li úroda
velká – a to většinou byla – muselo se pospíšit se sušením plodů,
buďto celých nebo dělených na
půlky. Rozložené hrušky na pečícím plechu se sušívaly doma na
peci s bílými kachlemi – jež tenkrát nebývaly zcela obvyklé. Ta
pec v rohu u dveří skrývala pro
mne i nejedno tajemství. V části
nad troubou měla zabudovanou
nádržku na teplou vodu s malou
„pípou“. Pod ní, skoro až u podlahy, za vycíděnými kovovými
dvířky, byl poměrně velký prostor
s roštem, sloužící pro uschování
dřeva a nebo právě pro sušení
hrušek. A protože se v chalupách
tenkrát topilo v zimě po celý den
a na podzim v poledne k vaření
oběda a večer pro teplo – sušení
hrušek byla věc běžná. Sladkou
hruškovou vůní spolu s vůní krájených jablečných křížal byl provoněn celý dům.
Štramberk se svým kamenitým
podložím nebyl zrovna nejvhodnějším prostředím pro pěstování
hrušní jako krajina kolem něj rozložená do rovin s větší závlahou.
Přesto se snad zachovalo po okolí
ještě několik těch nejstarších odrůd chutného a oblíbeného ovo-

ce, jako jsou „špinky“, „solanky“, “ Najsarky“, „Majdalénky“
– správně „zelinky“ (jedná se o
francouzskou odrůdu), či zimní
hrušky „škaredky“ a mnou tolik
milované „jakubinky“. Snad ale
přičiněním obětavců se zelenýma
rukama, kteří neúnavně zřizují
„školky“ starých odrůd, se znovu
vrátí i do našich „štěpnic“.
Hrušky se, podle doložených
zpráv, sušívaly i ve štramberské
vápence na teplých pecích, později se za mírný „bakšiš“ daly
sušit v teplárně kopřivnické Tatrovky nebo v sušárně dříví.
Na hrušně s krásnými košatými
korunami nezapomíná ani známá
písnička o širém poli s hruškou,
„co na ní stojí“. Zřejmě se jedná
o hrušeň plaňku s názvem „polnička“. Prostor s dostatkem slunce a vláhy, se kterým se s nikým
nemusela dělit, dorostla často do
úctyhodných rozměrů o průměru
kmene až jednoho metru a výškou 20 metrů. Zarážející bývá
však její stáří – až 200 let ! Lidé
se o ni příliš nestarali, využívali ji
spíše jako podnože ke šlechtění.
Pro českou krajinu byla však velmi vzácná. Na jaře bohatě kvetla
a svým květem krášlila krajinu,
na podzim a v zimě sloužily její
zbylé plody jako potrava pro zvěř
a ptáky.
Zajímavé, tvrdé, růžové až načervenalé dřevo českých „hrušek“
slouží též zručným řezbářům nebo
intarzistům historického nábytku,
kde svojí krásou směle nahradí
slonovinu. Používají jej též mistři
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skládající hudební nástroje. Pro
člověka je nezanedbatelné i složení sládnoucího voňavého ovoce
s obsahem vody, cukru, bílkovin,
vápníku, hořčíku, potřebného vitamínu C, užitečné vlákniny i stále potřebné energie.
Vše kolem „hrušky“ stojí za námahu pro její konečný produkt
– hruškový koláč – lidově zvaný „hruščák“. Vždy posloužil
a slouží stále ke každé i té nejslavnostnější příležitosti. Ve
spojení s voňavým badyánem
– kořením známým již ve Staré
Číně a Evropou užívaným od 16.
Století – citronovou kůrou, hltem
rumu a bílou „posýpkou“, vytváří
onu dokonalou souhru chutí, vůní
a uspokojí i ten nejnáročnější jazýček.
Věra Horáková
Jasoň červenooký
Městečko na kopci
vzhlíží do kraje,
motýlích křídel šum
radostnou píseň mu hraje.
Jakoby nadechlo se čistého vzduchu,
otevřelo svou náruč
turistickému ruchu.
Avšak v paměti starých cementářů
píseň zní jiná, fabrika už nestojí
a s nostalgií na ni každý vzpomíná.
Už je nás málo osmdesátníků
a život se nám krátí.
Kdo nám ta léta těžké práce,
kdo nám je vrátí?
Až budeš turisto z vrcholu Trúby se dívat,
možná nás uslyšíš v klubu důchodců zpívat.
Každého s radostí budeme vítat,
motýlek kol hlavy
bude nám lítat.
F. L.

Jaroňkova útulna vydala starodávný vzkaz
Nečekaný objev učinili dělníci,
kteří rekonstruují Jaroňkovu
útulnu pod Trúbou. Při rozebírání stropu našli vzkaz, který
zde před více než devadesáti
lety vložili jejich předchůdci!
„Papírový svitek nalezli dělníci
ve stropní konstrukci v arkýři,“
řekl investor města Štramberka Michal Pokorný. Jaroňkova útulna byla otevřena v roce
1925, vzkaz pochází ze zimy
1924 a zedníci z Libhoště a Rybího, vedení panem architektem
Grossmanem z Ostravy si stěžují na ne právě vlídné zacházení
ze strany zadavatele stavby pana
doktora Adolfa Hrstky.
Přinášíme přesný přepis listu:
„Vážení Tí, Kteří Na To Příjdete!!! My stavební dělníci kteří
jsme tady při té stavbě pracovali stěžovali jsme si na Vašeho
slávného Doktora Hrstku že nás
tak před lidma špinil. Ačkoli dělali jsme v tou nejkrutější zimu
byli jsme u něho horšima jak Ti

otroci co při té kulatině pracovali. Zato vše jemu vzdáváme
srdečný dík, a voláme Na zdar!
Ať žije p. Doktor Hrstka. Až zemře, česť buď jeho památce!“
List je podepsán čtyřmi zedníky,
kteří v listopadu 1924 dokončovali jedny z posladních prací na
Jaroňkově útulně. Obsah listu
potvrzuje fakt, že vztahy mezi
zadavatelem stavby a stavaři
byly a jsou občas vyhrocené
dnes stejně jako na počátku minulého století... „Originál nalezeného listu jsme poslali k prozkoumání Národnímu archivu,
po jeho navrácení bude zřejmě
uložen v muzeu,“ řekl investor
Michal Pokorný.
Adolf Hrstka se příliš dlouho z
otevřené útulny neradoval - zemřel šest let po zahájení provozu, v květnu 1931 v Moravské
Ostravě. Muž, který se zasloužil
o rozvoj Štramberka nejprve
jako lékař, pak radní a starosta,
pomohl významnou měrou k zá-

chraně Trúby, rozvoji turismu, z
jeho popudu byl ve Štramberku
založen Sokol a usiloval rovněž
o vznik Národního sadu.
Jeho život byl pohnutý, narodil
se 7. března 1864 v Klešicích.
Oženil se s Marií Baarovou,
která pocházela ze staré štramberské rodiny. Manželství přineslo tři syny: Oldřicha, Břetislava a Jaromíra. Syna Jaromíra
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přežil Adolf Hrstka o dva roky,
protože mladý muž zemřel na
tuberkulózu, syn Oldřich byl v
roce 1943 popraven nacisty za
odbojovou činnost.
Hrob Adolfa Hrstky leží ve
Štramberku, kde byl 25. května
1931 za účasti zhruba pěti tisíc
lidí Adolf Hrstka pochován s
poctami, kterých se od té doby
zde nedostalo nikomu.
Jaroslav Baďura

Zapojte se do tvorby Štramberských novinek
Máte po ruce hezkou fotografii Štramberka z místa, které
málokdo zná? Našli jste doma
staré fotografie či kresby města, vzpomínky vašich předků na
život ve městě pod Trúbou? Pamatujete si na město z dob, které
předcházely modernímu dnešku
a chcete si je připomenout?
Pak neváhejte a pojďte se podílet na vzniku Štramberských
novinek.
Chceme dát více prostoru obyvatelům města, kteří se zajímají o minulost, ale i současnost
Štramberka, fotografují město
a život v něm, podílí se na činnosti v nejrůznějších spolcích,
zajímají se o každodenní dění.
Jakkoli se Štramberk v posledních desetiletích prudce rozvíjí
a mění, pořád jsou místa, kde
zůstává svůj, historický, malebný a původní. Jsou však i
místa, kde už nic není tak, jak
ještě nedávno bývalo. Zkuste
taková místa vyfotografovat,
najít původní fotografie a poslat
je k nám do redakce - rádi vaše
snímky otiskneme.

Ve Štramberku se natáčela řada
filmů a pohádek - máte vzpomínky na taková natáčení?
Dejte nám o nich vědět, rádi
bychom o filmech, natočených
ve Štramberku, připravili malý
seriál, ale bez vaší pomoci to
nepůjde.
Chtěli byste upozornit ostatní Štramberáky na zajímavou
osobnost, která zde žila nebo
žije? Napište nám. Rádi bychom také oslovili mladé čtenáře Štramberských novinek
- posílejte nám své zážitky ze
štramberských prázdnin, fotografie nebo krátké povídky...
Každý měsíc vyhlásíme ve
Štramberských novinkách nejzajímavější příspěvek čtenáře
a odměníme jej hodnotnou cenou. Své příspěvky posílejte na
adresu redakce, která je v tiráži novinek, nebo e-mailem na
a.raskova@stramberk.cz a jaroslav.badura@seznam.cz.
Těšíme se na vaše příspěvky.
Redakce Štramberských novinek.
Autorka fotografií: Karla Kolimárová
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Kam do společnosti a za kulturou
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PROGRAM KINA
ŠTRAMBERK NA
ZÁŘÍ 2015
Neděle 6. 9. 2015 v 18.00
DÍKY ZA TY DARY
vstupné: 60,Komedie, 112 min., přístupný
Na cenu Akademie nominovaný
scénárista Stuart Blumberg uvádí
svůj režijní debut plný ostrého vtipu a dojemných momentů. Hrají
Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo
a další.
Neděle 13. 9. 2015 v 18.00
WHIPLASH
vstupné: 60,Hudební, drama, 107 min.,
přístupný
Andrew Neiman je mladý jazzový
hudebník, který sní o slávě. Jednoho večera na Andrewa, který
právě cvičí na bicí, narazí Terence
Fletcher, dirigent, proslavený svým
učitelským talentem, ale i svými
nemilosrdnými praktikami. Drama
o tenké hranici mezi genialitou
a šílenstvím.

Neděle 20. 9. 2015 v 18.00
NENASYTNÁ TIFFANY
vstupné: 60,Česká komedie, sci-fi, 80 min.,
přístupný od 15 let
Pepa tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si „vydělal“ na skromné živobytí, vykrádá
chaty a ukradené předměty prodává v zastavárnách. Při jednom ze
svých lupičských výletů je málem
chycen při činu. Komedie s nevtíravým humorem v podání Leoše
Nohy a Petra Čtvrtníčka.
Neděle 27. 9. 2015 v 18.00
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
vstupné: 60,Romantické drama, 124 min.,
přístupný od 15 let
Studentka literatury Anastasia je
podle svých slov nezajímavá šedá
myš s nízkým sebevědomím, pravý
opak sebevědomého podnikatele
Christiana, kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Bude schopná plachá Anastasia jeho charisma a přitažlivosti
odolat? V hlavních rolích: Jamie
Dornan a Dakota Johnson.
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Otevřené pamětihodnosti ve Štramberku
Muzeum Zdeňka Buriana:
Adresa:
Náměstí čp. 31
www.zdenekburian.cz
(NKP) Muzeum je umístěno v rekonstruovaném půdním prostoru pozdně barokního šenkovního
domu čp. 31. V expozici se pravidelně střídají výstavy světoznámého malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana. V Muzeu Novojičínska jsou
vystaveny sbírky z oblasti etnografie, historie, přírodovědy a v přízemí je naistalována škola z počátků
20. století.
Budova je přístupná také pro invalidy.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV. - X. út-ne 9.00-12.00,
13.00-17.00; XI. - III. út-ne 9.0012.00, 13.00-16.00 hod.
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 9.00 - 12.00, 13.00
- 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Doprovodná akce:
Výstava: Zdeněk Burian a jeho
svět. Básník štětce
Datum a čas konání akce 3. 7 –
18. 10. 2015
Na vstupní chodbě je nainstalována
výstava fotografií Jaroslava Michny
s názvem Štramberk jak ho neznáte
Městská galerie pod náměstím
(budova Městského informačního centra)
Adresa:
Zauličí 456
www.stramberk.cz
(NKP) Stará tržnice při dolní bráně, jedna z nejstarších městských
budov, zachycená již na pohledu z
roku 1722. Od roku 1822 sloužila
jako masné krámy. Nejprve zde
bylo městské muzeum, poté muzeum Zdeňka Buriana, které je dnes
přestěhováno na náměstí.
Od roku 2011 jsou zde pořádány příležitostné výstavy. Součástí
Městského informačního centra se
stala Městská galerie.
Vedle budovy se nachází roubená
studna (NKP)
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV. - X. út-ne 9.00-12.00,
13.00-17.00; XI. - III. út-ne 9.0012.00, 13.00-16.00 hod.
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 9.00 – 12.00, 13.00
- 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ne
Doprovodná akce:
Výstava: Josef Martini. 100. výročí narození

Datum trvání akce: 27. 6. – 13. 9.
2015
Hrad Štramberk s věží Trúba
Adresa
Kopec 77
www.stramberk.cz
Zřícenina hradu sasko-hesenského
typu ze 13. století
Památka běžně přístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 9.00 – 12.00, 13.00
- 19.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano - část
objektu

rokním šenkovním domě čp. 31.
Expozice k historii města, přírodovědy, z oboru etnografie a malířského umění byla instalována v r. 2011
a nachází se v 1. patře. V přízemí
mohou návštěvníci zhlédnout třídu
a kabinet z počátku 20. stol.
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno IV. - X. út-ne 9.00-12.00,
13.00-17.00; XI. - III. út-ne 9.0012.00, 13.00-16.00 hod.
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 9.00 – 12.00, 13.00
- 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano

Jeskyně Šipka
Jeskyně Šipka - nejvýznamnější
místo Národního sadu na severním
svahu Kotouče, které proslavilo Štramberk ve vědeckém světě.
Hlavní chodba jeskyně je 45 m
dlouhá. V letech 1879 - 1887 zde
prováděl archeologický výzkum
Karel Jaroslav Maška (26. 8. 1880
nalezl zlomek čelisti neandertálského dítěte).
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno celoročně
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 0.00 - 24.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ne

Pivovárenská studna
Adresa:
Náměstí
www.stramberk.cz
Dvanáct metrů hluboká studna
městského pivovaru, zbořeného v
roce 1865. Rok vzniku není znám,
pivovar se studnou je však již zachycen na prvním dochovaném vyobrazení města z roku 1722. Studna je dnes využívána jako vodní
zdroj.
Památka zcela uzavřená veřejnosti.
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ano

Stará věž - Zvonice kostela
sv. Bartoloměje
Amfiteátr pod Starou věží
Adresa:
Náměstí 2
www.stramberk.cz
Hranolová zděná věž s dřevěným
ochozem na stráni pod hradem, pozůstatek gotického farního kostela
z pol. 14. století s kamennou plastikou Madony s Ježíškem z r. 1738.
Církevní objekt od r. 1994 slouží
kulturním účelům pod názvem Amfiteátr pod Starou věží.
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: ne
Doprovodná akce:
Dětský divadelní soubor Pod starou
věží sehraje 5. 9. komedii Čert ve
mlýně / 14.00 a 16.00 hod.

Kostel sv. Kateřiny
Adresa:
Tamovice Štramberk
Památka běžně přístupná veřejnosti.
otevřeno od 29. 6 - 30. 8. po-pá
10.00-16.00, so 12.00-17.00; ne
13.00-18.00 hod.
V případě, že kostel není v dané
době otevřen, můžete zavolat na telefon +420 604 635 585 a průvodce Vám do 15 minut přijde kostel
otevřít.
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
5. - 6. 9. 2015 10.00 –18.00 hod.
Kostelík si do dnešních dnů zachoval některé původní architektonické prvky - gotický vítězný oblouk,
okno s kružbami a lomený portál
bočního vchodu. Strmá šindelová
střecha s dřevěnou věžičkou a dřevěný ochoz kolem kostela dodávají
stavbě lidový ráz, podobný kostelům v blízkém okolí. Pod dlažbou kostela bylo objeveno několik
hrobů, v roce 2011 – 2012 proběhl
v kostele archeologický výzkum
a poté rekonstrukce kostela. Kostel
sv. Kateřiny se stal v roce 2013
Památkou roku Moravskoslezského kraje i Sdružení histo-

Muzeum Novojičínska
Adresa:
Náměstí 31
www.stramberk.cz
www.muzeum.novy-jicin.cz
Muzeum je umístěno v pozdně ba-
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rických sídel Čech, Moravy
a Slezska.
Bezbariérový přístup: částečně
Radvanická štola
Adresa:
Horečky ve Štramberku
Možnost procházky do pokusných
štol na Horečce. Ukázky výbušnosti některých látek jako např.
cukru, mouky, uhelného a dřevného prachu. Ukázky budou probíhat
každou lichou hodinu, tzn. v 9.00, v
11.00, v 13.00 a v 15.00 hod.
Památka zcela uzavřená veřejnosti
Ve dnech EHD 2015 otevřeno:
12. 9. 2015, 9.00 - 15.00 hod.
13. 9. 2015 – zavřeno
Vstupné: zdarma
Bezbariérový přístup: částečně
Doprovodný program:
5. a 6. 9. a 12. 9. 2015
- budou otevřeny všechny pamětihodnosti města, kromě Radvanické
štoly, ta bude otevřena 12. 9. 2015
(letos uzavřena věž Trúba)
- XVII. Šermířské klání se starodávným jarmarkem
(11.00 – 19.00 hod., 20.00 ohňová
show)
- výstava v MZB - Zdeněk Burian
a jeho svět – Básník štětce
- výstava v Městské galerii – Josef
Martini. 100. výročí narozoní
- v prostorách chodby muzea Zd.
Buriana je nainstalována výstava
fotografií Jaroslava Michny s názvem Štramberk jak ho neznáte
- v prostorách chodby v tzv. Galerii
na schodech v KD jsou fotografie
Štramberka od Jaroslava Michny
- možnost nahlédnutí do výroben
Štramberských uší na náměstí
- doprovodné tiskoviny - pověsti s tématikou nejstarších dějin
a k nim souvisejících památek ve
Štramberku, pohádky a pověsti ze
Štramberka, kde hraje roli nejstarší
historie
- doprovodné tiskoviny se stručnou
historií jednotlivých zpřístupněných památek
- v sobotu 12. 9. kulturní program
na náměstí XVII. Šermířské klání
se starodávným jarmarkem
- v sobotu 12. 9. zajištěny u Radvanické štoly pro návštěvníky a turisty ukázky výbuchů a nahlédnutí do
štol s bohatým programem – střelba
z luku, ze vzduchovky, klouzání v
pěně, laserová střelnice. Pro dospělé je připraven bufet.
-Amfiteátr pod Starou věží – Studentský divadelní soubor sehraje
komedii Čert ve mlýně. Ve 14 a v
16 hodin.

V nejdelších štolách v Evropě to bude v září opět bouchat…
Nejdelší štoly v Evropě, které se nacházejí ve Štramberku
na severní Moravě, se v rámci
Dnů evropského dědictví opět
otevřou veřejnosti. Návštěvníci
budou moci nahlédnout dovnitř
tří zkušebních štol, seznámit
se se zkouškami a výzkumem,
jenž se zde provádí, a na vlastní
oči uvidí i to, že nejen uhelný
prach, hliník, ale třeba i mouka
nebo cukr mohou za určitých
podmínek vybuchnout.
Den otevřených dveří v pokusných štolách ve Štramberku
(odloučené pracoviště ostravské
společnosti VVUÚ, a.s.) proběhne v sobotu 12. září od 9 do
16 hodin. Areál pokusných štol
se nachází na okraji katastru
města Štramberka - v prostoru
bývalého vápencového lomu

(místní část Na Horečkách) a od
zástavby města je oddělen terénními překážkami, které nejen
zvyšují bezpečnost, ale částečně
plní také úlohu protihlukové bariéry.
,,Pokusné štoly zde byly vybudovány v šedesátých letech minulého století a v České republice jsou skutečně ojedinělým
pracovištěm, které umožňuje
simulovat výbuchy v důlních
dílech, dlouhých chodbách,
v prostorách různých průmyslových odvětví a tak podobně,“
říká Ing. Libor Štroch, Ph.D.,
ředitel VVUÚ, a.s., a doplňuje:
„Díky zkouškám v těchto školách jsme získali řadu poznatků, které výrazně ovlivnily vývoj protivýbuchové prevence.
V uplynulých letech prošly

štramberské štoly modernizací a staly se zdrojem informací i pro další oblasti průmyslu
a dennodenního života.“
Celkem tři pokusné štoly jsou
vyraženy v dobývacím prostoru lomu Kotouč. Toto v České
republice unikátní pracoviště je
schopno řešit v rámci výzkumné, zkušební a zakázkové činnosti problematiku jak v oblasti
protivýbuchové prevence, tak v
oblasti bezpečnosti a technologie trhacích prací. Proti přenosu
nežádoucích tlakových účinků
na okolí jsou štoly vybaveny
hrázovými protivýbuchovými
objekty.
,,V rámci dne otevřených dveří naší společnosti seznámíme
návštěvníky s pokusnými štolami a se zkouškami, které zde
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děláme. Na své si samozřejmě
přijdou laici i odborníci, kteří
mohou na vlastní oči vidět výbušné projevy hořlavých prachů
vyskytujících se v různých průmyslových odvětvích. Předvedeme vždy čtyři výbuchy různých druhů prachů s odlišnými
navážkami podle konkrétního
prachu od 2 kg až po 8 kg, a to
vždy v dvouhodinových intervalech v 9, 11, 13 a 15 hodin.“
doplňuje program dne otevřených dveří Ing. Jakub Zdebski
ze společnosti VVUÚ, a.s.
Srdečně zveme širokou laickou
i odbornou veřejnost na zajímavou prezentaci tohoto pracoviště.
Bližší informace na tel. 596
252 300, sekretariát společnosti
VVUÚ, a.s.

NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŠTRAMBERK
Příspěvková organizace, Ul. Nádražní 450, Štramberk

FLORBAL PRO DÍVKY
Je určen dívkám z 2. stupně ZŠ,
které se chtějí naučit pravidla
a rozvíjet dovednosti v této oblíbené sportovní hře. Den a čas bude
upřesněn podle rozvrhu.
Vedoucí: Mgr. Stanislav Peš. Zahajovací schůzka: 5. 10. v 14:00 hodin v tělocvičně ZŠ Štramberk
FLORBAL PRO CHLAPCE
Je určen chlapcům z 2. stupně ZŠ,
kteří se chtějí naučit pravidla a rozvíjet své dovednosti v této oblíbené sportovní hře. Den a čas bude
upřesněn podle rozvrhu.
Vedoucí: Mgr. Stanislav Peš. Zahajovací schůzka: 5. 10. v 15:00 hodin v tělocvičně ZŠ Štramberk.
MÍČOVÉ HRY
Děti získají základní dovednosti
a naučí se pravidla řady míčových
her - vybíjená, záchranka, volejbal,
florbal, kopaná. Pro děti z 3. - 5. tříd
ZŠ. Trénink trvá 1 hodinu.
Zahajovací schůzka: v pondělí 5.
10. v 12:20 hod. v tělocvičně ZŠ
Štramberk.
Vedoucí: Ing. Jaroslav Pikulík. Zápisné: 650,- Kč/ školní rok
VOLEJBAL (přípravka)
Pro kluky a holky od 3. do 6. třídy.
Naučíte se základní pravidla hry,
nacvičíme herní činnosti jednotlivce, vyzkoušíme i různé pohybové
hry. Trénink 1x týdně.
Zahajovací schůzka: ve středu 30.
9. v 15:00 hodin v tělocvičně ZŠ
Štramberk
Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová.
Zápisné: 650,- Kč / školní rok
BADMINTON
Pro děti od 2. třídy, které se chtějí
naučit základy a pravidla hry i dále
rozvíjet své dovednosti. Trénink
1x týdně 1,5 hodiny. Zahajovací
schůzka: úterý 29. 9. v 14:30 hod.
v tělocvičně ZŠ Štramberk
Vedoucí: Mgr. Michaela Rašková.
Zápisné: 650,- Kč/ školní rok
CVIČENÍ S GYMNASTICKÝMI MÍČI pro děti
Pro chlapce a dívky od 1. do 5. třídy.
Naučíte se správné držení těla, dechová cvičení, koordinační cvičení.
Informační schůzka ve středu 30. 9.
v 16 hodin v DDM Štramberk.
Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová.
Zápisné: 500,- Kč / školní rok
CVIČENÍ S GYMNASTICKÝMI MÍČI pro dospělé
Cvičení nejen s gymnastickými

míči, ale i overbally, švihadly a posilovacími gumami a pilates míčky.
Vedoucí: Mgr. Pavlína Škrabalová.
Informační schůzka ve středu 30. 9.
v 16 hodin v DDM Štramberk. Zápisné: 500 Kč / školní rok
QIGONG (čikung)
Tradiční čínské cvičení, při kterém
se učíme pracovat s energií a využívat ji. Jedná se o rozmanitý systém
cviků, který má preventivní harmonizační účinky. Vedle nácviku základních principů (základní postoj,
dechová cvičení apod.) budou hlavní náplní kurzu sestavy Osm kusů
brokátu a Pět zvířat, zaměřených na
harmonizaci.
Vedoucí: Mgr. Radka Krysová. Zahajovací schůzka: 5. 10. v 18:00 v
DDM Štramberk
AEROBIK
Cvičení pro dívky i kluky od 6 let.
Nácvik krokových variací při hudbě, rytmika, protahování, nácvik
choreografií, možnost vystupování.
Trénink 1 x týdně 2 hodiny.
Zahajovací schůzka: 30. 9. v 16
hod. Vedoucí: Andrea Horváthová.
Zápisné: 600 Kč/ školní rok
TANEČEK
Kroužek pro nejmenší dívky
a chlapce (1. -3. třída) v prostorách
ZŠ Štramberk. Pohybová a taneční
přípravka. Uvolněné pohybové variace na hudbu, prvky scénického
tance – dramatizace, hry.
Vedoucí: Mgr. Mária Maťátková.
Zápisné: 550 Kč / školní rok. Zahajovací schůzka: 2. 10. ve 13 hod.
v ZŠ Štramberk. Den a čas bude
upřesněn dle rozvrhu školy.
TANEČNÍ AKADEMIE
Taneční školička pro děti od 6 let.
Základy baletu, show dance a současného tance. Ukázkové a zkušební hodiny různých tanečních stylů.
Možnost účasti na tanečních soutěžích a vystoupeních. To vše a ještě
mnohem více na vás čeká v naší
Taneční akademii...
Zahajovací schůzka: 1. 10. 2015 v
16:30 hod. v DDM Štramberk. Zápisné: 600,- Kč/školní rok. Lektorka: Ing. Pavla Jeřábková
HUDEBNÍ ŠKOLA
KYTARA – ZAČÁTEČNÍCI
A MÍRNĚ POKROČILÍ
Pro děti od 8 do 15 let, výuka akordů, rytmů, vybrnkávání. Hraní oblíbených písniček.
Informační schůzka: v pondělí 5.

10. v 16 hod. v DDM Štramberk.
Zápisné: 600,- Kč/školní rok. Vedoucí: Mgr. Michaela Rašková.
RYBÁŘI
Seznámení s rybolovnými technikami, závody a soustředění. Možnost získání rybářského lístku. Pro
chlapce i děvčata od 2. tříd.
Zahajovací schůzka: pátek 2. 10. v
16 hod. v DDM Štramberk.
Vedoucí: Jan Galia. Zápisné: 400,-/
školní rok
KREATIVNÍ TVORBA
ŠIKOVNÉ RUCE
Kroužek pro děti z 3. - 5. tříd ZŠ.
Modelování, keramika, dekorativní
předměty, práce s přírodním materiálem. Probíhá v prostorách ZŠ
Štramberk. Zahajovací schůzka: 1.
10. ve 13 hod. Vedoucí: Mgr. Ladislava Surovcová. Zápisné: 500,Kč/školní rok + 200 Kč na materiál
KERAMICKO-VÝTVARNÝ
KROUŽEK
Nabízíme práci s keramickou hlínou, batikování, drátování, korálkování, gumičkování, malování na
sklo či porcelán, decoupage…
Informační schůzka 29. 9. 2015 v
16:00 hodin v DDM Štramberk.
Zápisné: 400,- Kč / pololetí. Vedoucí: Věrka Kopečná
KERAMICKÁ A VÝTVARNÁ
DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Tradiční i netradiční keramické
a výtvarné techniky a taky něco
málo ze zapomenutých řemesel….
Přijďte mezi nás, nemusíte se bát,
každý má v sobě trošku umění…
Informační a zároveň zahajovací
schůzka 29. 9. 2015 v 17:00 hodin
v DDM Štramberk.
Vedoucí: Věrka Kopečná
PALIČKOVÁNÍ
Zvládnutí základních technik v paličkování. Výroba paličkovaných
deček, obrázků, dárků. Pro děvčata
od 9 let.
Zahajovací schůzka: středa 30. 9. v
14:30 v DDM Štramberk. Vedoucí:
Irena Babincová
TECHNICKÝ KROUŽEK
Čeká vás výroba dárků, vánočních
předmětů, modelů aut, práce s různými materiály, tvoření ze stavebnice Merkur a ještě mnohem více.
Pro všechny šikovné kluky i holky
od 6 let.
Zahajovací schůzka: středa 30. 9.
od 14:30 hod. v DDM Štramberk.
Zápisné: 550,- Kč/školní rok. Ve-
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doucí: Ing. Pavel Podolský
FRANCOUZŠTINA
Pro děti – začátečníky od 6 let. Hravou formou, s využitím her, písniček atd. získají děti základy tohoto
krásného jazyka.
Lektorka: Dagmar Kopcová. Informační schůzka: v pátek 2. 10. v
15:30 hod. v DDM Štramberk.
DESKOVÉ HRY – pro děti od 7
let, mládež i dospělé
Zveme vás k možnosti pravidelně hrát moderní deskové a karetní
hry, které prověří váš postřeh, koncentraci, spolupráci i logické myšlení. Možnost účasti na turnajích
a víkendových akcích. Zahajovací
schůzka v pátek 2. 10. v 16:30 v
DDM Štramberk
Vedoucí: Radek Škrabal. Zápisné:
500,- Kč/ školní rok
DNES VAŘÍM JÁ
Pro malé kuchtíky a kuchařky. Nové
recepty, vlastní výroba studené i
teplé kuchyně. Určitě si pochutnáte. Zahajovací schůzka: úterý 29. 9.
V 15 hodin v DDM Štramberk.
Vedoucí: Mgr. Eva Müllerová. Zápisné: 600 Kč/školní rok
BABYKLUB
Pravidelně každou středu dopoledne nabízíme maminkám i tatínkům
s dětmi náš babyklub – připraveno
je pro vás cvičení, tvoření a povídání od 9 do 11 hodin. Občasné přednášky a akce k tématům týkajících
se dětí, rodiny, výchovy. Aktivity
vhodné pro děti od cca 1 roku.
Jednorázová platba: 40 Kč za rodinu. Vedoucí: Mgr. Michaela Rašková
Zájmové kroužky ZŠ Rybí
Sportovní hry
Angličtina
Malý kuchtík
Více informací a přesný rozvrh
kroužků získáte v září v ZŠ Rybí.
Zájmové kroužky ZŠ Závišice
Sportovní hry – mladší žáci, starší
žáci
Country tance
Kutil
Více informací a přesný rozvrh
kroužků získáte v září v ZŠ Závišice.
			
Mgr. Michaela Rašková
Tel. 731 434 661

Volejbalová sezóna se již rozbíhá
Po srpnové přípravě zaměřené
zejména na nabrání fyzických
sil se v září místní volejbalisté
i volejbalistky věnují zlepšení

techniky a souhry, kterou se budou snažit uplatnit v soutěžním
ročníku 2015/2016. Místní ženy
začínají sezónu stejně jako loni

Rozpis zápasů podzimní části sezóny 2015/2016
- muži - KP II. třídy (6 účastníků)
3. 10. 2015
TJ Sokol Pstruží - TJ Kotouč Štramberk
10. 10. 2015
TJ Kotouč Štramberk - TJ MSA Dolní Benešov
18. 10. 2015
SK Slezan Orlová - TJ Kotouč Štramberk
24. 10. 2015
TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kozlovice
7. 11. 2015
Frenštát p. R. - TJ Kotouč Štramberk
21. 11. 2015
TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Pstruží
28. 11. 2015
TJ MSA Dolní Benešov - TJ Kotouč Štramberk

na hřišti Oder v sobotu 10. 10.,
kde se budou snažit napravit
dvě loňské porážky 1:3 na sety.
Štramberští muži pak začínají

již o týden dříve, v sobotu 3. 10.
na palubovce Pstruží. Domácí
utkání začínají vždy v 10 a nejčastěji kolem 12 hod.

Rozpis zápasů podzimní části sezóny 2015/2016
- ženy - KP I. třídy (8 účastníků)
10. 10. 2015
TJ Odry - TJ Kotouč Štramberk
18. 10. 2015
TJ Kotouč Štramberk - VK Vratimov
24. 10. 2015
SKV Slavia Orlová - TJ Kotouč Štramberk
31. 10. 2015
TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Palkovice
7. 11. 2015
TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Frýdek - Místek
21. 11. 2015
TJ Fulnek - TJ Kotouč Štramberk
28. 11. 2015
TJ Kotouč Štramberk - TJ Frenštát p. R.

Jste srdečně zváni, přijďte podpořit místní volejbal! Aktuální informace také na www.volejbalstramberk.cz.
Za TJ Kotouč Štramberk Mgr. Petra Milichová

Vlčovice 11, Kopřivnice I Petřvaldská 459, Šenov
dec@hellstein.cz I +420 606 709 804

TRADIČNÍ PRODEJ
CHLEBOVICKÝCH BRAMBOR
K ZIMNÍMU USKLADNĚNÍ

Objednávky Michal Dostál, Dolní 217, Štramberk
Tel. 737 473 300, 605 339 993, 603 562 087
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UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU
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9/2015
KAŽDOU
SOBOTU

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

NEDĚLE

6. 9. a 27. 9.
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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

skupinaĨ
©Üõû¿Ī

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

NEDĚLE

6. 9.

od 17.00 hodin

Boris Urbánek
a jeho host

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

skupinaĨ
©Üõû¿Ī

více na:
www.relaxvpodhuri.cz
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