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O Trúbu je zájem, společné investiční akce začaly
Od 1. 7. 2015 byl otevřen vstup
na Trúbu, návštěvníci se mohli
o víkendech a svátcích rozhlédnout do kraje z ochozu Trúby,
a zájem byl značný, do 20. 7.
2015 jsme napočítali na 2500
návštěvníků. Rekonstrukce Jaroňkovy útulny probíhá podle
plánu a my usilujeme o to, aby
bylo v srpnu otevřeno i ve všední dny. Změny sledujte na webových stránkách města.
Kdo z Vás cestuje z Bařin na

Libotín, zcela jistě zaznamenal
významné prodloužení času.
Navíc nelze využít cestu přes
Ženklavu, která je aktuálně uzavřena (do září) z důvodu budování vodovodu. Dvě společné
investiční akce byly na začátku
července započaty. Obě ve spolupráci především s Moravskoslezským krajem resp. Správou
a údržbou silnic, která měla pro
letošní rok naplánovánu opravu komunikace od Palárny po

Bařiny a komunikaci od trojúhelníku pod Dallasem po Rybí.
V souvislosti s těmito akcemi
jsme museli přizpůsobit i naše
investice, neboť po natažení
nového povrchu není možné do
komunikace vstoupit po dobu
pěti let. Proto jsme připravili na
ulici novojičínské přípravu na
autobusový záliv, přechod pro
chodce a chodníky, přeložku
plynovodu a novou kanalizaci.
Na Palárně pak vybudujeme

autobusový záliv a přechod pro
chodce u Domu služeb. Tento
projekt byl úspěšný v dotačním programu Státního fondu
dopravní infrastruktury, a na
zvýšení pasivní bezpečnosti zde
dostaneme dotaci ve výši 1,8
mil. Kč. Současně s tím dojde
k výměně vodovodu. Věřím,
že budete trpěliví, neboť oba
projekty vyřeší řadu problémů,
na které řada z Vás dlouhodobě
poukazuje.
Ing. David Plandor, starosta města

Štramberk z roku 2006 - autor: Jana Sovadinová

Upozornění na nebezpečí práce s eternitem
Na vedení města se obrátili občané, kteří upozornili na to, že
v jednom parném červencovém
víkendu došlo na Bařinách k
řezání eternitu. Došlo tak k zamoření okolí prachem z tohoto
materiálu.
Upozorňujeme, že eternit obsahuje mimo jiné azbest, který je

jedovatý, rakovinotvorný a zákaz výroby materiálu tuto látku
obsahující platí od roku 1997.
Azbest zabudovaný ve stavbách
nebezpečný není. Problém nastane, když se začnou do ovzduší uvolňovat vlákna, k čemuž
dochází při vrtání, řezání, lámání apod.

Možnost nákupu nových popelnic
Upozorňujeme občany, že po
dohodě se svozovou firmou
AVE jsou na oddělení technické
správy k dispozici nové plastové
popelnice na kolečkách o objemu 120 l za zvýhodněnou cenu
710 Kč. Tato nabídka zatím
není časově omezená. Objednávky učiňte na úseku životního prostředí: zivotni.prostredi@
stramberk.cz nebo na tel: 558
840 609 – Mgr. Radka Krysová – úsek ŽP. K odběru budou v
pondělky mezi 14 – 16 hodinou
u technické správy v době odběru elektrozařízení.

Eternit patří do nebezpečného
odpadu, větší množství na sběrný dvůr, zbytky lze odevzdat v
rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.
Věříme, že k této činnosti došlo z neznalosti, vzhledem k
tomu, že nejvíce byl působení
tohoto prachu vystaven právě

onen občan. Dýcháme společný
vzduch, jeho kvalita je důležitá
pro zdraví každého z nás. To
by nám neměla ničit neznalost
nebo bezohlednosti druhých.
Mgr. Radka Krysová, úsek ŽP

Špatné třídění elektrozařízení
Dle vyjádření pracovníků technické správy, kteří provádí sběr
ze všech tří malých červených
kontejnerů na elektrozařízení
umístěných ve Štramberku (na
Palárně, na Bařinách, na Dolní) sdělujeme, že se v poslední
době vyskytlo v těchto kontejnerech množství odpadu, který
zde nepatří. Bylo zde nalezeno
množství znečistěných kovů a
komunální odpad. Došlo tím
ke znečištění elektroodpadu

a pracovníci technické správy
jej museli složitě přetřídit, aby
mohl být předán k recyklaci.
Prosíme, abyste odpad odkládali tam, kam patří, v opačném
případě maříte práci druhých
a vystavujeme se nebezpečí, že
nám takto znečištěný elektroodpad nepřeberou a navýší se
tak částka za likvidaci odpadů.
O této skutečnosti byla informována městská policie.

Blahopřejeme jubilantům
89 let		
88 let		
87 let		
86 let		
		
		
85 let		
84 let		
		
		

Babinec Karel
Burget Antonín
Tyleček Jan
David Václav
Hanzelka František
Víchová Stanislava
Křenková Helena
Nowáková Dana
Vránová Julia
Svobodová Marie

83 let		
82 let		
		
75 let		
		
		
70 let		
		
		
		

Jakubcová Marie
Bajer Karel
Fojtík Lubomír
Stanislav Vladimír
Bárová Jarmila
Šimková Marie
Vašut Josef
Skalíková Naděžda
Hanzlíková Blažena
Žáčková Mária

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

Městská knihovna informuje
Upozorňujeme všechny čtenáře a uživatele internetu, že Městská
knihovna ve Štramberku bude od 20. 7. 2015 do 9. 8. 2015 uzavřena (řádná dovolená). Půjčovat se znovu začne v pondělí 10. srpna
2015.
Rozvoz knih imobilním občanům - úterý – 11. 8. 2015
Libuše Bělunková
MěK Štramberk

Dny evropského dědictví
Chtěli bychom touto cestou poprosit občany žijící v prostoru
náměstí o toleranci při konání XVII. Šermířského klání se
starodávným jarmarkem - Dnů
evropského dědictví, které se
budou konat 12. září a program
bude trvat do 21 hodin. Prosíme vás, abyste zaparkovali
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své automobily mimo náměstí.
Tuto žádost vznášíme podle Nařízení města č. 1/2012 o stání
silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku,
článek 6, odst. 2. Děkujeme za
pochopení.
Anna Rašková

Zveme Vás na vítání občánků
Komise Sboru pro občanské
záležitosti při Městském úřadu
Štramberk pro Vás opět připravuje slavnostní Vítání občánků
26. 9. 2015 v obřadní síni.
Prosíme o zaslání /osobně nebo
poštou/ níže přiloženou přihlášku, která slouží pouze k organizaci této slavnosti, do kanceláře
č. 2 – matrika, nejpozději do 16.
9. 2015 v úřední hodiny. Pozvánka s přesnou hodinou přijde poštou.
Přihlášku obdržíte přímo v kanceláři č. 2 nebo na webových
stránkách města. Vítání se vztahuje na děti se zaevidovaným
trvalým pobytem ve Štramberku.

Přihláška na slavnost Vítání občánků Štramberk

Našla jsem ji u svých nohou
v zahradě před několika dny.
Malý a skromný svazeček šedozelených lístků, přilípnutý k
holé zemi. Na plácku vyprahlé
hlíny, za horkého léta na rozhraní mezi stínem dvou našich
lip s čerstvě nakadeřenými hlavami a vyprahlým a jen chudobně vypadajícím trávníkem.
Mláďátko - divizenka - dcerka
loňské a ztepilé divizny - latinsky Verbascum, lidově též Petrova hůl či svíce královská.
Rostlina s „divem“ už ve svém
názvu, plná tajemné síly. Její latinský rodový název Verbascum
vznikl zkomolením slova barbascum (barba = vous) připomíná
plstnaté ochlupení celé rostliny.
Mladá léčivka s teplými lístky
je však trochu svéhlavá, chová
se umíněně a nejlépe je jí ve
slunečním úpalu na kousku holé
země. Dává mi najevo, že ona
právě tu je doma, a ví co dělá.
Její máma – loňská kráska, si
minulého léta vyhlédla mnohem
atraktivnější polohu. Usadila se
na pokraji malé skalky, ze které
vévodila celému okolí.
Je zvláštní, že divizna, rodem
patřící mezi krtičníkovité,
s oblibou vyhledává zem promíchanou kamením, obývá chudé,
k jihu obrácené stráně, suché
lesní paseky, náspy i opuštěné
lomy. Prvním rokem utvoří malou růžici listů přisedlých těsně

k zemi. A právě mezi kámen
umíněně zaklesne drápky svých
kořenů, druhým rokem vyšle k
nebi statný vrchol se zlatými
květy do výšky jednoho až dvou
metrů. Asi tak odolává záludným větrům za letních bouřek.
A zkuste někdy pozvednout její
mohutné listy, rozložené okolo
ní jako širokou mechovou krinolínu, barvou připomínající
nádhernou zeleň na středověkých rukopisech a ikonách. Překvapí vás spletí mravenčích stezek i dálnic, se skrýšemi brouků
poplašeně pádících do svých
úkrytů.
Všemi jejími vyznavači obdivovaná bylina však oplývá nejen vzrůstem a krásou, ale zná
pomoci tomu, kdo o to stojí
a od ní to očekává. Lidé ji často pěstují i ve svých zahradách,
neboť o drogu je velký zájem
a poptávka vyšší nežli nabídka.
Sbírají se koruny i s tyčinkami
(bez kalicha). Kvete jen velmi
krátce, ráno se květy rozvíjejí a odpoledne již opadávají.
Její něžný květ je třeba sbírat s
velkou opatrností a chránit jej
před pomačkáním. Nejlépe je
sesbírat květy v pozdních dopoledních hodinách a za suchého
počasí, když už nejsou orosené.
Odborníci na její sběr tvrdí, že
nejlépe je usušit hedvábný květ
během jednoho dne, rozprostřený v jedné vrstvě a to na slunci

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Jméno a příjmení matky:
Doručovací adresa / pokud se liší od adresy trvalého pobytu, jinak nevyplňovat/:

Kontakt:
Podpisem této přihlášky souhlasíte s využitím uvedených osobních údajů pouze pro organizační zajištění slavnosti Vítání občánků.
Podpis:

						

Datum:

Bylinná prabába aneb divizna a já
nebo umělým teplem do 60°C.
Čaj ze zlatých plátků divizny
pomáhá jako dokonalý prostředek při odkašlávání a znají jej
hlavně „průduškáři“. Znalci bylinných tajů o ní ví, že je známá
již z dávné antiky, má protizánětlivé účinky, uvolňuje křeče
a podporuje tvorbu moče.
Divizna patří mezi důležité medonosné rostliny, neboť po celé
léto až do podzimu, poskytuje
včelám velké množství světlého, vonného nektaru. Znám
rozmarné pozpěvování včel, ale
i basové árie čmeláků, dožadujících se pylu ze zlatých tyčinek. Jsme k sobě ale nanejvýš
ohleduplní a dáváme si galantně
přednost.
Mohutně vypadající, ale velmi jemná rostlinka, se snadno
rozmnožuje vyséváním nasbíraných semen, které pečlivě uchovává v tobolce „na příště“.
O jejím účinku, léčivé, až čarovné síle, vypráví spisovatelka Karolina Světlá v jedné ze
svých povídek „Černá divizna“
v knize Romaneta z Ještěda. Je
psaná obdivuhodnou staročeštinou, pro kterou se k ní stále vracím. . . A protože znám jen druh
zelinky velkokvěté a černou
„osobně“ neznám, pátrala jsem
po ní alespoň ve starém „bylináři“. Divizna černá skutečně
existuje a od své sestřičky se
liší „fialově vlnatými tyčinka-
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mi“, podle níž má svoje jméno.
Možná, že kolem ní obcházím
bez povšimnutí, prý se vyskytuje „roztroušeně až hojně“.
Povídka s neobyčejným půvabem líčí čas, kdy se musí „zelinka“ utrhnout neboť podle
staré pověsti „ona jediná, je-li
za dnešní noci utržena, hojí hojí - souchotiny.“ Musela však
být ulomená u samého kořene
v den Sedmi bratrů. Svátku, který dnes už neznáme, a to dívkou
pannou. Jen ta pak získala tu tajemnou moc léčit.
Příroda i já známe dobře blahodárný účinek impozantní bylinky. Kdysi dávno jsem jí přiřkla
ne právě lichotivé pojmenování
diviznababizna a to jí zůstalo.
Už jako malá jsem ji vídala vyčnívat nad ostatní rostliny přes
plůtek téměř každé zahrádky
i u všech štramberských kamenárek. To proto, že miluje to
bílé kamenné podloží, které jí
vyhovuje. A máme spolu i cosi
společného. Je tak trochu tajemně podivná. Ale to jsme tak trochu a občas každý. A babizna?
Tou jsem dávno i já.
Prameny:
V. G. Rubcov, K. Beneš
Zelená lékárna
Bertram Műnker
Plané rostliny Střední Evropy“
Věra Horáková

Štramberské kulturní léto aneb bavíme se společně
Město Štramberk vás zve na promenádní koncert v neděli 9. 8. 2015 do Národního sadu

Sdružení hudebníků dechového orchestru
města Štramberka pod vedením Aleše Kuběny
Začátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné

*
Město Štramberk vás zve na promenádní koncert v neděli 16. 8. 2015 do Národního sadu
Vystoupí skvělý

Stanley´s Dixie street band
pod vedením Stanislava Dětského
Začátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Město Štramberk

PROGRAM KINA
PROGRAM LETNÍHO
KINA ŠTRAMBERK
V AMFITEÁTRU
POD STAROU VĚŽÍ
SRPEN 2015
Pátek 7. 8. 2015
ve 20.45 vstupné: 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.
Pátek 14. 8. 2015
ve 20.45 vstupné: 60,LÁSKA JAKO BLÁZEN
Komedie, 90 min., přístupný
Lehce plynoucí komedie. Conrad je dospělé dítě, jehož život
je plný letmých známostí a flámování. Tomu je ale najednou
konec, neboť mu končí bezstarostný příjem peněz od rodičů
a Conrad se musí postavit životu čelem. V hlavní roli Jason
Bateman a Olivia Wilde.

Pátek 21. 8. 2015
ve 20.45 vstupné: 60,
AMERICKÝ SNIPER
Životopisné drama, 130 min.,
přístupný od 15 let
Odstřelovač jednotek SEAL
amerického námořnictva Chris
Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry
ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký
počet životů, a když se rozšíří
pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si
přezdívku „Legenda“. Avšak
jeho pověst se donese až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je
vypsána odměna a stává se z něj
hlavní terč povstalců. Navzdory
nebezpečí i obětem ze strany
jeho rodiny se Chris se zúčastní
čtyř hrůzných misí v Iráku a stává se symbolem kréda jednotek
SEAL.

vás srdečně zve všechny labužníky
a milovníky dobré zábavy na I. ročník soutěže
o nejlépe a nejchutněji uvařený guláš (z čehokoliv)

Gulášové slavnosti
aneb „gulajšová šou ve Štramberku“
Sobota 5. září 2015
fotbalové hřiště Bařiny ve Štramberku
Program:
9.30 - 10.00 – Prezentace soutěžících
10.00 – Zahájení soutěže ve vaření gulášů
14.00 – Vyhlášení výsledků, předání cen
15.00 – Zápas staré gardy ve fotbalovém utkání
18.00 – Letní večer s country kapelou Cizinci
Doprovodný program
- soutěže a atrakce pro všechny
- bohaté občerstvení
- reprodukovaná hudba

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ NEHRAJEME

Vstupné na letní večer: 50,- Kč

KINO ŠTRAMBERK
NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJE:
50 ODSTÍNŮ ŠEDI
DÍKY ZA TY DARY
WHIPLASH
NENASYTNÁ TIFFANY

Spolky a skupiny, které mají zájem o soutěž vaření guláše,
nechť se přihlásí na emailu: a.raskova@stramberk.cz.
Následně vám zašleme přihlášku s propozicemi.
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Změna programu vyhrazena!

Dny evropského dědictví ve Štramberku
Ve dnech 5. - 6. 9. a 12. 9. 2015 zveme všechny zájemce o prohlídku památek i jiných zajímavých míst města
Štramberka na Dny evropského dědictví (EHD). K prohlédnutí budou otevřeny tyto památky:
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 9.0012.00, 13.00-17.00; XI. - III.
út-ne 9.00-12.00, 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 krá-

my. 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 9.0012.00, 13.00-17.00; XI. - III.
út-ne 9.00-12.00, 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
z důvodů oprav památka do odvolání uzavřena
Adresa
Kopec 77
www.stramberk.cz
Zřícenina hradu sasko-hesenského typu ze 13. století
Památka běžně přístupná veřejnosti, ve dnech EHD bude otevřeno jen podhradí.
Ve dnech EHD 2015 zavřeno:
5. - 6. 9. 2015 9.00 - 19.00
hod.
Vstupné na nádvoří: zdarma
Bezbariérový přístup: ano část objektu
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
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.
Muzeum Novojičínska
Adresa:
Náměstí 31
www.stramberk.cz
www.muzeum.novy-jicin.cz
Muzeum je umístěno v pozdně
barokním šenkovním domě čp.
31. Expozice k historii města,
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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 9.0012.00, 13.00-17.00; XI. - III.
út-ne 9.00-12.00, 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
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 celý objekt

Kalendárium
Červenec – ten první, prázdninový
Je tu zas, to kouzelné slůvko –
prázdniny - plné tepla, volnosti
a slunce, které tolik zbožňuje každý školáček i dospělý student. Jsou
tu rána bez zvonění budíku, vrnění
mobilu, v tom mém případě, jak
dávno už bez tichého maminčina
vyzvání – vstávej, už bude půl. Je
pravda, že okna mé školy se vzájemně pozorovala s okny našeho
domu a já vstávala teprve těsně
před „půl“.
Pak přišly dny s časem prohýřeným
mezi kamarády, dětskými hrami na
lavičce pod blízkou lípou. Často si
ji chodím prohlížet, stále je krásná
i přes svůj věk. Zatím co já očividně stárnu, ona je stále v té nejlepší
kondici, každoročně voní květem
a hýří půvabem.
Vzpomínám i na svoji velkou rodinu, v tom milém čase dětství
– všechnu neuvěřitelně úsporně
„poskládanou“ v domě mých prarodičů s houfem nás - dětí. Spolu
s nimi kráčím, spíš se řítím, zas naší
loukou pod vrcholem hory, loukou
s trávou po pás, co voněla a uměla
i zpívat.
A pak tam vidím i ji. Svoji babičku,
už jen v mlžných představách. S bílým šátkem proti slunci tvarovaném
do špičky nad oroseným čelem.
Ženu vyšší, štíhlou, s uzlem hustých vlasů, kterou často provázel
tichý zpěv některé z mariánských
písní. Větřík ji pomáhá obracet trávu položenou do pokosů. Na zem
pokládá hrábě. Žízeň horkého odpoledne zahání vodou z modré konvičky položené do stínu šípkového
keře. Pokorně srovnaná tráva pokosená za brzkého rána je už povadlá,
o to více snad voní. Rukou probírá
a prohlíží si růžové kohoutky, oblíbené kopretiny, do dlaně jí píchne ohnivý pcháč, pohladí úhledné
klásky kostřav, ostré lístky srhy
říznačky, zavadí o vysokou třeslici,
štramberskými snad odjakživa zvanou jako slzičky Panny Marie. Zpět
milované louce vrací luční chrpy,
v dlaní jí zasvítí žluť starčeku. Trávu pokosenou k sušení ostře vykutou kosou, snad po staletí odevzdávala lidem veliká louka pod samým
vrcholem Bílé hory. A nejen trávu
jako potravu pro domácí zvířata, ale
i krásu bylin – zelin, jak jsou dosud
mezi lidmi jmenovány všechny ty
kouzelné léčivky.
Bylo třeba sesbírat je v pravý čas –
říkávalo se od Jana (sv. Jan Křtitel –
24. 6.). Někdy se na divoce rostoucí
byliny chodívalo už dva týdny před
svatým Janem, mohly se však trhat
i 14 dnů po něm, ale též celý červen do jedenácté hodiny dopolední. Podle pověry nejsilnější byliny
byly ty, které trhala pokud možno
nahá mladá dívka právě o kouzelné

svatojánské půlnoci. Byla jí nejúčinnější a nejoblíbenější z bylin mateřídouška, jejíž odvar se mimo
jiné užíval i do první koupele novorozeňátka. Proto si budoucí matky
u mladých dívek tu kouzelnou bylinu noci svatojánské objednávaly.
Stačila prý jen“hrstečka“ a byla zaručena mužnost pro chlapce a krása
pro děvčátko. Kytičky všemožných
léčivek se dávaly světit k božítělovým oltářům, ale především bývaly
svěceny ve svátek Panny Marie Zelinkové – 15. srpna. Před oltář lidé
pokládali i celé otepi bylin k léčení
nejen lidí, ale i dobytka.
Oblečená podomácku v plátěných šatech bez límečku, v zástěře
a šátku na hlavě, na pole chodívala moje babička snad denně. Mezi
řádky spolehlivě rukou nahmátla svoji motyčku i srp. Vytrhané,
„ostí“ ukládala k trávě vysečené z
blízké „mezky“ do trávnice. Domů
si pak nesla zeleninu na příští oběd
s trochou brambor. Doprovod jí
mnohdy dělávala bílá koza, jindy
stádo husí. Cestou sesbírané byliny, většinou však „mateřanku“
z nádherných „kocvínkových“ mezí,
kterou milovala nad ty ostatní, nosívala ve vyhrnuté zástěře Vzpomínám, že významné místo mělo u ní
i využívání síly černého bezu. Však
jí za pravdu dává i dnešní moderní
medicína. „Před heřmánkem klekni, před bezem smekni“. Věřilo se,
že po onom smeknutí bude člověk
chráněn před 99 nemocemi. Léčivý
je prý celý keř. Spařené květy (čerstvé, ale i sušené) přikládané na krk
pomáhaly při angíně či nachlazení,
horký odvar pomohl při vypocení.
Za účinný byl považován horký odvar bezových květů ve mléce. Musel se vypít horký slazený medem
a léčil spolehlivě i kašel.
I já dnes – po jejím vzoru, v tom
prázdninovém čase každého rána
obejdu zahradu. S obdivem sesbírám něžné květy ze sloupků divizen. Jsou letos tak vysoké, podobají
se starým vědmám, potichu si něco
špitají, a já sotva dosahuji na jejich
vrcholy. Ohleduplně si dáváme
přednost s našimi včelami i čmeláky. Ke slovu přišel i květ lípy visící v celých girlandách z dlouhých
větví.
Jak babička říkávala –„ nejsem
žádná bába kořenářka, bylinkám
jen věřím“. A já věřím jejím starým
osvědčeným radám. Tak ji vidím
stále před sebou. Klidnou a stále se
usmívající i po mnoha letech.
Je tak nízká, lidé chodí po ní, čím
ji více šlapou, tím víc voní“ (mateřídouška)
Prameny :
Vanda Vrlová
Nasbíráno mezi Jány, aneb o lidovém léčitelství
Věra Horáková

Dny evropského dědictví
ve Štramberku
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 historických 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
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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
- Amfiteátr pod Starou věží –
Dětský divadelní soubor sehraje
komedii Čert ve mlýně

Volejbalisté se začínají připravovat na další sezónu
Léto se pomalu blíží do své
druhé poloviny, a tak i místním
volejbalistům a volejbalistkám
končí volejbalové prázdniny.
V měsíci srpnu začíná všem
hráčům a hráčkám organizovaná letní příprava, kdy se budou
snažit nabrat dostatek fyzických
sil na sezónu 2015/2016.
Štramberští muži nastoupí opět
do Krajského přeboru II. třídy. Dobrovolně už nyní trénují
jednou týdně na antukových

kurtech u Sokolovny, v srpnu
přibude druhý trénink a v rámci herní přípravy se zúčastní již
tradičně kopřivnického turnaje,
a pokud jim časové možnosti
dovolí, i turnaje v Raškovicích.
Od září pak začnou trénovat v
místní tělocvičně, aby byli v sobotu 3. 10. na úvodní utkání ve
Pstruží připraveni. V Krajském
přeboru II. třídy je pro nadcházející sezónu přihlášeno celkem
6 týmů - kromě Štramberka a

Pstruží také Orlová, Frenštát
pod Radhoštěm, Dolní Benešov
a Kozlovice.
Místní volejbalistky začínají trénovat také v srpnu, a to dvakrát
týdně. Stejně jako muži mají v
plánu se zúčastnit kopřivnického volejbalového turnaje, který
se koná v sobotu 22. 8., a také
již tradičně mezinárodního turnaje ve slovenských Mošovcích.

Sezóna v Krajském přeboru I.
třídy jim začne první říjnový víkend na domácí palubovce proti
Palkovicím. V soutěži je pak
čeká dalších 6 soupeřek, a to
z Orlové, Frýdku-Místku, Fulneku, Vratimova, Oder a Frenštátu p. R.
Aktuality a zajímavosti můžete
sledovat také na volejbalstramberk.cz.
Za TJ Kotouč Štramberk
Mgr. Petra Milichová

Město Štramberk
a Skupina historického šermu
vás srdečně zve

Chata Dr. Hrstky Vás srdečně
zve na páteční hudební večery s živou
hudbou od 19.00 hodin,
za pěkného počasí hrajeme venku pod
Štramberskou Trúbou.
V případě nepříznivého počasí hrajeme
vevnitř.

XVII. Šermířské klání
se starodávným jarmarkem
Sobota 12. září 2015
od 11.00 hod.

Vstupné: Dobrá nálada a chuť si zazpívat
i zatančit.

Bohatý doprovodný program
• vystoupení skupin historického šermu
• skupiny středověké hudby

Srdečně Vás zvou manželé Sikorovi

Podrobný program v příštích novinkách
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UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU
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KAŽDOU
SOBOTU

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

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

NEDĚLE

Nedělní čaj o páté

2.8. a 30.8.

od 17.00 hodin
v restauraci Hotelu Šipka
Rezervace na:
556 852 181,
e-mail: info@hotelsipka.cz

NEDĚLE

9. 8.

®õÏó¿øĨaclÜ÷

od 17.00 hodin

Boris Urbánek
a jeho host

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

více na:
www.relaxvpodhuri.cz
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E K O L O G I C K Ý

www.teko-toner.cz

WWW.SECTRON.CZ

www.moravska.cz
www.casradio.cz

1. května 306/110; 725 25 Ostrava - Polanka

www.betochem.cz

www.zmservis.cz

Pustkovecká 12/128
708 00 Ostrava-Poruba

www.staba-servis-antikor.cz

w w w. s i l ve r b c . c z

moraviasped@volny.cz

www.elmontex.cz

www.frankospol.cz

MPS KONTROL s.r.o.
17. listopadu 2269
FRÝDEK-MÍSTEK

www.wafarex.com

www.grippersystems.cz

UŠATÁ ZMRZLINA
originální zmrzlina s kousky štramberských uší

Vaříme a čepujeme

NEJLEPŠÍ
PRÁZDNINOVÁ PIVA
ROKU 2015
TURISTA - 1. místo
Prázdninové pivo roku 2015 mezi světlými výčepními pivy
- Hodnoceno odbornou porotou na pivním festivalu v Padochově

VALAŠSKÝ VOJVODA - 2. místo
Prázdninové pivo roku 2015 mezi světlými ležáky

k dostání pouze zde

- Hodnoceno odbornou porotou na pivním festivalu v Padochově
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