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Plán rozvoje jsme schválili, akční plán připravíme
Na 4. zasedání zastupitelstva
dne 24. 6. 2015 byl kromě tradičních rozpočtových záležitostí
stěžejní plán rozvoje města v letech 2015-2018. Plánem rozvoje však nekončíme, na základě
obecných cílů bude do příštího
řádného zasedání zastupitelstva
(16. 9. 2015) připraven tzv. akční plán, což znamená, že jednotlivé cíle budou dále rozpracovány do jednotlivých kroků,
stanoví se termíny, odpovědné
osoby, odhad nákladů a způsob
financování. Tento akční plán
bude tedy rovnoměrně plánovat
akce na celé volební období.
Jak již bylo avizováno dříve,
cílem vedení města je v tomto

volebním období pořídit dlouhodobý strategický plán města,
který bude překračovat volební
období a umožní i měnícím se
garniturám navazovat na projekty a posouvat město dále
systematicky. Tento dlouhodobý plán však vyžaduje kvalitní
přípravu a analýzy. Analýzu
možnosti zpracování strategického plánu rozvoje města pro
roky 2016 – 2025 předloží starosta radě města.
Budoucnost Štramberské
městské policie nejistá
Významným tématem zasedání
zastupitelstva byla problematika
městské policie (dále jen MP).
Ač byl tento bod zařazen až při

úvodu zasedání Mgr. Lukášem
Seibertem, zabral pravděpodobně nejdelší čas zasedání. Diskutovalo se na téma efektivity
naší dvoučlenné posádky. Padl
dokonce i návrh na zrušení MP
k 31. 12. 2015 od pana Radima Daňka a rychlý protinávrh
Petra Tůmy na její posílení na
4 strážníky. Oba zastupitelé po
další květnaté debatě tyto návrhy stáhli, takže se o nich nehlasovalo. Na základě diskuse byl
udělen úkol starostovi předložit
další koncepci fungování městské policie na příští zasedání zastupitelstva. Toto téma se řešilo
již dříve na jednání rady města.
Pokračování na straně 2

Noc kostelů přilákala do běžně nepřístupné věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku řadu návštěvníků.
Více informací a další foto najdete na straně 4. Foto: Dominik David

Čtěte uvnitř
nového vydání
Třídíte správně vaše odpadky?
Možná budete překvapeni, kolik
obalů (od různých tyčinek, těstovin, sladkostí,….), které končí v
koši na komunální odpad a následně na skládce, bychom mohli uložit
do barevných kontejnerů a dát jim
nový život v podobě nových výrobků a tím ušetřit primární suroviny
i finance vynakládané na likvidaci
komunálního odpadu.
Více na straně 3
Lašské hry ve Štramberku
Jak si vedli reprezentanti města v
klání s kolegy z Kopřivnice, Příbora a Hukvald? Kdo nejrychleji spořádal štramberské veleucho, komu
se nejrychleji podařilo zdolat nástrahy soutěžních překážek? Jak se
vedlo dechovým orchestrům, které
vytvořily Lašským hrám skvělou
hudební kulisu? Nabízíme reportáž
a několik fotografií z celého dne.
Více na straně 5
Pozvánka na koncerty
Milovníci hudby bez rozdílu žánrů
budou mít také v letošním létě příležitost poslechnout si živou muziku
v Národním sadu ve Štramberku.
Organizátoři na červenec a srpen
připravili celkem čtyři koncerty.
Nabídka je více než pestrá: v Národním sadu se představí zástupci
dechové hudby, country i cimbálovka.
Více na straně 7
Judisté bojovali o Krále zemařů
Štramberský oddíl juda připravil už
sedmý ročník v zápase na zemi o
Krále zemařů. Přinášíme reportáž,
ve které nechybí nejenom výsledky
ve všech kategoriích, ale také příběh fair play ostravského judisty,
který mohl zvítězit, ale dal svému
soupeři ze Štramberka ještě jednu
šanci a nakonec v souboji, který
měl vyhraný, prohrál.
Více na straně 10

Využijte ePortál a buďte v obraze
V souvislosti se zavedením
nového informačního systému vám můžeme poskytnout
okamžité informace o vašich
závazcích ve vztahu k městu.
To znamená, že vám umožníme přímo na webových stránkách města sledovat předpisy
a uhrazené částky za poplatek za
odpad, psa apod. Tento systém
se nachází v pilotním projektu,
bude-li o něj projeven zájem ze
strany občanů, předpokládáme
jeho další rozvoj.
Protože se jedná o vaše citlivá
data, je nutno se do systému
zaregistrovat a pak se s příslušnými údaji přihlásit. Na webu
www.stramberk.cz v sekci
„Městský úřad“ najdete v menu
vlevo „Portál občana“ s instrukcemi. Na stránce dole jsou pak
příslušné sekce (registrace,
konto plátce, poplatek za psa,

odpad, volby). Postup je tedy
následující:
Registraci proveďte elektronicky pomocí formuláře a vyplňte
povinné údaje (odkaz „Registrace“). Po úspěšné registraci bude
váš účet neaktivní. K aktivaci
účtu musí být vaše totožnost
ověřena na určeném pracovišti
MěÚ - pracoviště Městského
úřadu ve Štramberku - úsek
matriky a evidence obyvatel. K
ověření totožnosti se dostavte
na příslušné pracoviště do 14
dnů s dokladem totožnosti.
Po ověření totožnosti obdržíte přístupové údaje k vašemu
účtu.
K přihlášení do systému stačí vybrat požadovanou službu
(konto plátce, poplatek za psa,
odpad, volby) a zapsat vaše přístupové údaje.
Ing. David Plandor, starosta

Plán rozvoje jsme schválili, akční plán připravíme
Pokračování ze strany 1
Dlouhodobě se poukazuje na
fakt, že by mohla služby městské policie pro Štramberk poskytovat Kopřivnice na základě
veřejnoprávní smlouvy. O této
možnosti byla s Kopřivnicí započata jednání. Výsledkem by
měly být podmínky poskytování, tedy rozsah služeb a cenová
nabídka. Na základě těchto podkladů by pak musela být možnosti nakloněna zastupitelstva

Zkontrolujte dřeviny,
zda nezasahují do silnice
Oddělení technické správy bude
provádět revizi průjezdnosti komunikací. Prosíme občany, aby
zajistili ořez svých dřevin, které
zasahují do přilehlých komunikací, zhoršují průjezdnost nebo
zhoršují přehlednost. Pokud se
tak nestane, provede ořez nad
těmito komunikacemi oddělení
technické správy.
Karla Procházková

obou měst. Je jasné, že obě varianty (spolupráce s Kopřivnicí i
posílení naší MP) mají svá pozitiva i negativa. O vývoji jednání
vás budu informovat.
Co dál s Trúbou?
Zatím jen víkendy a svátky!
Turisté se jistě těší, až budou
moci o prázdninách vystoupat
do věže a rozhlédnout se do kraje z Trúby. Pocit máme aktuálně
smíšený, Trúbu se podaří otevřít, avšak zatím pouze na ví-

kendy a svátky, neboť aktuální
stavební práce vyžadují přístup
ze strany, kde bude průchod.
Proto stavební firma po pracovním týdnu staveniště uklidí
a vytvoří bezpečný průchod.
Tento stav se však může během
prázdnin měnit s postupem prací, který ovlivňuje především
počasí. Změny sledujte na webu
města. Co ale bude s areálem v
příští sezóně, o tom rozhodnou
zastupitelé města. Již nyní se

připravují prezentace a pracovní
semináře, které by měly osvětlit
možnosti a směry, kterými by se
areál mohl vydat. Jak již bylo
popsáno dříve, zvažuje se provozovat Trúbu městem nebo pokračovat ve způsobu pronájmu
soukromé firmě. Tyto možnosti
jsou nyní analyzovány a na základě konkrétních návrhů a výpočtů bychom měli zvolit jednu
variantu.
Ing. David Plandor, starosta

Zaplatili jste poplatky za odpad?
Upozorňujeme občany na termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města.
Poplatek ve městě byl stanoven
„Obecně závaznou vyhláškou č.
2/2014“ na 480 Kč za osobu a
rok 2015.
Splatnost poplatku je do 30. 6.
2015.

Nebudou-li poplatky zaplaceny
včas nebo ve správné výši, vyměří se hromadným předpisným
seznamem se všemi důsledky z
toho vyplývajícími.
Pozor! Od poplatku nejsou
osvobozeny osoby s trvalým
bydlištěm na ohlašovně Náměstí 9.
Pokud jste platbu ještě neprovedli, proveďte tak co nejdříve
v pokladně MÚ (po a st 8.00 –
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12.00 hod. a 13.00 – 17. 00 hodin, út a čt 8.00 – 12.00 hodin)
nebo bankovním převodem na
účet číslo 19-1765166349/0800
s uvedením variabilního symbolu, který přidělil správce poplatku.
Bližší informace na úseku ŽP,
MÚ Štramberk, E-mail: zivotni.
prostredi@stramberk.cz,
tel.: 558 840 609.
Mgr. Radka Krysová

Třídíte odpadky? A třídíte je správně?
V současné době se snažíme analyzovat a zlepšovat systém nakládání s odpady, zejména se zaměřujeme na zlepšení třídění odpadů.
Odborníci tvrdí, že až 80 % materiálů bychom mohli vytřídit. Jak poznáme, kam který odpad patří? Zkuste se podívat na obal výrobku a
najít trojúhelník tvořený třemi šipkami s číselným kódem uvnitř.
Pod tímto materiálem je písmenný kód materiálu. Většinou se jedná o zkratky anglických názvů těchto materiálů:

1

2

3

4

5

6

7

PETE

HDPE

V

LDPE

PP

PS

OTHER

Možná budete překvapeni, kolik obalů (od různých tyčinek, těstovin, sladkostí,….), které končí v koši na komunální odpad a následně na
skládce, bychom mohli uložit do barevných kontejnerů a dát jim nový život v podobě nových výrobků a tím ušetřit primární suroviny i
finance vynakládané na likvidaci komunálního odpadu. V následující tabulce se můžete dovědět nejen přesné názvy jednotlivých materiálů,
ale i výrobky, které je možné z vytříděných surovin vyrobit.

Recyklační kódy materiálu:
Plasty – žlutý kontejner
Materiál
Písmenný kód
Číselný kód
Kam s ním
Co z něho bude
Polyethylentereftalát
PET nebo PETE
1
kontejner na plasty
Izolace do bund a spacáků
				
Vysokohustotní
HDPE nebo PE-HD
2
kontejner na plasty
trubky
(lineární) polyetylén
Polyvinylchlorid
PVC nebo V
3
sběrný dvůr
okna,parapety,dveře,
				
chlorovodík, uhlovodíky
Nízkohustotní
LDPE nebo PE-LD
4
kontejner na plasty
trubky
(rozvětvený) polyetylén
Polypropylén
PP
5
kontejner na plasty
sáčky a tašky
Polystyren
PS
6
kontejner na plasty
stavební izolační materiál
Ostatní
O nebo OTHER
7
kontejner na plasty
ostatní plasty
ABS plasty
ABS
9
NEPATŘÍ do kontejneru většinou nejde recyklovat
- Akrylonitrilbutadienstyren			
na plasty			

Do kontejneru na plast dávejte i nápojové kartony (C/PAP - číselné kódy 81 a 84).
Obsah plastových kontejnerů ze Štramberka jede na třídící linku, kde se nápojové kartony třídí zvlášť.
Papír – modrý kontejner
Materiál
Písmenný kód
Číselný kód
Kam s ním
Vlnitá lepenka
PAP
20
kontejner na papír
Hladká lepenka
PAP
21
kontejner na papír
Papír
PAP
22 - 39
kontejner na papír
				

Co z něho bude
obalový materiál
obalový materiál
Kancelářský papír, sešity,
toaletní papír

Sklo – zelený nebo bílý kontejner
Materiál
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnědé sklo

Písmenný kód
GL
GL
GL

Číselný kód
70
71
72

Kam s ním
kontejner na sklo
kontejner na sklo
kontejner na sklo

Co z něho bude
nové lahve
nové lahve
nové lahve

Mgr. Radka Krysová – úsek ŽP MÚ Štramberk
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Kalendárium
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 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 jí pomáhá obracet
trávu položenou do pokosů. Žízeň horkého odpoledne zahání
vodou z modré konvičky položené do stínu šípkového keře.
Tráva pokosená za brzkého rána
je už povadlá, o to více snad
voní. Rukou probírá a prohlíží
si růžové kohoutky, oblíbené
kopretiny, do dlaně ji 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 dlani jí zasvítí
žluť starčeku. Trávu pokosenou
k sušení ostře vykutou kosou,
snad po staletí odevzdávala lidem veliká louka pod 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.
Věra Horákova

Noc kostelů: Prohlídka věže i představení
Noci kostelů, která proběhla
v pátek 29. května 2015, se v
kostele sv. Jana Nepomuckého
ve Štramberku zúčastnilo přes
220 lidí.
Na začátek vystoupila dětská
schola s pásmem o blahoslavené Chiaře Luce Badano. Poté
následovalo povídání o historii
kostela od místního rodáka Josefa Hrčka a koncert lubinského
varhaníka Jiřího Sedoníka.
Zlatým hřebem večera bylo divadelní představení Pilátova
žena v podání štramberského
spolku divadla Pod věží. Poté
následoval violoncellový koncert Tomáše Sochy. V průběhu

celého večera mohli návštěvníci v boční kapli zapálit svíčku,
či napsat své prosby a díky, za
které se modlilo při závěrečné
adoraci.
Život farnosti dokumentovala prezentace fotografií, které
svým objektivem zaznamenal
Dominik David, člen fotografické iniciativy Člověk a Víra.
Největší zájem byl o prohlídku
běžně nepřístupné věže kostela.
Návštěvníci se dozvěděli o zvonech i samotné věži. Zájemci
se mohli podívat až ke zvonům
a dozvěděli se, že jeden z nich
se nemůže používat, protože je
umístěn na kovové konstrukci,
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která otřesy při zvonění přenáší
do zdí věže a narušuje tak její
statiku.
Nejen na tuto opravu, ale také
na opravu střechy, krovů, omítek, elektroinstalace a dalších
byla v půlce května vyhlášena
veřejná sbírka.
Přispět do sbírky můžete do pokladniček v kostele nebo zasláním peněz na účet sbírky. Další
informace k veřejné sbírce najdete na webových stránkách
farnosti stramberk.farnost.cz.
Noc kostelů, proběhla také v
modlitebně Českobratrské církve evangelické.
Dominik David

Lašské hry se poprvé konaly ve Štramberku
V letošním roce převzalo město
Štramberk pomyslnou štafetu
při konání III. ročníku Lašských
her, které pořádá v součinnosti
s Lašskou bránou Beskyd. V
loňském roce proběhl II. ročník
Lašských her – organizace této
sportovně - kulturní události
byla svěřena obci Hukvaldy.
První ročník proběhl v městě
Příboře.
Celá, tato již tradiční, akce se
setkává se stále větším zájmem
návštěvníků. Také letos se soutěžilo v recesně - sportovním
klání, návštěvníci viděli širokou
nabídku atrakcí a v doprovod-

ném kulturním programu mimo
jiné vystoupila hudební skupina
FLERET.
III. ročník Lašských her se konal
v sobotu 20. června 2015 od deseti hodin na náměstí ve Štramberku. V 15 hodin mezi sebou
soutěžila šestičlenná družstva
sestavená z představitelů měst
a obcí Štramberka, Kopřivnice,
Hukvald a Příbora. Sportovně recesní zápolení bylo už od rána
doplněno bohatým kulturním
programem, ve kterém vystoupily např. Dechový orchestr
mladých z Příbora, Sdružení
hudebníků dechového orchest-

ru města Štramberka, Dechový
orchestr Děrničanka a jako host
přijel z Polska Orkiestra Dęta
KWK Pokój Polsko. Odpoledne
vystupovala hudební skupiny
Leda tak, Veselá bída, Beatles a
vizovická skupina Fleret.
K samotnému klání mezi představiteli měst: Nejprve podle
vylosovaných čísel proběhla
štafeta družstev v bláznivém
tunelu. Jako štafetový kolík
posloužilo Štramberské ucho.
Vítězil nejlepší čas. Druhá disciplína byla náročnější na rovnováhu i šikovnost závodníků.
V zápasnické aréně se kladivy

bojovalo o každý život. Zábavné bylo i klání v zorbingových
koulích. Veselý fotbálek zvedl
náladu nejen soutěžícím, ale i
divákům. Poslední disciplínou
bylo jezení veleucha na čas.
Celkovým vítězem Lašských
her se stala Kopřivnice, druhý
byl Příbor, třetí Štramberk a poslední Hukvaldy. Ale i zde platí, že šlo především o setkávání
a zábavu.
IV. ročník se bude konat v Kopřivnici a už teď se těšíme na to,
co nám Kopřivničtí připraví.
Anna Rašková, oddělení kultury, sportu a CR, MÚ Štramberk

Foto: Jaroslav Michna

Foto: Jaroslav Michna
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Foto: Jaroslav Michna

Štramberské kulturní léto aneb bavíme se společně
PROGRAM KINA
PROGRAM LETNÍHO
KINA ŠTRAMBERK
V AMFITEÁTRU
POD STAROU VĚŽÍ
ČERVENEC 2015
Pátek 10. 7. 2015
ve 21.15 vst. 60,NÁVRAT BLBÝHO
A BLBĚJŠÍHO
Komedie, 109 min., přístupný
Uběhlo přesně dvacet let od
chvíle, kdy jsme Lloyda s
Harrym opustili a změnilo se
toho opravdu hodně s výjimkou
jejich tuposti.
V hlavní roli fenomenální komik Jim Carrey.
Pátek 17. 7. 2015
ve 21.15 vst. 60,RIVALOVÉ
Životopisný, akční, 123 min.,
přístupný od 12 let
Skutečný příběh z prostředí
Formule 1 v režii Rona Howarda. Závratná rychlost, adrenalin
proudící v žilách a nezkrotná
touha po vítězství. Závody Formule 1 byly místem, kde jediná
chyba mohla znamenat smrt. Na
těchto okruzích spolu soupeří
dva odvěcí rivalové. James Hunt

je neřízená střela, neodolatelný
playboy a brilantní řidič. Niki
Lauda je dokonalý profesionál,
vždy precizní a disciplinovaný.
Životopisný film Rivalové vypráví příběh dvou pilotů, kteří
byli soky nejen na okruzích, ale
také ve skutečném životě.
Pátek 24. 7. 2015
ve 21.15 vst. 60,ASTERIX:
SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Komedie, animovaný 85 min.,
přístupný
Píše se rok 50 před Kristem.
Celá Gálie trpí v obležení Římanů. Jen hrstka nepoddajných
Galů se vysmívá Caesarovi přímo do zobáku jeho římského
orla. Caesar má však lstivý plán
jak se drzých Galů zbavit.
Další a podle kritiků nejlepší
Asterix ze série velmi povedených francouzských komedií.
LETNÍ KINO ŠTRAMBERK
NA SRPEN 2015
PŘIPRAVUJE:
7. 8. - DOMÁCÍ PÉČE
14. 8. - WHIPLASH
21. 8. - AMERICKÝ SNIPER
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Město Štramberk vás zve na promenádní koncerty
Promenádní koncert v neděli 5. 7. 2015
v Národním sadu
Vystoupí Cimbálová muzika KONOPJAN
umělecký vedoucí Ondřej Tofel
Začátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Promenádní koncert v neděli 12. 7. 2015
v Národním sadu
Vystoupí country kapela Kondoři
pod vedením Jana Křístka
Začátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Promenádní
koncert
v neděli
9. 8. 2015
v Národním sadu
Sdružení hudebníků
dechového orchestru
města Štramberka
pod vedením
Aleše Kuběny
Začátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Koncert
v neděli
16. 8. 2015
v Národním sadu
Vystoupí skvělý
Stanley´s Dixie street
band
pod vedením
Stanislava Dětského
Začátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
V případě deštivého počasí se
koncerty ruší
ŠTRAMBERSKÉ NOVINKY - 7

Knihovna představuje novinky
Kniha Martina Stillera – Světem
na kole, s podtitulem 16320 km
vzdálenými kontinenty, vás zavede na australský a americký
kontinent. Autor absolvoval
tyto dvě cesty s dvěma různými Renátami – Austrálii projel s
Renátou Lorišovou a jihozápad
USA procestoval o tři roky později s manželkou Renátou Stillerovou.
Krakonoš, který je bájným vládcem Krkonoš, není zdaleka jediným pánem našich pohoří. Svého strážce mají snad všechny

české, moravské a slezské hory,
někdy i nižší kopečky. Nechejte se očarovat lesními žínkami,
vyhýbejte se obávaným zbojníkům, prozkoumejte podzemní
říši permoníků…To všechno
najdete v knize Hynka Klimka
– Vládcové našich hor.
Zdravotní sestra Elena a doktor
Lyl Macallister se do sebe vášnivě zamilují. Proto Lyl jede do
Skotska, aby se zde rozešel se
svou přítelkyní Millie. Když se
od ní dozví, že spolu čekají dítě,
dostojí své povinnosti a s Millie

se ožení, přestože ví, že Eleně
tím zlomí srdce. Jenže i Elena je
těhotná a s tajemstvím se svěří
pouze své matce. Ovšem Millie
to nějak zjistí a ničeho se neštítí… Román Za rudým obzorem napsala Elizabeth Haran.
Kniha Tři muži ve člunu o psu
nemluvě, začíná setkáním tří
dobrých přátel. Obklopeni tabákovým dýmem si vzájemně
začnou stěžovat na přerůzné
neduhy, které je poslední dobou
pronásledují. Po pečlivém rozboru všemožných nemocí a pro-

blémů pánové usoudí, že jediné,
co jim může zachránit psychické
i fyzické zdraví, je příjemná dovolená. A tak se rozhodnou vyrazit i se psem Montmoreneym
na řeku. Kniha patří k základům
moderní britské humoristické
literatury a jejím autorem je Jerome Klapka Jerome.
Libuše Bělunková,
MěK Štramberk

Upozorňujeme všechny čtenáře a uživatelé internetu, že Městská knihovna ve Štramberku bude od 20. 7. 2015 do 2. 8. 2015 uzavřena
(řádná dovolená). Půjčovat se znovu začne v pondělí 3. srpna 2015.

Literární soutěž již zná své výherce
Literární soutěž na téma Architektem ve Štramberku, kterou
uspořádala základní škola spolu
s knihovnou, již zná výherce v
jednotlivých kategoriích. Nejlepší literární práce napsali:

Radek Kostelník - 5. třída
Martin Mikunda - 6. třída
Karla Kolimárová - 7. třída
Marie Baďurová - 8. třída
Karel Hofmann - 9. třída
Blahopřejeme
Libuše Bělunková

Blahopřejeme jubilantům
V červenci 2015 slaví
narozeniny:
70 let Vašutová Věra
75 let Sedlaříková Anna
80 let Filipová Rudolfa
Bajerová Ludmila
Hanzelková Marie
Jarošová Ludmila
Slováková Anna
Dziak Peter

82 let Svobodová Bohumila
Kelnarová Hilda
Hilská Ludmila
Švarc Oldřich
84 let Merendová Elfrida
85 let Svobodová Božena
Barvík Zdeněk
86 let Krejčí Božena
87 let Jindrová Ludmila
91 let Bárová Drahomíra

Po stopách Jana Husa
Letos si připomínáme již 600
let od smrti významné postavy
českých dějin Jana Husa. Tento
kazatel, vysokoškolský učitel,
reformátor českého jazyka a
církve byl 6. 7. 1415 upálen na
hranici v Kostnici jako kacíř, jehož životním posláním se stalo
šíření pravdy.
I naše škola se připojila k důstojné připomínce v rámci celorepublikové akce „Husovy stopy“. V jejím rámci jsme vylepili
12 Husových životních kréd ve
tvaru husích stop v přízemí
školní budovy. Naproti hlavního vchodu je umístěn přehled

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

Mistr Jan Hus 600 let
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
ve Štramberku Vás zve v neděli 5. července 2015 v 9:00
hodin na bohoslužby zaměřené na odkaz mistra Jana
Husa a v pondělí 6. července 2015 v 19:00 hodin na
přednášku Jiřího Kalety s názvem:
ODKAZ MISTRA JANA STÁLE ŽIVÝ
ŠTRAMBERSKÉ NOVINKY - 8

jednotlivých morálních hodnot
a také stručný Husův životní
příběh. Škola by měla zůstat vylepena těmito stopami po dobu
jednoho měsíce a po zaslání fotografií těchto samolepek bude
slosována v soutěži o hodnotné
ceny.
Věřím, že se žáci zamyslí nad
motivem nálepek a dozví se
tak něco nejen o Husově, ale
také svém životě a hodnotách v
něm.
Za realizaci této výstavky děkuji žákům 7. A a paní učitelce M.
Žáčkové.
Miroslava Adamcová

Děti z MŠ Bařiny prožily krásný školní rok
Vzdělávací program naší MŠ s
názvem „Cestou poznání“ provází děti celým školním rokem
a nabízí i rodičům, aby si co
nejvíce prožili společně. Druhé
pololetí školního roku bylo bohaté na prožitky a zážitky dětí,
posuďte sami.
Začalo to pohádkou, kde jsme
si všichni procvičili správnou
výslovnost hlásek, pak jsme se
proměnili v pohádkové bytosti
na maškarním plese, zadováděli jsme si s rodiči na naší velké
zahradě na sněhu a užívali si
rodičů, kteří si společně s námi
zahráli hokej, sáňkovali a malovali obrázky na sníh. V pohádce
jsme pomohli vyhnat čerta ze
mlýna, s rodiči jsme malovali
na Velikonoce krásná ozdobná sklíčka, procvičili jsme si s
Klaunem TÚTÚ správné přecházení silnice a záviděli kouzelníkovi, že uměl čarovat.
Navštívili nás příslušníci Policie ČR, dovezli nám knížku Policejní pohádky se zajímavými
příběhy, mohli jsme si vyzkoušet sedět v jejich autě, dověděli
jsme se spoustu zajímavostí a
již odpoledne chtěli být policistou všichni chlapci.

Na víceboji MŠ v Kopřivnici za
podpory rodičů jsme obsadili
jako nováčci krásné 5. místo a
jako jediní nováčci jsme získali
4 medaile.
Společně s rodiči jsme na zahradě pomohli připravit nové
koutky pro naši hru a zabudovat
jezírko, o které se pak budeme
starat. Navštívil a prohlédl si
naši MŠ pan starosta, přivítali
jsme do svazku našeho města
nové občánky.
Ve městě jsme slavnostně oslavili XX. ročník pěvecké soutěže
Zpívání pod Trúbou, které se
zúčastnilo 26 dětí z 6 okolních
MŠ. Za účasti vedení ZŠ a MŠ
Štramberk a Města Štramberka jsme poděkovali za 20letou
spolupráci účastníkům soutěže,
bývalým i současným zaměstnancům i rodičům.
Zapojili jsme se do zábavného
tvoření s ČPZP, navštívili jsme
mini ZOO v ZŠ, společně s rodiči jsme vyrobili nápadité výrobky na téma Ze života hmyzu,
které dlouho zdobily naši MŠ.
Vynesením Morany jsme se
rozloučili se zimou, i když letos
nás moc nepotrápila. Zapojili
jsme se do 4 výtvarných soutěží

a dostali zvláštní cenu za Živou
zahradu.
Den Země jsme si užili v MŠ i
na zahradě se žáky 8. třídy ZŠ.
Našim milým maminkám jsme
popřáli, předali malý dáreček a
prožili příjemné odpoledne.
Vyjeli jsme si za pohádkou do
našeho KD, kde hráli naši kamarádi, byli jsme pozváni na
kolotoče a počasí nám tentokrát
přálo.
Ze třídy Veverek navštěvovalo
23 dětí předplavecký výcvik v
Kopřivnici. Na Den dětí jsme
dostali malé dárečky a vyšli
jsme si za kamarády do MŠ Zauličí.
Navštívili jsme prvňáčky ve
škole a oni se přišli podívat do
školky k nám. Na výlet jsme jeli
autobusem na letiště do Mošnova.
Na Zahradní slavnosti jsme se
za přítomnosti rodičů, pana starosty a paní ředitelky rozloučili
s 20 budoucími školáky, popřáli
jim hodně úspěchů ve škole.
Všechny fotografie z akcí si
můžete prohlédnout na našich
webových stránkách: www.zsstramberk.cz.

Úspěchy školáků
Školních kol Matematické olympiády, Pythagoriády i Klokana
se zúčastnila většina žáků obou
pátých tříd, a i když se neumístili všichni na předních místech,
získali zkušenosti a sebedůvěru.
Ti nejlepší postoupili do okresních kol.
Vynikajících výsledků dosáhly
Kristýna Sosíková a Michaela
Kolářová v okresním kole Pythagoriády. Kristýna byla na
1. – 2. místě, Míša na 3. místě.
Zúčastnily se i Matematické
olympiády a Míša se umístila na 4. místě v okresním kole.
K úspěšným se řadí Viktorie
Hanigovská /školní kolo Matematického klokana/ a Jakub
Indruch /Pythagoriáda okresní
kolo 8. místo – úspěšný řešitel/.
Do okresního kola Matematické
olympiády postoupil Martin Mikunda ze VI. A, nejúspěšnějším
řešitelem školního kola Pythagoriády se stal Ondřej Chytil ze
VII. A.
Žáci 6. a 7. ročníku se zapojili
do mezinárodní matematické
soutěže Pangea, které se účastní
18 evropských zemí. Nejlepšího
výsledku dosáhla ze 7. ročníku
Beata Marková, která obsadila
165. místo (ze 4450 žáků ČR),
procentuální úspěšnost 83%,
další skončila Kateřina Dočkalová – 389. místo (69%). V
rámci 6. ročníku dopadla nejlépe Patricie Novosadová, která
obsadila 432. příčku (71%) ze
4977 řešitelů z ČR.
Martin Mikunda obsadil v okresním kole Zeměpisné olympiády
obsadil 3. místo. Okresního kola
Konverzační soutěže v německém jazyce se zúčastnil Jaroslav
Mihál a v anglickém jazyce konverzovala Tereza Šebková, oba
z 9. ročníku.
Ve škole jsou nejen vědci, ale
také umělci – Jan Bražina z V.
B obsadil 2. místo v celostátní
výtvarné soutěži „Do nebe“.
Sportu a kolektivním sportům
se věnují na 1. i 2. stupni a naši
žáci obsazovali letos 3. místa v
okresních kolech – 3. byla mladší děvčata (4. – 5. r.) ve vybíjené, mladší žáci (2001 – 2003)
v halové kopané i starší žákyně
ve florbalu.
Pedagogové ZŠ Štramberk
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Štramberk hostil boj judistů o Krále zemařů
V sobotu 9. května uspořádal
štramberský oddíl Judo, již 7.
ročník v zápase na zemi o „Krále zemařů“. Zúčastnila se ho třicítka závodníků z 10 oddílů ČR.
Domácí zastupovalo 7 borců, z
nichž největší naděje se vkládaly do prozatímního vítěze této
soutěže – Miroslava Bajera.
Mezi elitní šestnáctku postoupilo pět. Nejprve bojoval Radek
Bár, vítěz skupiny A. Ostravský
Hurt byl nad jeho síly. První kolo
se stalo konečnou pro Martina
Štábla (97 kg), kterého vyřadil
jeden z favoritů – vršovický
Banzsel (89 kg). Lukáše Holuba

(90 kg) pak vyřadil Mira Bajer
(111 kg), vítěz váhově nejtěžší
skupiny, kde porazil i baníkovského Krále (122 kg). Ten postoupil z 2. místa. Vítězství nad
Banzselem už bylo řádně vydřené. A byl zde rozporuplný zápas
o postup do finále s Šenderkou
z Baníku (76 kg). Zápas byl vyrovnaný, do doby, než Onderka
nasadil páku a Mira plácáním
vzdal. Rozhodčí správně zápas
ukončil. Tím to mělo skončit.
Po chvilce se Mira oklepal a
chtěl pokračovat. Ostravský borec projevil velkorysost, že se
popere dál a zápas nepochopi-

telně pokračoval. Tady už Mira
vyhrál a ve finále nastoupil proti Martínkovi (98 kg) a po šesti
letech přišel o pomyslnou „Korunu zemařů“. Úspěšně si vedl i
poslední z pětice Jan Lučan (82
kg). V 1. kole porazil Tulicha
ze Staříče, ve druhém Hurta a
o finále prohrál s Martínkem. V
opravách o 3. místo svedl zajímavý boj s Banzselem a těsně
v prodloužení prohrál. Šenderka
pak o druhé 3. místo nezaregistroval 50kilový rozdíl a porazil
oddílového kolegu – Krále na
držení. Po dlouhé době zde startovaly i ženy. Sice jen dvě, ale

do začátku to stačilo. Zvítězila
Dagmar Banzselová nad Švandovou (obě z Vršovic) a stala se
královnou „Zemařek“.
Májového turnaje žáku v Českém Těšíně, konané 23. května,
se zúčastnilo asi 160 dětí ze Slovenska, ČR a Polska. Mezi nimi
i tři Štramberáci. Nejlépe opět
zabojoval Jan Macháč do 32 kg,
benjamínků. Obsadil 3. místo.
Stejně se umístil Vojta David
do 44 kg, který tímto příjemně
překvapil. Nedařilo se Peťovi
Stichauberovi (34 kg, ml. ž.),
který skončil ve spodní polovině tabulky.
Josef Štábl

První víkend po pouti opět patřil běžcům
Zpravidla týden po Štramberské
pouti se koná sportovní běžecké
dopoledne. Ne jinak tomu bylo
i letos. Nejdřív závodily děti v
rámci 6. ročníku Běhu dětí Národním sadem. Navíc byl tento
závod zařazen i do Beskydského poháru přípravek. Celkem se
ve třinácti kategoriích postavilo
na start 219 závodníků.
V 11 hodin dopoledne byl odstartován již 35. ročník Štramberské desítky. Na náročnou
trať dlouhou 10 281 metrů se
vydalo 85 běžců.
Asfalt, šotolina, i blátivý terén.
Náročné zběhy střídají prudké
výběhy, to je charakteristika
tohoto závodu, zasazeného do
kouzelného prostředí Podbeskydí. Start i cíl závodu byl před

Sokolovnou. Dále se běželo
přes Národní sad k retenční nádrži a ke Svaté Kateřině, kde se
trať napojila na silnici směrem
k restauraci Dallas. Poté se běželo kolem bývalého očního,
zahrádkářské osady, na Záhumenní ulici a kolem Palárny s
cílem u štramberské Sokolovny.
Zdejší běžci jsou zvyklí i na obtížnější terén. I když netrénují
pravidelně, přesto si spousta z
nich přišla ověřit v sobotu svoji
kondici.
Tomáš Blaha (AK Kroměříž)
byl již před závodem pasován
do role favorita. Přes náročné
pracovní vytížení objíždí závody v regionu, kde se zpravidla
umísťuje na stupních vítězů.

Hned od startu se prodral do
čela závodu a bezpečně si hlídal
pozici. Do cíle doběhl v čase
36:07 min. Za ním se rozpoutal
souboj o medailové umístění
mezi Janem Rečkem (Vlčovice), Tomaszem Wróblem (MKS
Centrum Dziegielów) a Tomášem Sosnou (Triatlon klub Ostrava). Polák Tomasz Wróbel,
přestože je ve veteránské kategorii, si nejlépe z nich rozložil
síly. Odpoutal se od svých soupeřů a v závěru se přibližoval k
vítězi. Doběhl v čase 36:50 min.
Tomáš Sosna byl celkově třetí
za 38:02 min.
V kategorii žen do 34 let se
přihlásily pouze dvě závodnice
Andrea Krstevová (Pearl Izu-
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mi) a Veronika Kusá (Havířov).
Mezi nimi byl propastný výkonnostní rozdíl. Andrea zvítězila v pohodě za 46: 01 min.
Druhé Veronice stačil na stříbro
čas 58:55 min. Pravým opakem
byl závod veteránek, kde se sešla konkurence deseti běžkyň.
Zde zvítězila Darina Krausová
(Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice) za 46:25 min.
Organizátor hlavního závodu
Štramberská desítka – memoriál Ing. Petra Bayera Jiří Harašta
řekl: „Několikaměsíční příprava závodu se vyplatila. Děkuji
za vstřícnost Městskému úřadu
Štramberk, sponzorům a řadě
dobrovolníků, kteří se podíleli
na přípravě této akce“.
Jiří Harašta

Ceník inzerce ve Štramberských novinkách
Řádková inzerce
Cena 18 Kč za jeden řádek ve sloupci.
Plošná inzerce
Rozsah
Celostránkový inzerát
Půlstránkový inzerát
Čtvrtstránkový inzerát
Polovina čtvrtstránkového inzerátu

Formát
A4
A5
A6
A7

Velikost
195 x 270 mm
195 x 132 mm
95 x 132 mm
95 x 63 mm

SPORTCENTRUM SOKOLKA
Vás zve po dobu letních měsíců
na pravidelné páteční hudební večery.
Repertoár dle Vašeho přání.
Začátek v 19 hodin

Cena
3000 Kč
cena 1500 Kč
cena 750 Kč
cena 375 Kč

Navýšení ceny
Pokud je inzerát na poslední, tedy pohledové straně, pak se cena inzerátu zvyšuje o 20 %.
Slevy
Sleva 10 % pro druhé a třetí nepřerušené opakování.
Sleva 20 % pro čtvrté, páté a šesté nepřerušené opakování.
Sleva 30 % pro sedmou a další opakovanou nepřerušenou inzerci.

Hledáme nové kolegy do svého týmu
Svářeč, zámečník: požadujeme svářečský průkaz, čtení výkresové dokumentace
Obráběč CNC strojů: vyučení v oboru, čtení výkresové dokumentace
Soustružník: vyučení a praxe v oboru, čtení výkresové dokumentace
Nabízíme zajímavou práci, příjemné pracovní prostředí, finanční ohodnocení dle schopností
jednotlivce, možnost stravování a další benefity. Práce na HPP, dle dohody možno i na VPP.
Hledáme kolegy/ně na montáž a kontrolu – jednoduchá práce – brigáda.
Nástup všech profesí možný ihned.
Kontakt: Petra Zátopková – zástupce jednatele
Tel. +420 725 660 961 Email petra.zatopkova@kovok.cz
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UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU

ITALSKÉ
menu

7/2015

restaurace Hotelu Štramberk

KAŽDOU
SOBOTU

Sobotní večery u cimbálu
s cm Pramínky

ve dnech

od 19.00 hodin
v Městském pivovaru Štramberk

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

18. a 19. července 2015
Předkrm
Plněná rajčata tuňákem
a ančovičkami, pizza brot

NEDĚLE

5.7. a 26.7.

Nedělní čaj o páté

Hlavní chod

od 17.00 hodin
v restauraci Hotelu Šipka

Salát s grilovanou pancettou
a vařeným vejcem, pizza brot

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

Citrónové těstoviny s bazalkou

NEDĚLE

12. 7.

Pizza s parmskou šunkou a mozzarellou

od 17.00 hodin

Dezert

vystoupí

Zapečené pomeranče

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

Rezervace stolů nutná na: +420 556 808 843, +420 724 356 285

více na:
www.relaxvpodhuri.cz

T I S K

www.hotel-stramberk.cz

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

www.frankospol.cz

www.wafarex.com

info@moraviasped.eu

www.elmontex.cz

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

www.grippersystems.cz
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Srdečně vás zveme na

Italské menu

restaurace Hotelu Šipka
ve dnech 18. a 19.7.2015
Předkrm:
Carpacio z hovězí svičkové s parmezánem
a rukolou, cabata

RICHARD

P OGODA

»»»Đµ¥ ¼º³°¤©¹µªĐ£¾

ÈÅÆÇÂÀ$¬ĨĄĬĺĨ¬.
ºĨ£¥¯2Ĩ¾%¬¹¶¥¬Ĩ¶Ĩ¬%º°¹

Ä·Ì·ÄÈ³µ·¿-ÅÆ¬
µ¥£¥³£¥ĨºĨ³¥¯¾ª°¯¹
« µ°E¬°º Ĩ³¥¬%µ¯

·¥ĐĨççĦĨÝĺÝĨÝêĬ
¯%®2¶·:ĨĥÒĨS·µ ®¢¥µ¬

Polévka:
Italská rajčatová se zakysanou smetanou a parmezánem
Hlavní jídlo:
Lasagne bolognese
Tagliattele s plody moře (krevety, chobotnice, cherry rajčata,
česnek, bazalka)
Dezert:
Domácí tiramisu
Hotel Šipka
Náměstí 37, 38, 742 66 Štramberk

rezervace na:
556 852 181
nebo na: info@hotelsipka.cz
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