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Přejeme hezké svátky a hodně zdraví a štěstí
Vážení občané,
jsou před námi očekávané vánoční svátky, dny, na
které se celý rok těšíme,
abychom si odpočali od
strastí běžných dní. Nemysleme na to, jestli je
všude uklizeno a zda máme
dárek úplně pro každého,
vychutnejme si klid, pohodu a uvědomme si, jak
se máme dobře. Trochu
se nám s příchodem všech
vymožeností doby vytrácí
to kouzlo, které si užívali
naši předci. A ti se rozhodně tak dobře neměli. Blíží
se konec roku a já bych na
tomto místě rád poděkoval
všem, kteří se v roce 2015
věnovali práci pro město – panu místostarostovi
Ing. Oldřichu Škrabalovi,
radním, členům komisí
a výborů, zastupitelům
a všem zaměstnancům
městského úřadu. Dále
pak děkuji členům spolků
a sdružení, kteří ve městě
působí a aktivním občanům, kteří nezištně přidají ruku k dílu. Přeji Vám
všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku především zdraví, protože máte-li pevné
zdraví, tak není důvod si
na něco stěžovat, ani na
vedení města.
David Plandor
starosta města Štramberka

Provozní doba
o vánočních svátcích
Vážení občané,
sdělujeme vám provozní dobu
městského úřadu v závěru letošního roku:
Úřad bude uzavřen od úterý
22. 12. 2015 do 3. 1. 2016.
Prvním úředním dnem v roce
2016 je pondělí 4. 1. 2016.

Upozornění - vývoz
komunálního odpadu
Z organizačních důvodů svozové firmy AVE zůstává vývoz
komunálního odpadu i v roce
2016 v SUDÉ STŘEDY.
Poslední vývoz v roce 2015 je
23. prosince 2015, první v roce
2016 je až 13. ledna 2016. Výjimečně tedy budou mezi svozy
3 týdny.
Firma AVE přislíbila, že pokud budou u popelnic 13. ledna
jakékoliv pytle s komunálním
odpadem, budou svezeny spolu
s popelnicí.
Občané mají také možnost
využít služeb Města Štramberk,
které zajišťuje celoročně každé
pondělí odvoz zavázaných žlutých pytlů od domů.
Mgr. Radka Krysová

Poděkování redakce
Redakční rada Štramberských
novinek děkuje všem přispěvatelům za jejich práci a zajímavé
příspěvky. Poděkování patří také
všem čtenářům Štramberských
novinek, pro které se budeme
i v příštím roce snažit zařazovat
do jejich oblíbeného měsíčníku
nejenom důležité, ale i zajímavé
příspěvky ze života města i jeho
obyvatel. Přejeme vám vše dobré v roce 2016.
Redakční rada

Výdaje města za léta 2004-2014
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Projekt „Digitální úřad 21. století Štramberk“
získal ocenění v soutěži Egovernment The Best 2015 - MasterCard
Dne 23. listopadu 2015 se uskutečnilo v Obecním domě v Praze slavnostní vyhlášení soutěže
Egovernment The Best 2015 –
MasterCard za účasti náměstka
ministra vnitra pro státní službu
RNDr. Josefa Postráneckého.
V této celostátní soutěži magazín Egovernment oceňuje zajímavé projekty elektronizace
veřejné správy. Město Štramberk získalo za projekt „Digitální úřad 21. století Štramberk“

2. místo v kategorii projektů
měst a městských částí.
Město Štramberk se do soutěže
přihlásilo s projektem „Digitální úřad 21. století Štramberk“,
jehož hlavním cílem byla modernizace informačního systému MěÚ Štramberk a zlepšení
komunikace s veřejností. Projekt vycházel ze Strategického
rámce rozvoje eGovernmentu
2014+ a Smart Administration s
cílem využití možností eGover-

nmentu, odbourat technologické
bariéry pro elektronické zpracování agend, efektivní výkon služeb úřadu – přístupnost, transparentnost, odbourání zbytečné
administrativní zátěže pracovníků i klientů úřadu, zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné
a státní správy. Technické řešení zahrnovalo rozšíření využití
služeb TC ORP Kopřivnice, pořízení skenovací linky, napojení
na ISZR, správní, ekonomické
a obslužné agendy, elektronizaci agend pomocí formulářů.
Město Štramberk navázalo tímto
projektem na spolupráci s městem Kopřivnice, které od roku
2012 zajišťuje MěÚ Štramberk
služby datového úložiště, a i pro
tento projekt poskytlo technologické zázemí pro realizaci projektu a následný provoz.
Projekt číslo CZ.1.06/2.1.00
/22.09338 „Digitální úřad 21.
století Štramberk“, byl spolufinancován z rozpočtu Evropské
unie v rámci Integrovaného
operačního programu.

Tříkrálová sbírka
Charita Česká republika pořádá
každoročně dobročinnou akci
zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou
akcí u nás a její výtěžek je určen
na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak znevýhodněným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá.
V lednu 2016 proběhne již sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky.
Díky spolupráci místních dobrovolníků a dětí vyjde opět do ulic
našeho města v termínu Od 2. do
17. ledna několik kolednických
skupinek. Skupinka Tří králů nosí
lidem radostnou zvěst o narození
Krista, obdarovává je drobnou
pozorností a zpěvem tříkrálové
koledy. Do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním logem
vybírají koledníci dobrovolný
finanční příspěvek. Vedoucím takové skupinky musí být dospělá
osoba vybavená průkazem koledníka a občanským průkazem.

V loňském roce bylo zde ve
Štramberku díky Vaší štědrosti vybráno celkem 78 805,- Kč
a tyto peníze z velké míry pomohly mnoha potřebným lidem dle
záměrů místní Charity Kopřivnice.
Obracím se proto na Vás s prosbou o přijetí koledníků ve Vašich
domovech i o jakýkoliv finanční
příspěvek, který může pomoci
v našem okolí. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši
štědrost a dobrosrdečnost.
S úctou a poděkováním
Ing. Monsport Vojtěch,
místní koordinátor tříkrálové
sbírky
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Prioritní osa: 6.2 – Zavádění
ICT v územní veřejné správě –
Cíl Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Vedení města si touto cestou
dovoluje poděkovat všem zaměstnancům Městského úřadu
Štramberk, kteří se na implementaci informačního systému
R@dnice VERA od společnosti VERA, spol. s r.o. podíleli,
v čele s Ing. Andreou Hlávkovou,
vedoucí finančního oddělení.

Blahopřejeme jubilantům

PROGRAM KINA
ŠTRAMBERK NA MĚSÍC
LEDEN 2016
Neděle 10. 1. 2016 v 18.00
vst. 60,DEN BLBEC
Akční komedie, 110 min.
přístupný od 12 let
Třicátník Till Reiners vede klidný, nekomplikovaný a průměrný
život. Pracuje jako pokladník
v bance a jeho manželství s Miriam je šťastné, i když po všech těch
letech společné harmonie pomalu
vjíždí do vyjetých kolejí do stanice Nuda. Bod zlomu na sebe ale
nenechá dlouho čekat. Vybočení
z životní rutiny přichází v podobě
maskovaného bankovního lupiče.
V hlavní roli Axel Stein.
Neděle 17. 1. 2016 v 18.00
vst. 60,V HLAVĚ
Rodinná, animovaná
dobrodružná komedie, 94 min.
přístupný
Hlavní hrdinka Riley, je vytržena
ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její
otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat. Stejně jako my
všichni, i Riley je ovládána svými
emocemi – Radostí, Strachem,
Hněvem, Znechucením a Smutkem. Emoce žijí v řídícím centru,
centrále uvnitř mysli, odkud jí
pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se
svými emocemi společně pokouší
vyrovnat s problémy nových začátků, propuká v řídícím centru
zmatek. Ačkoliv se Radost, hlavní a nejdůležitější emoce, pokouší
zachovat všem pozitivní myšlení,
objevují se mezi jednotlivými
emocemi neshody.

Neděle 24. 1. 2016 v 18.00
vst. 60,ANT-MAN
Sci-fi komedie, 117 min.
přístupný od 12 let
Podvodník Scott Lang, vybavený
pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí
ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi doktorovi Hankovi
Pymovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném obleku
Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují. Pym
a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě
nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou loupež, která zachrání celý
svět. V hlavní roli: Paul Rudd
a Michael Douglas.
Neděle 31. 1. 2016 v 18.00 		
vst. 60,GANGSTER KA
Krimi thriller, 100 min.
přístupný od 12 let
Radim Kraviec alias Káčko se
vyznačuje vysokou inteligencí
a talentem pro dokonalý podvod.
Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka
okrádá stát o miliardy korun. Je si
ale dobře vědom hranice, kterou
nesmí překročit. Díky kontaktům
na politické scéně chystá Kraviec
triumfální „majstrštyk“ - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných
hmot v republice. Gangster Ka
zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do
šestimiliardového tunelu a snaží
se objektivně ukázat zrod skutečného gangstera. V hlavní roli:
Hynek Čermák

NA MĚSÍC ÚNOR PŘIPRAVUJEME
ZKÁZA KRÁSOU
LAPUTA
IRACIONÁLNÍ MUŽ

87 let Dočkalová Božena
86 let Kelnarová Jarmila
Kotek Miroslav
85 let Grobcová Jaroslava
Materová Marie
84 let Wisnar Václav
81 let Davidová Blažena
80 let Hroudová Božena
Holubová Jarmila

80 let Bár Lubomír
75 let Anděl Miroslav
Jašek Josef
70 let Zátopková Jana
Hermannová Vlasta
Schenková Jiřina
Bolom Jaroslav
Klimešová Věra
Sopuchová Milena

Dodatečně blahopřejeme panu Milanu Bárovi, který v prosinci oslavil
své 81 narozeniny.
Vedení města a členové SPOZ přejí všem jubilantům do dalších let
pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
Ing. David Plandor a členky SPOZ

Knihovna informuje
Výherci soutěže Kreslíme čarodějnice, čerty, hejkaly a jiná pohádková strašidla
Eva Matonohová 		
1.A
Tereza Geryková 		
1.B
Veronika Kvitová		
2.tř.
Marek Gorák 		
3.tř.
Nikola Chovanečková
5.tř.
Darina Ferencová		
5.tř.

Rozvoz knih imobilním občanům
v lednu: úterý 26. 1. 2016

Sbor dobrovolných hasičů ve Štramberku
vás zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
pořádaný v sobotu 16. ledna 2016

v Kulturním domě na náměstí ve Štramberku
Začátek plesu v 19.00 hod.
Vstupné 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina
Largo Zdeňka Sklenovského
Občerstvení - Večeře - Bohatá soutěž o ceny
Na hojnou účast se těší hasiči
Předprodej vstupenek na MIC od 5. 1. 2016
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London. London? London!
V úterý 3. 11. odpoledne se vydala dvacetičlenná skupina žáků 7.
– 9. tříd spolu s našimi učitelkami
anglického jazyka na jazykový
zájezd do hlavního města Velké
Británie. Dvoupatrový autobus se
stal naším novým domovem, který jsme sdíleli spolu se 40 žáky ze
zlínské základní školy a jejich pedagogickým doprovodem. Great!
V průběhu dlouhé cesty se stalo
naší první zastávkou slavné Napoleonovo bojiště Waterloo v Belgii. V této zemi jsme také zašli na
procházku historickým Bruselem,
kde nesměla samozřejmě chybět
malá odbočka z náměstí směrem
k „čůrajícímu chlapečkovi“. Před
odjezdem do Anglie jsme přespali v hotelu F1 ve Francii, odkud
jsme se vydali v časných ranních
hodinách do Calais. Naším novým dopravním prostředkem se
stal trajekt. Plavba z kontinentu
byla opravdu nezapomenutelným
zážitkem. Cool!
Britské ostrovy nás přivítaly nezaměnitelnými bílými doverskými útesy. Od nich se naše cesta
dále ubírala jižní Anglií. Zastavili jsme se v městech Hastings
a Brighton, kde jsme opravdu po-

řádně zmokli. Někteří z nás viděli vůbec poprvé moře! A to bylo
pěkně rozbouřené. Exciting!
Po večerním příjezdu do Londýna
jsme byli ubytováni v anglických
rodinách, které se o nás staraly tři
dny. Pro mnohé z nás to byla zajímavá zkušenost. Během dalších
dnů nás čekala odpolední výuka
anglického jazyka s rodilými
mluvčími. Ti nás odměnili za naši
snahu a odvahu certifikáty. Během dvou dopolední jsme stihli
navštívit slavné voskové figuríny
a také dominantní Tower. Neopakovatelná byla atmosféra při večerní procházce greenwichským
parkem, od něhož naše škola
nebyla daleko. Nultý poledník je
ve tmě znázorněn zeleným laserovým paprskem, který vychází
z observatoře směrem k olympijskému stadionu. Fantastic!
Poslední den jsme si užili nejvíce.
Po prohlídce historických částí
Londýna jsme měli konečně prostor na tolik očekávaný shopping
v Oxford street. Večerní atmosféru
dokreslila krásná vánoční výzdoba ulic a mimořádným dojmem
na nás zapůsobila čínská čtvrť.
S Londýnem jsme se rozloučili

Dějepisná olympiáda
V úterý 1. 12. proběhlo školní
kolo dějepisné olympiády.
Soutěž je určena zejména žákům
8. a 9. ročníků. Letošní ročník
nesl název Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou,
proto dostali možnost se soutěže
zúčastnit také žáci 7. ročníku,
kteří se s tímto tématem setkají

ve svých hodinách.
Na prvním místě se umístil Martin Mikunda a druhé místo obsadila Kateřina Dočkalová, oba
postupují do Okresního finále
v Novém Jičíně.
Všem žákům, kteří se zapojili,
děkuji za studium a přípravu na
olympiádu Mgr. Stanislav Peš.

Zápis dětí do 1. třídy
ZŠ a MŠ Štramberk
zve rodiče s dětmi, budoucími prvňáčky, na zápis do 1. třídy,
který se uskuteční
ve čtvrtek 28. 1. 2016
v podkroví budovy základní školy ve Štramberku
od 12:30 - 17:00 hodin
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.
K zápisu se dostaví:
- děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010
- děti s odloženou školní docházkou
- mohou přijít i děti vyzrálé, narozené od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011
Těší se na Vás učitelé ZŠ a MŠ Štramberk.

pohledem od Londýnského oka
směrem na Big Ben, který odzvonil konec našeho anglického putování. Domů jsme přijeli v pondělí 9. 11. před půlnocí unaveni,
ale plni nesmazatelných dojmů
a možná i nových kamarádství.
Incredible!
Za účastníky zájezdu Tadeáš
Pešat, 9. A
My bychom chtěly naše žáky pochválit za vzornou reprezentaci
naší školy a bezproblémové chování během celého pobytu a cesty.

Doufáme, že všechny zkušenosti
přispěly a podpořily chuť k učení
se cizímu jazyku. A také víme, že
někteří z vás se snažili využívat
angličtinu v hojné míře. A to je
dobře. I když nám vždy nepřálo
počasí a všechny zážitky nebyly
vždy jenom skvělé, vše jsme společně zvládli. Za to vám patří náš
dík. You are the champions!
Miroslava Adamcová
Radmila N’jai
vyučující anglického jazyka

Brzy budou Vánoce

Ano, už je to tak, zase nastalo
období předvánočního shonu
a nákupního šílenství. Zkusme
ale trochu zvolnit tempo a v tomto adventním čase zavzpomínat
na dny minulé. V naší Mateřské
škole na Bařinách se za první měsíce školního roku udála spousta
akcí, které stojí za to zmínit:
- ekologicky koncipovaná akce
„kompostování“ s příběhem
okousaného jablíčka
podzimní drakiáda na fotbalovém
hřišti
- brigáda rodičů a dětí úklidu naší
školní zahrady s opékáním buřtů projekt „Ukliďme svět“
program a vystoupení dětí na MÚ
Štramberk u příležitosti slavnostního vítání občánků
- divadelní představení pohádek:
„O Smolíčkovi“, „Šípková Růženka“, „O nafoukaném balonku“, „Magická show“
- jak se učíme matematice - jde
o získávání předmatematických
dovedností a schopností metodou
profesora Hejného
- aktivní účast v projektu „Živá
zahrada“ - zaměřeno na pozorování živočichů a rostlin na školní
zahradě
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- získávání dovedností a schopností v oblasti polytechnické výchovy
- beseda a prohlídka městské
knihovny a návštěva Betlémů
seznamování dětí se základy anglického jazyka
- předvánoční výstava prací dětí v
muzeu města Štramberk
výroba dekorativních předmětů
na vánoční jarmark - práce rodičů
a dětí
- ekologický program Plšíkův
zimní spánek
- Mikulášská besídka s nadílkou
vánoční den u stromečku s nadílkou a slavnostním obědem
- vánoční den s rodiči a společné
tvoření vánočních ozdob
Před námi jsou zimní prázdniny
a kouzelné Vánoce, milí čtenáři, prožijte je v klidu a míru a do
nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
Informace o dění v naší mateřské
škole průběžně získáte na školních webových stránkách: www.
zsstramberk.cz.
				
Za MŠ Štramberk Bařiny		
Božena Galiová

Florbalistky zvítězily v okresním finále
Ve čtvrtek 5. 11. 2015 se uskutečnilo okresní kolo Think blue.
Cup ve florbale žáků I. stupně,
kategorie děvčat. Pět družstev se
utkalo systémem každý s každým
o jedno postupové místo, hrálo
se 1 x 12 minut. V prvním utkání
jsme porazili ZŠ Alšova Kopřivnice 5 : 2, ve druhém utkání jsme
porazili ZŠ Odry 2 : 1, ve třetím
utkání jsme porazili ZŠ Fulnek
4 : 0 a v posledním utkání jsme
porazili domácí ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice 4 : 1. Děvčata
skončila na 1. místě a zajistila si
postup do krajského finále.
Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci školy.

Starší žačky si poradily se všemi soupeřícími týmy
Dne 4. 12. hostila Sportovní hala
při ZŠ E. Zátopka Kopřivnice 1.
kolo turnaje starších dívek. Ještě
více než u starších chlapců byl
znát úbytek zkušených hráček
z loňské deváté třídy, které loni
vybojovaly zatím největší úspěch
naší školy v podobě 3. místa
v okresním finále. V týmu jako
opory zůstaly pouze Kateřina
Švarcová, Markéta Hanzelková,
Beáta Marková a brankářka Eva
Štefanková. Celý zbytek týmu byl
pak doplněn nejlepšími hráčkami
z mladší kategorie, které však po
nedávném domácím úspěchu a
postupu taktéž na okresní finále
byly sehrané.

V konkurenci dalších čtyř škol
ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, ZŠ
17. listopadu Kopřivnice, ZŠ Jubilejní Nový Jičín a ZŠ Jičínská
Příbor, které pravidelně hrají
okresní finále, se postup nezdál
příliš pravděpodobný.
V prvním zápase se naše děvčata
utkala s favorizovaným domácím
družstvem, po slibném začátku
však z rychlého protiútoku inkasovala branku a prohrávala 0:1.
Díky pokračujícímu tlaku se však
podařilo dvěma trefami Patricie
Novosadové zápas obrátit v náš
prospěch a porazit jednoznačného
favorita 2:1. V druhém zápase se
ZŠ Jubilejní Nový Jičín si děvčata

počínala výborně, soupeřky ojediněle pouštěly na svou polovinu
a konečný výsledek 4:1 ukazoval,
že tým ze Štramberku míří vysoko. Třetí zápas se ZŠ Jičínská Příbor už mohl rozhodnout o postupu
do finále, a protože také v něm ZŠ
Štramberk přes drobné problémy
v koncovce zvítězila 2:0, všechna děvčata se těšila na poslední
zápas se ZŠ Alšova, který stejně
jako tým ze ZŠ E. Zátopka předtím nikdy neporazila. Štramberk
měl postup jistý z prvního místa
i v případě remízy. ZŠ Alšova
však musela zvítězit, aby postoupila alespoň z druhého místa.
Ve velmi pěkném utkání však

Divadelní soubory a město Štramberk
vás srdečně zvou na

20. tradiční

Živý betlém,
„HOPSA, CHLAPCI“
který se uskuteční v sobotu

26. prosince 2015 v 15 hodin
v prostorách Národního sadu
ve Štramberku
Účinkují členové divadelních souborů
Pod věží, Kotouč a Dětského divadelního
souboru, hudební doprovod skupina Ogaři a
Chrámový sbor, Dechový orchestr Štramberk
Taneční skupina Dagmar Jurákové
Zpěv Mořic Jurečka a Věra Juračáková

Průvodní slovo
Dana a Pavel Macháčovi
Srdečně zvou pořadatelé
Vstupné dobrovolné
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naše hráčky držely vývoj pevně
ve svých rukách a vyřadily tak
i tento tým 3:0. Družstvo štramberských dívek tak ukončilo
turnaj s plným počtem 12 bodů
a celkovým skóre 11:2.
Všem hráčkám děkuji za výborný
výkon a reprezentaci naší školy
Mgr. Stanislav Peš
Sestava: Dvořáčková Kateřina,
Hanzelková Eliška, Novosadová
Patricie, Vafková Karolína, Zdařilová Karolína, Klimešová Kateřina, Štefanková Eva, Švarcová
Kateřina, Hanzelková Markéta,
Dočkalová Kateřina, Marková
Beáta.
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UDEBNÍ EČERY
pod
TRÚBOU

01/2016

Sobotní večery u cimbálu
s cm Pramínky

KAŽDOU
SOBOTU

od 19.00 hodin
v Městském pivovaru Štramberk

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

NEDĚLE

Nedělní čaj o páté

3.1. a 31.1.

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

NEDĚLE

10. 01.

od 17.00 hodin

Boris Urbánek
a jeho host

¤¿ÿõÜøĨ¶÷cø¿Ĩ¡ÕÛßÔVÞ¡
Rezervace na:
556 808 843,
info@hotel-stramberk.cz

více na:
www.relaxvpodhuri.cz
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