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Trúbu letos otevřeme

Hlavním tématem letošního
roku bude ve Štramberku zcela
jistě budoucnost areálu hradu
Trúba. Na konci dubna skončila
nájemní smlouva na provozování areálu společnosti Valašské království s.r.o., která zde
působila od roku 2009. Všem
občanům je jistě známa kauza
z loňského roku, kdy vedení
města usilovalo o rekonstrukci
Jaroňkovy útulny, což mělo za
následek konflikt s nájemcem,
který ovlivnil budoucnost vztahů obou zúčastněných stran.
Důsledkem byla pravděpodobně i vůle minulé rady města,
která se rozhodla již smlouvu
s nájemcem neprodloužit.
Ke konci dubna 2015 měl být
areál ze strany nájemce předán
městu, to se nestalo, město naopak obdrželo žádost nájemce o stanovení delší lhůty pro
vyklizení. Na základě konzultace s právním zástupcem města

byla vypracována a radou města
schválena dohoda, která stanovila lhůtu do 31. 5. 2015.
Rekonstrukce Jaroňkovy útulny
byla započata na začátku února
2015 po vyjednávání s nájemcem a kompenzaci za předčasné
předání. Rekonstrukce probíhá dle harmonogramu, pouze
došlo k prodlevě stavebních
prací v souvislosti s restaurací
původních maleb na stěnách
útulny. Díky poměrně příznivému počasí se již podařilo
dokončit opravy střechy, nyní
se bude pokračovat zásahem do
podlah budovy.
Co tedy bude s letošní sezonou?
Již dnes je téměř jisté, že vstup
do věže na letní prázdniny otevřeme. Bude tedy vybudován
průchod s výběrem vstupného
improvizovaně v přístřešku.
Letošní sezóna bude v režii
města. Jiná situace bude u chaty
dr. Hrstky, u níž se rada města

rozhodla najít nájemce. Z přihlášených zájemců vybrala paní
Moniku Sikorovou, se kterou
byla uzavřena nájemní smlouva
od 1. 6. 2015 do konce letošního
roku.
Letošní sezóna tak bude zjevně
netradiční, s čímž se samozřejmě počítalo. Podařilo se zajistit
areál tak, aby na hlavní sezónu nabídla vstup do věže a byl
zajištěn provoz chaty dr. Hrstky.
Budoucnost areálu však definitivně rozhodnuta není. Je více
pohledů. Jedni tvrdí, že by město mělo zajišťovat provoz samo,
jiní zase, aby se angažoval
podnikatelský subjekt. Každá varianta má svá pozitiva i
negativa, věřím, že po kvalitních
analýzách, konstruktivní diskusi
a pečlivém zvážení se nám
podaří najít tu nejlepší cestu.
David Plandor, starosta města

Momentka ze štramberské pouti. Foto: Jaroslav Michna

Štramberské novinky
začínají novou éru
Dobrý den, vážení čtenáři, držíte dnes po letech v rukou nové
Štramberské novinky. Změnili jsme formát, přidali barvu
a více fotografií... To ale není vše,
v čem jsou a budou vaše oblíbené novinky nové. Chceme,
abyste Štramberské novinky
tvořili s námi. Stojíme o vaše
názory, připomínky, příspěvky.
Štramberk žije bohatým a pestrým životem a stejně takové
by měly být nové Štramberské
novinky. Chcete se podílet na
jejich tvorbě? Pošlete nám například povedenou fotografii
města nebo jeho obyvatel – vaše
fotografie se může stát titulním
obrázkem příštích novinek.
Chystáme seriál o tom, kolikrát
a při jakých příležitostech se
stal Štramberk místem natáčení
filmů nebo pohádek. Máte na taková natáčení vzpomínky nebo
fotografie? Pošlete nám je, rádi
je do novinek zařadíme. Stejně
tak rádi zveřejníme informace
ze života spolků nebo prostě
místních lidí, kteří něco zajímavého pro své okolí udělali nebo
něco pěkného či užitečného ve
městě chystají. Těšíme se na
vaše příběhy, fotografie, podněty, posílejte je na adresu uvedenou na poslední straně novinek
v tiráži. Redakční rada.

Pozvánka na jednání
Zastupitelstva města
Štramberka.
17. 6. 2015 v 16.00
v sále Kulturního domu
Štramberk

Zvýšením daně občané ušetří!
Dává to smysl? Ano, v případě tématiky propojení zvýšení
daně z nemovitosti a zrušení
poplatku za svoz komunálního
odpadu. Nejedná se o myšlenku novou, v minulosti již byla
diskutována např. ve finančním
výboru a hlasována na jednání
orgánů města. Návrh na úpravu
obou vyhlášek však tehdejším
zastupitelstvem dne 19. 6. 2013
neprošel. Nyní se nabízí uvedenou otázku opět otevřít a získat
názor Vás, občanů.
V čem tedy spočívá princip?
Orgány města jsou oprávněny
stanovit koeficient daně z nemovitosti formou obecně závazné vyhlášky, dnes je nastaven na
hodnotu 2. V případě, že by byl
koeficient zvýšen na hodnotu
3, získali bychom do rozpočtu
města cca 2,1 mil. Kč navíc výběrem daně z nemovitosti. Tato
částka spolu s ostatními příjmy
z oblasti likvidace odpadů by
pokryla celkové náklady spojené se sběrem a likvidací odpadů
(příjmy od podnikatelů, EKOKOM, ELEKTROWIN apod.)
Výsledkem úprav by byl tedy
pro běžného občana vyšší výdaj
za daň z nemovitosti o polovinu
současné hodnoty, avšak úplné
odpuštění poplatku za odpad.
Nejlépe lze pochopit z konkrétního příkladu:

V následující tabulce jsou uvedeny příklady pro 1, 2 a čtyřčlennou rodinu bydlící v rodinném domě a platící 1200 Kč na
dani z nemovitosti.
Další úspory spočívají ve snížení nákladů úřadu na administrativu spojenou s výběrem
poplatků za odpad, dále zcela
eliminujeme dlužníky, kteří
každoročně navyšují celkovou
dlužnou částku.

Jedná se tedy o velmi racionální
řešení, které má své příznivce
napříč politickými uskupeními
a stranami. Byly zde volební
programy, které slibovaly nezvyšovat daně, usilovat o to,
aby běžný občan uspořil, což
se v tomto řešení může trochu
střetávat.
Je právě doba, kdy jste obdrželi
složenku pro platbu daně z nemovitosti na rok 2015, připravil

jsem pro Vás kalkulačku úspory
na www.stramberaci.cz/danaodpad, kde si můžete jednoduše
vypočíst Vaši úsporu.
V této chvíli se jedná pouze
o cestu, jak zjistit postoj Vás,
občanů. Budeme rádi, pokud
nám sdělíte Váš názor v anketě
na webu města v sekci „Aktuality“.
David Plandor,
starosta města Štramberka

Krátké zprávy
Ve městě vznikne
Klub podnikatelů
Starosta města Štramberka a komise cestovního ruchu, podnikání a mediální prezentace zakládají Klub podnikatelů města
Štramberka, který by měl sloužit
jako komunikační nástroj mezi
podnikateli a městem k řešení
vzájemné spolupráce, tvorbě
strategie rozvoje a organizace
turistického ruchu ve městě.
Máte-li zájem o členství, přihlaste se na webu města v sekci
„MĚSTO“ a v menu vlevo, položka „Klub podnikatelů“.

Kartony od nápojů
patří do nádob na plast
Od června 2015 mohou občané
města, kteří třídí odpady, vkládat nápojové kartony do kontejnerů na plast. Plasty končí na
třídící lince, na které dochází
k dotřiďování nápojových kartonů plastů. „Z tohoto důvodu
budou popelnice na nápojové
kartony, které jsou na několika
místech na katastru města, odstraněny,“ uvedla Radka Krysová z úseku Životního prostředí
Městského úřadu ve Štramberku.

Lašské hry a Dny města
přinesou omezení parkování
Zádáme občany o toleranci při
konání Dnů města a zároveň
Lašských her, které se budou
konat v sobotu 20. června do
pozdních večerních hodin. Prosíme občany, aby zaparkovali
své automobily mimo náměstí
i mimo prostorů hřiště za Penzionem Stará škola, který bude
využit k soutěžnímu klání představitelů obcí Lašské brány
Beskyd. Konání akce IV. ročníku Strašidelné štramberské
muzejní noci jsme odložili až
do doby, kdy bude otevřena věž
Trúba. Děkujeme za pochopení
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Poděkování za pomoc
při přípravě vzpomínek
Děkuji panu Josefu Adamcovi
za pomoc při přípravě akcí, které jsme pořádali u příležitosti
70. výročí osvobození města.
Děkuji i paní Aleně Goršanové
a Valerii Malíkové za pomoc při
instalaci výstavy k osvobození
Svobodný Štramberk. Poděkování patří také všem pamětníkům, kteří se zúčastnili besedy v Evangelické modlitebně
na Zauličí a podělili se s námi
o své vzpomínky z 2. sv. války.
Díky panu Josefu Adamcovi za
přednášku a panu faráři Františku Hruškovi za spolupráci
a zapůjčení místnosti na konání
besedy. Anna Rašková

Akce Ukliďme Štramberk se povedla
Více než padesát dobrovolníků se zapojilo do tradiční akce
s názvem Ukliďme Štramberk.
Zájemci o pomoc při úklidu si
vyzvedli sběrné pytle a rukavice
a pomohli tak učinit Štramberk
čistší a krásnější. V letošním
roce se akce konala pod záštitou
organizace Ukliďme Česko – ve
Štramberku se letos zapojilo 56
občanů, z toho 36 dětí.
Velký dík patří zejména všem
štramberským skautům a paní
Vážné z Bařin.

Členové komise životního prostředí včetně jejího předsedy,
pana starosty Davida Plandora,
uklízeli přímo na Den Země 22.
dubna 2015 Zámecký vrch včetně areálu a okolí hradu Trúba.
Odpadky jsme naplnili 8 pytlů.
Dík patří i členu komise Petru
Venskému, který poskytl sponzorský dar – rukavice, které tak
mohly být poskytnuty všem,
kteří se k úklidu v letošním roce
přihlásili.

Les má nového strážce - Bělohora
Dne 25. dubna 2015 se v odpoledních hodinách uskutečnila nad botanickou zahradou ve
Štramberku akce ke Dni Země
s názvem Pohádkový les. Na
jeho průběhu se podílelo město Kopřivnice a DDM Kopřivnice, který měl na starost trasu
Pohádkovým lesem. Ta vedla
přes Bílou horu a Váňův kámen
a byla plná pohádkových bytostí, jež měly připraveny zajímavé úkoly. Město Štramberk,
DDM Štramberk, o.s. Hájenka,
Geopark Podbeskydí a ČSOP
Štramberk se organizačně podíleli na Cestě za poznáním. Děti
se učily třídit odpad, skládat dřevěné puzzle z brouků, vykřesat
oheň křesadlem, Václav Plachta
z ČSOP připravil - jako každý
rok - zajímavý test na poznávání
živočichů, na dalším stanovišti si
pak mohli otestovat své znalosti
a zjistit, kteří živočichové žijí
v nejbližším okolí. Pan starosta
měl připravené stanoviště, kde
se mohli zájemci dovědět mnohé o životě včel a zasoutěžit si.

Jedno zastavení bylo specifické
tím, že zde ještě nějakou dobu
zůstane, tzv. land art – umění
v krajině. Dřevěnou sochu Srážce lesa si mohli návštěvníci sami
dotvořit a ozdobením se podílet
na její realizaci. Velký dík patří
panu Marečkovi, který materiál
na místo dovezl a Lukáši Goršanovi s přáteli, kteří jej ukotvili. Řezbář Stanislav Socha pak
vtiskl Strážci jeho hlavní obličejový rys. Novému Strážci děti
navrhly jméno: Slamák, Dubáček, Lesník, Kameňák, Lesapán, Obr Dobr, Věšák a mnoho
dalších krásných nápadů. Jako
nejvýstižnější
jsme
vybrali
jméno Bělohor.
Po absolvování
tras byla připravena drobná odměna pro každého účastníka
za kopřivnický
i štramberský
okruh. V cíli
štramberského

Krátké zprávy
Zprávy Městské
policie Štramberk
Vážení chovatelé a držitelé psů,
žádáme vás, abyste své čtyřnohé
kamarády nenechali volně pobíhat po katastru města Štramberku, neboť je to nepřípustné
v zájmu ostatních občanů. Chovatele a držitele toulavých psů
bude Městská policie Štramberk
pokutovat.

Blíží se období, ve kterém vás
mohou obtěžovat včelí roje,
vosí, popřípadě sršní hnízda.
Jestliže k takové situaci dojde,
kontaktujte prosím Městskou
policii Štramberk, konkrétně
velitele pana Františka Vavruše na telefonním čísle 736 670
513. Pomůže vám nepříjemnou
záležitost vyřešit.

okruhu každého potěšilo Štramberské ucho, které nám věnovali pekaři Štramberských uší.
Moc děkujeme Martinu Bárovi,
Miroslavu a Daniele Hanzelkovým, Ladislavu Hezkému,
Václavu Sochovi a Ludmile Šuterové. Sladká cílová odměna
všechny potěšila.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci akce podíleli. I krásné
počasí přispělo k účasti téměř
400 dětí. Věříme, že Strážce
lesa Bělohor bude novým cílem
procházek a bude připomínat,
že Zemi je třeba velebit nejen
v Den Země.

Pošta mění otevírací dobu
Od 1. června 2015 je na poště
ve Štramberku změněná otevírací doba:
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00-11.00
8.00-11.00
8.00-11.00
8.00-11.00
8.00-11.00
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13.30-17.00
13.30-16.30
13.30-17.00
13.30-16.30
13.30-16.30

Kalendárium
Červen – měsíc s hřejivým jménem a s růží v ústech
Je jen málo dní v roce, kdy spíme s okny dokořán. Bývá to
většinou za krásných letních
a voňavých nocí, často prozářených jasnou oblohou. Je to čas
na počátku léta, kdy slunce vstupuje do znamení Raka a nastává
tzv. astronomické léto. Doba,
kdy počínají kvést růže a též se
o něm tvrdí, že není krásnějšího času, jako když zpívají lípy.
Jen pár hodin stírá rozdíl mezi
dnem a nocí, světlo má jasnou
převahu nade tmou a slunce zapadá plytce a jen na pár hodin si
odskočí odpočinout za horizont.
Ani my toho moc nenaspíme,
když časné jitro - s arabeskami
přísavníku okolo našich oken propouští dovnitř růžovou zář.
Brzké ráno mne táhne projít se
naboso svěžími, ještě orosenými cestičkami v zahradě, poslechnout ranní zpěvy – vždyť
k růžím přece patří i zpěv slavíka. V údivu se zastavit před
štíhlým stonkem plným růžových poupat té nekorunované
královny květin. Přiznávám, že
nejsem odborník na její pěstování a dávám přednost prostší
výsadbě trvalek, keřů a bylin.
Již dávno uznávám zásadu – jen
nemít zahradu podle pravítka.
Tedy žádné rozárium, zato však
společenství huňatých koulí
dobráckého krušpánku vedle
právě se rozvíjejících poupat
japonských sasanek pod něžnou
křivkou borovic a sladkou vůní
levandule.
Přesto však, snad z tradice - roste v naší zahradě i pár růžových
keříků jedné pradávné odrůdy
- snad Gloria Dei (boží sláva)
s nádhernou citronovou vůní.
Je tolik povolání, ale dáte mi
jistě za pravdu, jak vznešeně zní
název „pěstitel růží“, zvláště
stane-li se skutečným mistrem
ve svém oboru.
A právě proto, že hovoříme
o královně, má ona dáma i svoje rozmary a požadavky. Žádá
si slunnou polohu - ale zase ne
úpal, propustnou hlubokou půdu
- ovšem mírně alkalickou.
Věra Horáková

Městská knihovna představuje novinky
Chytrá a sexy
Noah Fischer se po osudové
nehodě, při které zahynula jeho
velká láska, zapřisáhl, že se nebude vázat a nikoho dalšího si
už tak blízko k srdci nepustí.
Brání se velkým citům a především dalším zklamáním. Aby si
pročistil hlavu, rozhodne se odjet na hory a tajně doufá, že na
něj čeká i něco víc než jen obří
zasněžené svahy a dobře vychlazené pivo. Proti nějakému nezávaznému románku by rozhodně
nic nenamítal. A to ještě netuší,
jaké žhavé dobrodružství ho na
cestě za odpočinkem čeká…
Knihu napsala Jill Shalvisová.

Neznámý soupeř
Matthew najde během chaotického útoku na nádraží tašku
plnou diamantů. Už si plánuje
bezstarostný život s přítelkyní,
jenže mu nedochází, že se právě
stal lovnou zvěří a že nájemní
vrazi Diamantového syndikátu určitě nejsou přátelští hoši.
Nový román Jamese Pattersona
má název Neznámý soupeř.
Deník 1938 - 1945
Deník od Helgy Weissové je
příběh dívky, která přežila holocaust. Přináší jedinečné a
zejména autentické svědectví
děvčete, jejíž dětství a dospívá-

ní osudově narušily hrůzy druhé
světové války. Helga ve svém
deníku zaznamenávala zážitky a
události od raného dětství. Líčí
mobilizaci v roce 1938, okupaci, život v terezínském ghettu,
koncentračním táboře Osvětim,
pracovním táboře Freiberg, popisuje transport smrti a pobyt
v koncentračním táboře Mauthausen. Deník končí jejím návratem do Prahy v roce 1945.
Jihlavský zlý duch
Nad Jihlavou, dříve stříbrnou
pokladnicí království, se začíná
smrákat. Nejprve se zde objevují duchové a zlí permoníci,

a pak zde dochází i ke dvěma
vraždám. Ne náhodou se v tomtéž období v hlavním městě objevují falešné mince, které zde
trousí tajemný krasavec – Václav z Jihlavy.
Detektivní román z doby Václava IV. napsal Jan Bauer. Libuše
Bělunková, Městská knihovna
Štramberk
Rozvoz knih
imobilním občanům
úterý - 30. 6. 2015
úterý - 11. 8. 2015

Prodáváte nebo kupujete byt, dům nebo pozemek ?
Jsme tu pro Vás !

Rychle zajistíme:






Prodej, pronájem nemovitostí
Vyhledávání vhodné nemovitosti
Tržní odhady nemovitostí
Právní servis
Řešení exekucí, oddlužení

Dále zajistíme:





Finanční půjčky, hypotéky
Znalecké posudky pro daně
Geodetické práce
Rekonstrukce bytů, domů

Jsme členy Realitní komory ČR.

Příbor
tel.: 725 726 566
Kopřivnice
tel.: 608 658 481
Valašské Meziříčí tel.: 608 658 480
Ostrava
tel.: 608 777 147
realitstav@seznam.cz
Hledáme do našeho rozvíjejícího se týmu
www.realitstav.cz
další makléře.

Město Štramberk
vás srdečně zve na představení

Miroslav Donutil

Ptejte se mne, na co chcete…
Úterý 9. června 2015
Kulturní dům ve Štramberku v 19.00 hod.
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru Štramberk
od 26. 5. 2015.
Cena v předprodeji 200 Kč; na místě 250 Kč.
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PROGRAM KINA
PROGRAM KINA
ŠTRAMBERK NA ČERVEN
2015
Neděle 7. 6. 2015 v 17.00
vst. 60,MALÝ PÁN
Česko-slovenský, animovaný
loutkový, 83 min., přístupný.
Příběh pro děti i dospělé. Malý
pán si žije spokojeně ve svém
domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli,
kdy se mu zdá sen o tajemném
domě, ve kterém najde, co mu
schází. Protože sám nemá pocit,
že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít této záhadě na
kloub. A tady začíná strašidelná,
zábavná, ale i nebezpečná cesta
Malého Pána.
Neděle 14. 6. 2015 v 18.00
vst. 60,BABOVŘESKY 3
Komedie, 103 min., přístupný.
Další pokračování šílené komedie v režii Zdeňka Trošky.
Hrají: Veronika Žilková, Lucie
Vondráčková, Lukáš Langmajer
a další.
Neděle 21. 6. 2015 v 17.00
vst. 60,PADDINGTON
Rodinná komedie, 98 min., přístupný.
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného,
miluje marmeládové sendviče.

Blahopřejeme jubilantům

Když zemětřesení zničí jeho
domov, pošle ho teta Lucy do
Londýna, aby zde našel novou
rodinu. Sám a opuštěný na Paddingtonském nádraží zjišťuje,
že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si představoval.

V červnu 2015 slaví narozeniny:

Neděle 28. 6. 2015 v 18.00
vst. 60,ŽELEZNÁ SRDCE
Válečné drama, USA, 135 min.,
přístupný od 15 let.
Je duben 1945. Zatímco se
spojenecká armáda pokouší
o finální ofenzívu na evropské
frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy
velení tanku Sherman a vydává
se s jeho pětičlennou posádkou
na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile početní
i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, je Waradddy se
svými muži nucen získat štěstí
na svou stranu a dovést akci do
zdárného konce.
V hlavní roli Brad Pitt.

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

Připravujeme:
LETNÍ KINO - PROMÍTÁNÍ
V AMFITEÁTRU POD STAROU VĚŽÍ
Pátek 10. 7. 2015 v 21.15
vst. 60,- Návrat blbýho a blbějšího
Pátek 17. 7. 2015 v 21.15
vst. 60,- Rivalové
Pátek 24. 7. 2015 v 21.15
vst. 60,- Asterix, sídliště bohů
V případě deštivého počasí se
promítání ruší.

70 let Kyanková Anna
Stanislavová Miroslava
Vladařová Olga
75 let Ludka Vladimír
Horák Josef
81 let Pítr Vladimír

85 let Bortlová Věra
Škarková Anna
90 let Janíková Zdenka
92 let Voglová Jiřina
93 let Bárová Blažena

V prodeji je kniha 70 let od konce války
V Městském informačním
centru je již v prodeji brožura
s názvem 70 let od konce války
ve Štramberku, kterou vydalo Město Štramberk. Autorem
knihy je Josef Adamec. Dosta-

ne se vám do rukou ucelený
dokument o lidech, událostech
a o osvobození ve Štramberku.
Brožura je doplněna spoustou
fotografií i dokumentů z období
2. světové války.

Výstava Svobodný Štramberk
Upozorňujeme všechny, kteří si nestihli prohlédnout výstavu Svobodný Štramberk, že byla přestěhována 26. května do Městské galerie na Zauličí. Výstava potrvá do 21. června 2015.

To nejlepší ze štramberské přehlídky
amatérských divadel
Mužská role: Josef Šturma,
role Herry Kerwood, Tři bratři
v nesnázích, Divadelní soubor
Chaos Valašská Bystřice.
Ženská role: Petra Borovičková, role Kristýna Fialová, Naši
furianti, Divadelní soubor Pod
věží Štramberk.
Režie: Josef Rýdl, Tři bratři
v nesnázích aneb a je to v pytli,
Divadelní soubor Chaos Valašská Bystřice.

Scéna: Olda Baláž, Věra Palatá
a kol., Jezinky a bezinky, Divadelní soubor Lojza, Odry.
Nejlepší hra: Tři bratři v nesnázích aneb a je to v pytli, Divadelní soubor Chaos Valašská
Bystřice.
Hodnocení kuličkami: Tři
bratři v nesnázích aneb a je to
v pytli, Divadelní soubor Chaos
Valašská Bystřice.
Blahopřejeme všem výhercům!

Omluva
Omlouvám

se

Wendy

Bernské Salašnické, že
jsem ji svým pohrdavým
pohledem a posměšnými myšlenkami způsobil
hluboké psychické trauma, následkem čehož
mě

zcela

odůvodněně

a spravedlivě kousla.
Ing. Josef Hykel, Tamovice
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Volejbalisté mají za sebou úspěšnou sezonu
Sezona 2014/2015 je již pro obě
seniorská volejbalová družstva
minulostí.
Ženy odehrály poslední utkání
již 21. března a zakončily svou
premiérovou sezonu v Krajském přeboru I. třídy na pěkném
5. místě z devíti účastníků.
Pro štramberské volejbalisty
pokračovala jarní část sezóny
ještě celý duben. A byl to měsíc
úspěšný, z odehraných 6 utkání
si připsali celkem 5 vítězství,
včetně velmi cenného úspěchu nad pozdějším konečným

vítězem z Metylovic. Právě
s Metylovicemi začínali místní volejbalisté dubnovou sérii
zápasů na domácí palubovce
v sobotu 11. 4. Proti Metylovicím - do té doby stále neporaženému týmu soutěže - zmobilizovali štramberští volejbalisté
všechny své možné síly a radovali se v prvním utkání z vítězství 3:1 na sety. Druhé utkání již
bylo jednoznačnou záležitostí
Metylovic v poměru 3:0.
O týden později, opět na domácí palubovce, si štramberští

Sestava mužů TJ Kotouč Štramberk - KP II. třídy - 6. místo
Horní řada zleva: Kotek Martin, Kramoliš Marek, Bajer Jiří, Šimíček Stanislav,
Socha Václav, Bajer Roman
Dolní řada zleva: Adámek Ivo, Kohut Libor, Polášek Radek, Matulík Lukáš
Chybí: Bortel Matouš, Kramoliš Jiří, Socha Jan, Tobola Přemysl

volejbalisté připsali plný počet
bodů za dvě vítězství nad Orlovou dvakrát 3:0. Posledním
hracím dnem sezóny 2014/2015
byla sobota 25. 4., kdy se místní
hráči vydali do Havířova a opět
neponechali nic náhodě a jednoznačně přehráli havířovské
volejbalisty dvakrát 3:0.
V dubnu tak získali volejbalisté
další potřebné body do tabulky
a umístili se tak na konečném
6. místě se 43 body z celkem
9 účastníků. Vítězem Krajského
přeboru II. třídy se staly Mety-

lovice s celkem 84 body, druhé
skončilo Pstruží (77 bodů) a na
bronzové příčce se umístil Dolní Benešov (69 bodů).
Tímto skončila všem štramberským volejbalistům sezóna
2014/2015 a nyní, po krátkém
odpočinku, bude následovat
letní příprava na sezónu následující. V rámci přípravy se obě
družstva účastní již tradičně
letních volejbalových turnajů.
Například v Kopřivnici nebo ve
slovenských Mošovcích.
Mgr. Petra Milichová

Sestava žen TJ Kotouč Štramberk - KP I. třídy - 5. místo
Zleva: Eva Moudrá, Lucie Palacká, Pavlína Marešová, Romana Bukovská, Pavla
Děcká, Gabriela Kopřivová, Kateřina Rašková, Gabriela Kovářová, Dagmar
Jurková, Zuzana Lišaníková, Eva Plišová, Petra Milichová
Na fotografii chybí: Iva Marková, Eva Tůmová, Iva Gilarová, Zdenka Štichauerová

KOPØIVNICE
PØÍMÝ VÝROBCE ŽULOVÝCH POMNÍKÙ S 25 LETOU
TRADICÍ NABÍZÍ KVALITU ZA VÝHODNÉ CENY
S PÌTILETOU ZÁRUKOU NA KAMENICKÉ PRÁCE

VYUŽIJTE 20 % SLEVU na sjednané zakázky na rok 2015!

mobil: 723 789 603 tel.: 556 801 064
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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
JAZZOVÝ KONCERT
Z CELOROČNÍHO CYKLU

v NEDĚLI 14. 6. 2015
od 17.00 hodin
v ZÁMECKÉM SÁLE
NÁMĚSTÍ 30, ŠTRAMBERK

TUTU trio
trio
TUTU
Marcel Buntaj
Buntaj a
a Martin
Martin Gašpar
Gašpar
Marcel

é´řščžýčřýáéšě+

VSTUPNÉ: 130 KČ
V CENĚ ZÁKUSEK S KÁVOU

WWW.RELAXVPODHURI.CZ

REZERVACE MÍST:
RECEPCE V PENZIONU
JAROŇKOVA PEKÁRNA
PO – PÁ 10.00 – 21.00
SO – NE 08.00 – 21.00
(TEL. 556 808 843;
NÁMĚSTÍ 7, ŠTRAMBERK)

caj

o

pate

TANEČNÍ NEDĚLE S ŽIVOU HUDBOU K POSLECHU I TANCI
HOTEL ŠIPKA, Náměstí 38, 74266 Štramberk
rezervace :556 852 181, info@hotelsipka.cz
akce se koná první a poslední neděli v měsíci

vstup volný

pod kontakt dole napsat termín:
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 5/2015
Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18,- Kč/ řádek, polovina formátu A4 – 960,- Kč.
Městský úřad si vyhrazuje právo výběru příspěvků a stylistické úpravy. Redakční rada: Anna Rašková, Jaroslav Baďura. Grafika: Šmíra-print, s.r.o., Tisk: Tiskárna Grafico s.r.o.
Příspěvky, korespondence, inzerce na emailu a.raskova@stramberk.cz, tel. 558 840 616, mob. 739 310 187

TANEČNÍ NEDĚLE V HOTELU ŠIPKA - ŠTRAMBERK

