města příbora
duben 2005

Cena: 5, - Kč

TRADIČNÍ SPOJENÍ VELIKONOC A JARMARKU.
Na náladě neubralo ani nevlídné počasí. Foto: Ing. J. kavan

ZÁPORY
Neradovat se, bezcitný neřád.
Nesmiřovat se, nebýt nerad.
Nesměřovat se, nikam nejít.
Nespokojovat se, nejen nežít.
V dlouhých kolonách nestát,
zadarmo nic a nikomu nedat,
ne chtít, ne moci,
jen nebýt otroci.
Bezpráví a žal,
nic, co není dál,
ruku v ruce nelze míti
spokojenost, dlouze žíti.
Neumírat, ale nežít
ve vzpomínkách nebýt.
Michal Mareš, 4. roč. MGP

BRUSLENÍ NA PŘÍBORSKÉM KOUPALIŠTI
Korčák Rudolf fa-RICCO, provozovatel letního-zimního areálu
V době, kdy čtete tyto řádky, máme již
za sebou první polovinu měsíce dubna a jaro je v plném proudu. Přesto mi dovolte,
abych se vrátil na začátek měsíce března,
tedy na úplný závěr letošní zimy. Do období, kdy po většinu jiných let se hlásí jaro
a zima nenávratně končí…
Byl první březen r. 2005 a meteorologové ohlásili sérii více než 14 arktických
dnů. Řekli jsem si, proč nevyzkoušet bruslení na zamrzlé hladině koupaliště, které
zůstává přes zimu téměř zcela napuštěné. Nápad, o kterém jsem přemýšlel více
než deset let, jsme chtěli za každou cenu
uskutečnit. Poprvé od otevření koupaliště
(r. 1992) nastala taková konstalace, že
voda promrzla do hloubky 40cm, ale také
bylo dostatek sněhu na vybudování bariér kolem okrajů, aby nedošlo k porušení
křehkého laminátu.
Chtěli jsem tak téměř po 30 letech ve

městě umožnit bruslení pro širokou veřejnost.
Je mezi vámi spousta těch, kteří si pamatují kluziště na dnešním místě tenisových
kurtů. Jistě můžete namítnout, vznikaly
přece ledové plochy na sídlištích… ale ty
byly malé a neměly dlouhého trvání.
Měli jsme snahu vytvořit co největší
a nejlepší ledovou plochu. Pravdou však
bylo, že čím více jsme se snažili, tím byl povrch méně a méně kvalitní.
Začátek pro nás nevyzněl tedy zrovna
nejlépe, zkušeností bylo pramálo. Poradili
jsme se tedy u odborníků. Zde bych chtěl
poděkovat p. Luboši Jurečkovi, který se
podělil s námi o své dlouholeté zkušenosti, dík patří také starostovi města a příborským hasičům, kteří vytvořili povrch
během třech dnů opravdu kvalitní a bezchybný. Udržování ledové plochy bylo již
hračkou, a tak se více než 10 dnů mohla ve-

řejnost prohánět na hodně slušném a kvalitním ledu.
Nabídli jsme veřejnosti 500m čtverečních plochy a každodenní bruslení od 13, 00
do 18, 00 hod. Dopoledne bruslení pro školy, školky a školská zařízení. Vstupné bylo
zdarma. Pouze jsme nabízeli horké nápoje
a štramberské uši. Nepodcenili jsme ani
mediální podporu ve městě a blízkém okolí. I počasí bylo po většinu dnů příznivé.
Přesto musím konstatovat, že si příborští
občané ve větší míře cestu k nám nenašli.
V průměru 30 bruslících dětí s maminkami odpoledne a 1-2 třídy v dopoledních
hodinách z blízké školy Npor. Loma, byly
jen slabou útěchou na vynaložené úsilí
a mnohdy nadlidské výkony spojené s ručním čištěním plochy a s noční úpravou
ledu ve více než patnáctistupňovém mrazu.
Děkuji touto cestou především p. učitelce Myškové, Svobodové, Zahálkové

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla
dvakrát a to na své 70. a 71. schůzi rady
města, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
NA 70. SCHŮZI DNE 8. 3. 2005:
 Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí rady města
 Uložila předložit možné změny na
využití prostoru v objektu piaristického
gymnázia
 Souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy na základě dohody obou smluvních stran, a to mezi městem Příbor a panem Ladislavem Palátem a paní Jitkou
Palátovou
 Vzala na vědomí situační zprávu
k možnosti napojení města Příbora na
systém veřejné dopravy ODIS a možnosti
zavedení MHD v Příboře
 Schválila závazné ukazatele hospodaření Domovní správy Příbor pro rok 2005
 Uložila zpracovat ekonomický rozbor
výhodnosti vytápění (dálkové, lokální)
provozní budovy domovní správy
 Uložila zpracovat detailní rozbor údržby bytového fondu v majetku města podle
schválených nákladů v hlavní činnosti pro
letošní rok
 Uložila detailně zpracovat v rámci
předložení výsledků hospodaření DS za
rok 2004 rozbor výnosů a nákladů s komentářem hlavních problémů v objektu
ubytovny a azylového domu na Jičínské
ulici
 Uložila detailně zpracovat v rámci
předložení výsledků hospodaření DS za
rok 2004 rozbor výnosů a nákladů s komentářem hlavních problémů v objektu
budovy na Dukelské ulici
 Schválila Organizační řád městského
úřadu v Příboře ke dni 1. dubna 2005
 Schválila plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Npor. Loma pro
rok 2005
 Schválila plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Jičínská pro rok
2005
 Schválila plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace MŠ Pionýrů pro rok
2005
 Schválila plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace MŠ Kamarád pro rok
2005
 Schválila plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ŠJ Komenského pro
rok 2005
 Vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění koncepce rozvoje cestovního ruchu
na období 2003 – 2006
 Vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění koncepce rozvoje kultury na období
2003 –2006

a Břečkové, které využily naší nabídky
a v dopoledních hodinách přivedly na led
alespoň několik bruslařů.
Poděkování patří také řediteli technických služeb a jeho pracovníkům, kteří zodpovědně provedli vyčištění přístupové cesty
až k samotnému bazénu.
Co říci na závěr? Venkovní ledová plocha není samozřejmě krytý zimní stadion
s vyhřátými šatnami, vnitřní restaurací
skvěle udržovanou a vždy lesklým ledem.
Venkovní bruslení je prostě o chladném,
mnohdy větrném počasí, venkovní bruslení je tak trochu o nepohodlí, také trochu
o vzdálenosti, kterou musíte pěšky na koupaliště překonat. Venkovní bruslení je také
o zmrzlých prstech, zkřehlých nohou, svačině snědené vestoje. Před více než čtvrtstoletím zcela běžné. Venkovní kluziště byla
zaplněna mnohdy do posledního místa.
Desítky dětí pak obléhaly okolní mantinely
a vesele povzbuzovaly ostatní. Posrkával se
čaj, čůralo se za keřem a hrál se hokej…

Ne, nepovažuji se ještě za velkého pamětníka, přesto všechno, co popisuji, mně
tam prostě scházelo. Nabízeli jsme možnost
večerního bruslení na hodně atraktivním
místě, které velká většina z vás zná pouze
z letních měsíců.
Zájem veřejnosti však byl minimální. I tak ještě jednou děkuji touto cestou všem, kteří jste se podíleli jednak na
přípravě a také děkuji vám, kteří jste za
námi v zimním- vlastně již v jarním měsíci přišli.

TOMÁŠ LAVICKÝ (5 LET) Z PŘÍBORA USPĚL VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
SE SEVEROMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU, a. s. !
„Slon na vlnách fantazie“, takový je
název výtvarné soutěže, kterou pro děti
ve spolupráci se ZOO Ostrava vyhlásila
Severomoravská plynárenská, a. s. , letos v zimě. Akce se konala u příležitosti
dovozu tří slonů indických z Holandska
a z Francie do ostravské ZOO, na němž se
SMP aktivně podílela.
Do soutěže se mohly přihlásit děti
a mládež od tří do patnácti let a jejich
úkolem bylo podle svých představ vytvořit libovolnou uměleckou technikou slona.
Ceny za nejzajímavější práce byly vyhlášeny a předány ve třech věkových kategoriích 3 – 6 let, 6 - 10 let a 10 – 15 let.
V konkurenci 1015 prací se na 3. místě

v nejmladší věkové kategorii umístil
Tomáš Lavický z Příbora.
Srdečně blahopřejeme!

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. – 30. DUBNA
Františka Potůčková
Oskar Roš
Anděla Dvoroková
Miroslav Pešek
Anna Sikorová
Božena Podolková
Vilém Pustějovský
Marie Jurečková
Julie Hozová
Anastazie Jurásková
Julie Pustějovská
Pavol Moravčík
Jan Volánek
Marie Rašková
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Jiřina Pustějovská
Emil Richter
Rudolf Žárský
Miloslav Chaloupka
Vratislav Večeřa
Marie Štefková
Kristina Hanušová
Marie Dubcová
Wladyslava Dobiášová
Vilma Přibylová
Vojtěch Linduška
Alois Kabát
Anastazie Strakošová

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Otázky na tělo jsme tentokrát položili
jednomu z těch, kteří se starají o pořádek a klidný spánek občanů ve městě.
Jméno:

Luděk Hudeček

Věk:

49

Stav:

ženatý

Děti:

dvě

Dosažené vzdělání: střední ekonomické
Povolání: velitel obvodního oddělení
Policie ČR
Koníčky: sport

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil
po svých rodičích?
To je těžká otázka. To by měl hodnotit asi někdo jiný.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Rozhodně spánek a pak sport.
Druh si nevybírám, rád provozuji
všechny sporty, ať už běžky či florbal.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a
hudba.
Poslouchám vše, co je moderní.
Čtu rád cestopisy a z filmů se určitě rád podívám na veselohry od
Snowborďáků po Kameňák, prostě
oddechové filmy.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Pamatuji si, že jako malý jsem
chtěl hlavně něco skládat nebo vyrábět.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
Ano měl, ale spíše v oblasti sportovní.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Baví mně pracovat tzv. hlavou.
A taky si myslím, že člověku by
mělo být povolání tak trochu i koníčkem a hlavně by ho mělo bavit.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Mám tady rodinu a taky spoustu přátel. Prarodiče pocházeli ze
Sedlnice, takže jsem zde ve městě
i jeho okolí trávil v dětství i mládí
hodně času.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Rozhodně moc pěkné je náměstí.
To se mi líbí. Ale že bych měl nějaké své oblíbené místo, to ne.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Že by se mi tady něco konkrétního

nelíbilo, nemůžu říct. Kdyby tomu
tak bylo, tak bychom se určitě snažili to změnit.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký
zajímavý zážitek?
Mám hezký zážitek z dětství. Jezdil
jsem na potahu s koňmi. Objeli
jsme třeba celé náměstí a to se mi
moc líbilo.
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší úspěch?
Úspěchů na poli pracovním či sportovním bylo hodně. Práce našeho
obvodního oddělení se výrazně
zkvalitnila, nezůstali jsme stát na
místě, jak se říká. A úspěchy v oblasti sportu jsou více méně soukromého rázu. Ale nemohu rozhodně
říci, že to je vrchol, ten třeba ještě
přijde.
12. Napadá vás nějaká osobní životní
prohra?
Vždycky se najdou nějaké mezery.
Ale pokud je nějaký rest, který jsem
nestihl, tak ten se snad ještě podaří
splnit.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se
znovu narodil, chtěl byste dělat
něco jiného? Být někým jiným?
To jsou spíše sny. Ale člověk je jednou nahoře a jednou dole. To činí
život pestrým.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Ať mají stále optimismus – životní
optimismus je kořením života!
Děkuji za rozhovor a přeji, aby vám
vydržel ten životní optimismus, který
z vás již na první pohled vyzařuje.
Ivana Bolomová
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 Vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění koncepce rozvoje školství na období
2003 – 2006
 Schválila po vyhodnocení nabídek
pronájem nebytového prostoru v domě
č. p. 118 – 47, 5 m2 na ul. Freudově v Příboře paní Pavle JÍLKOVÉ
 Doporučila po projednání zastupitelstvu
města rozhodnout o založení právnické osoby „Správa majetku města Příbor s.r.o.“ s cílem zahájení plné činnosti k 1. 7. 2005
 Vzhledem k nedostatku finančních
prostředků doporučuje realizovat projekt další etapy rekonstrukce PK v rámci I.
změny rozpočtu města z prostředků určených na akce v MPR
 Souhlasila se zahájením prácí na ostatních navrhovaných projektech uvedených
v tomto materiálu
 Projednala plnění hlavních úkolů
Programu rozvoje města Příbora do roku
2006 za období roku 2004
NA 71. SCHŮZI DNE 22. BŘEZNA 2005 RM:
 Vzala na vědomí informaci tajemníka
o plnění úkolu ZM v problematice personálního auditu
 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Vyhlásila dle zákona č. 40/2004 Sb.
v platném znění otevřené řízení pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice na Obecní dům v Hájově“
 Projednala zprávu o průběhu prodeje
obecního bytového fondu
 Schválila po projednání Výroční zprávu o výsledku hospodaření DS Příbor za
rok 2004
 Rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na úpravu prostranství a vybudování
chodníků v centru obce Prchalov v rozsahu etap B a C zpracované dokumentace
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
 Za uplynulé období se zastupitelstvo
města do redakční uzávěrky nevešlo

Mezi posledními zbytky sněhu se objevily první
symboly velikonoc - barevná vajíčka na bříze
uprostřed náměstí. Pro pracovníky TS to znamenalo pobyt téměř v oblacích. Foto: Ing J.Kavan

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
BŘEZEN 2005

STATISTICKÉ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A PREVENCE KRIMINALITY ZA ROK 2004

Ing. Milan Strakoš

Lenka Filipcová, vedoucí odboru soc. věcí a prevence kriminality

Zima, která byla v letošním roce opět
zimou v pravém slova smyslu s velkou nadílkou sněhu, den ze dne ustoupila a v závěru měsíce byla vystřídána krásnými slunečními dny. V době velikonočních svátků
byl vánoční shon na náměstí nahrazen
břízkou s velikonočními symboly, malovanými vajíčky. Věřím, že přispěl ke koloritu
Velikonoc a byl atrakcí především pro nejmladší občany města. Pracovníci technických služeb zahájili práce na jarním úklidu,
které by měly být dokončeny v měsíci dubnu. Poděkování patří všem občanům, kteří
s úklidem pomáhají v okolí svých domů.
Po několika letech „absence“ uspořádalo město u příležitosti Mezinárodního dne
žen v úterý 8. března koncert, na kterém
vystoupila hudební skupina tamburášů ze
Studénky. Přítomným ženám byl předán
symbolický karafiát. Velmi nízký zájem o toto setkání (účast asi 50 občanů) však vznáší
otazník nad podobnou akcí v roce 2006.
Pro členy zastupitelstva města se stal
březen především měsícem hodnotícím.
Pracovníci městského úřadu připravovali
kontrolní materiály z oblasti rozvoje města,
školství, kultury a cestovního ruchu, které
projednalo zastupitelstvo města poslední
den měsíce března. Zasedání zastupitelstva
bylo zahájeno 31. 3. 2005 v obvyklém čase
16, 30 hod. , jeho závěr se však posunul až
do ranních hodin příštího dne. Celé zasedání trvalo déle než osm hodin a stalo se
jistě nejdelším v tomto volebním období.
Jednání bylo tentokrát přítomno asi třícet
občanů, kteří se svými připomínkami vystoupili při projednávání zprávy o prodeji
domů a bytů v Příboře. Jeden z příborských
občanů, p. Lumír Jeník, vydržel se zastupiteli až do samého závěru.
Začátkem měsíce března zprovoznil dětem na několik málo dnů p. Rudolf Korčák
provizorní ledovou plochu na městském
koupališti. Přestože kvalita ledu nebyla právě špičková, měly si děti možnost zdarma
vyzkoušet své bruslařské umění. Doufejme,
že tomu tak bude i příští rok.
Parlament ČR přijal dodatek zákona
o střetu zájmů. Ač se tento zákon nedotýká
žádného člena příborského zastupitelstva,
je nutno konstatovat, že se jedná o nesystematický krok, neboť v rámci České republiky budou muset v průběhu volebního
období opustit obecní zastupitelstva desítky, možná i stovky zastupitelů. Obecně lze
konstatovat, že často přijímané zákony, vyhlášky a předpisy negativně ovlivňují práci
zastupitelstev a jejich dlouhodobé programy, především z důvodů, že nejsou dopro-

Hlavní náplní činnosti odboru sociálních
věcí a prevence kriminality je poskytování dávek sociální péče klientům v době nezaměstnanosti a poskytování dávek sociální péče pro
staré a zdravotně postižené občany.
Jako pověřený městský úřad v přenesené
působnosti zabezpečujeme dávky sociální
péče pro občany města Příbora včetně místních částí Hájov a Prchalov a pro občany spádových obcí, kterými jsou Petřvald, Mošnov,
Kateřinice, Trnávka a Skotnice.
Dávky sociální péče jsou na základě správních rozhodnutí dle příslušných zákonů a vyhlášek poskytovány ze státního rozpočtu,
tzn., že nejsou poskytovány z rozpočtu města.
Odbor sociálních věcí a prevence kriminality
za uplynulý rok 2004 vyplatil celkem na dávkách sociální péče dle 3 262 správních rozhodnutích částku ve výši 21 821 083 Kč.
Z této částky bylo v agendě svobodných,
bezdětných nezaměstnaných a společensky
nepřizpůsobených vyplaceno pro v průměru
335 osob měsíčně celkem 11 381 553 Kč.
Průměrně měsíčně 158 rodinám, jejichž
příjmy nedosahují částek potřebných k zajištění
výživy a ostatních základních osobních potřeb
a k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,
bylo v roce 2004 vyplaceno celkem 6 388 042 Kč.
V agendě starých a zdravotně postižených
občanů se poskytují příspěvky v souvislosti se zvýšenými náklady s používáním různých kompenzačních pomůcek, příspěvky
na provoz telefonní účastnické stanice, příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu apod.
V souvislosti s agendou starých občanů a zdravotně postižených občanů bylo průměrně 430
klientům měsíčně vyplaceno v roce 2004 celkem 1 124 281 Kč.
Průměrně měsíčně 63 osobám, které pečují o těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči a osobám, které pečují
o převážně nebo úplně bezmocnou osobu
nebo o osobu částečně bezmocnou starší 80
let byla vyplacena v roce 2004 celková částka
2 927 207 korun.
Okresní míra nezaměstnanosti k 31. prosinci 2004 činila 13, 51%, tj. 10 876 nezaměstnaných v okrese Nový Jičín, míra nezaměstnanosti v našem městě k tomuto datu byla
12, 50%, což představuje 538 nezaměstnaných
žadatelů z Příbora vedených v evidenci Úřadu
práce v Novém Jičíně.
Odbor sociálních věcí a prevence kriminality vede pro přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou celkem 54 žádostí, z tohoto
počtu je 42 žádostí o přidělení bytu o velikosti
0+1 a 1+1 a 12 žádostí o přidělení bytu velikosti 1+2. V roce 2004 jsme přidělili v domech
s pečovatelskou službou 6 bytů.
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Město Příbor provozuje Azylový dům na
ul. Jičínské čp. 247 v Příboře. Provoz azylového domu se řídí domovním řádem schváleným radou města. V domě jsou 3 byty o velikosti 0+1 a 3 byty o velikosti 2+1. Byty jsou
na základě doporučení odboru sociálních věcí
a prevence kriminality a na základě smlouvy
o ubytování zapůjčovány na dobu určitou osobám, které jsou v obtížné životní situaci, např.
po návratu z výkonu trestu odnětí svobody, po
dobu rozvodového řízení, apod.
Jako další službu občanům města Příbora
na odboru soc. věcí a prevence kriminality
sepisujeme žádosti o zvýšení důchodu z důvodu bezmocnosti klienta, podáváme návrhy
a doporučujeme žádosti pro přijetí klientů do
domova důchodců. Občanům poskytujeme
konzultace, informujeme občany o různých
nárocích na příspěvky a dávky sociální péče.
Součástí působnosti odboru je také sociálně – právní ochrana dětí, která je upravena
zákonem na ochranu práv a zájmů dětí. Jedná
se o pomoc matkám s dětmi, ale i samotným
dětem, v tíživé sociální situaci, jako je např.
rozvod manželství, útěky z domova, alkoholismus ze strany rodičů apod.
Pracovníci odboru vykonávají dohled
nad nezletilými dětmi, nad jejichž výchovou
byl stanoven soudní dohled, rozhodují o výchovných opatřeních, jako jsou napomenutí,
dohled nad nezletilým nebo uložení omezení nezletilému, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu.
V souvislostí s poskytováním dávek sociální péče, příspěvku o blízkou nebo jinou
osobu a v souvislosti s výkonem sociálně
právní ochrany dětí provádíme v rodinách
klientů šetření v jejich domácnostech.
Další pracovní náplní odboru je sociálně
právní poradenství např. ve věcech uplatňování výživného a příspěvků na výživu dítěte
při zanedbání povinné výživy, v nárocích na
dávky a služby sociální péče poskytované jinými institucemi apod. Poskytujeme pomoc
společensky nepřizpůsobeným občanům,
pomoc občanům navracejícím se z výkonu
vazby nebo trestů odnětí svobody, z psychiatrických léčeben apod.
Součástí odboru sociálních věcí a prevence
kriminality je rovněž práce manažera prevence kriminality. K činnosti manažera prevence
kriminality uvedeme zhodnocení v některém
z dalších čísel Měsíčníku města.
Omlouváme se čtenářům i autorům ze
sociální komise Rady města Příbora, že pro
nedostatek prostoru v tomto čísle Měsíčníku
bude seriál článků o výsledcích dotazníkového šetření sociální komise pokračovat až
v následujícím čísle.

KLOBOUKOVÉ CARUSOŠOU
Mgr. Libuše Orságová, ZvŠ Příbor
Tak jsme nazvali naše ukončení karnevalové sezony spojené zároveň se školním
kolem pěvecké soutěže „Malý slavíček“.
Dopoledne se skládalo ze čtyř částí,
které provázeli slovem sami žáci. Šárka
Friessová z 8. r. a Mirek Geci z 9. r. se na
průvodní slovo velmi zodpovědně připravovali a svého úkolu se důstojně zhostili.
V první části jsme si připomněli dvojici
umělců – Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
V krátkém programu zazněly některé údaje ze života umělců, poslechli jsme si hlasy
V+W v ukázce „David a Goliáš“, vzpomněli jsme také humor a žáci poznávali z krátkých ukázek jejich písně. Osmý ročník zazpíval píseň „Klobouk ve křoví“ a tím jsme
se příhodně přenesli do další části.
Druhou částí byla soutěž o nejhezčí, nejzajímavější a nejvtipnější klobouk.
A poněvadž pokrývka hlavy byla podmínkou vstupu pro soutěžící, porotu i hosty,
bylo se na co dívat. Žáci se připravovali
se zájmem. Měli plno zajímavých nápadů, o čemž svědčí ukázky na fotografii.
V módní přehlídce se nám předvedly modely jako „Zoo v Africe“, „Čaroděj v Příboře“, „Správná hospodyňka“, „Chodící
půjčovna CD“ aj. Předvedli se také učitelé
neméně zajímavými a vtipnými klobouky.
Do poroty zasedli učitelé a byl zvolen
i jeden zástupce žáků Stanislav Zachar,
žák devátého ročníku. Než se porota po-

radila, zazpívali jsme si píseň „Ten dělá to
a ta zas tohle“ a nejmladší žáci předvedli
svůj první disko-tanec.
Ve třetí části jsme se přehoupli k výběru „super star“ naší školy. Soutěžící
zapěli svou píseň, něco o sobě prozradili,
ke každému se vyjádřila porota a udělila
body. I přes vrcholící chřipkové období
bylo dostatek soutěžících, kteří nás mile
překvapili.
A potom už jsme jenom hodnotili,
chválili, fotili, odměňovali a odměňovali.
Nejprve klobouky, dále zpěv, průvodní
slovo a také se losovalo. Do jednoho losovacího bubnu patřily správně vybrané písně V+W a do druhého správné odpovědi
na otázku: „Který pan učitel během programu měnil klobouk a kolikrát?“ Slavíčci
dostali CD se svými oblíbenými písněmi.
Výběr nebyl vůbec jednoduchý, a tak se
rozšiřoval počet odměn, až si nakonec
každý účastník odnesl radost a nějakou
tu drobnost. Ani žáci nezapomněli odměňovat. Každý dospělý si mohl odnést malý
svícen z mušliček vyrobený žákyněmi při
projektovém vyučování „Stará řemesla
– perleťářství“.
Když jsem teď měla v osmé třídě hudební výchovu, všichni chlapci byli poprvé ochotni zpívat ve dvojici nebo dokonce sólově. Že by k tomu přispělo naše
CARUSOŠOU?!

HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI
Jan Matula
V měsíci únoru se každoročně
scházejí důchodci na výroční členské schůzi, aby zhodnotili minulý rok
a řekli si, co připravují v letošním
roce. Takže v neděli 6. února 2005 se
sešli v klubu v hojném počtu na tomto výročním rokování. Předsedkyně
pí Barbora Zárubová ve svém vystoupení hodnotila uplynulý rok jako
úspěšný. Hned v úvodu jsme minutou
ticha uctili památku dvou zemřelých
členek. Pravidelné středeční schůzky
při hojné účasti dosvědčují, že se schá-

zíme rádi a pořád si máme o čem povídat. Poděkovala ve svém vystoupení
všem, kteří se podle svých zdravotních
možností podílejí na činnosti klubu,
děvčatům, která mají každý týden
službu a starají se o kuchyň a pořádek
prostor, které užíváme. Poděkovala
také za účast na dvou brigádách, při
kterých jsme si zkrášlili prostředí, ve
kterém žijeme včetně okolí budovy.
Paní Zárubová také poděkovala městu
Příbor a osadnímu výboru za spolupráci a přízeň.
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vázeny potřebnými finančními prostředky
na jejich realizaci.
S konečnou platností bylo v březnu
rovněž rozhodnuto o rozsahu plánované
výstavby tělocvičny u Masarykova gymnázia. Byla schválena studie tělocvičny o rozměrech 20 x 34 m s potřebným sociálním
zázemím a hledištěm s kapacitou do 200
návštěvníků. Stavba objektu by měla být
zahájena ještě v letošním roce, plně z prostředků Krajského úřadu MSK. Po mnoha
letech úsilí se žáci a studenti gymnázia a taky příborští sportovci dočkají důstojného
stánku.
1. 3. 2005 závěrečné jednání nad studií tělocvičny u Masarykova gymnázia před
jejím konečným předložením zástupcům krajského úřadu
2. 3. 2005 účast na schůzi osadního výboru na Prchalově, který potvrdil požadavek na stavbu chodníku a úpravu
centra obce
4. 3. 2005 jednání s náměstkem hejtmana
MSK p. Carbolem na téma realizace
Centra S. Freuda
4. 3. 2005 jednání s náměstkyní hejtmana
MSK pí Wenigerovou na téma výstavby
tělocvičny u Masarykova gymnázia
4. 3. 2005 účast na výroční schůzi
Mysliveckého sdružení Příbor I
7. 3. 2005 jednání s hejtmanem MSK
p. Tošenovským, na kterém byl potvrzen rozsah stavby tělocvičny a způsob
financování
14. 3. 2005 jednání se zástupci Společenství
romů na Moravě, kteří projevili zájem
o zřízení speciální přípravné třídy pro
romské děti předškolního věku v Příboře
16. 3. 2005 jednání se zástupci odboru
životního prostředí kopřivnické radnice, kteří zajišťují zpracování Koncepce
odpadového hospodářství pro širší
území včetně našeho města. Koncepce
by měla především zmapovat možnosti
lepšího využití stávajících zařízení pro
třídění a zpracování odpadů na tomto
území.
16. 3. 2005 účast na zasedání bytové komise, která se zabývala především konkrétním plánem oprav a údržby bytového fondu v letošním roce
23. 3. 2005 jednání komise mediální a cestovního ruchu, na kterém byl stanoven
program oslav 60. výročí osvobození.
Dlouze bylo hovořeno rovněž o úrovni
a prodejnosti Měsíčníku města, který
by měl od měsíce května doznat podstatnějších změn.
24. 3. 2005 účast na jednání Výkonné rady
TJ Příbor, na kterém bylo hovořeno
především o dokončení sauny a finančních potřebách na opravy a údržbu
sportovních zařízení

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE
PŘÍBOR ZA MĚSÍC BŘEZEN
Dne 28.2.2005 v 8:50 hodin přijala hlídka
oznámení od obyvatelky činžovního domu na
ulici Lidické, že když ráno vycházela do práce,
slyšela z jednoho z bytů ve vyšším patře volání
o pomoc, a proto má obavy o život některého
z obyvatel. Hlídka okamžitě vyjela na místo,
kde zjistila, že ohroženou je zřejmě osmdesátiletá žena bydlící v bytě sama. Okamžitě byl
kontaktován její bratr, který jak bylo zjištěno,
bydlí hned ve vedlejším vchodě. Jelikož měl
od bytu sestry klíče, tyto hlídce ihned poskytl.
Po otevření dveří a prohlídce bytu, byla žena
nalezena ve vaně, z které nemohla vzhledem
ke svým zdravotním problémům vylézt a kde
ležela údajně 2 dny. Ženě byla proto hlídkou
poskytnuta pomoc a následně byla uložena na
pohovku. Po konzultaci s jejím bratrem nebylo nutné přivolávat lékařskou službu, s tím, že
bratr se o svou sestru postará.
Dne 4. 3. 2005 v 10:50 hod přijala hlídka
MP telefonické oznámení od občana, že na
ulici Frenštátské v telefonní budce, která je
umístěna vedle klubovny včelařů, se právě
nějaký muž pravděpodobně pokusil vloupat
do telefonního automatu a poté odešel směrem na ulici Štramberskou. Na základě tohoto
oznámení vyjela hlídka uvedeným směrem,
kde před budovou Technických služeb Příbor
spatřila muže odpovídajícího popisu udaného oznamovatelem. Podezřelý muž nedokázal hlídce na požádání hodnověrně prokázat
totožnost, ani podat věrohodné vysvětlení
k uvedenému činu, a proto byl pro podezření
ze spáchání trestného činu předveden na OO
PČR Příbor. Tam bylo poté zjištěno, že se jedná
o 42-letého muže z Kopřivnice, který již v minulosti byl odsouzen pro obdobnou trestnou
činnost. OO PČR Příbor si pak celou událost
převzala k dalšímu šetření.
Dne 16.3.2005 v 11:45 hodin oznámil provozní hotelu Zafír, že na vyhraženém parkovišti pro hosty hotelu Zafír parkuje již týden
osobní automobil, který nepatří žádnému
z hostů. Po výjezdu hlídky na místo zjištěno,
že se jedná o vozidlo značky Ford - Escort
bílé barvy, které je uzamčeno, avšak zjevně
bez autorádia, jsou v něm vidět vytržené dráty a je lehce nabourané. Po vylustrování vozidla zjištěna jeho majitelka z Bruntálu, kterou
hlídka okamžitě telefonicky vyrozuměla, aby
si auto odvezla. Majitelka hlídce vysvětlila, že
auto půjčila asi před týdnem známé a ta, že se
jí na telefon neozývá. Přesto přislíbila, že odstranění vozidla z parkoviště zajistí. Ještě téhož
dne odpoledne hlídce MP oznámila, že auto je
nabourané, a že v takovém stavu vůbec nebylo,
a proto má obavy o zdraví či život své kamarádky, o které nemá stále žádné informace.
Hlídka MP jí proto vyzvala, aby celou událost
oznámila Policii ČR.

O kulturním dění nás ve svém
vystoupení informovala pí Alena
Kubečková. V zimních měsících jsme
pravidelně jezdili do ostravských
divadel a o divadlo je zájem i nadále. Ples jsme si uspořádali tentokrát
v klubu. Jaro jsme přivítali oslavou
Velikonoc a postavením máje u lípy
na hřišti. Svatodušní svátky v červnu byly i tentokrát při vaječině. Na
obecní výlet při řízné moravské dechovce jsme napekli koláče a tím
také přispěli k úspěchu celé akce.
Manželům Černým, kteří oslavili ve
zdraví zlatou svatbu, jsme popřáli vše
jen to nejlepší. V průběhu roku nás
navštěvovali prodejci s různou zdravotní technikou, léčivými preparáty,
bižuterií, kosmetikou apod. Na podzim jsme si připravili výstavku ovoce
a zeleniny a ochutnali, kterým odrůdám jablek se na Hájově nejlépe daří.
V listopadu jsme měli pěknou besedu
s autorem knihy Lašská brána Beskyd
s ing. Alešem Pustějovským. V této
knize je na dobových pohlednicích
a fotografiích znázorněno Lašsko
včetně naší obce v letech 1895 – 1945.
Kniha je věnována malebnému kraji
v předhůří Beskyd a zachycuje spíš
obrazem než slovem dobu nenávratně minulou, i když ve srovnání s tokem času ne tak dávnou. Je svědectvím toho, jak rychle plyne čas, mění
se prostředí, způsob života a obživy
i ráz krajiny. Kniha je věnována také
všem těm, kdož milují tyto kouty
„Lašské brány Beskyd“, svou vesnici
či městečko, odkud pocházejí nebo
zde žijí a se zájmem se podívají na
jejich podoby v době, kdy v nich žily
minulé generace. Bylo pro nás velmi
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podnětné a poučné pobesedovat s autorem a dozvědět se, jak taková kniha
vzniká. Knihu si v klubu koupilo celkem 40 zájemců.
Paní Kubečková dále výroční jednání důchodců informovala, že jsme
společně s Ligou žen uspořádali výstavku ručních prací pro veřejnost.
Z této moc pěkné akce jsme výtěžek
z dobrovolného vstupného a prodeje
výrobků od dětí věnovali Dětskému
domovu v Příboře. Celková částka činila 2. 350, - Kč ke spokojenosti pí ředitelky. Vánoce jsme oslavili při krásné
vánoční výzdobě, vánočním stromečku, betlému, rozžatých svících a bohatém stolu. Zazpívali jsme si koledy,
tentokrát i s hudebním doprovodem,
a tak se rozloučili se starým rokem
a popřáli si, ať se všichni ve zdraví sejdeme i v příštím roce. Samostatnou
kapitolou naší kulturní činnosti jsou
poznávací zájezdy, ale o těch jsme už
čtenáře Měsíčníku informovali v průběhu roku. Také jsme byli dále informováni o připravovaných kulturních
i společenských akcích v tomto roce.
S pokladní zprávou nás seznámila
pí Ludmila Zárubová a revizní zprávu
podal p. Josef Černý. V diskuzi také
vystoupil p. Vlastimil Matula za osadní výbor. Vysoce hodnotil činnost seniorů naší obce a popřál hodně úspěchů v další činnosti. Také informoval
o práci osadního výboru a připravovaných akcích na letošní rok.
A protože jsme tímto vyčerpali program výroční členské schůze, nezbývalo řídící schůze pí Ludmile Matulové
než poděkovat za účast a popřát hodně elánu do další činnosti klubu důchodců.

ARCHEOLOGICKÝ KROUŽEK - POHLED DO MINULOSTI A BUDOUCNOSTI

STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ

Místopředseda AK v Příboře Daniel Fryč

v Příboře informuje

23. února 2005 proběhlo setkání členů archeologického kroužku v Katolickém
domě v Příboře. Program schůzky členů AK obsahoval tyto hlavní body:

o výši poplatků za správní rozhodnutí
a úkony ve stavebním řízení dle zákona
o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.
ze dne 26. 11. 2004

I. Zpráva o činnosti členů AK za posledních 15 let
II. Zpráva o finančním příspěvku města Příbora na činnost AK.
III. Plán činnosti a úkoly AK.
IV. Volba nového výboru AK.
V. Diskuse a závěr.
I. Mezi naše největší úspěchy v badatelské činnosti patří objevy mnoha nových
archeologických lokalit, a to nejen v okolí Příbora, ale také na Fulnecku, Bílovecku,
v okolí Lipníku nad Bečvou a Hranic. Mezi nejvýznamnější objevy patří objev archeologického naleziště u vesnice Prchalova (v trati Skotnické pohraniční pole). Tuto archeologickou lokalitu objevil v roce 1997 Jan Diviš. Jedná se o polykulturní lokalitu
se zastoupením četných kultur od pozdního paleolitu až po raný středověk. Podrobný
popis lokality a archeologických nálezů od Prchalova je v publikaci J. Diviše „ Osídlení
širšího okolí Příbora od pravěku do raného středověku“. Další významné pravěké lokality byly objeveny členy AK na Bílovecku a Fulnecku, z nich nejbohatší na nálezy
štípané kamenné industrie se jeví paleolitická stanice u Stachovic, kultury aurignacienu, která je nesporně nejvýznamnější aurignackou lokalitou Moravskoslezského
kraje. Několik nových archeologických lokalit objevili příborští archeologové také na
Přerovsku. Tyto dokládají bohaté nálezy kamenné štípané i hlazené industrie, které
pocházejí z mladší a starší doby kamenné (lokality: Lhota, Kudlov a další).
Podíleli jsme se na několika archeologických výstavách, a to v 2x v Kopřivnici
v muzeu Fojtství, v Šenově u Ostravy a ve Frýdku - Místku.
Pro městskou televizi v Příboře jsme připravili asi dvacetiminutový pořad o našich
nálezech na Novojičínsku a Přerovsku.
V roce 2004 se na Masarykově gymnáziu v Příboře zahájilo studium Univerzity III.
věku. Úvodní přednášky na téma Archeologické doklady nejstaršího osídlení Příbora
a okolí měl Jan Diviš za asistence ing. Jaroslava Horáka. Studentům předvedli také
ukázky archeologických nálezů, které byly doplněny poutavým výkladem.
Někteří členové AK se stali členy České archeologické společnosti, pobočky pro
severní Moravu a Slezsko a pravidelně se zúčastňujeme setkání členů této pobočky,
máme i zastoupení ve výboru. Úzce i v současné době spolupracujeme s předními
profesionálními pracovníky České republiky. Své objevy a nálezy publikujeme v odborném, případně i periodickém tisku.
II. Zastupitelstvo města Příbora jsme požádali o finanční příspěvek na činnost AK
(2600 Kč). Byla přislíbena podpora ve zkrácené výši.
III. Budeme intenzivně pokračovat v povrchových průzkumech v okolí Příbora,
Fulneku, Bílovce a na Přerovsku. O svých nálezech a objevech budeme i nadále průběžně informovat odborná pracoviště a publikovat v odborném i regionálním tisku.
Naší velké pozornosti si zaslouží také příprava na setkání členů pobočky České archeologické společnosti, které se má uskutečnit v roce 2006 v Příboře. Zapojíme se
rovněž do plánované archeologické výstavy v Kopřivnici.
IV. Byl zvolen nový výbor AK ve složení : předseda Jan Diviš, místopředseda Daniel
Fryč, dalšími členy výboru byli zvoleni Bohumil Borovička, Josef Šobáň a ing. Jaroslav Horák.
V. Závěrečná diskuse byla spojena s ukázkou nových archeologických nálezů.
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2. ČÁST
5. Vydání územního rozhodnutí
a) o umístění stavby nebo rozhodnutí
o využití území Kč 1. 000
b) vydání územního rozhodnutí o dělení
nebo scelování pozemků Kč 500
Předmětem poplatku není - vydání
rozhodnutí uvedené v písm. a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se
stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.
6. Změna užívání, odstranění stavby
a) vydání povolení ke změně užívání
stavby Kč 500
b) vydání povolení k odstranění stavby
Kč 100
Předmětem poplatku není
– změna dokončené stavby, je-li nový
nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí
vydaného podle zvláštního předpisu.
Poznámka – poplatek podle písm. b)
této položky se vybírá za každou stavbu,
jejíž odstranění je povoleno.
7. Zvláštní užívání pozemní komunikace, připojení nemovitosti
a) vydání povolení ke zvláštnímu používání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a dobu kratší než 10 dní Kč
100
- 6 měsíců a dobu kratší než 6 měsíců
Kč 500
- delší než 6 měsíců Kč 1. 000
b) vydání povolení k připojení sousední
nemovitosti na silnici
II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci Kč
500
Osvobození od poplatku podle písm.
a) této položky je osvobozeno povolení
ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádně výhody II. nebo III. stupně
(držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Předmětem poplatku není
– povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

JAK DÁL S ÚDRŽBOU BYTOVÉHO FONDU MĚSTA
Ing. Stanislav Dudek, ředitel DS Příbor
Na základě schváleného rozpočtu
Domovní správy Příbor pro rok 2005, který byl schválen na 70. schůzi rady města
dne 8. 3. 2005, domovní správa pro rok
2005 připravuje plán údržby v následujícím rozsahu.
Pro údržbu bytového fondu bude v letošním roce použita částka 13 700 000 Kč,
z tohoto objemu bych chtěl uvést největší
stavební práce, které nás čekají.
Mezi tyto akce patří:
1) Rekonstrukce plynu na ul. Štramberské
1358, 1359, 1360, zde budeme rovněž
provádět nátěry oken
2) Rekonstrukce plynu na ul. ČSA 1378
a 1379
3) Rekonstrukce plynu na ul. Masarykově
808 a 809
4) Rekonstrukce plynových rozvodů
sklepních prostorů objektu Policie ČR
5) Rekonstrukce plynu na ul. Štramberské
1352, 1353, 1354

6) Rekonstrukce vodovodních systémů
na ul. U Tatry 1486, 1487, 1488, 1489,
1490 a 1491
7) Rekonstrukce vodovodních systémů a montáž vodoměrů na ul. Npor.
Loma 1404, 1405, 1406, 1407, 1408
8) Rekonstrukce vodovodních systémů na
ul. ČSA, Fučíkově, Dukelské a Jičínské
9) Oprava střešní konstrukce na ul.
Jičínské 235 – 237
10) Oprava střech na ul.
– ČSA 1377 – 78
– Štramberské 1358 – 60
– U Tatry 1486 – 88
– Frenštátské 1368 – 69
– Frenštátské 1366 – 67
11) Nátěry oken provedeme na ul.
– Štramberské 1358 – 60
– ČSA 1362 – 63
12) Elektrorevize budou provedeny na
společných prostorách v rámci sídliště
Benátky

13) Balkony budou opraveny u následujících bytových domů
– Dukelská 1337, 1338
– Frenštátská 1366, 1367
– Jičínská 93, 94
14) Zateplení severních stěn bytových
domů bude provedeno na ul. ČSA
u domů 1376 a 1383
15) Výměna výtahu bude provedena v domech ul. U Tatry 1483 a 1484
16) U objektu ul. Jičínská 247 bude provedena oprava kanalizace s napojením
na veřejnou kanalizační síť
17) Průběžně budou prováděny zednické
práce po prováděných rekonstrukcích
bytů
18) Výměna zařizovacích předmětů bude
prováděna průběžně dle potřeby a dokladů jednotlivých odborných pracovníků
19) Záchovná údržba bude prováděna dle
potřeb a požadavků jednotlivých nájemníků a potřeb DS Příbor

PRAKTICKÝ RÁDCE V OTÁZKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (3)
Městský úřad Příbor, stavební úřad – odd. životního prostředí ing. Andrea Nováková
V „Měsíčníku města Příbora“ č.
11/2004 jsme vás informovali, jak postupovat a zvládnout otázky související
s ochranou přírody.
V tomto vydání měsíčníku bychom
vám rádi poskytli informace a možná řešení v otázkách souvisejících s ochranou
zvířat, chovem psů apod.
Tímto se vám pokusíme nabídnout řešení nejčastějších problémů vyskytujících
se v našem městě ve spojitosti se zvířaty.
Zvířata jsou živými tvory, kteří si
ze strany člověka zaslouží jeho péči
a ochranu.
Ochrana zvířat je v současnosti zakotvena v řadě právních předpisů. Zákonem,
který zakazuje a postihuje vlastní týrání, je
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem tohoto zákona je chránit zvířata,
jež jsou živými tvory schopnými pociťovat
bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením
bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť
i z nedbalosti člověkem. Tento zákon dále
stanoví, které činnosti jsou dále považovány za týrání zvířat, ochranu zvířat při
veřejném vystoupení a svodu zvířat, povinnost pořadatelů těchto akcí.
Za týrání se považuje:
- nutit zvíře k výkonům, které prokazatelně překračují jeho síly;
- z jiných než zdravotních důvodů ome-

zovat výživu a napájení zvířete, omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře;
- provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu ;
- chovat zvíře v nevhodných podmínkách;
- vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené
působení stresových vlivů;
- zacházet se zvířetem, přepravovat je
nebo je pohánět způsobem, který vyvolá nepřiměřenou bolest, utrpení, poškození zdraví nebo vede k neúměrnému fyzickému vyčerpání.
Zákonem, který stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat je
zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči
(veterinární zákon). Dle ustanovení veterinárního zákona se chovatelem rozumí
každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo
drží, anebo je pověřen se o ně za úplatu či
bezúplatně starat, a to i na dobu přechodnou.
1. Jste svědkem týrání zvířat?
Pokud je nutný okamžitý zásah, volejte městskou policii – tel: 556 725 111,
776 775 156 nebo je také možné problém
oznámit na MÚ Příbor, odbor ŽP. Při
oznámení je nutno uvést podrobný popis
případu, své jméno a adresu, jméno a bydliště osoby, která se týrání dopustila, jména
a adresy svědků (pokud jsou známi a jsou
ochotni vzniklý problém dosvědčit).
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Projednávání přestupků a správních
deliktů na úseku ochrany zvířat proti týrání přísluší obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městskému úřadu
v Kopřivnici, odd. životního prostředí
a zemědělství.
2. Co dělat, když naleznete poraněné či
jinak handicapované volně žijící zvíře?
Nikdy se nedotýkejte mrtvých či neobvykle se chovajících zvířat. Pokud
najdete opuštěné zdravé mládě savce či
ptáka, ponechte je na místě a nedotýkejte se jej. Přes váš dobrý úmysl mu pomoci, byste mu naopak mohli uškodit.
Rodiče mláďata opouštějí např. při hledání potravy.
Odchov mláděte živočicha v zajetí je
velmi náročný a jeho návrat do přírody
problematický. V případě zřejmého poranění živočicha se obraťte na:
- Záchrannou stanici pro handicapované živočichy, 742 54 Bartošovice na
Moravě, tel. : 556 758 675
- MÚ oddělení ŽP
3. Máte obavy z včelího roje nebo hnízda
vos?
Volejte prosím:
- hasiče – tel.: 150
- místně příslušný včelařský svaz,
tel. 737 275057
MÚ Příbor, stavební úřad – odd. životního prostředí uvítá vaše připomínky, postřehy a náměty k uvedenému tématu.

OSVOBOZENÍ PŘÍBORA V R. 1945
Josef Jaluška, účastník domácího odboje - pokračování z březnového čísla
Poslední německá protiofenziva byla zahájena 16. 12. 1944 v jihovýchodní Belgii.
Této bitvy v Ardenách se zúčastnilo 24 německých divizí, z toho 10 tankových a mnoho výsadkářů. Cílem této operace bylo
porazit západní spojence a pak německá
vojska přesunout proti postupující sovětské
armádě z východu. Němci pronikli až 80 km
a měli potíže se zásobováním pohonnými
hmotami. O intenzitě bojů svědčí i vysoké
ztráty za 10 dnů bojů. Američané 8 477 padlých a 46 170 raněných. Němci 10 749 padlých a 34 439 raněných.
Poslední operace na východní frontě
byla operace Pražská, která následovala
po mohutné operaci Berlínské a před ní
byla operace Ostravská, která nás bude
zajímat nejvíce. Trvala dva měsíce. Těžké
boje byly při zdolávání opevnění vybudovaného námi před válkou pro obranu.
Na Ostravu nebylo útočeno čelně, ale obchvatem a tím nebyl zničen průmysl. Této
operace se zúčastnili i naši tankisté, kteří
měli velké ztráty. Pozemní jednotky podporovala i 1. čs letecká smíšená divize. Její
bitevníci za ochrany stihačů na La 5 ostřelovali a bombardovali ustupující německé
kolony od Rychaltic po Příbor. Hájov byl
zachráněn špatným počasím. Při ústupu se
v obci nahromadilo značné množství bojové techniky Němců a naše bitevní letectvo nemohlo působit. Útok na Prahu měl
provádět od Drážďan 1. ukrajinský front,
od Brna měl útočit 2. ukrajinský front a 4.
ukrajinský front útočil přes Ostrava na
Olomouc. V tomto uskupení byl též 1. čs.
armádní sbor v Sovětském svazu, 1. čs. samostatná tanková brigáda a 1. čs. smíšená
divize letecká. Gen. Jeremenko rozhodl
na Olomouc útočit přes Frýdlant n. O. na
Přerov a 38. armáda gen. plk, Moskalenka
útočila na Olomouc přes Fulnek.
Fašisté před ústupem zničili mosty
železniční a mosty přes řeku Odru a její přítok. Na Příbor postupoval Grečko
od Palkovic. Butovice byly osvobozeny 2.
května obchvatem a tím zachráněna vagonka ve Studénce. Již 30. dubna byly těžké boje o Bílovec, který byl značně zničen.
Nejtěžší boje byly o Fulnek, který začal být
ostřelován dělostřelectvem též 30. dubna
a až 5. května byl osvobozen. Fulnek bránilo silné maďarské dělostřelectvo. Většina
města byla zničena požárem, který trval až
do 12. května. Přes říčku Sedlničku Němci
zničili 7 mostů a Sedlnice byly osvobozeny 6. května. Boj o Kateřinice a Trnávku
trval od 2. do 5. května. Sovětský útok od
Rychaltic byl dvakráte odražen silnou dělostřeleckou obranou, postup byl možný až

po zničení věže kostela a kapličky sloužící
za pozorovatelnu, odkud byla řízena dělostřelecká palba.
Přípravy na obranu Příboru byly zahájeny již v lednu 1945. Řídil ji starší generál.
Na všech přístupech se stavěly protitankové příkopy. Okolo města se kopaly okopy
pro střelbu z pancéřových pěstí a kulometů. Protiletecká obrana byla rozmístěna
na starém hřbitově a okolí. Dělostřelectvo
bylo rozmístěno na zahradách a v okolí
dnešního zdravotního střediska a jižně od
silnice na Nový Jičín. Hlavním opěrným
bodem byla Hončova hůrka s kulometnými hnízdy a zamaskovanou pozorovatelnou. Velitelství bylo na statku Bohuslava
Michného v Klokočově čp. 64. V celém
prostoru byla vytýčena místa pro kladení
protitankových a protipěchotních min.
Příbor měl být hájeným městem s pevnou obranou. Farní kostel měl sloužit jako
opevnění. Byly časté přelety sovětských
letadel a 3. 5. zaútočilo sovětské letadlo na
transport pod starým hřbitovem. Sovětům
se podařil rychlý postup z Frenštátu na
Rožnov a na Valašské Meziříčí. Rudá armáda obešla Štramberk a tím zachránila Tatru
Kopřivnice před zničením. V Mořkově
kladli Němci dočasný odpor. Postupem na
křídlech hrozilo Němcům obklíčení v Příboře a upustili od záměru „pevné obrany“.
Sovětské dělostřelectvo město Příbor šetřilo a granáty dopadaly jen ojediněle jako
rušící palba. V pátek 4. 5. Němci zapálili stodolu Fr. Michla čp. 526 a probíhaly
boje o Hájov. V sobotu 5. 5. byl proveden
před Klokočovem průzkum tankem. Večer
v 21. 30 hod. pronikla sovětská hlídka od
Osičiny do domu čp. 185 Jana Jařabáče
v Klokočově. V noci byla sovětským dělostřelectvem ostřelována silnice na Ostravu
a německé dělostřelectvo. Po půlnoci začal
ústup Němců od Hončovy hůrky k Příboru. Z obavy před obklíčením se někteří
snažili i získat civilní oděv. Dvacet minut
po půlnoci byl zničen železobetonový klokočovský most. Němci jej podminovali
a odpálení provedl příborský Němec Bajer
/ordner/, který se k ránu před příchodem
fronty sám oběsil. Současně byl po půlnoci
zapálen dřevěný most u nádraží a Katolický
dům. Vypravuje se, že Josef Jeřábek, továrník topič, bydlící ve Vésce čp. 43 chtěl most
zachránit před vyhozením, vyšel z domu,
ale cestou byl zasažen střepinou granátu
a do 24 hodin zemřel na zranění.
Sovětští vojáci pronikali od Osičiny
a Hájku, objevili se hromadně v Klokočově
6. května před 5. hodinou ranní, přebrodili Lubinu nad klokočovským splavem
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a postupovali k městu. Současně pronikly
k Příboru jednotky od Hájova a Rychaltic
a přebrodily Lubinu výše proti proudu.
Kozáci na koních vyzbrojeni samopaly
prováděli průzkum řečiště Lubiny a hledali
vhodné brody přes řeku pro techniku.
Počátkem roku 1945 zřídili Němci polní
letiště u Albrechtiček směrem na Harty. Před
ústupem je spirálovitě poorali. V době bojů
o Ostravu zde sověti prováděli intenzivní
letecký průzkum. Po osvobození bylo letiště
upraveno a proveden na ně přesun našich
letců. Později se přesunuli na letiště Kbely
u Prahy. Z Příbora se sovětské jednotky přiblížily k Novému Jičínu společně s jednotkami od Štramberka a Rybího. Němci i Nový
Jičín se připravovali na pevnou obranu /bráněné město/. Část Němců utekla před frontou a zbývající občané i Němci se shromáždili na náměstí a bouřlivě žádali německého
velitele a starostu Schollicha, aby město bylo
prohlášeno za otevřené. Rudá armáda však
město obešla obchvatem a německou obranu znemožnila.
Již v dubnu se ve městě shromáždili vlasovci v počtu 80 mužů. Jiný pramen udává
celkem 100 mužů. Nepodléhali vojenskému velení a samostatně se v předstihu před
blížící se frontou přesouvali k Novému
Jičínu. Z uvedeného je zřejmé, že podléhali
přímo úřadovnám gestapa a byli určeni na
protipartyzánskou činnost. Jejich činnost
byla různá. Hlavní byl průzkum protipartyzánského zaměření, vydávali se za zběhnuté sovětské zajatce, vydávali se za partyzány, vyhledávali zdejší občany, kteří byli
ochotni spolupracovat s domácím odbojem
a později pak byli likvidováni. Terorizovali
obyvatele samot a obcí v podhůří, když se
vydávali za partyzány a tím vnášeli odpor
k partyzánům. Pravděpodobně zatkli i radistu – parašutistu z Londýna vysazeného
na Lysou horu.
Jejich určení bylo rozmanité. Gestapo
zorganizovalo i vlastní partyzánskou skupinu z vlasovců a našich spolupracovníků
gestapa, která se pohybovala po Beskydech.
Měla vlastenecký název „Jirásek. “ Byla
odhalena partyzánskou kontrarozvědkou
a zlikvidována po velkých ztrátách.
Za bojů o Příbor přišli o život 4 obyvatelé: Božena Veselková, Jan Juřena, Žofie
Panáčová a Josef Jeřábek. Při osvobozování
Příbora padlo 12 rudoarmějců, pohřbeni byli 8. 5. u kostela sv. Valentýna a na
podzim převezeni na společný hřbitov do
Frýdku. Velitelem osvobozeného Příbora
se stal kpt. Plotňov.
Příbor byl osvobozen, ale našim rodákům boj neskončil. Naši odbojáři byli

začleněni do „úderných rot“ v rámci 2. čs.
partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova,
která operovala v Beskydech a okolí. Proti
nim fašisté podnikli generální razii s 12 tisíci vojáky a třemi tisíci podpůrných vojáků. Byla to polní policie, protipartyzánské
prapory, prapory Rakušanů, dva prapory
vlasovců na severu a pluk z jihu, jednotky
zvláštního určení aj. Tato akce měla název
TETŘEV a byla zahájena 16. 11. 1944 a po
týdny poutala tyto síly, které nemohly být
použity na frontě. Akce skončila neúspěchem, poněvadž partyzáni se v čas rozptýlili do okolí a působili v Chřibech, západně
od Prostějova, v Odrách a u Čadce, kde
přepadli úřadovnu gestapa a v ukořistěných dokumentech byl i seznam agentů
gestapa. Tak přečkali zimu a vraceli se
opět do Beskyd. Tak „Tománkovci“ jsou
počátkem května nad Rožnovem a Zubří
a partyzánský oddíl OLGA operuje v rošicko-buchlovských lesích. Velitelem byl
Ušakov a z příborských Ignác Panáč, Vilém
Tabášek, Ondřej Telička a Irena Veselková,
která byla zastřelena počátkem května
1945 v Lukovečku u Zlína. Činnost dalších
našich odbojářů by si zasloužil samostatný
článek a pojednání. Je naší povinností, aby
jejich činy nebyly zapomenuty a vešly v paměť mladé generaci, což je nyní aktuální.
Koncem války se Morava, hlavně
Beskydy a Českomoravská vysočina, stala
zájmem spojeneckých armád východu i západu. Zde se prováděl průzkum operační
i strategický.
Mezi úspěchy domácího odboje patří
zničení skladu leteckého benzinu u Bedihoště, zapálení 4 cisteren leteckého
benzinu na nádraží ve Vrbátkách určeného pro stihače na letišti Prostějov a pro
dopravní letouny na letišti Stichovice.
Dále 36. února oddíl OLGA vypustil 28
železničních cisteren pohonných hmot
v Morkovicích. Ustupující německé jednotky v tomto směru jich měly nedostatek.
Následují další akce. Ke zpravodajským
paraskupinám vyslaným na východní
Moravu na jaře 1944 patří hlavně skupiny
„CLAY“, „CARBON“ a „POTASH“. Byly
vyslány z Londýna. V září pak seskakuje
na východní svahy Lysé hory paraskupina
„WOLFRAM“. Silný orografický vítr je rozptýlil do okolí Slavíče. Velitel Otisk zůstal
viset na stromech, Bierský ztratil nožní
pytel a radista Svoboda byl zatčen vlasovci i s radiostanicí. Tamější rodák Řezníček
a Černota zajišťovali průzkum. Nejblíže
k nám byl v červnu 1944 shozen americký parašutista na Červený kámen nad
Kopřivnicí. Pro jeho podporu byl zatčen
a vězněn v koncentračním táboře v Breslau Milan Vaněk z Lichnova. Tamní zrádce konfident gestapa Mléčka byl popraven

19.3.1947. Gestapo úspěšně školilo a organizovalo tzv. „V-many“. Největším a nejúspěšnějším zrádcem v Beskydech byl agent
gestapa Dvořák. Vzpomeňme několika
výsadků z východu. Již v březnu 1943 byli
na Javorník vysazeni plk. Severjach, dva
vojíni a radistka. Měli bunkr na „Stašku“
a později na Podolánkách a další místa.
Na Javořinku 7. 10. 1944 seskakuje skupina kpt. Niščimenka, dále seskoky a shozy na Smrk, Kněhyni a 28. 9. 1944 M. J.
Saveljev na kótu 1053 seskakuje 21. 1. 1945
A. Garnický. Jedna paraskupina přešla
z Polska a do Beskyd přešel J. Ušiak /kpt/,
vysazený 21. 8. 1944 jv. Martina ve Velké
Fatře a rozrostl se v brigádu.
S partyzánskou činností se setkáváme již v minulosti. V Číně a Rusku v r.
1812 v Alpách a hlavně v Pyrenejích
proti Napolenovi. Za druhé světové války Jugoslávie, Řecko, Francie i Itálie, na
Krymu, Bělorusko, Polsko aj. U nás skupina Tománka měla 14 členů a zrádce k nim
nepronikl. Ostatní skupiny, oddíly i brigáda byli stále v pohybu a stále se rozptylovali a spojovali, což bylo nutné na přežití
a úspěchy.
Dostáváme se k různým povstáním.
Většina povstání byla zahájena předčasně, nebyla koordinace s frontou a špatný
odhad možností postupujících a obrany
Němců. Tak Varšavské povstání bylo předčasné o mnoho týdnů. Přerovské povstání,
i když přineslo klady, bylo předčasné o 4
dny, v Plzni předčasné o 2 dny, taktéž v Praze. To je pohled pouze pro spojení s frontou. Jiný pohled je dozrálá situace a řešení
„menší zlo“. Tak například dva oddíly po
150 mužích osvobodily Vizovice, bitva
trvala 4 dny až do 3. 5. do spojení s frontou. Partyzáni z „OLGY“ již 30. 4. osvobodili Salaš a další vesnice a 2. 5. Velehrad.
Od 4. 5. bojovali o Vsetín až do příchodu
části jednotek 1. čs. armádního sboru, které
postupovaly přes severozápadní Slovensko.
Pak došlo ke kontaktu i s rumunskými
vojsky postupujícími z jižního Slovenska.
Mnoho povstání bylo též v Čechách.
Ani konec druhé světové války nebyl
jednoduchý. Text kapitulace Německa
byl připravován na zámku ve Francii 7. 5.
1945. Dne 8. 5. nedošlo k podpisu. Až 9.
5. 1945 v 00. 45 hodin došlo k podepsání
bezpodmínečné kapitulace Německa před
všemi spojenci a kapitulace se týkala všech
sil na zemi, na moři i ve vzduchu a všech
sil pod německým velením. Ukončení válečných operací mělo být 9. 5. v 06. 00 hod.
ráno. Ale německá vojska se nevzdávala.
V poledních hodinách 9. 5. začal dvouhodinový boj u Fulneku v lesích proti
početnému maďarskému dělostřelectvu,
německým jednotkám a mohutné němec-
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ké dobře vyzbrojené „domobraně“. Dne
10. 5. sovětská armáda v bojích postoupila
o 70 km a osvobodila Třešť, Telč, Kamenici
n. L. , Pacov a Tábor. Dne 11. a 12. 5. probíhaly kruté boje v prostoru Slivice Milín,
kde bylo zajato 6 000 Němců a vlasovců,
ukořistěno 2 000 ks bojové techniky. Na
Rožmitálsku bylo pak zajato 17 000 vojáků s technikou. Při těchto akcích zahynulo
i 23 našich odbojářů.
Odbojáři i zde slavili úspěchy. Byl přepaden štáb vyšší jednotky tamní německé
armády a zajat gen. Roth a Reimann. Byl
zajat celý štáb vlasovců, gen. Truchin (náčelník štábu) a gen. Šapovalov a Bojarskij.
Gen. Vlasovovi se podařilo uprchnout
do amerického zajetí, ale byl dle úmluvy
vrácen. Mnoho odbojářů se přepočítalo
a představovali si konec války jinak. Hlavně
pamětníci první světové války předpokládali, že německá armáda vykrvácí na
frontách a k nám ustoupí oslabené zbytky
Němců. Opak byl pravdou. Na jaře 1945
bojovalo proti sovětské armádě 185 divizí
a 21 brigád – 2 800 tanků fašistické armády
(tj. 62%). Na západní frontě a v Itálii 103
divizí a 7 brigád (tj. 33%).
Sověti do prostoru předpokládaných posledních bojů provedli 10 výsadků s počtem
96 výsadkářů. Z Anglie byl již do tohoto prostoru v roce 1944 vysazen Chalk (Bednařík
+ 3). V roce 1942 skupina Intrasitive (Kindl
+ 4) a skupina Tin (Cupal + 2). Všechny
skončily tragicky. Velitel tamní německé
obrany gen. SS K. von Pückler před zajetím
skončil sebevraždou.
Ještě pohled zpět, jaká byla situace
koncem dubna 1945 v prostoru Moravy
a Čech. V tomto prostoru byly aktivizovány „zápolní a týlové svazky a jednotky“.
Z vojsk SS to bylo 60 000 mužů bezpečnostních sil, 16 000 mužů pořádkové policie a okolo 120 000 mužů domobrany.
Dále protipartyzánské prapory a prapory
Rakušanů i pluk a prapory Vlasovců. Do
našeho prostoru ustoupily divize a jednotky skupin armád „Süd“ a „Mitte“ a samostatná tanková divize SS „Viking“, která na
východní frontě hlídala slovenské vojáky.
Celkem tu bylo soustředěno jeden a půl
milionu vojáků a 2 500 tanků. Všemu velel
gen. polní maršál F. Schörner a gen. zbraní SS K. von Pückler. Za tohoto nahuštění
vojsk byl odboj domácí a činnost partyzánů složitá a vyžadovala pohyblivou taktiku.
Skutečný konec války v Evropě byl až 15.
května, kdy jugoslávská armáda obklíčila
na jugoslávsko–rakouském pomezí a po
tuhých bojích zničila fašistické jednotky
z Chorvatska, Albánie, z Kosova i zbytky
Maďarů. Jugoslávští partyzáni od r. 1941
poutali desítky fašistických divizí, které
utrpěly ztráty skoro půl milionů mužů.

OZNÁMENÍ
Technické služby města Příbora oznamují, že budou přistavovat občanům zapojeným do systému města velkoobjemové kontejnery
na ukládání netradičního (nikoliv komunálního) velkoobjemového odpadu z domácností, a to v následujících lokalitách a termínech:
Od 18. dubna 2005 do 28. dubna 2005 ve městě Příboře v době od 15. oo do 18. oo hodin.
Na Hájově, Prchalově a v Příboře ( Paseky u Jurečky ) v sobotu 23. dubna 2005 v době
od 9. oo do 11. oo hodin dle harmnonogramu svozu.

HARMONOGRAM SVOZU VOK - JARO 2005
datum
18. dubna 2005
pondělí
19. dubna 2005
úterý
20. dubna 2005
středa
21. dubna 2005
čtvrtek
22. dubna 2005
pátek
23. dubna 2005
sobota
25. dubna 2005
pondělí
26. dubna 2005
úterý
27. dubna 2005
středa
28. dubna 2005
čtvrtek

hodina
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
9. oo-11. oo
9. oo-11. oo
9. oo-11. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo
15. oo-18. oo

stanoviště
Jiráskova x Šafaříkova
Švermova x Dukelská
Šmeralova x Gagarinova
Okružní u separ. nádob
Tyršova x Svat. Čecha
Jičínská x sídliště
Lidická - u Kat. domu
Masarykova x Hřbitovní
Oáza - u veř. WC
Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy
Na Valše u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova
Hájov u restaurace
Prchalov u obchodu
Příbor - Paseky u Jurečky
Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x Za Vodou
Wolkerova x u trati
Komenského pod letadlem
J. V. Choráze za obchodem
Vrchlického u hřiště
Dr. Čejky x Myslbekova kotelna
Myslbekova x U Čecha
9. května x brána bývalé TATRY
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká

DEN ŽEN 8. BŘEZNA
Ke dni žen, 8. března, uspořádalo město koncert, na který měly ženy volný vstup. Květinou je přivítal předseda kulturní komise
MUDr. M. Jurečka, pozdravil místostarosta RSDr. Mgr. S. Janota a pak se bavily na koncertu Tamburašského souboru Brač ze Studénky.
Foto: Ing. J. Kavan
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PŘEHLED TERMÍNŮ UTKÁNÍ DRUŽSTEV BASKETBALOVÉHO KLUBU
pá 15. 4. 20, 00
so 16. 4.
10, 00
12, 00
9, 00
11, 00
ne 17. 4.
so 23. 4.
10, 00
11, 30
ne 24. 4.
so 30. 4.

pá 6. 5.

20, 00

SOP muži 51
ŽL ml. žákyně F2
OP ml. dorostenky 151
OP ml. dorostenky 152
OP star. dorostenci 101
OP star. dorostenci 102
ŽL ml. žákyně F2
ŽL st. žákyně F2
OP nejml. minižákyně 55
OP nejml. minižákyně 56
ŽL st. žákyně F2
OP star. dorostenci 107
OP star. dorostenci 108
OP ml. dorostenky 169
OP ml. dorostenky 170
SOP muži 54

BK Příbor - Frenštát
SBŠ Ova žkyst A - BK Příbor
SBŠ Ova žkyst A - BK Příbor
Příbor - Přerov
Příbor - Přerov
BK Příbor - Kroměříž
BK Příbor - Kroměříž
N. Jičín - Příbor
N. Jičín - Příbor
Přerov žkyst B - BK Příbor
Přerov žkyst B - BK Příbor
Rožnov - Příbor

Město Příbor

zve na prvomájový koncert
Dechového orchestru mladých Příbor

1.5.2005

V amfiteátru
městského parku

v 10.00 hodin

Starosta města Příbora
vás zve na

Oslavy 60. výročí
osvobození města Příbora
Program na náměstí S. Freuda
Od 16. 30 hudební vystoupení
17. 00 slavnostní zahájení
17. 15 položení květin u pamětní
desky osvoboditelům na budově radnice

Máte soukromý archiv fotografií?
Městský úřad Příbor prosí obyvatele města,
kteří uchovali příborské fotografie z období
skončení války v roce 1945, aby tyto snímky
laskavě přinesli do městského informačního
centra v budově MÚ. Fotografie budou
naskenovány a obratem vráceny majiteli.
Ze zajímavých snímků bude uspořádána výstava k výročí osvobození města. Městský úřad
děkuje všem, kteří na tuto výzvu zareagují.

Vážení čtenáři i dopisovatelé Měsíčníku

ZMĚNA!
Od příštího čísla bude Měsíčník města Příbora
vycházet vždy k prvnímu
pracovnímu dni měsíce. Proto termín dodání
příspěvků posunujeme na pracovní den
nejbližší 20. dnu každého měsíce. Vítáme
příspěvky v elektronické podobě na adresách
podolska@pribor-mesto. cz,
mic@pribor-mesto. cz,
na disketách nebo psané texty na MIC.

NEZAPOMEŇTE

– příští redakční uzávěrka je 20. dubna!
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SWINGOVÝ ORCHESTR B. PUKOVCE
se svými sólisty vás zve na
JARNÍ KONCERT pod názvem

„MELODIE, KTERÉ NESTÁRNOU“

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC DUBEN 2005
4. 4. v pondělí v 18. 00 a ve 20. 00 hodin
ŽRALOK V HLAVĚ

Koná se 30.4.2005 ve velkém sále Katolického domu od 20.00 hod.
Program sestavil a řídí Zdeněk Pukovec.
Programem provází Pavel Handl.
Vstupné 80,- Kč
Předprodej v MIC Příbor od 18.4.2005.
Tel. : 556 455 442, 556 455 444

Dojemné a pozitivní drama ČR, 75 min.,
přístupný.

SVÁTEK MATEK

6. 4. ve středu v 18. 00 a ve 20. 00 hodin

MěO KDU - ČSL Příbor zve občany, hlavně maminky a babičky
k oslavě Svátku matek

v sobotu 7. 5. 2005 v 15. 00 hod.
ve velkém sále Katolického domu Příbor.
Zveme k hojné účasti.

Každý máme svého žraloka – v hlavě. Hlavní
role O.Kaiser, J.Krausová, J.Lábus.
Celý film se natáčí v bytě O.Kaisera a před
jeho domem.

ZAHULÍME, UVIDÍME
Komedie USA, Kanada, Německo, 88 min.,
č. titl., př. 15 let.
Harold a Kumar zažijí nejbláznivější noc
svého života v této svižné a originální teenagerské komedii. Jejich putování je plné nejpodivnějších setkání a nejbláznivějších událostí. Prostě společná oslava konce pracovního týdne.
11. 4. v pondělí v 18. 00 a ve 20. 10 hod

Refektář muzea v Příboře uvádí

KRÁSY ČÍNY, NÁSTĚNNÉ KOBERCE, GOBLÉNY
Termín: 28. 4. – 19. 6. 2005

Výstava fotografií a nástěnných koberečků. Výstava se pořádá ve spolupráci
s Velvyslanectvím Čínské lidové republiky.

Nový sál muzea v Příboře
Termín: 20. 4 – 10. 7. 2005
Název: Šachohrátky Pavla Klose. Vyřezávané šachovnice s figurkami.
Keramika Kateřiny Heinikové
Šachohrátky a dekorační artefakty Pavla Klose, užitková
a umělecká keramika Kateřiny Heinikové.
Vernisáže obou výstav jsou vždy v 17. 00 hod.

PRODEJNÍ VÝSTAVA ZAHRADNÍ TECHNIKY
NEDĚLE 1. KVĚTNA 2005 městské koupaliště Příbor

•
•
•
•
•
•
•

skalničky, sazeničky, okrasné a balkonové květiny - fa DYMAD Studénka
zahradní a zemědělská technika Vari, Honda – BG Technik Ostrava
doplňky do skalek, zahrad a parku – květinářství Hirešová Příbor
nářadí do dílny i na zahradu - železářství Šindler Příbor
prezentace nových vozidel HYUNDAY - Hyunday Nový Jičín
kotlíkové guláše, jídla na roštu – fa KOTANYI s. r. o
ostatní drobní prodejci
Začátek výstavy je v 9.00 hod. VSTUPNÉ se neplatí !
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LOVCI POKLADŮ
Dobrodružný film USA, 130 min., č. titl.,
přístupný.
Aby rozluštil kód, musel porušit všechna pravidla. V hlavní roli N.Cage
D.Kruger…
12. 4. ve středu v 18. 00 a ve 20. 00 hodin
BLADE: TRINITY
Thriller – horor USA, 114 min., č. titl., př.12 let.
Dlouhé roky bojoval Blade ve stínu noci
proti upírskému podsvětí, aniž by okolní
svět o probíhající brutální válce cokoliv věděl. Když se dostal do křížku s FBI, musel
vystoupit ze stínu na denní světlo, kde spojí
své síly s klanem lidských lovců upírů…
18. 4. v pondělí v 18. 00 hodin
FANTOM OPERY
Muzikál USA, UK, 143 min. , č. titl. , př. 12 let.
„Láska, která neumírá, hudba, která je věčná.“ Hlas ji volá. Jen učitelka baletu ví, že
Christinin tajemný „anděl hudby“ je vlastně Fantom, znetvořený hudební génius, jenž
obchází divadelními katakombami a děsí
členy souboru.

PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC DUBEN 2005
20. 4. ve středu v 18. 00 a ve 20. 00 hodin
KAMEŇÁK 3
ČR, 101 min., př. 12let

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e-mail: ddmluna@quick.cz
internet:
http://web.quick.cz/ddmluna
internet:
http://web.quick.cz/ddmluna
e- mail: ddmluna@quick.cz

� Dukelská 1346, 742 58 P�íbor � 556 725 029 � 736 673 012

PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ PO�ADY
STOLNÍ TENIS

Repríza třetího filmu z řady Kameňák. Nyní
o čem? No o fotbale. „No prostě po třetí
v Kameňákově.“

POND�LÍ až PÁTEK
15:00 – 17:00
Vstup zdarma.

25. 4. v pondělí v 18. 00 a ve 20. 00 hod

�TVRTEK
PÁTEK

KERAMIKA

SKŘÍTEK
ČR, komedie – groteska, 100 min., př. 12 let.
Režie Tomáš Vorel. Hrají B. Polívka,
E. Holubová, T. Hanák, J. Macháček a
I. Chýlková.
Vážná situace známé rodiny z filmu Cesta
z města je zesměšňována skřítkem, který vše
obrací v absurditu a humor. Otec B. Polívka
na výchovu dětí nestačí – zamiloval se do
mladé řeznice, matka E. Holubová kuje pomstu, ale je tu skřítek, který vše zamotá.

ČR, komedie, 100 min., př. bez omezení
Hrají J. Bartoška, Z. Bydžovská, I. Trojan a
K. Heřmánek.
„Když zastřelíme všechny, tak to dobře
dopadne. “ Komediální love story o různých podobách lásky. Trojnásobný držitel Českého lva Ivan Trojan v nové komedii
kultovního scénáristy a režiséra P. Zelenky
(Samotáři, Knoflíkáři, Rok Ďábla).
MŠ: 4. 4. v pondělí v 9. 30 hodin

16:30 – 18:30
keramická dílna v DDM LUNA
16:00 – 18:00
keramická dílna v DDM LUNA
Vstupné: d�ti 30 K�/hod, dosp�lí 40 K�/hod.
Pro �leny keramického kroužku sleva 10 K�/hod!

POZOROVÁNÍ VE�ERNÍ OBLOHY

POND�LÍ
Vstupné: 10 K�

20:30 – 22:30
hv�zdárna na ul. Ji�ínské
Informace na tel. 556 725 029 nebo 737 311 810.
Pro �leny Astronomického klubu LUNA vstup zdarma!

HRÁTKY S PO�ÍTA�I

�TVRTEK
PÁTEK

15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
Vstupné: 15 K�,

u�ebna v DDM LUNA
u�ebna v DDM LUNA

INTERNET PRO VE�EJNOST

�TVRTEK
PÁTEK

15:00 – 18:00
u�ebna v DDM LUNA
15:00 – 20:00
u�ebna v DDM LUNA
Vstupné: d�ti 20 K�/hod, dosp�lí 30 K�/hod.

DUBEN 2005

27. 4. ve středu v 18. 00 a ve 20. 00 hodin
PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ

v DDM LUNA

1.-2.4.

pátek
18:00
DDM LUNA

10.4.
ned�le

sraz v 9:00
T�LOCVI�NA
Npor.Loma

15.4.
pátek

16:00
DDM LUNA

SOUST�ED�NÍ KPM „TORA“
Akce pro �leny modelá�ského kroužku.

Informace: J. Lupíková

O POHÁR DDM LUNA P�ÍBOR
Sportovní turnaj ve florbalu v mladší kategorii
Akce pro kluby, kroužky florbalu

Informace: J. Lupíková

Výtvarná dílna

MALOVÁNÍ KV�TINÁ�� dekupaž

UKRADENÉ SLUCHÁTKO

Akce pro ve�ejnost
S sebou: kv�tiná�e
Vstupné: 20 K� ( v cen� ubrousky, lepidlo )

Zveme i rodiče s dětmi !!!

K.Bukovjanová

PŘIPRAVUJEME:
NENÁVIST
KOUSEK NEBE
RUKOJMÍ
LETEC
KREV ZMIZELÉHO
ROMÁN PRO ŽENY
SVĚTOVEJ POLICAJT
Rezervace místenek a vstupenek je možná
na tel.: 556 725182 ved. 556 725200 kino
556 722101 pokladní
Využijte promítání reklamy v našem kině:
150, -Kč za měsíc.
Využijte pronájem kinosálu k různým
akcím: 20, -Kč na hodinu.

16.4
sobota

9 :0 0
DDM LUNA

Informace:

KRAJSKÝ P�EBOR v plast.
modelá�ství

žákovská postupová sout�ž
kategorie: letadla, bojová technika, diorama
Akce pro žáky KPM v kraji

Informace: L. Nenutilová

17.4.
ned�le

sraz v 9:00
T�LOCVI�NA

O POHÁR DDM LUNA P�ÍBOR
Sportovní turnaj ve florbalu ve starší kategorii
Akce pro kluby, kroužky florbalu

Informace: J. Lupíková

Npor.Loma

27.4.
st�eda

TURNAJ VE VOLEJBALU
Akce pro žáky 8. t�ídy.

13:00
DDM LUNA

30.4.
sobota

07:00
KATE�INICE

Informace: J. Lupíková

RYBÁ�SKÉ ZÁVODY

Měsíčník města Příbora 14

pro �leny rybá�ských kroužk�.

Informace: J. Lupíková
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Chevrolet
Kalos
• posilovaã ﬁízení
• elektrické otevírání pﬁedních oken
• tﬁíletá asistence
• autorádio zdarma
+ 4 reproduktory
• centrální zamykání
• záruka 3 roky nebo 100 000 km
• dûlená zadní sedadla
• nárazníky v barvû vozu

Chevrolet Kalos také
v tﬁídveﬁové verzi
od 209 900 Kã

Chevrolet Kalos 5dv. od 217 500 Kã

Auto Horeãka, autorizovan˘ prodejce

742 53 Kunín 444 u Nového Jiãína,
tel. 556 749 251, 556 749 414, 608 040 421
e-mail: info@auto-horecka.cz,
www.auto-horecka.cz

Kalos jiÏ od 209 900 Kã - to v‰ak není v‰e, co mÛÏete získat. Pﬁíjemnû Vás také pﬁekvapí skuteãnû prostorn˘ interier a vynikající jízdní vlastnosti. I ovládání vozu je tak
snadné, jako by bylo va‰í prodlouÏenou rukou. K nabízen˘m modelÛm si mÛÏete vybrat 1,2 l nebo 1,4 l motor
sportovního ladûní. Navíc získáte záruku tﬁi roky nebo
100 000 km. Tak neváhejte a poÏádejte o zku‰ební jízdu
u Va‰eho dealera Chevrolet Auto Horeãka.

František Šubrt
kovomontáže

GLOBAL Technik s. r. o.
Hledáme pracovníky na obsazení pozic
Technik elektro:
Požadavky: ÚSO nebo VŠ elektro
znalost programování řídících systémů
organizační schopnosti
umění jednat s lidmi
řidičský průkaz sk. B
znalost AJ nebo NJ výhodou
Strojní konstruktér:
Požadavky: ÚSO nebo VŠ strojní
znalost konstrukce 2D a 3D (nejl. Solid Edge v16)
organizační schopnosti
umění jednat s lidmi
řidičský průkaz sk. B
znalost AJ nebo NJ výhodou
Strojní zámečník:
Požadavky: SO nebo ÚSO strojírenského zaměření
všeobecné znalosti z oblasti opracování kovů
svářečský průkaz - základní kurz ZG1 a ZE1
Pro bližší informace nás kontaktujte
Kontaktní osoba: Michal Šubrt
GLOBAL Technik s. r. o. , Vítkovská 539/21, 742 35 Odry
tel. 556 730 585, fax. 556 713 099, mob. 603 495 792
www. globaltechnik. cz michal. subrt@globaltechnik. cz

Hledáme pracovníky na obsazení pozic
Topenář, instalatér:
Požadavky:
SO, vyučen v oboru
znalost svařování oceli, Cu, plastu
spolehlivost a flexibilita
možnost práce po celé ČR
řidičský průkaz sk. B
Strojní zámečník:
Požadavky:
SO nebo ÚSO strojírenského zaměření
všeobecné znalosti z oblasti opracování kovů
svářečský průkaz - základní kurz ZG1 a ZE1
Pro bližší informace nás kontaktujte
Kontaktní osoba: Michal Šubrt
František Šubrt - kovomontaže,
Vítkovská 539/21, 742 35 Odry
tel. 556 730 585, fax. 556 713 099, mob. 603 495 792
michal. subrt@kovomontaze. cz
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JEDNOTA, s.d. v Novém Jièínì
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jièín
VÝHODNÝ NÁKUP od 23.3. – 12.4.2005
79,90
10,90
14,90
129,00
7,20
8,90

* Tuzemák 40 % 0,5 l
* Špagety, vlasové nudle vaječné 500 g
* Smetana ke šlehání 31% 215 g KUNÍN
* Herkules 1 kg
* Velkopopovický Kozel 10% sv. 0,5 l sklo
* Korunní perlivá, neperlivá 1,5 l PET

89,00
15,00
19,20
164,00
8,90
12,00

do vyprodání zásob

zakoupíte ve všech našich prodejnách
kompletní nabídku akčního zboží naleznete na www. jednota-nj. cz

Oddíl aerobiku TJ Příbor pořádá v tělocvičně
na ulici Štramberské

15. dubna 2005 (pátek)

KUPUJETE, STAVÍTE,
REKONSTRUUJETE

JARNÍ AEROBIKOVOU
PÁRTY
na kterou vás zve místní proﬁ cvičitelka:

rodinný dům nebo byt
Českomoravská stavební
spořitelna

Tereza Sattková

výhodné úvěry a meziúvěry od 4, 3 %, akontace od 0 %

licence „A“ IFAA

účastnice „NIKE“ kongresu aerobiku ve Švédsku 2005

Oblečení sponzoruje f. MONISTILE
Program: Novinky ze Švédska
18:00 - 19:15 DANCE AEROBIC - taneční aerobik
19:45 - 20:45 BODY IMAGE - novinka v posilování
Cena: 130,-Kč
110,-Kč
platba předem
70,-Kč
jednotlivé hodiny
Kontakt:

Sattková Drahomíra
Štramberská 1360
742 58 Příbor
Telefon: 556 722 528 (po 21hod.)
mobil: 606 932 447 - Tereza

Pro děti do 18 let 50% sleva na poplatek za
uzavření smlouvy
Nabízíme:
- penzijní připojištění ČSOB
Progres, Stabilita
- podílové fondy
- pojištění u ČSOB pojišťovny

Obchodní zastoupení

Marie Sedlářová
Jan Stoček

tel.: 605 057 510,
556 802 302
tel.: 603 244 329

Kancelář: Kopřivnice, Česká 318 – Kasárna,
tel.: 556 811 822
Po - Čt 14. 00 – 17. 00
Sobota 8. 30 - 11. 00
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Chcete práci?

Někdo je kominík, někdo truhlář,
někdo prodavačka. Někdo nosí
lidem peníze, když je potřebují.
Zkuste to a uvidíte. Budete působit v místě svého bydliště, v čase, který si sami
domluvíte a vyděláte si slušně na provizích. Znáte lepší nabídku? Informujte se
o práci obchodního zástupce na bezplatné ProFilince 800 169 169.
(vedoucí obchodní skupiny), tak jsem se přihlásila a vyhrála ho, takže v současné době
dělám tuhle novou práci.
Jak vás to proměnilo, z obchodního zástupce nyní v manažerské roli?
Zatím jsem tu krátce, takže ještě moc ne.
Vždycky jsem pracovala hodně, měla jsem
lidi pod sebou, takže jsem na to zvyklá.
V tomhle směru mi to nedělá problémy.
Navíc pracuji v oblasti, kde je můj tehdejší
rajón, takže znám i své klienty.
Jaké byly vaše začátky u Providentu?
Já jsem původně úplně z jiného oboru. Léta
jsem dělala servírku, byla jsem spokojená,
práce mě bavila. Ale nastala doba, kdy mi
těžce onemocněla maminka a já jsem začala
přizpůsobovat pracovní dobu její chorobě.
Měla Alzheimera a vydržela deset let v mojí
péči. Převrátilo to můj život. Navíc jsem se
tou dobou rozvedla, musela jsem s maminkou opustit dům, krásnej, velkej, a musely
jsme se nastěhovat do podnájmu 1+1. A v té
době mi právě byla nabídnuta spolupráce
s Providentem a já jsem převzala agenturu
o sto zákaznících a za rok jsem ji navýšila
o sto lidí.

“Je to práce s lidmi
- někdy náročná, ale hezká.”
Motivovala vás tedy péče o maminku?
Ano. Mohla jsem si přizpůsobit pracovní
dobu péči o ni. Starala jsem se o ní, odjela
jsem za klienty, zase jsem se mohla vrátit,
kdy jsem potřebovala. Bylo to výborný.
Vydělala jsem si pěkný peníze a mohla jsem
se o maminku až do smrti opravdu postarat.
Když mi po těch deseti letech zemřela, byl
konkurs na pozici Developement Manager

Jaká je práce obchodní zástupkyně a co je
na ní hezkého?
Práce je to skvělá. Je to práce s lidmi - někdy
náročná, ale hezká. Měla jsem tam jednu
svobodnou maminku, která živila dítě díky
půjčkám, postupně dodělávala byt. Druhá
paní, rozvedená, se dvěma dětmi, si díky
půjčce mohla zařídit byt. Dostala se z holobytu... to na tom bylo to hezký. Je to radost,
když vidíte, že ta půjčka jde na takovýhle
dobrý účel. Je to práce s lidmi. Kdo to dělá,
musí mít v každém případě rád lidi. A já
jsem s lidmi dělala celý život...

“Někdy se dokonce stanete
členem rodiny.”
Jaký vztah funguje mezi vámi a klienty?
Funguje. Někdy se dokonce stanete členem
rodiny. Děti říkají: “Teta přijela!” Opravdu!
Vezměte si, že chodíte do nějaké domácnosti tři roky, týden co týden. Tam k tomu vztahu dojít musí, ať chcete nebo nechcete.
Nebo ženská sama na chalupě. Tak ta vás
vyloženě prosí, ať si s ní to kafe dáte, protože jste po pošťačce druhej člověk, kterýho
ten den vidí.

Provident Financial s. r. o.
Britská společnost Provident Financial s. r. o. je největším poskytovatelem na českém trhu krátkodobých půjček do domácnosti. Mateřská společnost Provident Financial plc má ve Velké Británii
125letou tradici. Od roku 1962 kótována na Londýnské burze cenných papírů. Kromě Velké Británie působí také v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Mexiku. Celosvětový počet uživatelů půjček
do domácnosti od společnosti Provident Financial je více než 3,6 milionu. V České republice společnost působí od roku 1997 a má přes 220 000 zákazníků. Společnost nabízí krátkodobé hotovostní půjčky od 3 až do 50 tisíc Kč bez ručitele až domů. Doba splácení je 20, 31 nebo 52 týdnů. Zázemí společnosti zajišťuje 540 zaměstnanců a bezmála 2 800 autorizovaných obchodních zástupců.
Firma má 25 poboček a 100 kontaktních míst po celé České republice.
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Takže teď to je hodně časově náročné
a dřív - jak moc jste pracovala jako
obchodní zástupce?
Není to tak časově náročné. Když si tu
práci zorganizujete a zavedete pravidelnost. Já jsem si to udělala tak, že ten klient
věděl, že v ten určitý den a v tu určitou
hodinu tam budu. Tím pádem jsem si ušetřila spoustu návštěv. Nevnímala jsem žádný
problém s časem. Nová půjčka je záležitost
tak půl hodiny. A vyplacení, to už je chvilka. Brala jsem si každej den kousek rajónu.
Každej den dvě hodiny. Takže jsem byla
schopná udělat těch dvacet třicet lidí
denně. Když jsem chtěla víc, tak jsem vyjela ještě na další dvě hodiny. Ty dopoledne
jsem vždycky mámě věnovala. Nebylo to
tak náročný. Musíte u toho - jako u každé
práce - přemýšlet.

“Kdo tuhle práci dělá, musí mít
v každém případě rád lidi.”
V té době jste si snila o tom, že budete
dělat manažerku?
Nesnila. Věděla jsem, že v mém věku se už
asi těžko vrátím k mému původnímu povolání. A abych pravdu řekla, kdyby mi tohle
místo nebylo nabídnuto současnou manažerkou, dělala bych obchodního zástupce
asi pořád. Už do důchodu. Ale samozřejmě
každej a v každým věku si rád trochu
pohladí svoje ego a když může trochu výš,
tak proč ne. Nyní jsem velmi spokojená
a doufám, že to tak zůstane i nadále, nikam
se nehrnu.
Marcela Rennová, Development Manager,
pobočka Karlovy Vary, dříve obchodní zástupce společnosti Provident Financial

������������������������������

počet účastníků omezen kapacitou restaurace,
reservaci je možno zajistit na tel. 556 722 013 nebo osobně u personálu

Z programu na měsíc duben:
Degustace moravských vín řízená sommelierem z Vinných sklepů
Lechovice od 17:00

5. 4.

(tradiční klientela už ví, noví účastníci se seznámí)

8. 4.
9. 4.

Posezení u klavíru od 19:00
Posezení u klavíru od 19:00

9. 4. - 11. 4.

Víkend se specialitami ze Středomoří - nabídka jídel z mořských ryb, moř-

13. 4.

ských plodů, italských těstovin a dalších surovin typických pro středomoří.

�
�
�

Seminář o liberalismu jako možném řešení ekonomickospolečenských poměrů od 17:00 - tentokrát na téma daně a ekonomická svoboda.
(doporučujeme následně s přáteli téma neformálně projednat)

� �

15. 4.
� �
16. 4.
19. 4.

�

Posezení u klavíru od 19:00
Posezení u klavíru od 19:00
Jazzové duo (klavír a kytara) „Hofbauer & Hanke“ od 17:30
� a další
- komorní podání jazzových standardů - Corea, Ellington, Hanccok, Monk

�
�

� �

22. 4.
� 4.�
23.

(doporučeno písničkářem Pepou Streichlem - možná se během vystoupení k duu sám připojí)

�

�

Posezení u klavíru od 19:00
Posezení u klavíru od 19:00

�
�
�

22. 4. - 24. 4.

Steakový víkend - nabídka steakových jídel rozšířena o maso
z jihoamerického skotu, jehněčího a pštrosího.
(opakování velice úspěšné březnové akce)

� �

�

�
��

Koncert a trochu povídání s Vladimírem Mertou od 17:30

26.
� 4.�

�

(všestranný umělec vystoupí tentokrát jako hráč na kytaru se svými vlastními písněmi)

�
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