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Tvořivou cestou do Egypta - únor 2007
Před více než 5000 léty vznikla u údolí řeky Nilu v severní Africe dvě Egyptská království. Po sjednocení
se stal Egypt velkou a mocnou říší, než podlehl Římanům.
Egypt fascinuje malé i velké, láká svou historií, uměním i vědeckými objevy. Poznávat se dá i formou her,
či různých projektů. Děti rády vyhledávají informace v encyklopediích, prohlížejí si obrázky a podle námětů
dále pracují s informacemi.
V letošním zimním období jsme se rozhodli s dětmi podniknout výpravu do Egypta, poznat něco nového,
seznámit se s životem prostých lidí a hlavně si popovídat o pyramidách. Našim cílem bylo zkusit si vyrobit předměty, kterými se zdobili, utkat si na stavu čelenku, vymodelovat si z hlíny nádobu a mnoho dalšího.
Cílem našeho projektu nebylo děti naučit důležitá data, jen jsme jim dali téma, které si mohly zpracovat
podle své fantazie a možná si vyzkoušet něco nového. První společné odpoledne jsme si povídali. Děti, které
navštívily tuto zemi, se mohly s kamarády podělit o zážitky, prohlíželi jsme si knihy, fotky, třídili si informace,
nechali jsme děti pracovat s encyklopediemi, zhlédli jsme hraný dokument na DVD o stavbě pyramid.
Pracovali jsme ve skupinách různého věku. Prohlubovali jsme tak komunikaci starších dětí s mladšími,
spolupráci i pomoc navzájem. Protože se fantazii meze nekladou, pracovali jsme s materiály, jako je keramická
hlína, dřevo, lepenka, vlna, drátěné pletivo i písek. Pro děti byly připraveny i tématicky zaměřené vědomostní
soutěže, doplňovačky a křížovky. Všechny činnosti jsme navrhli tak, aby každé dítě mělo možnost v něčem
vyniknout a pocítit úspěch, který je důležitý pro vývoj jeho osobnosti.

Náměty na denní činnosti.

Stavba pyramidy
Pomůcky: kostky, plánek stavby, rozstříhané obrázky pyramid na puzzle, lepidlo,velký papír Úkol: poskládat
puzzle na čas, postavit z kostek podle plánu stavbu
Cíl: spolupráce dětí, komunikace, koordinace ruky a oka, soustředění, logické myšlení, dělba činností
Keramika
Pomůcky: keramická hlína, dětské encyklopedie, pomůcky do keramiky
Úkol: výroba hliněné nádoby, pyramidy, sfingy, zvířat žijících v Egyptě - velbloud, krokodýl, brouk skarabeus.
Cíl: rozvoj fantazie, procvičování jemné motoriky, modelování figury, proporcionalita
Malba na velký formát
Pomůcky: velký balicí papír, křídy:
Úkol: společná práce více dětí na jednom obrázku, výběr tématu
Cíl: rozdělení úkolů, sjednotit barvy, navzájem si nepřekážet
Tkaní čelenky
Pomůcky: rám s nataženou osnovou, vlna, dětský stávek, nůžky
Úkol: zkusit si základy tkaní-plátnová vazba,
Cíl: procvičování jemné motoriky, výroba čelenky, práce s netradičním materiálem a technikou
Krokodýl
Pomůcky: králičí pletivo, drát,toaletní papír, krepový papír, lepidlo na tapety
Úkol: kašírování na připravenou kostru pomocí lepidla a toaletního papíru,výroba velkého trojrozměrného
zvířete
Cíl: spolupráce dětí, práce s pletivem jako netradičním výtvarným materiálem, rozdělení práce
Mumie
Pomůcky: noviny, lepicí páska, obvazy, gáza, lepidlo na tapety, temperové barvy, karton, štětce,voda
Úkol: vytvořit pomocí novin a lepicí pásky tělo mumie, omotávání obvazy, kašírování na papírový základ
Cíl: spolupráce dětí, využití nabytých znalostí, komunikace mezi dětmi, rozvoj představivosti, práce
s barvami
Malování tuší na dřevěnou dýhu
Pomůcky: dřevěná dýha, tužka, barevné tuše, pero, encyklopedie
Úkol: kresba tuší, lidská postava
Cíl: rozvoj fantazie, hledání v encyklopedii, kresba na netradiční podklad
V průběhu dvou týdnů jsme vyráběli i jiné výrobky a využili jiné výtvarné techniky, ale závěrečný den
- pátek jsme si vyhradili na netradiční odpoledne. Děti měly za úkol si donést bílé prostěradlo a zavírací špendlík. Z prostěradel jsme vytvořili oděv, na hlavu si nasadili kluci vyrobené masky - zvířecí hlavy, dívky daly
přednost vlastnoručně vyrobeným parukám, doplnili jsme to líčením a uspořádali si módní přehlídku. Porota
složená z dětí udělovala body, které se pečlivě zapisovaly. Dalšími disciplínami byla například stavba pyramid
na čas či luštění rébusů ve skupinách.Všechny úžasné modely byly odměněny sladkostí. Největší odměnou pro
nás i naše děti je výstava celého projektu ve výloze obuvi Bačkorka paní Poláčkové, maminky našeho žáčka.
Školní družina při ZŠ Jičínská Příbor, Text a foto: Strejčková Vlasta, Filipová Lenka
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Cena: 5, - Kč

Netradiční zápis na ZŠ Jičínské…

Z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to na své 7. a 8. schůzi rady města, kdy projednala mj. tyto záležitosti:

7. schůze RM v mimořádném termínu dne
1.3. 2007

l Projednala dopis ing. Stanislava Dudka ze dne
14.2.2007

Dne 9. února 2007 proběhl jako každoročně na
naší škole netradiční zápis. Letošní rok byl inspirován krásnou a dětmi velice oblíbenou pohádkou
Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.
V 15 hodin se děti společně se svými rodiči sešly ve školní tělocvičně a netrpělivě čekaly, kdy jejich
první „zkouška“ nastane a kdy budou moci ukázat to,
co se doma nebo v mateřské školce naučily. Zpočátku
byla cítit nervozita, ta však brzy opadla. Po krátkém
přivítání děti zhlédly pohádku „Jak pejsek s kočičkou našli panenku, která tence plakala.“ Poté se děti
s nadšením domluvily s pejskem a s kočičkou, že pro
ni získají nějaké hračky, aby nebyla smutná.
Potom se již rozděleny do čtyř barevně odlišných
skupin vydaly na jednotlivá stanoviště – do čtyř různých pohádek, kde začaly plnit úkoly a tím získávat
hračky pro uplakanou panenku. Úkoly nebyly nijak
lehké, ale děti je plnily s nadšením a s velkou chutí.
První pohádka, do které děti pronikly, byla
o tom „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Radostně
popisovaly obrázek, určovaly barvy, pravou a levou
stranu, co je nahoře, co je dole, zopakovaly si básničku, kterou se naučily v úvodu a tak dokázaly, že umí
vyslovovat všechny hlásky. A samozřejmě nechyběla
ani písnička, kterou si zazpívaly v doprovodu kytary.
Ve druhé pohádce „O pyšné noční košilce“ děti

krásně ozdobily grafomotorickými cviky košilku
podle daného vzoru. Také nakreslily postavu – pana
spisovatele.
„Jak spolu hospodařili“ byl název třetí pohádky.
Děti určovaly počet a tvary jednotlivých předmětů.
V poslední pohádce „Jak nesli psaní děvčatům do Nymburka“ předvedly děti svoji obratnost
a mrštnost, neboť musely zdolat překážkovou dráhu,
namotat provázek, uvázat mašličku, hodit vršek do
koše a v neposlední řadě musely složit dopis, vystřihnou dopisní známku, kterou také nalepily na dopis.
Jakmile se všechny děti vystřídaly ve všech třídách, shromáždily se opět v tělocvičně, s radostí položily získané hračky panence, která už neplakala, ale
měla velikou radost.
Pejsek s kočičkou dětem poděkovali a pozvali
je dne 1. září do školy jako nové školáky. Za jejich
snahu dětem rozdali drobné dárečky a upomínkové
listy.
Věříme, že netradiční zápis byl pro děti významným krokem do jejich krásného „školáckého“ období
a že se budou do první třídy opravdu těšit.
Učitelé, kteří netradiční zápis na ZŠ Jičínské připravili: Michaela Eliášová, Petra Bohumínská, Lada
Rejmanová, Zbyněk Machetanz, Michaela Beranová

l Schválila znění odpovědi na dopis Stanislava
Dudka ze dne 14.2.2007

l Doporučila předložit ZM ke schválení
Program rozvoje města Příbora - návrh společných cílů volebních stran, jako podklad pro zpracování „Strategického plánu rozvoje města“ na období let 2007 – 2015
l Schválila umístění pracoviště Odboru stavebního úřadu MÚ v Příboře v prostorách budovy
v majetku města Příbor, náměstí S.Freuda č.9 (bývalá prodejna knihy)

l Vyhodnocení grantového řízení - nebylo přijato usnesení.

8. schůze RM dne 13. března 2007

l Uložila připravit návrh možností dalšího využití objektu čp. 586, ul. Masarykova, a to pronájem
objektu, prodej objektu a možnost využití pro potřebu města

l Uložila opětovně předložit vyhodnocení grantového řízení pro rok 2007 po připomínkování
v radě města.
l Vzala na vědomí zápisy z jednání komise:
-

pro cestovní ruch, mládež a tělovýchovu ze
dne 26.2.2007

-

pro občanské záležitosti ze dne 12.2.2007

-

pro MPR ze dne 13.2.2007 včetně příloh

l Uložila zavést na www stránky města Příbora
odkaz na webové stránky Hájova

l Uložila připravit rozhodovací materiály ke
kříži u objektu čp. 55 na Hájově jako podklad pro
určení vlastníka

l Uložila zpracovat odpověď na dotaz p. Mocka:
Podle jaké právní normy je rada města oprávněna
řešit komunikaci mezi MÚ a výborem ZM a rozhodovat o tom, na co má a na co nemá výbor nárok?
l Uložila zpracovat odpověď na dotaz p. Mocka: Podle kterého § zákona o obcích je rada města

Noví předškoláci aneb Jak ten čas letí
Při přípravě této akce si vždy uvědomíme, jak
ten čas opravdu rychle běží. A zase je tu počátek
nového roku a s ním spojená návštěva dětí a paní
učitelek z MŠ.
„Do školy se těším, už umím písmenka, těším
se na zápis.“ To byly nejčastější věty, které padly
během už tradičního setkání předškoláků s žáky
prvních a druhých ročníků naší školy. Letos nás
navštívilo 30 dětí z MŠ na Frenštátské ulici, 17
předškoláků z MŠ na Švermově ulici a 6 dětí ze
Skorotína. Nejprve se byly podívat na výuku ve
třídách I. A, I. B a II. A. Paní učitelky a žáci těchto tříd si pro ně připravili ukázky výuky, výrobky,
které vytvořili během letošního školního roku. Pro
budoucí předškoláky měli i drobné dárečky a omalovánku s písmenky. Potom je čekaly počítače
s výukovými programy pro předškoláky a prvňáčky. Mnohé děti byly velmi šikovné a zadané úkoly
plnily bez jakýchkoliv potíží. Prostě šikulky.
Činnosti v počítačové učebně pak vystřídal
pohyb. Ve fitcentru se nejvíce líbilo cvičení na
trampolínkách, v tělocvičně proběhl florbalový
zápas. A potom hurá do kuchyňky, kde je čekaly
sušenky a čaj.
Tato akce patří k těm milým, na které se vždy
těšíme. Naše děti mají možnost ukázat, co všechno se už naučily a děti z MŠ vidí své starší kamarády, se kterými ještě vloni chodily do školky, kolik dalších nových věcí už umí.
A jeden zajímavý postřeh. Přibylo dětí, které
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se těšily na pohádkový zápis. Velmi nás těší, že se
našlo tolik rodičů, kteří obětovali několik hodin
volného času svým dětem a prošli s nimi pohádkovým příběhem o pejskovi a kočičce, ve kterém
děti pomohly smutné panence najít nějaké hračky
na hraní.
A  ještě jedna perlička na závěr. Naši žáčci
z I. B se zajímali, co se bude odpoledne v jejich
třídě dít. Když slyšeli, že se v ní budou zapisovat
noví prvňáci, měli na nás přání. Jestli bychom jim
nehlídali jejich židličky. Co kdyby druhý den neměli kde sedět, když tam budou ti nově zapsaní.
A tak nám nezbývá než všem popřát, ať se jim
daří a mají radost ze všeho, co se ve škole i školce
naučí. A děkujeme paním učitelkám ze všech MŠ,
že nás spolu s dětmi navštívily.
Tamara Dudková, ZŠ Příbor, Jičínská

Představujeme vám…

oprávněna řešit požadavky kontrolního výboru?

Jana Halfarová
Věk:

55

Stav:

vdaná

Dosažené vzdělání: střední pedagogické
Povolání:

vychovatelka

Koníčky:

vážná hudba, turistika, čtení,
ruční práce

V Příboře žije:
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
	Skromnost, pracovitost.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Je jich více, souvisí s koníčky.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
	Ráda čtu životopisy. Nejoblíbenější film nemám. Líbil se mi Kolja, poslední film, který se
mi líbil, byl od Jiřího Menzla Obsluhoval jsem
anglického krále. A  z hudby – vážná hudba,
Karel Kryl, swing...
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
	Od dětství jsem chtěla být učitelkou mateřské
školy.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Měla jsem vzor ve svých rodičích. Byli velmi
pracovití. Tatínek za velmi těžkých podmínek
postavil rodinný domek. Před dokončením
stavby nám vítr shodil střechu. Měl nesmírnou vůli stavbu dokončit. Taky pomáhal lidem. Vážím si rodičů za jejich životní postoje.
Nikdy nezradili své přesvědčení. Maminka
musela v 50. letech odejít ze školství kvůli náboženskému přesvědčení.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Snad původní povolání mojí maminky.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Jsem rodačka. Příbor mám ráda. Zlepšuje se
vzhled města, rozšiřují se sportoviště, jsou
zde kulturní akce. Žije se mi zde dobře.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

od narození

	Nejraději mám Veselkové údolí, ale mám ráda
celé naše městečko, má hodně pěkných míst.
Mám ráda uličky pod kostelem.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
	Nelíbí se mi ničení parku mládeží.
10 Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Jako dítě si pamatuji masopustní průvody.
A pak povodeň v 60. letech. A koncert v parku pana Bedřicha Pukovce, kde zpíval Josef
Ábel, paní Dřízgová. Poslední skladbou byla
Óda na radost a všichni jsme měli rozsvícené
svíčky. Byl to krásný letní večer.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Zřízení první soukromé mateřské školy
v okrese Nový Jičín.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Že se školička neudržela, vinou nepochopení
radních v místě tehdejšího působiště.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být
někým jiným?
Chtěla bych být tím, čím jsem.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
	Přeji všem hlavně zdraví a osobního štěstí.
Taky přeji lidem, aby měli práci. Dětem bych
přála, ať každé může vyrůstat ve své vlastní
rodině a prožijí stejně pěkné dětství, jako jsem
měla já.
Děkuji vám za rozhovor, Stanislava Slováková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od od 1. do 30. dubna
Jiřina Pyclíková
Marie Pustějovská
Miloslava Heislerová
Anna Sikorová
Vojtěch Raška
Jaroslav Olšovský
Ludmila Bajerová
Drahomíra Strakošová
Bohuslav Olšaník
Julie Pustějovská
Jiřina Bajerová
Libuše Obranská
Gertruda Slavíková
Josef Feikus
Etela Dražkovičová

Marie Kotoučková
Vlasta Sedláčková
Milada Dedková
Olga Pustějovská
Ladislav Matula
Wladyslawa
Dobiášová
Vilma Přibylová
Julie Žabenská
Jiřina Hušková
Jaroslav Geisler
Jiří Matuš
Lydie Sklenovská
Štefanie Barvíková
Ján Čambora

l Uložila zpracovat odpověď na dotaz p. Mocka:
Podle jakého platného právního aktu byl zpracován Vnitřní předpis ZM?
l Uložila zpracovat odpověď na dotaz ing. Bobka: Co brání, aby hřiště na Dukelské ulici bylo otevřeno déle než do 17. hod.?
l Uložila zpracovat odpověď na dotaz ing. Bobka: Co brání zveřejňování materiálů do ZM na
www stránkách?

l Uložila zpracovat odpověď na dotaz p. Olšaníka: Dokdy bude provedeno odbahnění vodního
příkopu od ul. Štramberské směrem k fotbalovému hřišti?
l Doporučila tajemníkovi projednat návrh komunikace mezi MÚ a výbory ZM s předsedy těchto výborů

l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbora o d p r o d a t nemovitost - pozemek parc.č. 95 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 64 m2, k.ú. Klokočov u Příbora, obec
Příbor, majetkoprávní vypořádání, za kupní cenu
ve výši 125,-- Kč/m2
l Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor
záměr města pronajmout nemovitosti - pozemky
parc.č. st.180 zastavěná plocha a nádvoří, bez budovy o výměře 44 m2 (budova ve vlastnictví ČZS
ZO Příbor - Hájov) a část parc.č. 265/2 zahrada
o výměře 901 m2, k.ú. Hájov, obec Příbor
l Vzala na vědomí hospodářský výsledek ve
výši 2.101,81 Kč a plnění závazných ukazatelů
hospodaření za rok 2006 příspěvkové organizace
Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519
l Vzala na vědomí hospodářský výsledek ve
výši 23.545,49 Kč a plnění závazných ukazatelů
hospodaření za rok 2006 příspěvkové organizace
Základní školy Npor. Loma

l Vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek ve výši 107.746,93 Kč a plnění závazných
ukazatelů hospodaření za rok 2006 příspěvkové
organizace Školní jídelny Komenského

l Uložila v souladu s §31, odst. 2, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, odvod finanční částky ve výši
108.000,00 Kč z investičního fondu příspěvkové
organizace do rozpočtu zřizovatele
l Doporučila ZM v rámci zpracovávání pravidel
II. etapy privatizace domovního a bytového fondu
prodej bytů a domů do obou forem vlastnictví,
to je do vlastnictví družstevního i do vlastnictví
osobního dle zák. 72/1994 Sb.

l Doporučila ZM v rámci zpracovávání pravidel II. etapy privatizace domovního a bytového
fondu prodej za cenu odvozenou ze znaleckého
posudku domu (bytu) zpracovaného odborným
odhadcem.

l Vzala na vědomí návrh Výroční zprávy města
Příbora za rok 2006
l Vzala na vědomí zprávu o výsledku finanční
kontroly za rok 2006

l Uložila zpracovat aktualizaci obecně závazné
vyhlášky města č. 8/2003 o poplatcích, v návaznosti na navrhovaný ceník TS za pronájem veřejných ploch pro prodejce.

l Uložila zveřejnit na ÚD města „Závěrečný zápis dobrovolného svazku obcí“ Sdružení obecních
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televizí, Frýdecká 853, Vratimov

l Doporučila ZM vzít na vědomí „Závěrečný
zápis dobrovolného svazku obcí“ Sdružení obecních televizí, Frýdecká 853, Vratimov

l Doporučila ZM vzít na vědomí rozpočet na
rok 2007 Sdružení obecních televizí, Frýdecká
853, Vratimov

Z jednání zastupitelstva města

Za uplynulé období se zastupitelstvo města
sešlo jedenkrát, a to na svém IV. zasedání ZM dne
8. března 2007 a projednalo mj. tyto body programu:
l Uložilo zavést na stránky www města Příbora
odkaz na webové stránky Hájova.
-

připravit rozhodovací materiály ke kříži u obj.
č.p. 55 na Hájově, jako podklad pro určení
vlastníka.

l Uložilo svolat schůzku s investorem stavby
R/48 za účasti zastupitelů a občanů města.

l Rozhodlo odprodat nemovitosti - pozemek
část parc.č. 3070/1 a část parc.č. 3084/3, k.ú.
i obec Příbor v rozsahu předběžného geometrického měření, jako majetkoprávní vypořádání,
za minimální kupní cenu ve výši, která odpovídá
ceně zjištěné na základě znaleckého posudku, vyhotoveného před podepsáním Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, plus náklady spojené s prodejem,
včetně daně z převodu nemovitostí Českému rybářskému svazu, MO Příbor, formou Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě

l Schválilo zavedení kanalizačních řadů v lokalitách na ul. Myslbekova, Lomená a Štramberská
v rozsahu dle zpracované pasportizace firmou
VODOPROJEKT – Valašské Meziříčí z r. 1998
a 2005 do majetku města formou notářského prohlášení.

l Souhlasilo s návrhem ing. Střelky vyjmout z
výdajové části rozpočtu města částku 30.000,- Kč
z par. 2333 úpravy drobných vodních toků (projekt zprůchodnění ul. K. H. Máchy se sídlištěm
Benátky) a převést do rezervy.

l Souhlasilo zařadit částku 35.000,- Kč do rozpočtu města na zhotovení bočních krytů k autobusové zastávce u Volného.
l Uložilo vypracovat návrh financování oprav
hasičského vozu.

l Schválilo první změnu rozpočtu města Příbora
na rok 2007

l Odsouhlasilo priority Programu regenerace
MPR pro rok 2007 předložené radou města
l Uložilo zpracovat „Strategický plán rozvoje
města“ na období let 2007 – 2015 s vyčíslením odborných odhadů na jeho realizaci.

l Vzalo na vědomí Program rozvoje města
Příbora - návrh společných cílů volebních stran,
jako podklad pro zpracování „Strategického plánu
rozvoje města“ na období let 2007 – 2015
l Nabídka OS Lungta Praha ve věci připojení se
ke kampani „Vlajka pro Tibet“ k tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
l Schválilo v souladu s §44, písm.a),d) stavebního zákona pořízení 4.změny ÚPNSÚ Příbor
z vlastního podnětu a podnětů fyzických osob,
které mají vlastnická práva k pozemkům na území
obce.

l Schválilo lhůtu pro podání doplňujících návrhů na zařazení dílčích změn do návrhu zadání
4.změny ÚPNSÚ Příbor do 2.4.2007.

l Schválilo s odvoláním na §55, odst.2 stavebního zákona pořízení 4.změny ÚPNSÚ Příbor bez
konceptu řešení.
l Schválilo dle §47, odst.1 stavebního zákona
pro účely spolupráce s pořizovatelem na přípravě návrhu zadání, procesu projednávání a vydání 4.změny ÚPNSÚ Příbor člena zastupitelstva
ing. Janu Svobodovou

l Schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou
valnou hromadu společnosti Asompo, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826, konanou dne 8. 6. 2007, v níž má obec
majetkovou účast, pana Františka Pavelku, bytem
Příbor, Svatopluka Čecha 743 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení města Příbora jako akcionáře uplatňoval
veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby
uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonával na

valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona.
l Schválilo:
-

s účinností od 1. 1. 2007 vyplatit odměny
podle zásad schválených ZM dne 25.1.2007
členům komise pro občanské záležitosti a členům komise městské památkové rezervace

-

s účinností od 1. 2. 2007 vyplatit odměny podle zásad schválených ZM dne 25.1.2007 předsedovi a členům komise pro cestovní ruch,
sport a mládež

-

s účinností od 1. 3. 2007 vyplatit odměny podle zásad schválených ZM dne 25.1.2007 předsedovi a členům komise pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí

l Schválilo odměny členům komisí rady města
(komise pro občanské záležitosti, komise městské
památkové rezervace, komise pro cestovní ruch,
sport a mládež, komise pro rozvoj města, dopravu
a životní prostředí) ve výši 300,- Kč/měsíc.
l Zrušilo rozhodnutí RM č.7/5 ze dne 1.3.2007 ve
věci využití nebytových prostor v objektu č.p. 9 pro
umístění pracoviště odboru stavebního úřadu MÚ.

Výsledky mapování šelem v Beskydech

Tisková zpráva Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy 3/07

Rožnov pod Radhoštěm 9. března 2007

Poznámky:

Mapování velkých šelem v CHKO Beskydy,
které ve dnech 22.- 24. února 2007 provádělo
na 60 lidí, zjistilo výskyt 15 rysů, 11 vlků (cca 2
smečky) a 3 medvědů. Počet šelem byl vyhodnocen podle velikosti stop jednotlivých zvířat, počtu
stopních drah na místě nálezu, stáří stop, vzdálenosti mezi lokalitami výskytu. Vodítkem byly také
dosavadní poznatky z terénu i odborné literatury.

1) Správa CHKO Beskydy organizuje mapování chráněných druhů šelem každoročně od 80.
let minulého století s cílem zjistit aktuální stav
rysů, vlků, příležitostně i medvědů. Účastníci
- pracovníci státní ochrany přírody a dobrovolní
spolupracovníci – prošli přidělené trasy vedené
přes horské lokality se známým výskytem šelem.
S ohledem na vlastní bezpečnost a na klid lesních
zvířat se mapovatelé pohybovali jen po turistických chodnících a lesních cestách.

Koordinátor mapování, RNDr. Dana
Bartošová k výsledkům poznamenává: „Musíme
je považovat za orientační, neboť tato akce je vždy
ovlivněna počasím, zkušeností mapovatelů a dalšími faktory. Ve skutečnosti může být počet rysů
a medvědů v Beskydech o něco vyšší, zatímco počet vlků, kteří se pohybují po tak rozlehlém území
bude spíše nižší“.
Mapovatelé zaznamenávali také výskyt dalších zvířat. Kromě běžných druhů byli zjištěni
i vzácní a chránění živočichové, např. puštík bělavý, orel skalní, tetřev hlušec, jeřábek lesní a vydra
říční. Kuriózní bylo pozorování zmije obecné na
zasněženém Velkém Polomu.
CHKO Beskydy je evropsky významnou lokalitou soustavy NATURA 2000 pro rysa, vlka
a medvěda. Důsledná ochrana těchto šelem je
tedy naší povinností nejen zákonnou ale i morální
– jde o živé bohatství celé Evropy.
Výsledky mapování proto využívá při své
odborné a rozhodovací činnosti Správa CHKO
Beskydy - zároveň budou poskytnuty i ústředním
pracovištím státní ochrany přírody (Ministerstvo
životního prostředí, Agentura ochrany přírody
a krajiny).
RNDr. Dana Bartošová
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
dana.bartosova@nature.cz
tel. 571 657 407 kl.23 tel. 607 837 854
www.beskydy/ochranaprirody.cz
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2) Podle získaných poznatků jsou nejatraktivnějším domovem našich rysů nejvyšší horské
masivy Beskyd se strmými svahy a nepřístupným
terénem (Smrk, Kněhyně, Čertův Mlýn, Lysá
hora, Travný). Vlkům maximálně vyhovují dlouhé a táhlé horské hřebeny Moravskoslezských
Beskyd a Javorníků na moravsko-slovenském
pomezí, stejně jako hlavní hřeben Vsetínských
vrchů. Medvědi vyžadují nejkvalitnější přírodní
prostředí - úživné lesy pralesovitého charakteru
a klid, proto je jejich výskyt v CHKO omezen na
lesní rezervace a na odlehlé hory kolem státní
hranice se Slovenskem.

Hájovští důchodci
V neděli 11. února 2007 se sešli hájovští důchodci v nové klubovně obecního domu na výroční členské schůzi, aby si zavzpomínali, jaký
vlastně ten uplynulý rok byl.
Organizováním kulturní a společenské činnosti je v klubu pověřena pí Alena Kubečková.
A tak její vystoupení k minulému roku bylo obšírné a podrobné.
Kromě návštěv divadla v Ostravě, oslav velikonočních a vánočních svátků a životních jubileí,
jsme pořádali v květnu velmi krásný zájezd do
Karviné, zámku Fryštát a botanické zahrady, na
Těrlickou přehradu a do lázní Darkov. Občerstvili
jsme se ve stylové hospodě Štola. Společně jsme
tak strávili krásný den.
Taktéž zájezd do Turzovky a na Pustevny
v měsíci září se nám vydařil k plné spokojenosti
účastníků. Navštívili jsme v Turzovce známé poutní místo a léčivou vodou jsme si naplnili všechny
prázdné nádoby. A protože bylo překrásné počasí, strávili jsme celé dopoledne v příjemném lesním prostředí. Také jsme ocenili, jak dobře se na
Slovensku starají o poutní místa. Odpoledne jsme
navštívili Pustevny a prošli se tak až k Radegastu.
Krásné počasí vydrželo až do večera, a tak se zájezd moc líbil. Teď se už musíme starat o pěkné

zájezdy pro letošní rok.
Předsedkyně klubu pí Barbora Zárubová
ocenila, že se pravidelně scházíme každou středu
v klubu a společně trávíme čas v dobré pohodě.
Také společně oslavíme kulatá výročí našich členů
a v prosinci jsme popřáli vše nejlepší panu Václavu
Sýkorovi u příležitosti jeho 80. narozenin.
V měsíci listopadu 2006 jsme se přestěhovali
z bývalé školy do zrekonstruovaného obecního
domu. Vzpomněli jsme, co dobrého za těch 8 let
jsme ve škole zažili a bylo nám smutno a líto, že
musíme školu opustit. Všechno ale dobře dopadlo
a v novém prostředí si zvykáme a jsme spokojeni. Paní Zárubová poděkovala městu Příbor, za
přízeň a spolupráci a také bývalému předsedovi
osadního výboru p. Vlastimilu Matulovi.
Naše jednání taky navštívil nynější předseda
osadního výboru p. Radek Jurečka, který nás ve
svém vystoupení informoval o aktuálním dění
v obci, o tom, co se připravuje.
Potěšilo nás, že bude s námi v pravidelném
kontaktu a že činnosti klubu důchodců si v rámci
společenského dění v obci velmi cení.
S  přáním pevného zdraví všem v letošním
roce paní předsedkyně výroční jednání ukončila.
Jan Matula

Hájov a hokej

Nedaleko Příbora na Novojičínsku leží malebná vesnička Hájov. Co do velikosti patří mezi malé
obce, čítající zhruba 420 obyvatel. Sportovním
duchem však předčí mnohá velká města.
Kromě malé kopané se mohou zdejší občané pochlubit hokejovým klubem HC Hájov,
který sklízí ve své třídě nemalé úspěchy. Vedle
sebe zde trénují různé věkové skupiny hokejistů.
Nejstarším z nich je Jan Kuchař, st. (1956).
Spolek 21 amatérských hráčů, z nichž cca 15
se pravidelně utkává v městské hokejové lize neregistrovaných v Kopřivnici, odehrál za sezonu
2006-2007 v průměru 12 zápasů.
Jako tým dali hráči v těchto zápasech 70, tj.
nejvíce, gólů.
HC Hájov také vyhrál v soutěži o individuálního střelce. První místo obsadil Josef Blažek
s 23 góly na kontě. Dalším úspěšným střelcem byl
Radek Michálek, rovněž z HC Hájov, který se podělil se svými 13 góly o druhé místo se Zdeňkem
Onderkou s HC Bobři.
Tým hájovských hokejistů usiloval o 1.místo
ve své třídě, které by znamenalo postup do II. ligy.

Ve třetí třetině posledního zápasu je však opustilo pověstné štěstí a obdrželi 2 góly, které měly za
následek ztrátu 2 důležitých bodů. Družstvo tak
ukončilo sezonu s celkovým počtem 20 bodů.
I když chybělo opravdu málo, na 21 bodů vítězného mužstva HC Bobři to nestačilo.
Smůla provázející hájovské hokejisty v posledním zápase nemůže popřít fakt, že pro tak
malou vesničku znamená i druhé místo s těsným
rozdílem 1 bodu velký úspěch. Skutečnost, že vítězná pozice unikla týmu jen o vlásek, je pro hráče obrovským povzbuzením. Tvrdě na sobě pracují a vidina postupu do II.ligy je nenechá zahálet.
Koneckonců mají do příští sezony velmi slušné
šance.
Radek Jurečka, kapitán mužstva, přeje celému
týmu, aby neztrácel naději a věří, že nadšení a píle
hráčů budou v příští hokejové sezoně po zásluze
odměněny.
Obyvatelé Hájova mohou být na své borce
právem hrdí, vždyť nejeden amatérský hráč či
sportovec již stanul na stupínku nejvyšším.
Plainerová Marta
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Z kalendáře starosty města
únor/březen 2007
Ing. Milan Strakoš
Ani závěr února a začátek března nepřinesl
změnu v počasí. Spíše naopak. V některých dnech
vystoupily teploty až k 20°C a na zahrádkách začaly kvést první jarní květiny. Zima se vrátila
překvapivě na krátký čas 20. března, kdy během
krátké doby napadlo asi 15 cm sněhu.
Druhé zasedání zastupitelstva města v letošním roce se uskutečnilo 8. března 2007 a pokud
se týká doby, kdy zastupitelé jednali o předložených materiálech, patřilo k těm nejdelším. Bylo
ukončeno až po 23,00 hodině. Mimo jiné byla
schválena 1. změna rozpočtu města, která se týkala především schválení finančních prostředků
na rozestavěné akce. Do rozpočtu se tak dostaly
prostředky na dokončení chodníků na Ostravské
ulici, dokončení ohradní zdi u městského hřbitova a dokončení parkoviště za domy na ulici
Fučíkově.
Zastupitelstvo města přijalo státní dotaci ve
výši 3 mil. Kč na opravu střechy Základní školy
na Jičínské ulici, která by měla být zahájena v letních měsících letošního roku. Rozhodnutí o další
státní dotaci ve výši 1,665 mil. Kč, na regeneraci
kulturních památek v městské památkové rezervaci, obdrželo město až po březnovém zasedání.
O účelu jejich použití bude rozhodnuto na zasedání v měsíci dubnu.
Zastupitelé schválili zahájení prací na 4. změně územního plánu města. Změna územního plánu úzce souvisí s chystanými změnami dopravních řešení vyvolaných výstavbou průmyslových
zón v okolí města (Mošnov, Kopřivnice), a taky
s rozšířením komunikací I/48 Rybí – Rychaltice
na rychlostní komunikaci. Zastupitelstvo města odsouhlasilo zpracování „strategického plánu
rozvoje města“ na období do roku 2015. Tento
dokument by se měl stát hlavním plánovacím
dokumentem a podkladem pro účast města v dotačních programech Evropské unie. Pro zpracování jednotlivých částí strategického plánu budou
v nejbližší době ustaveny pracovní skupiny, jejichž úkolem bude rovněž projednat navrhované
záměry s veřejností.
Diskutovaným problémem se stalo možné využití nebytových prostor v domě č.p. 9
(bývalá kniha) pro potřeby městského úřadu.
Zastupitelstvo města na návrh starosty zrušilo
rozhodnutí rady města o využití těchto prostor
pro potřeby pracoviště stavebního úřadu MÚ.
O dalším využití těchto prostor bude jednat rada
města v měsíci dubnu.
Ve středu 14. 3. 2007 byla v Galerii v radnici otevřena výstava fotografií Antonína Říhy.
K zhlédnutí jsou snímky z přírody a ze života zvířat, které jsou rovněž součástí mnoha knih a nástěnných kalendářů. Poutavou knihu pod názvem
„Fakta a dojmy“ vydal pražský psychoanalytik

Václav Buriánek. Kniha byla vydána jako výroční
sborník ke 150. výročí narození S. Freuda a obsahuje dosud nezveřejněné historické a národopisné
informace z našeho města. Je doprovázena řadou
historických i dobových fotografií, z nichž mnohé
rovněž dosud nebyly zveřejněny. Začátkem dubna
bude v prodeji na informačním centru v budově
radnice.
Mnoho občanů využívá možnosti získat informace pomocí probíhající diskuze na internetových stránkách města (www.pribor-mesto.cz).
Diskuze se rozproudila rovněž k otázce privatizace městských bytů.
Tuto problematiku řeší v současné době komise pod vedením pana místostarosty, která by
měla předložit pravidla pro prodej bytů a domů
ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Před schválením
těchto pravidel zastupitelstvem města nelze proto podat konkrétní informace, kterých domů se
bude privatizace týkat.
Na www.stránkách najdete rovněž internetové adresy většiny členů zastupitelstva. Jsou tam
zveřejněny s jejich souhlasem a především proto,
aby vám byl umožněn s těmito snadnější a rychlejší kontakt. Doporučuji vám proto, abyste této
možnosti využili.
Začátkem března přijela do Příbora zhodnotit výsledky regenerace památkové rezervace celostátní komise, která zároveň určí vítěze soutěže
o nejlépe provedený program regenerace ve městech České republiky. Během dvoudenní návštěvy
si členové komise prohlédli budovu piaristického
kláštera, kostely, rodný dům S. Freuda, náměstí
a uličky. Prohlídka města a výsledky byly hodnoceny kladně, a tak doufejme, že se Příbor v celostátním hodnocení umístí co nejlépe.
8. – 9. 3. 2007 … setkání se členy hodnotící komise o nejlépe realizovaný program regenerace
MPR
15. 3. 2007 … jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Ostrava o trase obchvatu města
směrem na Mošnov
16. 3. 2007 … jednání starostů měst Kopřivnice,
Příbor, Hukvaldy, Štramberk o společných záměrech v oblasti rozvoje cestovního ruchu

Vážení přátelé dobré fotografie
srdečně Vás zdravím z Příbora – rodiště
Sigmunda Freuda.
Předkládám Vám soutěžní propozice k zajímavé fotosoutěži, která si klade za cíl „zmapovat“
místa na zeměkouli, která jsou spojena se jménem
význačného rodáka našeho města. Jde o zachycení míst, kde Freud nejen přímo žil, studoval, přednášel, relaxoval – ale i těch, která byla s jeho jménem spojena dodatečně – sochy, pamětní desky,
názvy ulic, náměstí a institucí atd. Někteří z Vás
se možná pokusí i o zachycení „krajiny duše“…
První ročník této soutěže byl odstartován
v roce 2002 a putovní soubor byl prezentován
v Příboře, Frýdku-Místku, Praze, Ostravě a v Bratislavě. Akce v Praze, Ostravě a Frýdku-Místku jsou zachyceny na zdařilých videosnímcích
PhDr. Eduarda Mocka.
Vybraný soubor prací II. ročníku této fotosoutěže bude prezentován minimálně na 5 výstavních místech v naší republice i v zahraničí a jistě
přispěje k účinné propagaci nejen „pana Freuda“,
ale i autorů těchto snímků. Doporučuji autorům
připojit k fotografiím i stručný doprovodný komentář, který by prohloubil dokumentární hodnotu jejich práce. Tato fotografická soutěž byla
odstartována ke 150. výročí narození Sigmunda
Freuda a v letošním roce vyhodnocení prací poslouží rovněž k připomenutí dvou významných
výročí ·

100. výročí založení Freudovy společnosti
v Curychu - zakladatel - C. G. Jung

·

l00. výročí vydání studie „Blud a sny v Gradivě W. Jensena“ - zde se Freud poprvé pokusil
o rozsáhlejší analýzu literárního textu za použití psychoanalýzy

Vaše zajímavé fotografie mohou být rovněž nabídnuty přípravnému výboru „FREUDAUSSTELUNG 2009“ /Výstava-Freud 2009/
v Berlíně, který ve spolupráci s Německým historickým muzeem a Německou psychoanalytickou
společností připravuje velkou výstavu podobného zaměření. Pro autory této plánované akce
místa navštívená Sigmundem Freudem /Příbor,
Lipsko, Vídeň, Paříž, Řím, Atény, Curych, Leyden,
Praha, Worcester, Budapešť, Haag, Salzburg,
Norimberk…. Londýn/ nejsou jen prostory zeměpisnými, ale jsou i prostory „vnitřními“ – spjatými
se zrodem, s vývojovými fázemi i dějinami psychoanalytické teorie.
Věřím, že práce na tomto tématu Vás obohatí
o zajímavé poznatky a nové přátele…
Přeji Vám „dobré světlo“, těším se na spolupráci s Vámi a děkuji Vám za propagaci soutěže u Vás.
Mgr. Marie Šupová - autorka projektu
Vážení čtenáři Měsíčníku města Příbora
– předkládám vám doprovodný dopis k vyhlášení
II. ročníku fotosoutěže, zaměřené ke zviditelnění
rodiště Sigmunda Freuda a na aktivní podporu
cestovního ruchu v našem městě. Věřím, že tato
zajímavá akce osloví i mnohé z vás, kteří se denně
můžete setkávat s významnou památkou na našeho význačného rodáka. Soutěžní propozice jsou
vyvěšeny na informační tabuli Městského úřadu
v Příboře, jsou k dispozici rovněž na informačním centru i v rodném domě Sigmunda Freuda.
Můžete si o ně také zažádat osobně nebo prostřednictvím internetu na adrese supova.marie@
centrum.cz. Pro ty, kteří by chtěli účast v soutěži
nabídnout svým přátelům v zahraničí, jsou k dispozici rovněž i anglické a německé plakáty i překlady doprovodného textu.

Jarní setkání přátel Sigmunda Freuda
je plánováno na pátek 11. května 2007, kdy nás navštíví Frank Scherer z York univerzity v Torontě.
Rozhovor s ním si můžete přečíst v Měsíčníku města Příbora z června 2005, ve kterém autorka příspěvku Ivana Bolomová zajímavě přibližuje tohoto nadšence a propagátora Freudova vědeckého odkazu.
Dr. Scherer u nás v květnu 2005 přednesl přednášku – „Sny – královská cesta k nevědomí“.
V letošním roce si Dr. Scherer pro vás připravil historii analýzy prvního dětského pacienta pod
názvem „Little Hans“. Přednáška bude simultánně tlumočena z angličtiny.
Další upřesnění akce bude zveřejněno v květnovém čísle Měsíčníku města Příbora.
Přeji čtenářům Měsíčníku krásné, sluníčkové jaro. Mgr. Marie Šupová

Pozvánka
na 5. zasedání

Zastupitelstva
města Příbora,

které se uskuteční ve
čtvrtek 19. dubna 2007
od 16,30 hod. ve velkém
sále Katolického domu
v Příboře.
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O stavebním vývoji příborských měšťanských domů
Motto: „My dozajista nevíme, zda oni anonymní
obyvatelé měst, městeček a vesnic byli našimi předky. My jsme je však za své předky
definovali.“
					

prof. Josef Pekař

V prosincovém čísle Měsíčníku jsem ve svém
článku narazil na otázku, odkdy byly měšťanské
domy v našem městě vlastně zděné. Protože tuto
problematiku jsem měl již dříve rozpracovánu,
dovolím si ji nyní publikovat. Chtěl bych však
předem upozornit čtenáře Měsíčníku, že na určité
zde prezentované závěry neexistuje jednoznačný
pohled. Nedostatečné podklady v historických
registrech, především pro první polovinu 17.
století, tak způsobily, že (s výjimkou vývoje kostelů) nejsou historikové zajedno v názorech na
stavební vývoj našeho města. Pro své závěry jsem
byl proto nucen využít nejen skromných zápisů
v análech města, ale i doslovné citace privilegií,
zpráv o rozsahu škod požárů náměstí, jakož i archeologických nálezů z klenebního násypu měšťanského domu číslo 32.
V dochovaných statistických popisech panství bývali osadní rozděleni v Příboře na měšťany
a zahradníky, zatímco ve vsích, jako byla např.
Kopřivnice (Koprziwnicze, teprve r. 1724 se poprvé připomíná německý název Nestlndorff), na
sedláky (celoláníci, třičtvrtěláníci, pololáníci,
čtvrtláníci), zahradníky a chalupníky. Jednotliví
osadníci se vzájemně lišili druhem a množstvím
odváděných vrchnostenských dávek.
Počátkem 16. století však byl Příbor dosud
malým poddanským městečkem. Význam této
zdrobněliny nám bude jasnější, uvážíme-li, že
namísto slova miesteczko se v novodobé češtině (v 30. letech 19. století) začalo užívat výrazu
městys.

Co vlastně víme o měšťanských domech a jejich obyvatelích z doby před několika staletími?
V městském archivu o nich nalezneme nechronologicky uložené podklady a zprávy, avšak ty
povětšinou sahají do biedermaierovské doby, tzn.
do doby tzv. měšťanské kultury po napoleonských
válkách. Pouze sporadicky se objevují záznamy
staršího původu, a podle nich usuzujeme, jak asi
vypadal život na rynku v 16. až 18. století.
Slovo rynek se objevuje v městských knihách
poprvé roku 1544. Z pohledu použitého stavebního materiálu a dispozice jednotlivých domů
rozděluji pro 16. a 17. století výstavbu měšťanských domů na náměstí do čtyř vývojových
etap:

Do počáteční etapy spadá výstavba náměstí
jako urbanistického prvku. Charakterizují ji výlučně dřevěné roubené měšťanské domy. Kamenné
byly jen jejich velmi pozdně gotické sklepy a komín byl cihlový. Domy na náměstí nemusely být
ještě řadové – mezi jednotlivými městišti bývaly často uličky. Dnes zachovalé dolní síně mnoha domů – sklepy – pocházejí z první třetiny 16.
století, jsou tedy velmi pozdně gotické, se stropy
tvořenými válenou klenbou. Sklepy byly obvykle
místem pro obchodní a řemeslnou výrobu majitele a v pravovárečných domech se používaly i jako nálevny. Je zajímavé, že obývané bylo přízemí
– tzv. zadní světnice, kdežto na poschodí bývaly

Igor Jalůvka
sýpky. Přesto ale máme o dispozičním členění takových domů jen velice přibližnou představu.

Druhá etapa začíná v 70. letech 16. století.
První příborské měšťanské domy tehdy přestavěl na zděné zámožný italský podnikatel a budoucí příborský purkmistr Tomáš Fontana, pocházející z města Como. Z oblasti severoitalských
měst Como a Lugano povolávali na svá panství
olomoučtí biskupové jak renesanční stavitele,
tak zednické mistry. Dalším italským stavitelem
usazeným v Příboře byl Gabriel řečený Vlach,
pokládaný dokonce za stavitele hukvaldského
renesančního paláce z let 1555 - 1560. Členové
rozvětvené rodiny Vlachů pak prosluli v kraji jako
zedničtí mistři a stavbyvedoucí. Můžeme proto
předpokládat, že zděné domy byly vystavěny ve
slohu italské renesance. Jiní stavitelé, rovněž italští, tehdy sídlili v Moravské Ostravě. Také oni byli
najímáni městem, roku 1603 například vystavěli
novou kamennou školu. Kamenné části nových
budov byly pravděpodobně tesány z kazničovského pískovce, velmi dobrého a dobře opracovatelného. (Na Kazničově sloužily až do 19. století
tři lomy, polní výheň a brusírna.) Pro zbylou výplň a pro dlažbu se využíval říční kámen z Lubiny. Bohatší měšťané tak postupně přestavují své
domy na kamenno-cihlové, ale proces je pomalý.

Poněkud diskutabilním stavebním prvkem u měšťanských domů na rynku je existence podloubí v předbělohorské době. Mám na
mysli samozřejmě podloubí u domů zděných,
kterých do roku 1618 ještě rozhodně nebyla většina. (Anglický právník Fynest Moryson mezi
roky 1591 a 1595 procestoval v rámci své studijní cesty německé země, Republiku sjednocených
provincií /svobodné Nizozemí/, Dánsko, Polsko,
habsburské země včetně Čech a Moravy, země
italských království, Švýcarsko a Francii. Když
cestou z Polska projížděl roku 1594 našimi kraji do Vídně, zaujala ho podloubí moravských
měst: V těchto krajích domy na rynku stavějí se
s hlubokými podloubími, která přesahují napůl
do ulice, takže i v největších deštích můžeš pod
nimi chodit suchou nohou. Tak je tomu i v tomto
městečku /Lipník/, v němž bydlí na třicet židovských rodin.) Z uvedeného vyplývá, že: za prvé
– Moryson se pravděpodobně v Evropě nesetkal
s podloubími v takovém rozsahu i takového účelu
jako na Moravě; za druhé – i když Příbor vysloveně nejmenuje ve svém Itineráři, z jeho textu
jasně plyne, že města na Moravské bráně, kterými nutně musel projet, podloubí měla. Je třeba si
však uvědomit, že města, jež byla každá v jiném
panství, jmenovitě pak Nový Jičín, Hranice
a Lipník, byla hrazená výstavná města, kde
proces přestavby na zděná byl již během 16.
století pokročilejší než v poněkud provinčním
a dosud konzervativním Příboře. Osobně proto
nepředpokládám v Příboře existenci souvislého
podloubí v předbělohorské době. (V roce 1581 byl
Příbor třetím největším městem hukvaldského
panství po Ostravě a Místku, ale před třicetiletou
válkou již obě města překonal.)
Co se dále týče doby před vypuknutím třicetileté války, dalším oříškem pro historiky jsou tvary
krovů měšťanských domů na rynku spolu s tva-
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ry jejich atik a fasád. U domů dosud dřevěných
nemáme mnoho možností. Klasické štíty tvaru
„A“ a vysoké sedlové střechy byly osvědčenou
konstrukcí evropských středověkých domů. Co se
ale týče domů zděných, daleko se nedostaneme.
O skutečném architektonickém řešení měšťanských domů na rynku, především o dispozičním řešení a řešení jejich průčelí však máme
pouze velmi mlhavou představu. Tyto renesanční stavby totiž s výjimkou sklepů nepřečkaly ve své předválečné podobě třicetiletou
válku právě z důvodu požárů. Ani po prvním
vypálení města v třicetileté válce, způsobeném
vzbouřenými Valachy (říjen 1621), nebyla po znovuvýstavbě většina domů na rynku zděných.
Teprve po dalším vypálení náměstí, tentokrát
od mansfeldského sboru (srpen 1626), počala razantnější přestavba města. Od jara 1627, kdy se
Příborští navrátili do vypáleného města z hukvaldského hradu, nastává třetí etapa. Měšťané
již stavějí své nové domy z cihel a kamene. Sám
Dietrichštejn podporuje tuto snahu a příborské
měšťany ve svém privilegiu z roku 1628 nabádá, aby stavěli pokud možno z kamene, zatímco
jeden z artikulí privilegia roku 1615 pouze stanovuje měšťanům, aby chránili domy před ohněm
nádobami s vodou před domem, připravenými
háky a žebříky. Tyto jakési „pohotovostní protipožární přístřešky“ by měly rozhodně větší smysl pro použití u dřevěných domů než u zděných,
i když něco podobného dodnes „nařizují zřizovat“
armádní protipožární směrnice v dílnách, autoparcích či dokonce u muničních skladů, přestože
je všeobecně známo, že účinnost takovýchto „přístřešků“ se blíží pouhému zlomku procenta.
Celá koncepce těchto privilegií ale odráží zřejmou snahu Dietrichštejna zachovat Příbor předním městem hukvaldského panství. Hospodářský
vývoj města období po ukončení války dánské je
však nesnadné hodnotit. U historiků věnujících se
dějinám Příbora jsem totiž zaznamenal dva zcela
odlišné názory:

1. „Následky dánsko-mansfeldského vpádu
byly pro město přímo katastrofální a mohly být
sotva zmírněny vysokým kardinálovým uznáním
a udělením Příboru několika dalších městských
výsad. Během třicátých let 17. století sice nastalo pro náš kraj a Příbor s okolím klidnější období,
přesto byly v důsledku nepříznivé politické a hospodářské situace překonávány následky dřívějších
válečných škod jen pomalu a s velkými obtížemi.“

2. „Na základě soupisu hukvaldského panství z roku 1635 a statistického porovnání osedlých města s druhým největším městem panství,
Moravskou Ostravou, vyplývá, že Příbor se velice
rychle po vpádu lidu mansfeldského vzpamatoval.“
Aniž bych stavěl oba názory proti sobě, ještě
jednou se vrátím k dobové kresbě Przybor Miesto,
o které jsem se již zmiňoval ve svém článku
v březnovém čísle Měsíčníku a která v něm byla
i otištěna. Kresba je detailem mapy hukvaldského panství. Pochází nejspíše právě z doby
konce třicátých let 17. století (po požáru kostela
roku 1626 až do zhotovení nové báně roku 1684

nesla věž prozatímní trojúhelnou střechu; na podzim 1643 však tentokrát švédské vojsko vypálilo
rynek, ale domy po znovuvýstavbě již nevypadaly
jako ty na obrázku; z uvedeného tedy vyplývá, že
mapa zobrazuje stav mezi lety 1627 a 1642). Na
kresbě znázorněné zubaté renesanční atiky (tzv.
vlaštovčí ocasy) zděných měšťanských domů architektonicky odpovídají nanejvýš renesanci konce 16. století než pozdější válečné či poválečné
době. Z tohoto výjevu je ale naprosto nejasné, kolik takových výstavných domů na náměstí vlastně
bylo. Kresba je patrně spíše symbolická a nemá
faktografickou hodnotu. Rozhodně nelze jen na
základě ní tvrdit, že by celé příborské náměstí
bylo takto výstavné. Na obrázku však vidíme celou škálu různých domů, včetně těch s mansardovou střechou. To by pravdě odpovídalo. Je třeba
si uvědomit, že příborské náměstí – tak jako
dnes - nebylo nikdy jednolitým celkem „stejně
vypadajících“, „stejně vybavených“ či „stejně
opravených“ domů. Je docela možné, že mapa
vznikla jako „kancelářská slepenina“ hukvaldského úředníka či písaře během pořizování popisu
panství v roce 1635/1636.
Zakončení renesančních atik – pokud zobrazení na mapě budeme považovat za hodnověrné
– mohou do jisté míry určovat i tvar krovu střechy. Klasická sedlová střecha tvaru „A“, samozřejmě o nižším sklonu, byla pravděpodobným řešením. Ale nabízí se i možnost další: tou je tzv. obrácená sedlová střecha, tedy s krovem tvaru „V“.
Připusťme i tuto možnost, byť nevýhody těchto
střech, obecně velice dobře známé, nekorespondovaly s honosně a jistě i kvalitně provedenými
renesančními stavbami. Ale v žádném případě
nemají tyto krovy nic společného se střechami
první poloviny 19. století, které jako úsporné
konstrukce (krov tvaru „V“) nevalného technického provedení zhotovovali na náměstí po napoleonských válkách chudí majitelé. Žádná střecha
nepřetrvá bez rekonstrukce krovu 350 či 450 let,
a tak domnívat se (jako někteří „odborníci“ na památkovou péči), že dodnes dochované „obrácené
sedlové“ střechy – ony úsporné konstrukce 19.
století – jsou skvostným zbytkem renesančních
sídel, je holý nesmysl.
						

Návrh plánu nákladů SMMP s.r.o. pro rok 2007- údržba DBF
poř. č.

předpokládaná cena
2 400 000,00

název akce - díla

1

Rekonstrukce výtahů - U Tatry 2 ks (č. p. 1488, 1491)

2

Generální oprava střech domů 1404 až 1408 ul. Npor. Loma

800 000,00

3

Převaření plynoinstalace domovní i bytová ČSA č. p. 1377-1378, 1379

400 000,00

4

Převaření plynoinstalace domovní i bytová č. p. 812 Jičínská, č. p. 29 náměstí

400 000,00

5

Výměna vstupních dveří domů č. p. 1336, 1337, 1342, 1343, 1344, 1345, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328, 1379, 1378, 1393

500 000,00

6

Instalace domácích telefonů a otevíračů dveří domů č. p. 1340, 1318, 1303, 1301, 1300, 1302, 1336, 1337, 1342, 1343, 1344,
1345, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328, 1379, 1378, 1393

450 000,00

7

Opravy a nátěry balkonů na DPS

300 000,00

8

Zateplení severní stěny domu č. p. 1360,

250 000,00

9

Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy)

300 000,00

10

Opravy vstupů do domů č. p. 1306, 1301, 1331, 1336, 1337, 1339, 1327

130 000,00

11

Výměna francouzských oken za plastová č. p. 1393 až 1395 (24 ks)

700 000,00

12

Rekonstrukce vodoinstalace bytů U Tatry do plastu č. p. 1485,1486,1487,1488

200 000,00

13

Nátěry oken (včetně oprav) domu č.p. 1313, 1314, 1315, 33, 29, DPS žlutá, 810-811

500 000,00

14

Opravy a údržba STA, rozšíření nabídky STA na DPS

200 000,00

15

Výměna zařizovacích předmětů bytů a dalšího vybavení bytů

500 000,00

16

Zednické, stolařské opravy, čištění odpadů a kanalizace, opravy podlah, čištění a revize komínů, deratizace

500 000,00

17

Výmalby spol. částí domů č.p. 1303, 1302, 1325, 1326, 1318, 1319, 235 - 237(po zatečení úpravy)

380 000,00

18

Drobná a záchovná údržba všeho druhu (neplánovaná)

640 000,00

19

Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů (dle harmonogramu)

150 000,00

20

Opravy balkonu domů č. p. 1312, 1313, 1316 - 1317(6 ks, ostatních 6 ks je), 1401, č. p. 793 - 795 ul. Palackého

390 000,00

21

Nátěr plechové střechy domu č. p. 9, 35, 637 (PČR),1333 - 1334 ul. Fučíkova

260 000,00

22

Opravy komínů a komínových hlav č. p.1320 - 1321, 1333 - 1334, 1379 - 1380,

150 000,00

23

Požární revize

100 000,00

24

Obměna plynových zařizovacích předmětů

200 000,00

25

Revize plynoinstalací a porevizní opravy

700 000,00

26

Oprava okapů DPS

100 000,00

27

Oprava světlíku domu č. p. 35, 33 náměstí

28

Úprava vchodů do domu 1304 - 1308 včetně instalace dopisních schránek

80 000,00

29

Napojení kanalizace domu č. p. 637 (PČR) na kanal. řad (zrušení septiku)

350 000,00

30

Dodatečné zateplení stropů a vikýřů, umístění dodatečné hydroizolace, opravy klemp. prvků domu č. p. 1304 - 1308 - zlepšení
tepelné pohody

800 000,00

31

Rezerva pro havárie

80 000,00

400 000,00

Celkem

13 310 000,00

rekonstrukce sekund. rozvodu tepla ul. Šafaříkova (dle PD)

3 000 000,00

nátěry oken (postupné) objektu ZŠ Dukelská

Dokončení příště.

MĚSTO PŘÍBOR
vás zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

500 000,00

MěO KDU – ČSL Příbor
zve všechny, hlavně maminky
s dětmi a babičky k oslavě

SVÁTKU
MATEK
Úterý 8. května 2007 od 16:00 h

Sobota 7. dubna dopoledne
Náměstí S. Freuda
Měsíčník města příbor a 8

Velký sál Katolického domu
v Příboře

ZVEME VŠECHNY K HOJNÉ ÚČASTI

Zvou pořadatelé.

M

zve všec

SVÁ

Úte

Velký sá
ZVEME

MISS AEROBIK TOUR 2007 V KOPŘIVNICI

V SOBOTU 14. DUBNA 2007 V 10.00 hod.
TĚLOCVIČNA ZŠ E. ZÁTOPKA V KOPŘIVNICI (HALA HÁZENÉ)
OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE MISS AEROBIK ČR
Na pódiu se vystřídají známý lektor aerobiku Roman Ondrášek, vítězka a finalistky MISS AEROBIC ČR 2006.
Soutěžní disciplíny: cvičení podle lektora, krátká konverzace s Petrem Salavou
Kategorie: 										Startovné
(soutěžící i mimo soutěž platba na místě)

	MiniMiss aerobik (1997 – 2000)
60,-Kč
	Miss aerobik Kadet (1994 – 1996)
80,-Kč
	Miss aerobik Junior (1.8.89 – 1993)			
120,-Kč
	Miss aerobik (1.1.72 - 31.7.89) 			
160,-Kč
	Missis aerobik (nar. 1971 a dříve)			
160,-Kč
Prezence: 08.00 – 09.45 hod.
Vstupné dospělí: 		 50,-Kč
/diváci/ děti do 15 let:
20,-Kč
Zacvičit si mohou všichni zájemci i mimo soutěž, na své si přijdou i diváci
- akci zpestří exhibice vítězek v jednotlivých kategoriích Miss aerobik
a také zpěváci Nancy a Robert!!!
K přihlášení je nutné nahlásit: jméno a příjmení, /do 7. 4.2007/
bydliště a datum narození
Kontakt: 	Vladimíra Houšťavová
			 Záhumenní 351/2, 742 21 Kopřivnice, Tel., fax: 556 808 777
			Mobil: 606 554 846 (stačí SMS), E-mail: info@caimpuls.cz
Srdečně všechny zveme – soutěžící, nesoutěžící i diváky!

V sobotu 10. března se uskutečnilo ve sportovní hale Masarykova gymnázia cvičení aerobiku pro širokou cvičící veřejnost. Cvičení se zúčastnilo 84
žen z celého kraje. Dvě děvčata přijela dokonce ze Slovenska /Žiliny/. Cvičitelky Klára Buzková z Prahy a Tereza Sattková z Příbora předvedly nejnovější
formy tanečního aerobiku. Děvčata si nejen „zatancovala“, ale prověřila svoji kondičku při posilovací hodině. Výkon obou cvičitelek byl stoprocentní.
Závěrečnou čtvrtou hodinu doplnil Dan Müller z Prahy , který do Příbora přijel z Anglie. Zde si doplňoval vzdělání pro specializaci pillates. Pillates je
druh posilovacího cvičení, které intenzivně zpevňuje a tvaruje celé tělo. I když ve světě je tato forma cvičení velmi oblíbená a v naší republice jde také do
„kurzu“, děvčata v sobotu nenadchla.
Sobota se vydařila a sklidila od cvičících velký ohlas.
Nedostatkem sobotního dopoledne byl jen malý zájem příborských diváků. Věřte bylo se na co podívat. Takže příště se budeme těšit na všechny příznivce aerobiku.
Oddíl aerobiku při TJ Příbor
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Městská policie upozorňuje:

PEJSKAŘI POZOR !

Proč je tak důležité uklízet za svým pejskem
a pravidelně ho nechávat prohlédnout veterinárním lékařem a odčervovat?
Dnes již víme, že se prakticky všechna
štěňata rodí nakažená, protože larvy škrkavek
již během březosti se přes placentu dostávají
do plodů. Po narození se štěňata navíc infikují i mlékem feny. Larvy škrkavek se dostávají
do střeva, odkud pronikají do krevního oběhu,
kterým se dostanou do plic, jater a jiných orgánů, kde se vyvíjejí. V průběhu migrace mohou
způsobit zánět plic a poškozují i ostatní vnitřní
orgány. Vývojový cyklus se uzavírá ve střevě,
kde dospělé škrkavky produkují svá vajíčka.
U člověka jsou tímto nakažením nejvíce ohroženy právě děti, které jsou v těsném kontaktu
se zvířetem, hrají si na písku, dávají si ruce do
pusy, a takto přicházejí do kontaktu s vajíčky
parazitů.

Pekárna U Freuda peče.
Tímto titulem bylo v našem Měsíčníku oznámeno, že 31. března 2006 byl znovu zahájen provoz pekárny „U Freuda“ v Příboře, nového majitele
Výrobního družstva VKUS Frýdek-Místek, poskytovatele náhradního plnění podle z. 435/2004 Sb.
Je to tedy rok a za ten 1. rok provozu se v pekárně
U Freuda mnohé událo, a tak několik informací
pro vás, protože je to sice pekárna VD VKUS, ale
peče pro vás a chceme, aby motto „Pečeme, co
chutná“ bylo stále aktuání.
V současné době zaměstnáváme celkem 17
zaměstnanců a co je nejdůležitější, z těchto 17
pracovníků je 13 pracovníků se zdravotním postižením. Tito naši zaměstnanci byli většinou dlouhou dobu v evidenci Úřadu práce a dnes u nás
mají své plnohodnotné pracovní uplatnění.
Můžeme se také pochválit účastí na 13. ročníku Pekařské soboty v Rožnově pod Radhoštěm,
kde naše rohlíky ze 26 účastníků skončily na „medailovém „ 3.místě.
Významnou událostí, nejen pro město Příbor
bylo otevření rodného domu Sigmunda Freuda
a při této příležitosti návštěva prezidenta republiky Václava Klause. Velkým zážitkem pro nás byla

návštěva prezidenta v naší pekárně a při ochutnávce, pochvala našeho pečiva.

To všechno ale bylo.

V současné době se stále snažíme, abychom
„pekli, co chutná“ a věnujeme se zdravé výživě.
Naše nové výrobky nazýváme „Celozrnné obilky“ /chleba, koláčky, rohlíky,…/ s různou náplní
svým názvem vyjadřují to, co obsahují. Viditelně
celá, přírodní cestou upravená zrna pšenice, lnu,
slunečnice a další.
Naše výroba počínajíc přípravou, mícháním
a výrobou chleba a všech ostatních výrobků, se
vyznačuje velkým podílem ruční práce a vyžaduje
také jiné materiálové a finanční vstupy než výroba
velkých průmyslových pekáren.
Úspěch a existence pekárny U Freuda začíná
u nás u sortinentu a kvality našich výrobků. Tou
nejvyšší formou uznání bude ale váš zájem o naše výrobky, i když někdy budou o desetník dražší než v supermarketu. Stále pro nás platí motto:
Pečeme, co chutná.
Za přízeň naší vaší pekárně vám všem děkujeme.
Za všechny zaměstnance ing. Stanislav Ondrušek,
manažer obchodu

POZOR!!!
-

Vajíčka se trusem dostávají do vnějšího
prostředí. Jsou vysoce odolná, a tak lehce
a dlouhou dobu mohou sloužit jako zdroj
nákazy dalším psům nebo dětem.

-

Uklízením tuhých výkalů zabraňujete kontaminaci venkovního prostředí a snížíte riziko nakažení zvířat, ale i vás a vašich dětí.

-	Pravidelným odčervováním zbavíte vaše
zvířecí miláčky nepříjemných hostů a zároveň přerušíte vývojový cyklus parazitů.
Eva Kahánková, pracovník prevence kriminality
u Městské policie Příbor

Vážení čtenáři
Měsíčníku města Příbora.
V minulém čísle jsem uveřejnila článek o průběhu vernisáže putovní výstavy
Rakouského kulturního fóra v Praze, která
propaguje našeho „pana Freuda“ – tentokrát v Olomouci. Článek vyšel pod názvem:
SIGMUND FREUD – ODHALENÍ 21.
STOLETÍ s podtitulem „Je, nebo není přefreudováno?“ Omlouvám se autorovi zdařilé doprovodné fotografie, panu ing. Arnoštu
ČAPLOVI z Frýdku Místku, že jsem zapomněla k snímku z vyhodnocování výtvarné soutěže
připsat jméno autora. Současně mu děkuji, že
obětavě pomáhá „našemu dvornímu fotografovi“ - panu Rudovi JARNOTOVI dlouhodobě mapovat projekty Společnosti Sigmunda
Freuda a Sigmund Freud ART.
Mgr. Marie Šupová

Mistr Přeučil v Librexu....
Včera 7. března 2007 jsem se zúčastnila vystoupení herce a profesora AMU v budově Librexu
v Ostravě. Mistr Přeučil dal lekci mnohým mladým
lidem, když v závěru svého vystoupení řekl, že
s kloboukem v ruce je možné projít bez problémů
celý svět. To znamená, že se smeknutým kloboukem. Byla to jeho lekce slušného chování, které je
hlavně mužské části mládeže u nás dosti neznámý
pojem. Naopak si mnozí mladí muži myslí, když se
prokáží znalostí mnoha pěkně tvrdých výrazů, že
získají u dívek popularitu. A je tedy na dívkách, aby
takové vystupování mladých mužů nejen netolerovaly, ale aby jim daly zřetelně najevo, že takto si
jejich sympatie nezískají.
Ale v předchozím vystoupení pana Přeučila zazněla i jiná slova. Ke slušnému chování a vystupování ho vedl hlavně jeho otec, který si ale od mocipánů
minulého režimu užil své. Byl uvězněn z jejich zvůle
na 15 let, které si i odseděl. Přesto neztratil nic ze
svého kréda a zemřel ve vysokém věku.
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Další autoritou byla pro pana Přeučila osobnost jeho profesora na AMU, Mistra Lukavského.
Pro nás může být zajímavé, že Mistr Lukavský
jako student dramaturgie byl koncem druhé světové války nasazen ve Studénce a pracoval manuálně ve Vagonce. Na toto nasazení vzpomíná
ve své knize jako na špatné období, protože tam
poznal výborné lidi ve svých mistrech a spolupracovnících. Ten prý se také zasazoval od začátku za propuštění otce pana Přeučila z vězení,
ale marně.
Sám Mistr Přeučil na otázku, jak vzpomíná
na své žáky, odpověděl tak, že nejen dobře, ale je
s nimi stále ve styku a nebyl prý jejich profesor,
ale starší kolega.
Různých otázek zodpověděl dost a nakonec
podepisoval knihy nebo cokoliv jiného. Bohužel
jsem neměla čas stát ve frontě. Ale jsem ráda, že
jsem se jeho vystoupení mohla zúčastnit.
Věra Juroková, Příbor

Local TV Příbor – MĚSTSKÁ TELEVIZE
NEPOTĚŠILO NÁS
Schůzka SOTV - majitel licence na vysílání v obcích - Local TV Plus, s.r.o. Klimkovice vypověděl městům smlouvu

Základní informace:
Držitel licence pro vysílání v 10 obcích na Moravě:	Local TV Plus, s.r.o. Klimkovice.
Platnost licence: 	Od 4. 5. 1995 do 28.3. 2000, pak prodloužena do roku 2012.
Licence:
Je nepřenosná. Majitel ji může pouze vrátit, nikoli prodat.
	O licenci nemohou žádat města, pouze právnické osoby.
Licence uděluje RRTV.
Majitel vysílače na radnici: 			Město Příbor.
Servisní organizace (výroba programu, na základě výběrového řízení): DUYVIS VIDEO Příbor.
SOTV - Sdružení obecních televizí: sdružení starostů a místostarostů obcí, v nichž vlastní Local TV Plus licenci na vysílání.
Jednání mezi majitelem licence a městy probíhá prostřednictvím SOTV.
Prostřednictvím SOTV probíhají i platby.
Místní televize vysílají pod hlavičkou Local TV v 10 obcích Moravy. Majitelem licencí na vysílání v těchto obcích je už 12 let firma Local TV plus
Klimkovice.
V roce 2000 firma žádala o prodloužení licencí. Pokračování vysílání bylo tehdy ohroženo, a proto vzniklo Sdružení obecních televizí (SOTV). Členy se
stala města, která tento informační kanál považovala za důležitý pro své občany. Příbor i SOTV tehdy na jednání mediální parlamentní komise zastupoval
Bedřich Turek. Jednání byla úspěšná. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodloužila platnost licencí do roku 2012.
Zlom pro obce ale nastal v březnu 2007. Majitel licencí vypověděl sdružení televizí - SOTV smlouvu, a to k 30. červnu 2007. Znamená to, že pokud se
majitel licence a města nedohodnou, dojde k danému datu k ukončení vysílání městských televizí v Bystřici nad Olší, ve Vratimově, Brušperku, Bílovci,
Nové Bělé, Kobeřicích, Staré Vsi, Velké Polomi a v Příboře.
Důvod výpovědi? Současná smlouva majiteli licence zajišťuje roční příjem (nikoli zisk) z deseti obcí necelých 500.000,- Kč ročně, což majitel licence
považuje za charitu obcím. Jsou to:
poplatky OSA, Integram, ČTÚ - jsou dány těmito organizacemi (asi 16.000,- Kč pro Příbor)
správa licence - stanovil majitel licence. Příbor platí ročně za správu licence 82.000,- Kč
				 + další platby za různé služby- právník apod.
				 (za r. 2006 celkem přibližně 120.000,- Kč)
První návrh smlouvy z 14. 12. 2006 navyšoval celkovou částku šestinásobně. Majitel licencí tehdy slíbil, že:
				 1. vyčíslí roční náklady související se správou licencí
				 2. zašle SOTV nový návrh smlouvy, včetně kalkulace služeb za navýšení částky.
Místo kalkulací přišla výpověď smlouvy o vysílání (7. března 2007). Nyní by měla být zahájena série jednání. Jak dopadnou, nikdo nedokáže říct.
Šestinásobné navýšení plateb je pro rozpočty malých obcí velkou zátěží.
Města hledají i jinou alternativu vysílání – například internetové zpravodajství. V každém případě by ale nešlo o plnohodnotnou náhradu vysílání vzduchem.

VYSÍLÁNÍ Local TV Příbor:
ZPRAVODAJSKÉ RELACE 		
DENNĚ 7- 8 17-18 22 -23 hod.		
7. zpravodajství
30. 3. – 13 4.
8. zpravodajství		
13. 4. – 27. 4.
ARCHIVNÍ POŘADY		
VÍKENDY 17.00 – 18.00 hod
7. a 8. 4.
13. a 14. 4.
28. a 29. 4.
ZASEDÁNÍ ZM
VŽDY od soboty v 17 -18 hod.
21. 4. 1. díl
22. 4. 2. díl
další díly vždy následující den, dle délky vysílání

Kontakty na natáčení

telefon: 776 725 909, 608 738 793
e-mail:
duyvis@tiscali.cz
televize-pribor@seznam.cz

pís.:
vhoďte dotaz, návrh v obálce do schránky na dveřích MÚ
poštou na adresu: Palackého 709, 742 58 Příbor
osobně: Jičínská 12 (náměstí) – každé všední odpoledne
												
Z natáčení
		 Připravila: Mgr. Irena Nedomová Foto: Ing. J. Kavan
Měsíčník města příbor a 11

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,

příspěvková organizace
IČ 75088398, DIČ CZ75088398
Dukelská 1346, 742 58 Příbor
telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

Akce

Pravidelné akce

STOLNÍ TENIS

Pondělí-pátek/15:00-17:00/LUNA/zdarma/

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA aneb „DEJTE VEJCE MALOVNÝ“
2.– 5.4./pondělí-čtvrtek/9:00-17:00,čtvrtek do 12:00/LUNA/

KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ

Pondělí/18:30-19:30/tělocvična/20 Kč/
Středa/19:00–20:00/tělocvična/20 Kč/

Ukázka zdobení velikonočních vajíček, inspirace a nápady na velikonoční období.

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ

Akce pro veřejnost. Vstupné dobrovolné. Informace: K.Bukovjanová

Pondělí/19:30-21:30/tělocvična/20 Kč/

VELIKONOČNÍ HRÁTKY

KLUB ZVONEČEK

5.4./čtvrtek/9:00–13:00/LUNA/

Úterý-čtvrtek/9:30/LUNA/20 Kč/

Malování vajíček, velikonoční inspirace na okno. S sebou: vajíčka, nůžky.
Vstupné:20 Kč. Akce pro děti. Informace: J. Lupíková

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ ŽENY

Středa/10:00-11:00/LUNA/50 Kč/

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

BŘIŠNÍ TANCE

11.4./středa/13.30/ZŠ npor. Loma/

Středa/18:30-20:00/LUNA/

Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 9. tříd. Informace: J. Lupíková

SOBOTA PLNÁ TANCE, RELAXACE A MASÁŽÍ

Taneční kurz s J. Kravalovou.
Kurzovné za 11 lekcí: 1 100 Kč.

14.4./sobota/9:00/LUNA/

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ

Akce pro účastnice kurzu orientálního tance. Vstupné:550 Kč

Středa/20:00-21:00/tělocvična/20 Kč/

Informace: K. Bukovjanová

KERAMIKA

MINITURNAJ VE FLORBALU ČTYŘČLENNÝCH družSTEV

Čtvrtek/14:30-16:30/LUNA/
Pátek/16:00-18:00/LUNA/

17.4./úterý/15:00/LUNA/
Akce pro děti. Přihlásit se můžete do 16.4. Informace: J. Lupíková

ZADÁNO PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ škOLKY

Vstupné děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč/hod
pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod

23.-27.4./pondělí-pátek/LUNA/

HRÁTKY S POČÍTAČI, INTERNET

Pohádkový program pro děti. Informace: K. Bukovjanová

Pátek/15:00-18:00/LUNA/

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Vstupné kroužek

15 Kč

28.4./sobota/7:00/KATEŘINICE/

Vstupné internet

děti 20 Kč/h, dospělí 30 Kč/h

Akce pro členy rybářských kroužků. Informace: J. Lupíková

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

Hvězdárnu na ul. Jičínské je možno navštívit po předchozí telefonické domluvě na čísle 737 311 810.
Vstupné: 10 Kč

24.3./sobota/15:00-18:00/Restaurace MEXICO/
PROGRAM: hry, soutěže, program, diskotéka, tombola
Akce pro děti, rodiče s dětmi.
Vstupné: masky 5 Kč, děti 15 Kč, dospělí 25 Kč
Informace: K. Bukovjanová

ZADÁNO PRO ŽENY

30.3./pátek
9:00-12:00 pro maminky
17:00-22:00 pro ženy/LUNA PŘÍBOR/
PROGRAM: malování velikonočních vajíček různými technikami, velikonoční ozdoby, výměna receptů.
Vstupné: 20 Kč.
Informace: J. Lupíková

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ

Výlet na kolech kolem Příbora.
Kola musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

KARNEVAL

31.3./sobota/9:00/LUNA PŘÍBOR/
Akce pro členy rybářských kroužků.
Informace: J. Lupíková

CYKLISTICKÝ VÝLET

28.4./sobota/9:00/LUNA/

U dětí do 15 let je nutná přilba. Akce pro veřejnost.
Informace: L. Nenutilová

zveme vás na přednášku

Stres a syndrom vyhoření
Přednáší MUDr. Pavel Sikora.
Součástí setkání
bude ochutnávka zdravé kuchyně.
Středa 11. dubna 2007 od 17:00 h
ZŠ Npor. Loma v Příboře
POŘÁDÁ:
O. s. Život a zdraví ve spolupráci
s MÚ Příbor a ZŠ Npor. Loma
Vstup volný
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Festival nejmladších minižaček
v

minibasketbale

Příbor 18.5. – 20.5. 2007
Basketbalový klub Příbor se svou více než 55 letou
historií je jednou z nejstarších zájmových organizací na
území města Příbora.
V současnosti největší chloubou je družstvo mladších
dorostenek hrající čtvrtfinále play - off extraligy mladších
dorostenek ČR. I ostatní družstva nezůstávají v pozadí extraligového družstva a úspěšně se účastní ostatních
soutěží vypisovaných Českomoravskou basketbalovou federací (ČBF) a Českou asociací minibasketbalu (ČAMB).
Celkem se jedná o 140 sportovců v 10 družstvech.
Dlouhodobá kvalitní činnost v basketbale se odrazila
pro letošní rok důvěrou ČAMB při pověření organizace
festivalu nejmladších minižaček (mistrovství republiky)
ročníku 1996, kterou bude klub pořádat v květnu letošního roku.
V Příboře se účastní dvanáct družstev v duelu o vítěze
festivalu, z toho bude osm přeborníků jednotlivých krajů republiky a čtyři kluby na divokou kartu nominované
ČAMB. Celkem Příbor navštíví na 250 děvčat z celé ČR.
Přejeme příjemnou zábavu vám divákům a dívkám
kvalitní sportovní zážitky.

ZÁPIS
dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2007/2008
se bude konat
ve čtvrtek 12. dubna 2007
od 8.00 do 15.00 hod.
na těchto mateřských školách:

Mateřské škole Kamarád
na ul. Frenštátské a ul. Švermově
Mateřské škole na ul. Pionýrů
V Mateřské škole Kamarád a v Mateřské
škole na ul. Pionýrů proběhne v rámci zápisu dne
12.4.2007

DEn otevřených dveří
Městský úřad Příbor

www.bkp.iprofil.cz

za BK Příbor, Bednarski Miroslav

Auto_horecka_210x148,5_BW.indd 1
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Novinky
městské
knihovny

Spoleþnost DEC-PLAST, spol. s r.o.,
zabývající se výrobou plastových oken,
dveĜí a zimních zahrad,

Rádi bychom upozornili naše čtenáře
na některé z knižních novinek, o které knihovna obohatila nabídku v měsíci
únoru:

HLEDÁ
dČlníky do výroby
skladové manipulanty
montážní dČlníky
zedníky

Požadujeme:
- manuální zruþnost
- fyzickou zdatnost
- v pĜípadČ zedníka vyuþení
+ praxi v oboru

-------------------------------------------------------------------------Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svĤj strukturovaný profesní
životopis s uvedením požadovaného místa na adresu nebo e-mail
firmy:
DEC-PLAST, spol. s r.o.
Místecká 1111, 742 58 PĜíbor
e-mail: info@dec-plast.cz
kontaktní tel.: 556 764 788, sl. Vítková

Ve čtvrtek 12. 4. 2006 v 17.00 hod v městské knihovně proběhne

4. část cyklu o zdravém bydlení a životě podle zásad Feng - shui
Přednáší Miroslav Novák z Valašského Meziříčí

 V úterý 24. 4. 2006 v 15.00 hod. na dětském oddělení městské knihovny

Odpoledne
s kocourem
REKLAMA
NA BġEZEN
1/8 A4

Budeme vyrábět dáreček pro maminky, hrát hry, losovat pohádkové hádanky.

250,- Kÿ

VELKÉ PLÁNY, MÁLO PENĎZ
VŠECHNO JDE, JEN HLAVU NEVĎS!






úvďr až do domu a bez poplatkĪ za uzavĢení
bez ruĀitele i dĪchodcĪm do 75 let
20.000 – 60.000,- KĀ pĢímo na Váš úĀet
sami si vyberete splátkový režim
domluvte si telefonicky ihned schĪzku

724 314 316
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Nositel Nobelovy ceny za literaturu 2006
Orhan Pamuk – Istanbul - Vzpomínky
na město. Spisovatel se po létech vrací na
místa dávných rodinných tajemství a příběhů. To, co začíná jako „portrét umělce
v jinošských letech“, se proměňuje v portrét jednoho pozoruhodného nevšedního
města.
Halina Pawlowská – Jak blbá, tak široká
– nejnovější sloupky, rady a vtipné postřehy známé spisovatelky a scenáristky
pobaví jistě i vás …
Gabriel García Márquez – Dobrodružství
Miguela Littína v Chile. Filmový režisér
a jeden z pěti tisíců Chilanů s absolutním
zákazem návratu se rozhodl natočit v Pinochetově diktatuře film – změní totožnost, vzhled a šest týdnů natáčí. Strhující
vyprávění vychází v češtině poprvé.
Liisa Cay Pasila – Kunlun – knihu lze
číst jako dobrodružný příběh, cestopis,
hluboký zdroj moudrosti nebo jednoduše
jako krásné a hluboce dojemné vyprávění
o lásce a přátelství, které překoná i smrt.
Laskavý a poetický příběh zaujme všechny čtenáře, kterým se líbil Alchymista
Paula Coelha.
Kniha Pilátova žena autorky Antoinette
May se zabývá osudy vizionářské manželky Piláta Pontského Claudie Proculy,
která patří k nejzáhadnějším biblickým
postavám.
Eva Brabcová – Žena, s.r.o. Humorné
a s velkým nadhledem psané lehké ponaučení, jak hledat, přebírat a zvažovat,
který ze všech mužů pohybujících se
okolo by mohl být ten pravý.

Poděkování
Děkujeme klubu důchodců

a jejich předsedovi panu Lysovi
za vstřícný přístup k organizování
naší velikonoční výstavy
a zapůjčení místnosti.
Přejeme všem pevné zdraví,
osobního štěstí a pohody.
Za dětský domov J.Halfarová

Střípky městské policie
Dne 13.02. ve 20,40 hod. telefonicky oznámil občan města, že na ulici 28. řijna došlo
k přepadení starší paní dvěma muži. Hlídka
bezprostředně po oznámení vyjela na místo,
kde zjistila, že před malou chvílí došlo k pokusu
o loupežné přepadení na křižovatce ulic 28.řijna
a ČSA, kdy 78-letou paní přepadli zezadu dva
mladíci ve věku kolem dvaceti let. Ti ji povalili
na zem a pokusili se jí vytrhnout kabelku, kterou se jim však nepodařilo vytrhnout. Napadená
vykřikla a oba mladíci se dali na útěk. Na základě těchto zjištění byla ihned vyrozuměna Policie
ČR a zjištěn bližší popis pachatelů. Na základě
popisu pak hlídka provedla vyhledávání podezřelých po katastru města, avšak bez úspěchu.
Celá událost je v šetření Policií ČR.
Dne 23.2. ve 22,20 hod. přijala hlídka prostřednictvím tísňové linky oznámení, že v herně
Letka má problémy s personálem jeden z hostů.
Oznamovatel na místě následně podal vysvětlení, kdy sdělil, že měl na stole pivo, které mu
někdo odnesl a následně byl údajně bezdůvodně
z provozovny vykázán pořadatelem. Žádal o vyšetření případu a náhradu škody cca 12 Kč, jelikož pivo měl už upito. Jelikož byl oznamovatel
viditelně v podnapilém stavu a nebylo zjištěno
žádné protiprávní jednání, byl vykázán z provozovny. Po cca 40 min. však telefonovala servírka herny, že muž se do provozovny opět vrátil,
slovně ji napadá, uráží a nereaguje ani na výzvy
k opuštění provozovny. Hlídka ho proto opětovně vykázala s upozorněním na možnost převozu
na záchytnou stanici. Mladý muž ze Štramberku
výzvy uposlechl a místo opustil. Svým předchozím jednáním se však dopustil přestupku proti
veřejnému pořádku, za který bude následně vyřešen.
Dne 01.03. v 18,15 hod. přišel oznámit občan města, že jeho syn se po celý den chová podivně, přičemž neustále vysazuje dveře od svého
bytu. Požádal proto hlídku, zda mu nemůžeme
přivolat lékaře, který by ho poslal do psychiatrické léčebny v Opavě. Hlídka prověřila toto
oznámení, kdy na místě zjistila, že syn oznamovatele, který je svými stavy městské policii
již znám, je opravdu ve špatném psychickém
rozpoložení. Na základě tohoto zjištění byla na
místo přivolána lékařská pohotovost a také byl
vyrozuměn otec, aby čekal na sanitku a syna doprovodil. Hlídka po příchodu otce místo opouštěla, přičemž ještě nasadila dveře do bytu zpět
do pantů. Když však mladý muž viděl hlídku
odcházet, dveře opět vysadil.
Dne 09.03.2007 v 14.50 hodin bylo přijato telefonické oznámení od občana města, že
za autobusovou zastávkou vedle restaurace
„Břežný“, doutná stará lípa. Hlídka MP na místě
zjistila, že starý strom doutná ze svého ztrouchnivělého středu a že oheň byl pravděpodobně
založen neznámým pachatelem. Strážníci proto
ihned strom zahasili vodou z nedaleké hospůdky, ale neboť zde hrozilo nebezpečí vzplanutí,
provedli asi po jedné hodině kontrolu. Při té
bylo ale zjištěno, že lípa nadále doutná, a proto
byli na místo přivolání hasiči, kteří nebezpečí
požáru zažehnali.

Reklama na duben 2007 formát 1/8 A4 faktu
PĢijmeme pro pracovištď ve Studénce

ÚÿETNÍ

Požadavky: - znalost PÚ pro podnikatele
- praxe s vedením úĀetnictví min 3 roky
- znalost daěových zákonĪ a daěové problematiky
- znalost mezd
- komunikace s FÜ
- znalost práce s PC
- ĢidiĀský prĪkaz skupiny B
- komunikativnost
- flexibilita
- ochota uĀit se novým vďcem

SvĪj životopis prosím zašlete na e-mail: s.ulmanova@ak1324.cz
nebo na adresu AK 1324, s.r.o. Butovická 317, Studénka,
popĢ. na 777 635 595.
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Město Příbor Vás zve k poslech vážné hudby

Violoncellový recitál

Jana Škrdlíka a Petry Besy Pospíšilové
20. dubna 2007, 19:00 hodin Refektář muzea v Příboře
Jan Škrdlík – violoncello - Petra Besa Pospíšilová – klavír

Jan Škrdlík pochází z hudební rodiny. Studoval u předních
českých violoncellistů jako Jan Hališka, Bedřich Havlík nebo
Daniel Veis, a dále pak u Luise Clareta v Barceloně. Obdržel
prémii Českého hudebního fondu za propagaci českých děl
v zahraničí a jiná ocenění.
S Janem Škrdlíkem se měli možnost seznámit posluchači na
mnoha stech koncertech na třech kontinentech ať už jako s komorním hráčem nebo sólistou. Logickým doplňkem této činnosti je i spolupráce s televizí a rozhlasem včetně nahrávek pro
violoncello a symfonický orchestr. V oblasti sólové hry také nahrál pro přední vydavatelství řadu CD se skladbami prakticky
všech stylových období. Jeho CD Bachových suit se v roce 2003
ocitá na japonských stránkách www.geocities.co.jp mezi deseti tituly reprezentujícími českou interpretační tvorbu.
Od roku 1997 vyučuje na brněnské konzervatoři. Svoji zahraniční pedagogickou činnost zahájil vedením interpretačních
kurzů ve Španělsku v roce 2003.
Česká i zahraniční kritika hodnotí zřetelné a jisté vedení smyčce, zvukovou malebnost a tónovou plasticitu, která společně s ušlechtilým tónem vede k neopakovatelné atmosféře
Škrdlíkových vystoupení a nahrávek.
Jan Škrdlík hraje na nástroj Adama Emanuela Homolky z roku 1842.

Česká psychoanalytická společnost a Česká společnost pro psychoanalytickou
psychoterapii pořádala kulturní večírek – křest knihy VÁCLAVA BURIÁNKA a kol.
Fakta a dojmy: Psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda
20. března 2007 v Literární kavárně v Řetězové ul. 10, Praha 1.
Písně z Příborska přednesl VLADIMÍR MERTA...
(Kniha zde bude k dostání také na IC Města Příbora od dubna.)
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