Měsíčník
města Příbora

Cena: 5, - Kč

červenec 2007

Den města dětem

1. června na celém světě slaví děti svátek. Tentokrát vyšlo datum 1. června na pátek. V tento den se děti ve škole zpravidla neučí. Hrají hry nebo jdou do kina nebo jedou někam na výlet. Všichni rodiče rádi vidí své děti, jak se smějí, hrají si
a jsou spokojené. I město chtělo s dětmi oslavit jejich svátek a podpořit jejich hravost, a proto tentokrát „svůj den“ věnovalo právě jim.
Všechno se to odehrávalo v městském parku v neděli 3. čevna. Loutkové divadlo Beránek bylo otevřeno a děti si mohly
prohlédnout loutky, se kterými se hrají pohádky. I přes dopolední déšť děti vydržely a všech her, které si připravila pro ně
Dětská misie Příbor, se zúčastnily. Po poledni konečně přestalo pršet. To už měli vojáci za sebou první ukázku bojové činnosti. Myslím, že kluci i holky byli z jejich akce nadšeni. Hrám a soutěživosti se meze nekladly, a proto hoši z čety aktivních
záloh trénovali u dětí přesnost a hbitost na dřevěných panácích. Do caruso show a dance show se moc dětí nepřihlásilo, asi
se styděly, ale zato si pak odnesl každý sladkou odměnu. Kdo měl zájem, mohl si při prezentaci čety AZ potěžkat například
samopal nebo zkusit neprůstřelnou vestu.

Co říci na závěr? Program doplnil koncert Buřinek p. Dudeška a Stanley´s Dixie Street Band z Kopřivnice. Bochníkový
guláš byl výborný a myslím, že ti, co nezaváhali a přišli, a že jich nebylo málo, tak se dobře bavili. Na 400 dětí přišlo domů
vyřáděno a unaveno. Aspoň rodiče určitě doufali, že to tak bude.

Fotogalerii z této akce naleznete na oficiálních stránkách města Příbora www.pribor-mesto.cz v sekci
O městě Příboře – Fotogalerie z města Příbora.
Bc. Petra Podžorná
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Relative Reflections
Smyslů plné pohovky pro Sigmunda Freuda
lem a účelem vzniku tohoto projektu. Úvodní
slovo k celé organizaci výstav měla PhDr. Sylvie
Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska.
Starosta města ing. Milan Strakoš ve svém proslovu vzpomněl loňský rok, který byl věnován hlavně
osobnosti Sigmunda Freuda.

Z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, a to
na své 13. a 14. schůzi rady města, kdy projednala mj.
tyto záležitosti:

13. schůze RM ze dne 5. června 2007
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komise:
Pro občanské záležitosti ze dne 23.4.2007

CR, sportu a mládeže konané dne 14.5.2007

v Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města
odprodat nemovitosti - objekt č.p. 586 na pozemku
parc.č. 3146/1 a pozemky kolem něj

v Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města odprodat nemovitosti - pozemky – vodní plochy
rybníků v Borovci
v Uložila předložit návrh kupní smlouvy ve věci
viz. bod 6/7/6/2 (prodej rybníků)
v Uložila předložit návrh podmínek správy budovy MÚ Správou majetku města Příbor s.r.o.

v Schválila uzavření Smlouvy o umístění technické
skříně RACK v objektu č.p. 483 na ul. Štramberské
v Příboře mezi pronajímatelem Správou majetku města Příbor s.r.o. a nájemcem společností
MATTES, spol. s.r.o., Masarykova 1117, 738 01
Frýdek Místek za účelem vytvoření technického zázemí pro možnost připojení zájemců o internet.
v Schválila Směrnici č.1/2007 Správy majetku
města Příbor s.r.o. – Pravomoc zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.

v Schválila pronájem nebytového prostoru o ploše
172,5 m2 v domě čp. 9 na náměstí Sigmunda Freuda
v Příboře pro poskytování služeb v rozsahu dle nabídky žadatelky paní Elvíře KEREKEŠOVÉ, adresa
Štramberská 722, Příbor za těchto podmínek:
- výše nájemného dle nabídkové ceny činí 550,- Kč/
m2/rok bez služeb pro rok 2007
- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem,
první splátka při podpisu smlouvy
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s každoroční úpravou nájemného o inflační koeficient

v Schválila pronájem nebytového prostoru o
ploše 27,5 m2 v domě čp. 9 na náměstí Sigmunda
Freuda v Příboře pro poskytování služeb v rozsahu
dle nabídky žadatelky paní Pavle JÍLKOVÉ, adresa
Freudova 118, Příbor za těchto podmínek:
- výše nájemného dle nabídkové ceny činí 550,- Kč/
m2/rok bez služeb pro rok 2007
- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem,
první splátka při podpisu smlouvy

Dvě výstavy, jejichž vernisáž proběhla ve
stejný den, stejnou hodinu a na stejném místě.
Slavnostní zahájení se konalo v muzeu a pamětní síni S. Freuda v Příboře netradičně v neděli 3.
června v 10 hodin dopoledne.
Významnými hosty byla Jane McAdam
Freud, pravnučka S. Freuda a Karel Kobosil, ředitel Design centra České republiky.
Jane Freud, autorka projektu Relative
Reflections, představila svou výstavu, svou medailérskou a sochařskou tvorbu, co bylo smys-

Autory projektu Smyslůplné pohovky pro
Sigmunda Freuda jsou náměstkyně ředitele Design
centra ČR Lenka Žižková a ředitel Rakouského
kulturního fóra Mag. Walter Persché. Výstavu,
kterou tvoří v Příboře zhruba 12 pohovek, představil Karel Kobosil. Ten je rovněž jedním z autorů. Další autory jmenuji: ing. arch. Miroslav Cikán,
Mgr. MgA. Jan Čtvrtník, prof. ak.arch. Jan Fišer,
MgrA. Radek Hegmon, MgrA. David Karásek,
prof. Milan Knížák, DrA., akad. mal. Miroslava
Krausová, ak. mal. Ewa Nemoudry, prof. ak.
arch. Jiří Pelcl, prof. ing. arch. PhDr. Bořek Šípek,
Mgr.A. Pavel Šťastný, ak. arch. Jaroslav Šusta ml.
Na zrodu konceptu i realizace některých
pohovek se podílelo Rakouské kulturní fórum
v Praze. Dále do expozice vás uvede tirážní panel
se slovem Lenky Žižkové a autorů pohovek, který
je umístěn na začátku výstavy.
Jste srdečně zváni do muzea a pamětní síně S.
Freuda na tyto dvě interesantní a impozantní výstavy. Výstavy potrvají do 16. září. Otvírací doba
muzea: úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00,
neděle 9.00 - 12.00.
Bc. Petra Podžorná

Informace o změně poplatků za užívání veřejného
prostranství pro poskytování prodeje a služeb.
S účinností od 1. července 2007 platí nová obecně závazná vyhláška města č. 01/2007 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
Změna oproti původní vyhlášce č. 8/2003 se týká úpravy těchto sazeb:
1. Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje vlastních výpěstků
původně

10,-- Kč/m2/den		

nově …………..15,--Kč/m2/den

2. Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje ostatního zboží
původně

20,--Kč/m2/den		

nově……….......50,--Kč/m2/den

3. Za umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje vlastních výpěstků a ostatního
zboží v den pořádání jarmarku nebo pouti
Původně

30,--Kč/m2/den		

nově…………...50,--Kč/m2/den

Novou obecně závaznou vyhlášku č. 01/2007 schválilo Zastupitelstvo města Příbora na svém
6. zasedání dne 31. 5. 2007.
Věra Těšlíková – vedoucí odboru majetkoprávního, školství, bytového a místního hospodářství

Vzdělávání 3. věku – zpráva komise

V lednu 2004 více než 40 studentů slavnostně
zahájilo v aule Masarykova gymnázia Vzdělávání třetího věku. Od studentů gymnázia se lišili sice věkem,
ale zato překypovali nadšením a zájmem pro další
vzdělávání.
Studium organizovala komise pro občanské záležitosti pod patronací města Příbora a Masarykova
gymnázia. Přednášky se týkaly snad všech okruhů:
historie, biologie, zeměpisu osobnosti S. Freuda,
zdravovědy, výživy, hudby, astronomie, první pomoci, kultury, výtvarné výchovy, organizace samosprávy, právních vztahů
k nemovitostem,
sebeobrany, novinářských žánrů. V každém školním
roce se mohli účastníci seznamovat s počítačovou
technikou a internetem. V průběhu studia si studenti mohli vyslechnout 25 přednášejících, kteří svým
oborem posluchače zaujali.
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V náplní studia nechyběla ani exkurze (Kunínský
zámek) a v závěru posledního ročníku byl uspořádán
školní výlet do Vídně.
Léta studia uběhla velmi rychle. 7. 6. 2007 studenti - senioři své studium slavnostně ukončili - opět
v aule Masarykova gymnázia. Převzali diplomy, kytičku a malý dárek. Skladba Gaudeamus igitur
ukončila jejich společné sedmisemestrové studium.
Poděkování patří všem přednášejícím, vedení
Masarykova gymnázia i ZŠ Npor. Loma
A studentům - dnes již absolventům přejeme
hodně zdraví, elánu v jejich celoživotních prázdninách.
Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise pro
občanské záležitosti

Představujeme vám…

Luděk VIDOMUS

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
	Upřímnost a pravdomluvnost

2. Vaše nejoblíbenější činnost?

	Odpočinek, kterého se mi nedostává.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?

51 let

Stav:

ženatý

Dosažené:

střední s maturitou

Povolání:

technik

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s možností každoročního navýšení nájmu o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok

Koníčky:

kopaná

- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem.

V Příboře žije:

od narození, tj. r 1956

9. Co se vám ve městě nelíbí?

Výstavba Penny marketu v centru města.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
	Nevzpomínám si.

	Nejsem vyhraněný typ.
	Učitel.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?

	Otec.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného?

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Shoda okolností.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Je to moje rodné město.

Vychovávání dvou dcer.
Nenapadá.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?

8. Které místo ve městě máte nejraději?

Být někým jiným?

Jsem rád, kým jsem.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Nevěřte všemu, co vidíte, slyšíte nebo se povídá.

Děkuji za rozhovor. Stanislava Slováková

Chátrající stadion kopané.

Blahopřejeme jubilantům narozeným
od 1. do 31. července
Stanislav Řepa
Anna Tardonová
Kajetán Vacca
Anna Jurečková
Danuše Slačíková
Jaromíra Veselková
Miroslava Bílská
Rudolf Busek
Libuše Tománková
Jiří Dvořák
Eva Palyzová
Hubert Bolom
Irena Dudková
Anna Hejlková

v Uložila zveřejnit záměr města Příbor pronajmout nebytový prostor v objektu č.p. 1345 na ul.
Dukelské v Příboře formou výběrového řízení za
účelem využití prostoru k poskytování služeb, kanceláří, případně skladových prostor o celkové ploše
50 m2 za těchto podmínek:

Věk:

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?

4. Čím jste chtěl být jako dítě?

- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s každoroční úpravou nájemného o inflační koeficient

Božena Matějková
Vítězslav Pospíšil
Anna Limberková
Cyril Gardlo
Anna Bajerová
Milada Fajkusová
Jaroslava
Neusserová
Oldřich Pyš
Božena Richtrová
Milada Trojková
Antonín Mičulka
Lumír Palyza

- minimální nájemné 17 600,- Kč /rok (bez služeb)

v Schválila Dodatek č. 7 ke Smlouvě o pronájmu
kotelny a provozování kotelny ze dne 22.6.1998 o
provedení opravy většího rozsahu na kotelně ulice
Lomená 1520 v Příboře v roce 2007
v Schválila „Pravidla pro přidělování bytů do nájmu občanům“ upravená o přidělování bytů 3+1 losem s účinností od 1.7.2007

v Uložila předložit analýzu činností a hospodaření
TS jako podklad pro rozhodování ve věci přechodu
TS na jinou formu obchodní společnosti
v Doporučila ZM schválit v rámci III. změny rozpočtu 100 000,- Kč na opravu střešního pláště hlavního pavilonu budovy MŠ Pionýrů č.p. 1519

v Doporučila ZM schválit urychlené zakoupení
nového ramenového nakladače pro TS Příbor formou leasingu

v Vzala na vědomí informace o připravovaném
prodeji areálu skladů na pozemcích p.č.176/1, 176/3
a 176/4 včetně pozemků Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
v Uložila projednat možný vstup města do výběrového řízení na odprodej nemovitostí situovaných na
pozemcích p.č.176/1, 176/3 a 176/4 včetně pozemků
na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, případně na Ministerstvu financí ČR a následně předložit návrh k rozhodnutí zastupitelstvu města.
v Odsouhlasila
obsah
zadání
projektu
„Prodloužení chodníku na ulici Místecké“ bez připomínek

v Odsouhlasila uzavření dodatku č.3 stavební
akce „Sanace konstrukcí krovu a stropů v západní a
jižní části objektu piaristického kláštera“

v Vzala na vědomí informaci o současném stavu řešení problematiky licencí smlouvy o provozu LOCAL TV Plus s.r.o. Klimkovice a udělila plnou moc v zastupování města Příbora na jednání
o smluvních vztazích sdružení obecních televizí p.
Mgr. Ireně Nedomové na den 7.6.2007

14. schůze RM v mimořádném termínu
dne 14. června 2007

v Ustavila pracovní skupiny pro zpracování strategického plánu města:
- pracovní skupina pro problematiku služeb obchodu, podnikání a životního prostředí
- pracovní skupina pro cestovní ruch, kulturu, volnočasové aktivity a informovanost
- pracovní skupina pro problematiku bydlení, sociálních služeb a dopravy
v Jmenovala garanty a členy těchto skupin:

Ing. Jana Svobodová – garant pracovní skupiny
pro problematiku služeb obchodu, podnikání
a životního prostředí, členové: RNDr. Jan Malík,
ing. arch. Jan Malík, Pavel Grodza, Jaroslav Dobiáš,
Richard Vantuch, Karel Mišák, Jana Karbanová,
Lada Tomečková
Rudolf Korčák – garant pracovní skupiny pro
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cestovní ruch, kulturu, volnočasové aktivity a
informovanost, členové: Vladimíra Sklenovská,
Irena Nedomová, Bohdan Knězek, Jánoš Kerekeš,
Vladislava Strnadová, Martin Žárský, ing. Lenka
Filipová

Ing. Bohuslav Majer – garant pracovní skupiny
pro problematiku bydlení, sociálních služeb a dopravy, členové ing. Vladimír Bajnar, Jiří Rýdel, Věra
Těšlíková, ing. Jaroslav Šimíček, Lenka Filipcová,
Mgr. Stanislav Janota, Lubomír Sopuch, Pavel Bayer
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jedenkrát, a to na svém VI. zasedání ZM dne 31. května 2007 a projednalo mj. tyto body programu:
v Ověřilo podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), platnost volby členky
zastupitelstva města Příbor paní ing. Jany Buskové s
platností od 4.5.2007

v Uložilo záměr města odprodat nemovitosti - objekt č.p. 586 na pozemku parc.č. 3146/1 a pozemky
parc.č. 3146/1, parc.č. 3147/1, parc.č. 3148/4, část
parc.č. 3148/2 zahrada o výměře viz. zákres, k.ú. i
obec Příbor, včetně součástí a příslušenství z majetku města Příbora, doplnit o další podmínky:
- minimální kupní cena ve výši 6 mil. Kč

STÁČENÍ MEDU - EXKURZE U PANA PUTALY

Ve čtvrtek 24. května jsme přijali milé pozvání a navštívili se žáky 4. A pana Valentina Putalu,
příborského včelaře.

Hned od počátku děti zaujal zajímavým vyprávěním a vlídným přístupem. Nejprve nám popsal, z jakých členů se včelstvo skládá. Děti si připomněly rozdělení na královnu, dělnice a trubce.
Dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí, např. jak
dlouho žijí, co je jejich úkolem, jak se rozmnožují
a jak se starají o své larvy.
Dále dětem popsal a ukázal, z čeho se skládá
včelí úl. Každý si mohl podržet a zblízka prohlédnout včelí plástev. Nejzajímavější bylo vyprávění
o tom, jak vzniká med. Tipovali jsme, kolik květů
musí včely oblétat, aby vznikl 1kg medu. Nikdo
netušil, že to musí být nejméně 5-6 milionů.
Dětem se velmi líbilo, když si mohly vyzkoušet včelařskou „výzbroj“, skládající se z vysokých
bot a kukly. To už nám pan Putala vysvětloval,
jak s pomocí vykuřování vytahuje plástve z úlu.
Ukázal nám, jak je pomocí speciální vidličky „od-

víčkuje“ a vkládá do
medometu, ze kterého
jsme viděli vytékat lahodný med. Při tomto
„odvíčkování“ vzniká
zdravá pochoutka, tzv.
medová žvýkačka-med
se zbytky vosku. Těchto
žvýkaček se mohly děti
nabažit do sytosti.Na závěr nám pan Putala popsal druhy medu, jak je poznáme podle barvy a
jak vznikají.
Jako dárek jsme dostali sklenici medu, kterým
jsme si ve škole osladili čaj. Exkurze nás obohatila o spoustu nových informací a zážitků, včetně
chuťových. Děti doma zpracovávaly záznam z exkurze, ve kterém popsaly a nakreslily, co nového
se dozvěděly.
Velmi děkuji panu Putalovi za ochotu, čas a
zajímavé vyprávění.
Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

- konkrétní nabídky lze učinit do 90 dnů od data zveřejnění

v Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města odprodat nemovitosti - pozemky vodní plochy
Borovec Českému rybářskému svazu, MO Příbor majetkoprávní vypořádání, na dobu 15 dnů za cenu
dle znaleckého posudku vypracovaného ing. Pavlem
Burčkem, ke dni 24. 5. 2007 v částce 505.000 Kč.
Nemovitosti jsou situovány v zóně krajinné zeleně,
která zahrnuje i územní systém ekologické stability
(biokoridor, biocentrum). Zájmové území je dotčeno zájmy rybářského svazu. Náklady spojené s převodem, včetně daně z převodu nemovitostí uhradí
kupující.
v Vzalo na vědomí předložený materiál jako podklad pro zpracování „Koncepce rozvoje bydlení a
privatizace obecních bytů ve městě Příboře“ a zpracování Strategického plánu rozvoje města Příbora

v Zrušilo usnesení č. 4/7/5/1 ve věci zpracovat
„Strategický plán rozvoje města“ na období let 20072015 s vyčíslením odborných odhadů na jeho realizaci v termínu 9/2007.
v Schválilo plán práce ZM na 2. pololetí 2007

v Vzalo na vědomí návrh zásad koncepce rozvoje
MPR Příbor, jako podklad pro zpracování strategického plánu rozvoje města vyjma tabulky financování
potřeb v létech 2007-2011
v Rozhodlo schválit odměnu členům pracovní komise RM pro zpracování pravidel II. etapy privatizace domovního a bytového fondu v majetku města
Příbor ve výši 300,- Kč /měsíc při účasti na jednání
komise /mimo zaměstnance města Příbora/

v Schválilo Zřizovací listinu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Příbora – místní část
Prchalov a Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Příbora – místní část Hájov
v Schválilo Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Příbora

v Rozhodlo schválit smlouvu na opravu hasičského auta CAS 32 - T 148

v Schválilo realizovat v roce 2007 v celém rozsahu akci „Stavební úpravy ZŠ Jičínská – III.etapa - rekonstrukce střechy“ s tím, že chybějící finanční prostředky v rozsahu cca 2 mil. Kč budou dle dohody
mezi městem a zhotovitelem díla uhrazeny z rozpočtu města 2008 v termínu do 31.1.2008
v Neodsouhlasilo vrácení finančního příspěvku

Myslivci dětem
Les je pro děti místem objevů, zajímavých věcí
a pokladů. Místem, které svým prostředím vzbuzuje pocit tajemna, touhu po hledání a objevování
něčeho nového, nabízí přímý kontakt s přírodou a
jejími obyvateli a současně v nás vzbuzuje respekt
a bystří sluch a cit, když volá po ochraně a péči.
Tyto pocity se snažíme navodit na vycházkách a při návštěvách lesa s dětmi z Mateřské školy Kamarád na ulici Švermově. A takto podobně
to cítí také členové Mysliveckého sdružení Točna,
kteří naší mateřské škole v minulém roce nabídli
spolupráci v oblasti seznamování s přírodou a její
ochranou. A to samozřejmě přímo v lesním prostředí.
Letos jsme se s našimi dětmi a jejich rodiči vydali na mysliveckou chatu na Točně v úterý
19.června odpoledne. A stejně jako vloni nás při
příchodu zastihl prudký déšť. Nám však déšť ne-

vadí, i když v lese prší dvakrát víc, to jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži. Myslivci nám ukázali čistý les, se vším, co k němu patří, připravili pro děti
soutěže, prohlídku mysliveckých zbraní a trofejí a
vyprávění o zvířátkách. Kdo se nebál vstoupit do
lesa a projít značenou cestou, našel po splnění
úkolů perníkovou chaloupku s pravou ježibabou
a plnou krabicí perníků. Na závěr jsme se setkali
u připraveného ohně, kde si ti největší hladovci
opekli buřty, zazpívali jsme si, popovídali a myslivci dětem předali sladké odměny a malé dárky.
Společně jsme si prožili velmi příjemné odpoledne.
A co říkal ten úsměv na tvářích a radost více
než třiceti dětí z naší školky, jejich sourozenců a
rodičů, když odcházeli večer domů?….,, Bylo nám
tady moc dobře. Děkujeme vám.“
Iva Drholecká, MŠ Kamarád, prac. Švermova

Ocenění dárců krve

Krev je již po tisíciletí považována za „zázračnou tekutinu“ a byla proto spojována s mnohými
rituály a pověrami. Můžeme pozorovat, že i již
malé dítě tuší její drahocennost, protože s hrůzou
hledí na každou kapku krve, která z něj odchází.
V životě se ale objevují i situace, kdy je
ztráta krve větší, než dokáže organismus sám
zvládnout a právě v těchto chvílích rozhoduje o
životě a smrti krev dárcovská. Všichni víme, že
transfúzní stanice a nemocnice neustále avizují
nedostatek krve, a proto jsme pyšní na to, že i
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do našeho města přišlo ocenění dárců krve.
Na Magistrátu města Ostravy převzali Zlatou
plaketu MUDr. Janského, kterou uděluje Český
červený kříž za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
paní Soňa Seberová a pan Jan Bittner.
Jmenovaným dárcům patří upřímné poděkování za jejich dar nejcennější, kterým přispěli
k navrácení zdraví, či k záchraně životů.
Za komisi pro občanské záležitosti,
L. Tošenovjanová

Městská policie informuje:

Přednáška pro děti mateřské školky
V rámci preventivních aktivit MP Příbor proběhla dne 30.05.2007 v areálu mateřské školky
na ul. Frenštátské přednáška, které se zúčastnilo
přibližně 40 dětí předškolního věku. Strážníci si s
dětmi vyprávěli o tom, co dělají, kde je děti můžou
potkat, či jak se jako chodci mají bezpečně chovat
v silničním provozu. Součástí přednášky byly i
ukázky výstroje, výzbroje a technických pomůcek
městské policie. Při prohlížení výstroje a výzbroje
největší úspěch zaznamenala pouta, které si mohly děti samy na sobě vyzkoušet a nasadit. Dále
byla strážníky do připraveného terče provedena

ukázka střelby z narkotizační pistole na odchyt
toulavých psů. K mateřské školce bylo přistaveno i služební vozidlo MP, které si děti prohlédly a
přes rádiovou stanici se mohly spojit se základnou
MP. Na konci byly rozdány malým předškoláčkům upomínkové předměty, které byly pořízeny
z finančních prostředků prevence kriminality a
Besipu. Odměnou pro městskou policii za celou
provedenou akci pak byly úsměvy a spokojenost
zúčastněných dětí.

Eva Kahánková, pracovník prevence kriminality a administrativy u MP

poskytnutého majitelům rodinných domů na Hájově
za účelem připojení se na STL rozvody plynu na
Hájově v případě, že se na plynovodní řad nenapojili

v Vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
s účinnosti od 1.7.2007
v Schválilo
přijetí
neinvestiční
dotace
Moravskoslezského kraje do rozpočtu města Příbora
v roce 2007 ve výši Kč 427 tis. na náklady personálního posílení pracovního místa odboru Stavebního
úřadu v Příboře z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, v souvislosti s rozvojem činností průmyslové zóny Mošnov (Usnesení ZMSK 17/1471 ze dne
26.4.2007)

v Rozhodlo o přijetí investiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v celkové výši 900 000,- Kč
na podporu projektu „Prodloužení chodníkového
tělesa na ul. Ostravská , Příbor

Preventivní akce „Auto není výkladní skříň“
Na základě jednání s ředitelem Okresního
ředitelství Policie ČR Nový Jičín ohledně nárůstu počtu vloupání do osobních vozidel byla provedena od 22.05.2007 do 26.05.2007 preventivní
akce: s názvem „Auto není výkladní skříň“. Cílem
této akce bylo snížit počty vloupání do vozidel a
krádeží věcí z nich. Řidiči si často neuvědomují,
že zanechávání cenných věcí, jako jsou kabelky,
kufříky, notebooky, kamery, fotoaparáty atd. na

viditelném místě ve vozidle, podstatně ovlivňují
možnost, že se jejich automobil stane předmětem
zájmu zloděje. Těmto „nepořádným“ řidičům, byly
strážníky MP za stěrače umísťovány letáky s upozorněním, aby zbytečně své vozidlo nevystavovali
riziku vykradení. Naopak „vzorným“ řidičům byly
na vozidlo umísťovány letáky s poděkováním, že
si chrání svůj majetek. Během celé akce bylo rozdáno cca 500 letáků.

v Schválilo - svým usnesením č. 6/9/12 ze dne
31.5.2007 připojení se k Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce II. a I. typu. Rovněž uděluje plnou
moc JUDr. Kopeckému k zastupování (viz znění plné
moci) - podání ústavní stížnosti, proti nezákonnému
zásahu státu porušujícímu zaručené právo územního
samosprávného celku na samosprávu, v souvislosti se
stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti
v Rozhodlo o přijetí investiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v celkové výši 100 000,- Kč
na spolufinancování uznatelných nákladů souvisejících s realizací přípravy projektové dokumentace
akce Sběrný dvůr pro odpady a zpětný odběr elektrozařízení a souhlasí s uzavřením smlouvy.

Šikana a šikanování ve škole

Když žák pravidelně druhému bere svačinu, je
to šikana? Když partička holek jedné „oběti“ kreslí do sešitu obrázky a vzkazy, je to jenom legrace?
Ona hranice, kde končí legrace a začíná šikana, je
nesmírně tenká. Obecně převládá tendence považovat za šikanu situaci, kdy padají facky a kopance.
I ony zdánlivě neškodné malůvky v sešitě a snědená
svačina však už šikanováním jsou. Podle současných
výzkumů (uvádí je ve své knize Skrytý svět šikanování na školách Michal Kolář) je šikanou postiženo
zhruba tři sta tisíc dětí. Šikanování je zařazeno mezi
ty sociálně patologické jevy, které jsou stále více středem pozornosti a které zasahují stále širší kategorie
obyvatelstva. Při něm je zejména omezována osobní
svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská
důstojnost a čest, mnohdy je obětem ubližováno na
zdraví či na majetku. Jedná se o složitý a komplexní
problém, který není možno právně pojmout jako jeden celek, neboť svými znaky a důsledky zasahuje do
různých právních odvětví.
Po dlouhém hledání jsme nenašli v našem právním řádu definici šikany. Povedlo se nám však najít
definici z metodického pokynu Ministerstva školství
MŠMT č. 28 275/2000-22. V tomto pokynu je dán
návod školám a jejím pracovníkům, jak šikaně předcházet a jak ji řešit. Metodický pokyn definuje šikanu
takto:
„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem
je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného
žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle
opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči
jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak
fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě

nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může
mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání.
Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo
jinou skupinou spolužáků.“
Tento výčet samozřejmě není úplný. Různé
projevy šikanování mohou nabývat různé intenzity.
Minimálně 300 tisíc dětí je v českých školách šikanováno. Na agresivitu části nejmladší generace začínají
upozorňovat i učitelé. Ti se totiž často stávají terčem
ostřejších děti, které sprostými slovy nešetří.
V podvědomí lidí je šikanované dítě většinou dítě
s nějakým handicapem.Osobnost šikanovaného se
však změnila.Šikanované dítě je dnes intelektově,emočně a hodnotově zranitelnější něž jeho spolužáci,má kolísající a občas hodně sníženou sebedůvěru.
Jde vůbec úspěšně bojovat proti šikaně? Úspěšně
bojovat proti šikaně nejde, ale jde najít dost řešení,
které by mohla alespoň částečně přispět k omezení
šikany:
- 	Besedy se žáky s cílem vytvořit atmosféru proti
šikaně.
- Linka bezpečí = bezplatný telefon.
- 	Schránky důvěry ve škole.
- 	Pedagogicko – psychologická poradna (pro rodiče a učitele).
- Zlepšení komunikace mezi školou a rodiči.
- Více mužů do škol.
- Školní psychologové.
- Zdůrazňování individuálních hodnot každého
žáka (i v mimoškolních aktivitách).
- 	Integrace tělesně postižených dětí do třídy
(ostatní se pak naučí s nimi komunikovat a vyrovnají se s tím, že je někdo jiný).
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- 	Spolupráce s policií
- 	Ohrožené děti naučit sebeobraně a vybavit je
pro ni.
- Výchovní poradci, příp. specializovaný učitel na
šikanu
- Školní řád (obsahující sankce za šikanu).
- 	Pobyt šikanujících v diagnostickém ústavu.
- 	Seznámení rodičů s příznaky šikanování jejich
dětí.
- Důsledná kontrola činnosti žáků o přestávkách,
těsně před a po vyučování
- 	Sledování varujících signálů provázejících šikanu.
A proč o tom všem jsem začla psát?? Setkala
jsem se šikanou já sama, osobně. A nejen, že postihla kdysi dávno mně, a v postatě si její následky
nesu ve svém vnitřním světě dodnes, ale bohužel
tato „epidemie“ zasáhla i mého syna. A věřte nebo
ne, vyslechnout si, jak vašemu dítěti bylo nadáváno
a jak i je ponižovali ostatní žáci ve škole , je strašně
bolestivý pocit. Pocit, který opět vyplavil na povrch
staré rány, a opět je rozdmýchal…
Chci ale poděkovat všem, kteří se k tomuto problému staví čelem a společnými silami hledají řešení
takovýchto nepříjemných situací.
Prosím, neubližujte si navzájem a buďte k sobě
více pozornější, laskavější a nabádejte k tomu i své
děti. Vždyť již u nich to vše začíná…

Literatura:

Sociálně patologické jevy v současné společnosti H.Vykopalová-- 1. vyd. -- Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci, 2002.
ISBN 80-244-0337-4 :
Učitelské noviny,
maminka

Z poslanecké sněmovny

Stabilizace veřejných rozpočtů

Z kalendáře starosty města
květen – červen 2007
Ing. Milan Strakoš
Denní teploty vystoupily zejména v měsíci
červnu až nad 30 °C. Téměř tropické počasí rozehřálo chodníky, komunikace a náměstí, a tak ten,
kdo nemusí, raději využívá stínů na zahrádkách,
v parcích nebo taky příjemné prostředí městského
koupaliště. Domnívám se, že je dobře pochválit
v těchto dnech zejména pracovníky Technických
služeb města, kteří v tomto počasí udržují veřejné
plochy ve velmi dobrém stavu.
Měsíc červen je měsícem maturit a školních
výletů. Studenti posledního ročníku Masarykova
gymnázia ukončili úspěšně maturity v závěru
května a v pátek 1. června za přítomnosti svých
rodičů byli slavnostně z této školy vyřazeni.
Společné setkání se zástupci školy a města se
uskutečnilo v aule Masarykova gymnázia a nejlepší studenti byli ohodnoceni drobnými dárky.
V červnu byl slavnostně ukončen rovněž první běh univerzity třetího věku a její absolventi se
rozloučili se svými lektory ve čtvrtek 7. června
rovněž v aule Masarykova gymnázia. Všichni, kteří tuto malou univerzitu absolvovali, vyjádřili naději, že město opět zahájí nový běh tohoto studia.
Intenzivně pokračují práce na zpracování
strategického plánu rozvoje města. Rada města
ustavila pracovní skupiny, které budou postupně
řešit rozvoj města v jednotlivých oblastech, např.
rozvoj bydlení, cestovní ruch, životní prostředí,
informovanost apod. Mezi občany a podnikatele
byl rozšířen dotazník, po jehož vyhodnocení budou identifikovány oblasti, které je nutno z pohledu občanů řešit. V nejbližších dnech se uskuteční
veřejné setkání s občany nad již zpracovanými
materiály. V letošním roce bude k tomuto strategickému materiálu vyvoláno více veřejných setkání, a to především proto, aby občané mohli svými
názory ovlivnit konečné řešení.
Pokračují práce na stavebních akcích města, zejména potom na dokončení hřbitovní zdi
a nově budovaném chodníku na Ostravské ulici.
V současné době se rovněž zpracovává 3. změna
rozpočtu města na letošní rok, která však nerozšiřuje rozsah stavební činnosti ve městě.
S  konečnou platností rozhodli vlastníci
Lonky, a.s. Příbor o jejím dalším osudu. Po zhruba 135 letech tradice výroby punčochového zboží
v Příboře byla výroba s konečnou platností zastavena a celý areál bude hledat nového vlastníka.
Podle všech předpokladů však asi dojde k tomu,
že pletárenská výroba obnovena nebude.
Po roce přijela do Příbora pravnučka S.
Freuda paní Jane Mc Adam Freud, aby otevřela
výstavu svých prací v Muzeu Novojičínska v piaristickém gymnáziu. Jedná se především o kresby,
sošky a medaile. Vernisáž výstavy, kterou doprovází výstava „Smysluplné pohovky pro S. Freuda“
byla otevřena v neděli 3. června 2007. Ve středu
30. května byl v prostorách muzea promítnut
zájemcům záznam z oslav 150. výročí narození
S. Freuda, který zhotovil Pavel Nedoma ze spo-

Zhodnotíme-li naši stávající ekonomickou situaci, musím konstatovat, že českému hospodářství se v současnosti daří – HDP roste, nezaměstnanost klesá. Velký problém ale vidím v rostoucím
veřejném dluhu, který pravděpodobně v letošním
roce překročí magickou hranici 1 bilionu korun,
a zvětšujícím se deficitu státního rozpočtu. Za
současného stavu bez nenastartování reforem by
již v roce 2009 byly státní výdaje vyšší než příjmy.
V roce 2013 by nastala situace, kdy by veškeré
příjmy sloužily pouze na pokrytí mandatorních
výdajů. Neexistovaly by tak prostředky na ostatní
státní výdaje - investice, podporu stavebního spoření, vědy a dalších důležitých oblastí…
Problém veřejných financí však může mít dopady i z Evropské unie. Česká republika se ještě
za vlády ČSSD zavázala mít vládní deficit pod
úrovní 3 % HDP a směřovat k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí. Tento závazek
však po celou dobu porušovala a bez provedení
reforem jej nebude schopna udržet ani v budoucnu. To by mohlo vést ze strany EU k sankcím a
zastavení možností získávání různých dotací. V
souladu s programovým prohlášením vlády Mirka
Topolánka byl do poslanecké sněmovny předložen návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, Jeho cílem je zabránit hrozbě silně deficitního

rozpočtu pro rok 2008 ( pravděpodobně až 160
mld. Kč ) snižováním těch parametrů, které jsou
předurčeny dosavadní legislativou. Předpokládá
se, že mimo vědu a výzkum budou všechny ostatní výdajové kapitoly státního rozpočtu poprvé
menší, než v předchozím roce. Zároveň jsou
předkládána prorůstová opatření jako první balík
plnění volebních slibů - zrušení daňové progrese
zavedením rovné daně z příjmu fyzických osob,
postupný přechod od daní přímých k nepřímým,
zrušení minimálního základu daně, zrušení povinnosti registračních pokladen, výrazné osvobození příbuzných od daně dědické a darovací atd.
Přestože v důsledku naplnění evropské směrnice
musí být zavedena nová, tzv. ekologická daň ze
zemního plynu, pevných paliv a elektřiny, nedojde
k navýšení složené daňové kvóty.
Se stejným cílem jsou navrhována další opatření v oblasti sociální a zdravotní. Tímto návrhem
bylo dosaženo kompromisního řešení ve vládě.
Při zachování elementární zodpovědnosti vůči
občanům a prosperitě našeho státu optimisticky
věřím v prosazení tohoto návrhu v Parlamentu
České republiky.
Ing. Pavel Hrnčíř,
místopředseda rozpočtového výboru PSP ČR

Město Příbor na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 39, odst. 1
předkládá veřejnosti záměr města o d p r o d a t nemovitosti
- objekt č.p. 586 na pozemku parc.č. 3146/1
- pozemky: parc.č. 3146/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 666 m2, parc.č. 3147/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 1601 m2, parc.č.
3148/4 zahrada o výměře 1860 m2, část parc.č. 3148/2 zahrada o výměře viz. zákres, k.ú. i obec Příbor, včetně součástí a příslušenství formou
výběrového řízení, za níže uvedených podmínek
• za minimální kupní cenu 6 mil. Kč, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí
• kupní cena a náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí bude kupujícím prodávajícímu uhrazena v plné výši před
podpisem kupní smlouvy

Poznámka:
Žádosti o odprodej nemovitostí s konkrétní cenovou nabídkou v uzavřené obálce, s označením obálky „Prodej objektu č.p. 586, včetně
pozemků, k.ú. Příbor“ lze podat na MÚ Příbor do 90 dnů od data zveřejnění tohoto záměru na Úřední desce MÚ Příbor
Ing. Bohuslav Majer v.r., místostarosta . Vyvěšeno dne : 8.6.2007,Svěšeno bude dne : 6.9.2007

Udělování Cen obce a čestného občanství

Žijí mezi námi občané, kteří se mimořádně
podílí a výrazně ovlivňují rozvoj města, veřejný a společenský život nebo reprezentují město
v České republice i v zahraničí. Víme o nich??
Jako výraz úcty a ocenění je možno udělit titul
„Čestný občan města Příbora“ spojený se zápisem
do Pamětní knihy města.
Ocenění „Cena obce“ je možno udělit občanům a kolektivům města Příbora a to :
 za mimořádné zásluhy a úspěchy v oblasti kultury, školství, tělesné výchovy a sportu,
techniky, vědy a výzkumu
 za reprezentaci města v České republice i
v zahraničí
 za velmi potřebnou a účinnou charitativní
činnost
 za dobročinnou pomoc a obětavou a nezištnou pomoc při likvidaci živelných pohrom
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 za vysoce humánní přístup k řešení zdravotně
postižené populace města
Návrhy na udělení čestného občanství a „Ceny
obce“ může podat na formuláři, který obdrží na
MÚ v Příboře každý občan starší 18 let. Stejně tak
i právnické osoby, organizace nebo spolky.
Informace budou zveřejněny na úřední desce,
informační tabuli, www stránkách apod. nejpozději do 31. 7. 2007.
Návrhy musí být podány na MÚ v Příboře do
konce září 2007.
Nebuďme lhostejní, všímejme si práce a činnosti spoluobčanů. Byla by škoda neocenit ty nejlepší.
Za komisi pro občanské záležitosti
Jaroslava Husáková

Město Pőíbor – Milan Boroviÿka – Fotoklub Pőíbor

Vás zvou na výstavu fotografií

Milana Boroviÿky

Výstava bude zahájena
11. ÿervence 2007 v 17: 00 hodin
v obőadní síni Městského úőadu v Pőíboőe.
Výstava potrvá do 31. 8. 2007.

Barevné jaro Iberia- 2007
V letošním roce jsme dostali nabídku zúčastnit
se výtvarné soutěže - Barevné jaro s barvami Iberia.
Zapojili jsme se jako kolektiv dětí školní družiny. Po
dlouhém přemýšlení, co vyrobíme ze tří nám poslaných odstínů barvy-hnědé, oranžové a modré, nás
napadlo, že bychom celé dílko pojali jako akvárium
s rybami. Podmínkou soutěže bylo, abychom použili co nejvíce textilního materiálu barveného těmito barvami. Když je nápad, tak už není těžké dílko
realizovat. Nejdříve jsme si nabatikovali prostěradla
– vařenou i sypanou technikou. Děti kroutily prostěradla, vázaly je, pomáhaly si navzájem. Po velkém
sušení prádla, jsme se pustili s dětmi do stříhání rybiček a jejich šití. Každá rybka byla jiná, jak tvarem,
tak i velikostí. Musím ocenit trpělivost dívek, ale
i chlapců, kteří si svou rybičku sami ušili a vyplnili stříhaným papírem. Pro mnohé děti to bylo první
setkání s jehlou a nití. Zpočátku malí krejčíci potřebovali pomoci s navlékáním do jehly a zapošíváním,
ale ke konci zvládali vše na jedničku. Na dokreslení
jsme použili barvy na textil a dřevo. S problémem sestrojení a zpevnění dřevěné konstrukce akvária jsme
se obrátili na kluky z devátého ročníku naší školy.
Panu učiteli Švekušovi děkujeme za pomoc. Celou
konstrukci jsme s dětmi opracovali smirkovým papírem a natřeli barvou. Při zavěšování mořských živo-

čichů na lanka, bylo zapotřebí rukou vychovatelek.
Děti přinesly i písek a mušle, které jsme přilepili na
mořské dno.
Velkou motivací pro nás bylo, že svou prací uděláme radost těm dětem, které povzbuzení potřebují.
Úspěch jsme nečekali, proto nás mile překvapilo, že
jsme se umístili na čtvrtém místě z velkého počtu
2300 prací škol a školských zařízení z celé ČR.
Všechny umístěné práce budou v průběhu
prázdnin uveřejněny také na internetových stránkách www.iberia-barvy.cz
Vlasta Strejčková, ZŠ Příbor, Jičínská

lečnosti Duyvis Video. Všichni přítomni tak měli
možnost se vrátit o jeden rok zpět a zhlédnout
velmi zajímavý průřez z oslav, které město v roce
2006 uspořádalo. DVD snímek lze zakoupit v prodejně Duyvis Video a v informačním centru města
na příborské radnici.
Za zmínku rovněž stojí, že došlo k dohodě
mezi městem a farním úřadem, na základě které
jsou již znovu denně volně zpřístupněny veřejná
prostranství kolem farního kostela.
V neděli 3. června se v rámci Mezinárodního
dne dětí uskutečnila v městském parku akce pro
děti, kterou společně s městem připravila armáda
ČR. Akce byla veřejností dobře navštívena i hodnocena.
21.5.2007 … zahájení maturit na Masarykově
gymnáziu
24. – 25.5.2007 … účast na dvoudenním sněmu
Svazu měst a obcí v Hradci Králové
28. 5. 2007 … zahájení druhé části maturit na
Masarykově gymnáziu
28. 5. 2007 … jednání se správcem internetových
stránek města o jejich aktualizaci
29. 5. 2007 … návštěva muzea S. Freuda ve Vídni
a jednání s ředitelkou muzea o možných společných záměrech propagace
1. 6. 2007 … slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům Masarykova gymnázia
3.6.2007 … otevření vernisáže prací Jane Mc
Adam Freud v příborském muzeu
4.6.2007 … společné jednání s vedoucím oddělení
PČR v Příboře a velitelem městské policie o
současné bezpečnostní situaci ve městě
6.6.2007 … účast na schůzi Osadního výboru na
Prchalově
7.6.2007 … účast na konferenci ke strategickému
plánování na VŠB Ostrava
7.6.2007 … slavnostní předání osvědčení absolventům univerzity třetího věku na gymnáziu
v Příboře
12.6.2007 … celodenní školení na téma komunitní plánování a strategický plán
14.6.2007 … prohlídka výrobních hal společnosti
Plakor v Mošnově
18.6.2007 … jednání se zástupci města Kopřivnice
o dalším využití kompostárny na Točně
18.6.2007 … jednání s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu nevyužitého areálu na Nádražní ulici na
město Příbor
19.6.2007 … ukončení školení na téma komunitní
plánování a strategický plán
20.6.2007 … jednání se společností Mattes
Frýdek-Místek o možnosti realizace rychlostního internetu na území města

Pozvánka
na 7. zasedání Zastupitelstva
města Příbora,
které se uskuteční ve čtvrtek
12. července 2007
od 16,30 hod. ve velkém sále
Katolického domu v Příboře.
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pohledem absolventky
Senioři a jarní Vídeň

Senioři ukončili univerzitu 3. věku

Blíží se konec našeho téměř čtyřletého studia.
A jak ho ukončit jinak, než společným výletem.
Toužili jsme navštívit Vídeň. Pod pojmem
Vídeň si každý v prvém okamžiku představil něco
jiného – město na Dunaji, palác Hofburg, zámek
Schönbrunn, dobu Marie Terezie, vídeňskou radnici, vídeňské valčíky Johana Strausse, Sachrův
dort a další zajímavosti, které Vídeň nabízí. Náš cíl
byl ještě trošku jiný. Kromě historických památek
jsme chtěli navštívit i muzeum příborského rodáka
Sigmunda Freuda.
A to vše se nám také podařilo díky obětavostí
několika lidí, zejména pí. Libuše Klaudové, řidiče
p. Lubomíra Závodného a vynikající průvodkyně
pí. Zdenky Tvarůžkové.
Nadešel 24. květen 2007 a my jsme ráno ve
4:30 hodin nasedli do autobusu a ujížděli směrem
na Mikulov, kde byla krátká zastávka, a pak do
Vídně. Nejdříve nás čekala okružní jízda po třídě
Ringstrasse s výkladem průvodkyně, která nás seznámila s památkami Vídně.
Navštívili jsme dům Sigmunda Freuda, který
se nachází na ulici Berggasse č. 19, kam se S. Freud
přestěhoval v září 1891 a kde bydlel a provozoval
svou praxi po dobu téměř 50 let, do roku 1938.
Prohlédli jsme si místnosti a fotografie z jeho života.
Poté následovala pěší procházka historickou
části města s prohlídkou nejznámějších památek a

s vyčerpávajícím výkladem průvodkyně. Obdivovali
jsme nádherné historické domy, náměstí Hrdinů,
areál Hofburgu, náměstí Marie Terezie, katedrálu sv. Štěpána ze 14. a 15. století, překrásné parky
s nádhernými růžemi a stromy, cyklotrasu, která je
vybudována mezi hlavní cestou a chodníky a vede
po celé Vídni a mnoho dalších památek.
Odpoledne jsme pak odjeli na zámek
Schönbrunn, do zámeckých zahrad, poseděli na
lavičkách, nechali pokochat oko a pohladit srdíčko
překrásnými pohledem na výsadbu zahrad, růže,
Neptunovu fontánu.
Poslední zastávka patřila zajímavému obytnému domu Hundertwasser Haus známého architekta. A pak už nás čekala cesta domů s malou zastávkou opět v Mikulově.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění zájezdu do Vídně, za jejich obětavost a ochotu. Byl
to krásně prožitý den se spoustou zážitků. Také
počasí vyšlo a sluníčko hřálo odpoledne víc, než si
mnozí z nás přáli.

Senioři ukončili univerzitu 3. věku

Psal se 8. leden 2004, když senioři slavnostním
zápisem zahájili Univerzitu třetího věku a pak po
dobu 7 semestrů usedali do lavic příborského gymnázia T.G. Masaryka, aby naslouchali jednotlivým
přednáškám.
A co nám tato univerzita dala? Přinesla nám
rozšíření poznání v oblastech, se kterými jsme se

v průběhu života nesetkávali, ať už se jedná o oblast dějin, biologie, umění, astronomie, zdravovědy
a mnoho dalších. Samostatnou kapitolou poznání
byla počítačová gramotnost, základy práce na počítači, práce s fotografií a internetem. Pro řadu seniorů byla tato část novinkou, mnozí z nás seděli
u počítače poprvé - vždyť nejstarší posluchačce je
víc než 80 let.
Zpestřením v 5. semestru byla přednáška na
krásném zámku v Kuníně, kde se nás ujal sám pan
kastelán. Odměnou na závěr studia byla i možnost
zájezdu do Vídně.
Proč vlastně v pokročilém věku prahneme po
vzdělání, když mnoho mladých lidí se na konec školy těší? Třeba právě proto, že čím více člověk ví, tím
lépe se umí v dnešním světě orientovat. Měli jsme
tak možnost srovnat metody studia s využitím technických pomůcek dnešních mladých lidí a našich.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se zasloužili o to, že jsme univerzitu 3. věku
mohli navštěvovat v Příboře – MÚ Příbor, řediteli Masarykova gymnázia a ZŠ Npor. Loma, výboru pro občanské záležitosti. Velký dík patří i všem
přednášejícím, kteří si pro nás udělali čas a ve svém
volnu si připravili zajímavé přednášky.
Píše se 7. červen 2007, kdy v aule gymnázia
probíhá slavnostní ukončení Univerzity 3. věku
předáním diplomů, kytičky a malého dárečku a
tím, nám seniorům, začínají „doživotní“ prázdniny.
Alena Janečková

Přijímací zkoušky nanečisto
Každoroční pořádání Přijímacích zkoušek
nanečisto se na ZŠ Příbor, Jičínská stalo tradicí.
V letošním školním roce se uskutečnily 7. března
2007. Žáci devátých tříd, budoucí studenti a učni,
se pokoušeli vstoupit do světa dospělých. Nejdříve
vypracovali písemné testy z matematiky, českého
jazyka a všeobecného přehledu. Poté následovaly
pohovory, ukázka toho, co je v budoucnosti může
potkat při přijímacích pohovorech do škol nebo
zaměstnání. Zpočátku to všichni žáci brali s humorem, ale s postupem času byli stále vážnější a
nervóznější. A tak nebylo divu, že i ti největší rošťáci seděli v klidu a sledovali své spolužáky, jak se
potí a třesou před komisí.
V komisích letos zasedli:
1. komise
Mgr. Jaromír Navrátil – ředitel Střediska sociálních služeb, Kopřivnice, Ing. Bohuslav

Majer – zástupce městského úřadu v Příboře,
paní Kateřina Bukovjanová – pracovnice
DDD Luna v Příboře
2. komise
Mgr. Ján Drtil – ředitel ZŠ Npor. Loma, Příbor,
Ing. Lenka Filipová – vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu na MÚ v Příboře pan Pavel
Sattek – trenér oddílu vzpěračů v Příboře
Otázky u pohovoru se týkaly oblasti zájmové
činnosti žáků, prospěchu a plánů do budoucna.
Při sebehodnocení žáci hovořili o svých schopnostech a vysvětlovali, proč si vybrali příslušnou
školu. Nejzajímavější části pohovoru byla závěrečná otázka, kterou si vylosovali. Skrývala nějakou nepříjemnou situaci, která člověka může
v životě potkat.
Po skončení akce si všichni žáci oddechli.
Uvědomili si, že to zase není taková hrůza, jak si

mysleli. Mnozí zjistili, že vedle vědomostí je zapotřebí také umět vystupovat, reagovat na různé
situace a zvolit vhodné oblečení.
Všem žákům deváté třídy přejeme úspěšný
start na střední školu.
výchovná poradkyně
Dana Cágová

Nově přijatý způsob přidělování bytů 3+1 l o s e m
S  účinností od 1. července 2007 platí nově
přijatý způsob přidělování obecních bytů o velikosti 3+1 losem.
Žadatelé musí být úplnou rodinou s minimálně 2 dětmi, kteří vedou společnou domácnost
Pozn.: pod pojmem úplná rodina jsou pro tento
účel manželé s minimálně 2 dětmi
Žadatelé musejí být stávajícím nájemcem
obecního bytu, který v případě získání bytu 3+1
řádně vyklidí a vrátí městu
U žadatelů nebylo v průběhu trvání předchozího nájmu obecního bytu zaznamenáno porušování povinností nájemce, zejména prodlení s placením nájemného a úhrad za služby
Žadatelé nesmí mít vůči městu a organizacím
městem zřízeným dluhy

Žadatelé jsou povinni akceptovat uzavření
smlouvy o nájmu bytu na dobu 3 let s možností
po uplynutí této lhůty dodatkem nájemní smlouvy tuto změnit na dobu neurčitou za předpokladu
dodržení všech povinností vyplývajících s nájemní smlouvy
Zveřejnění proběhne po dobu 15 dnů na místech v městě obvyklých. Žádosti budou doručeny
na MÚ Příbor v zalepené obálce s označením „
Žádost o byt 3+1 na ul. ………v Příboře“.
Nájemce předmětného bytu bude vybrán l o
s e m na schůzi Rady města Příbora , a to na základě řádné žádosti.
Žádost musí obsahovat tyto povinné údaje:
Jméno a příjmení žadatele
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Datum narození
Stav
Bydliště
Kontakt
Počet osob společné domácnosti
Čestné prohlášení týkající se bodu 2; 3; 4 zveřejněných podmínek
Upozorňujeme na skutečnost, že výše uvedenou změnou způsobu přidělování bytů 3+1 zaniká stávající „Pořadník na přidělení bytů o velikosti
3+1“.
Věra Těšlíková,
vedoucí odboru majetkoprávního, školství,
bytového a místního hospodářství

„Omlouváme se čtenářům!, Z vydavatelských důvodu (nedostatku kapacity místa) byl tento seriál v minulém čísle Měsíčníku vynechán.“

O stavebním vývoji příborských měšťanských domů

Zároveň se zazdíváním podloubí se zhotovovala vrata domů, kopírující jeho původní oblouky
na severní straně náměstí. Poslední z nich, ve stylu
biedermaier, se dodnes dochovala na domě číslo 31
(dříve bufet, dnes textil). Jsou tedy z roku 1847, patrně nejstarší dochovaná vrata na náměstí, dokonce s iniciálou příjmení tehdejšího majitele – K jako
Kretschmann. Pokud odběhneme do postranní uličky (Politických vězňů) před kostel, měšťanský dům
číslo 1 má rovněž typická biedermaierovská vrata
s vějířovitými motivy. Přestože vypadají mnohem
zachovaleji než mnohá vrata na otevřené straně náměstí, z čehož lze usuzovat na pozdější dobu vzniku,
nemusí tomu tak být. Z důvodu své polohy dopadá
přímé sluneční světlo na čelní fasády domů č. p. 1
až 3 a pak 12 až 14 nejméně ze všech měšťanských
domů, zatímco ty na severní straně mají své čelní
fasády směrovány na jih, a jsou tak agresivnímu slunečnímu svitu vystaveny po většinu dne.
V jednom historickém popisu města jsem četl,
že rynek byl střediskem veřejného života a obchodu
i místo, kde žila nejmajetnější vrstva městského obyvatelstva. Městský patriciát se ale začal v Příboře
utvářet teprve v průběhu 16. století, po úpadku moci
dědičného fojta. Zájmy zámožného měšťanstva byly
podpořeny i novým městským řádem biskupa Marka
Khuena (1554). „Nejmajetnější vrstva“ zde žila určitě v 16., 17. a nanejvýš tak v 18. století, ale později
se situace pozvolna mění. Například v polovině 19.
století byl majitelem měšťanského domu číslo 31
sedlář Kretschmann a sousedního domu č. 32 provazník Gruner. Jak je vidět, severní, dříve převážně
soukenická strana náměstí se přizpůsobovala novým
požadavkům. Ale středověké pravidlo, že na ryncích
se provozují řemesla tichá, zatímco v ulicích hlučná,
zůstalo zachováno. Co se dále týče domu číslo 32,
ve druhé polovině 19. století se stal jeho majitelem
klempíř Staněk, sice radní, a tedy vážený občan,
ale nikoli bohatý, neboť zhotovit kvalitní plechovou
střechu si na svém vlastním domě rozhodně dovolit nemohl. Hned vedle však byli majiteli hoteliéři
či advokáti (dům č. 30, 33, 34). Ve druhé polovině a
koncem 19. století pak stálé obyvatele domů doplňují nájemníci; v Příboře jimi bývali úředníci či mistři
textilních továren, poštovní úředníci nebo, a to často, studenti učitelského ústavu.
Společenský a hospodářský vzestup města
ve druhé polovině 19. století v něčem připomíná jeho vzestup ve druhé polovině století
šestnáctého. Na druhé straně se ale zvláště ekonomický vzestup nedá porovnat s Ostravou, která se díky rozmachu těžby černého uhlí a úloze
Rudolfovy hutě rozrůstala nevídaným tempem a
nechala daleko v pozadí spoustu dříve lidnatějších
severomoravských měst. (Vítkovické železárny se
stavěly koncem 20. let v režii olomouckého arcibiskupa Rudolfa.) V Příboře si toto nové sociálněekonomické a kulturně-společenské klima, reprezentované textilními továrnami, úřady a školami
(učitelský ústav, později nová měšťanská škola a
reálné gymnázium) vynutilo u některých bohatších měšťanů rekonstrukci celého domu přímo
na hotel. Ostatní méně zámožní či méně odvážní
měšťané alespoň přizpůsobovali ne vždy plně využité prostory svých domů pro dočasné ubytování
pracujících a studentů. Uskromnili se, prostorné
světnice předělili (například zdí z fošen), aby tak
získali další prostory – pokojíčky a světničky, za
které bylo možno pobírat činži. Ale nejen pokojíčky. Některá zákoutí domů přizpůsobili i na jakési
pohotovostní kuchyňky, které mohli ubytovaní
studenti používat.

Igor Jalůvka

V letech 1869-70 realizoval jednu z prvních rozsáhlých přestaveb na hotelový dům majitel domu č.
30 (dnes květinářství), měšťan Vaněk. Nechal proto
zvednout dům o celé jedno patro. Projekt zadal u
Kašpara Karlsedera (1822 – 1897), městského
radního a především nejvýznamnějšího příborského stavitele a architekta 19. století. Ten zde
navrhl a realizoval přes 250 objektů, včetně oprav
příborských kostelů a přístavby piaristické koleje.
Cenný je jeho návrh regulačního urbanistického
plánu centra města. Ale abychom neodbíhali od
měšťanských domů, dům číslo 30 měl dokonce i taneční sál. Tento odborník a podnikatel v jedné osobě
přestavoval ve druhé polovině 19. století další tzv.
velkoměšťanské domy (ringbürgerhäuser) a adaptoval na ně vesměs historizující fasády.
Po uvolnění z c. k. služeb se roku 1892 navrátil
do Příbora jeho syn Bedřich Karlseder (1856 –
1913), uznávaný vojenský stavitel. V otcově firmě
nejprve pracoval jako zednický a tesařský mistr, ale
již roku 1895 mu Kašpar Karlseder předal celý podnik, včetně pily a cihelny. Svým nadáním tak navázal na otcovu pečlivou práci předního architekta
a stavitele nejen v Příboře, ale v podstatě v celém
regionu. Přestože vnitřní město bylo z větší části
zastavěno, což ho donutilo věnovat se především
výstavbě předměstí, hospodářských budov, výroben
či přestavbám továren, i on realizoval přestavby,
adaptace a přístavby jak velkoměšťanských domů,
tak domů rodinných v blízkosti náměstí. Mezi
roky 1892 a 1913 se proto jeho zásluhou zkvalitnil
nejen vnější vzhled mnoha měšťanských domů. Na
fasády aplikoval historizující slohy – převážně
neoklasicismus, ale i módní secesi.
Přestavby s novoklasicistní fasádou tak realizoval u měšťanských domů číslo 15 (roku 1892, dnes
obchod se sportovními potřebami), číslo 46 (1895 a
půdní byt 1904, dnes ovoce-zelenina), číslo 34 (hotel
Kladiva, taktéž 1895, dnes Slávie), číslo 42 (adaptace interiérů r. 1901, dnes textil), číslo 20 (1902,
dnes cukrárna), číslo 12 (1907, dnes videopotřeby) a
v roce 1912 realizoval nadstavbu a půdní byt v domě
číslo 6, přičemž zachoval barokovou fasádu (dnes
dárková síň).
Skvostem secesní architektury v našem městě
je tzv. palác, bytový měšťanský dům číslo 35 (dnes
elektro-domácí potřeby), jehož projekt vypracoval
Bedřich Karlseder roku 1902 jako soutěžní návrh
na výpomocnou pokladnici. Svým vnitřním řešením,
včetně všelijakých záhadných zákoutí a „kamrlíků“
pro služebné, již dnes neodpovídá ideální bytové potřebě 21. století. O rok později adaptoval secesně rodinný dům číslo 418 (bývalé hračkářství v Nádražní
ulici) a jeho rukopis nese i secesní fasáda rodinného
domu číslo 567 (s pozoruhodnou bustou Františka
Palackého) na Místecké ulici. V poněkud jiném,
jednodušším pojetí předválečné secese realizoval
v letech 1909-10 přestavbu měšťanského domu číslo
4 (pekařství). Zajímavou směsici historizujících prvků s prvky secese předvedl roku 1899 na rodinném
domě číslo 472 na ulici Bonifáce Buska (železářství).
Spousta rodinných i měšťanských domů, na
kterých se stavebně podíleli Karlsederové, již
dnes přirozeně podlehla modernizaci. To se týče
jak fasád, tak vnitřního členění. Příkladem takových
měšťanských domů a budov v blízkém okolí náměstí může být přestavba z roku 1894 měšťanského
domu číslo 3 na ulici Politických Vězňů (dnes dámská móda), z roku 1899 rodinného domu číslo 416
na Nádražní ulici (dnes hotel), výstavba Katolického
spolkového domu se secesní fasádou (rovněž 1910-11,

Měsíčník města příbor a 9

(pokračování)

která „utrpěla“ necitlivou modernizací v 60. letech
20. století) či adaptace rodinného domu číslo 108
v ulici U Brány, roku 1913, jako jednoho z posledních
projektů Bedřicha Karlsedera před jeho smrtí (dnes
fotograf – další rekonstrukce domu roku 1967).
Mnoho jím projektovaných domů z okolí náměstí už
ale nestojí vůbec, jako například budova měšťanského pivovaru, přestavěného Karlsederem roku 1904
a zbouraného po druhé světové válce, či kupříkladu
rodinný dům číslo 109 v ulici U Brány, jenž byl stavitelem adaptován roku 1896 a dnes jeho číslo popisné
nesou již jen nikoli nepotřebné veřejné záchody.
Ale se jménem Karlsederů je spojena i realizace
vodovodu (1899) a kanalizace (1904), jejichž technické řešení nastínil již otec Kašpar. Tento zásah se
významně dotkl obyvatel měšťanských domů. Na
vodovodní přípojku většiny měšťanských domů byly
zpravidla připojeny dva vodovody. První byl na přízemí hned vedle schodů a druhý v obývatelném patře na chodbě, s nástěnnými smaltovanými umývadly.
Do první světové války se toto jednoduché uspořádání přirozeně netýkalo hotelových domů nebo domů
s vyšším počtem obývatelných poschodí (č. 5, 6, 11,
30, 33, 34, 35, 42 - 45). Odtok z umývadel byl řešen
buďto odvodem do trativodu pod náměstí, nebo do
kanalizace na dvůr a odtud do sběrné kanalizační
větve podél uliček lemujících dvory měšťanských
domů - Řehoře Volného, Karla Čapka, Bonifáce
Buska a V Kopci. (Mnoho starých kanálů té doby je
dnes již nefunkčních, např. těsně podél dvorních zdí
na ulici Bonifáce Buska, kde se po roce 1961 za účelem hlavní cesty rozšiřovala původně úzká ulička na
dnešní úroveň a zaváděla se o kus dál nová, účinnější
kanalizace.) Část systému trativodu pod náměstím
byla dobře viditelná v roce 1966, kdy při odvážení
jílovitého podloží během rekonstrukce náměstí byly
odkryty odpadní roury ústící z jednotlivých domů.
Fekální splašky se ale tehdy z domů ještě potrubím
neodváděly. Splachovací záchody se v příborských
měšťanských domech vesměs houfně zaváděly teprve po druhé světové válce. Po celá staletí sloužily
takovému účelu latríny (dvě i více) ve dvorech, v 19.
století podle potřeby napojené na žumpu či septik.
Dokončení příště.

„Omladina“ před velkoměšťanským domem číslo 32
mezi roky 1918 – 21.

Střípky městské policie

Dne 24.05.2007 v 18.05 hod. prováděla hlídka MP pojížďkovou činnost po ulici Lidické,
kdy při výjezdu na parkoviště u Penny Marketu
po jednosměrné ulici, couval v protisměru řidič
vozidla Lada, přičemž málem způsobil dopravní nehodu s vozidlem městské policie. Z tohoto
důvodu bylo vozidlo hlídkou zastaveno a řidič
byl vyzván k předložení patřičných dokladů. V
průběhu řešení jeho protiprávního jednání, však
řidič jevil známky požití alkoholických nápojů.
Orientační dechovou zkouškou strážníci zjistili
u řidiče přes 2 promile alkoholu a proto vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu
„ohrožení pod vlivem návykové látky“, byla na
místo přivolána hlídka OO PČR Příbor. Po dvou
dnech byl v nočních hodinách zaznamenán další podobný případ, kdy při pojížďkové činnosti
hlídka spatřila osobní vozidlo značky Wartburg,
které na ulici Smetanově porušilo zákaz vyplývající z místní úpravy. Z tohoto důvodu bylo vozidlo zastaveno a řidič byl vyzván k předložení
patřičných dokladů. I v tomto případě bylo při
projednávání přestupku z dechu přestupce cítit
alkohol, a proto byla provedena na místě orientační dechová zkouška, která prokázala přítomnost alkoholu v dechu, tentokrát v menší míře a
to cca 0,4 promile alkoholu Vzhledem k tomuto
zjištění bylo řidiči zabráněno v další jízdě a další
úkony již provedla hlídka OO PČR Příbor..
Dne 04.06.2007 v 13.20 hod. při pochůzkové činnosti strážníci MP Příbor spatřili, jak
osobní vozidlo Mercedes, černé barvy narazilo
do sloupu veřejného osvětlení na ulici Jičínské
(při vjezdu na náměstí) a ujelo z místa nehody.
Strážníci okamžitě zareagovali a následovali
vozidlo, až na ul. Místeckou, kde ho zastavili. Řidič byl poté vyzván k podání vysvětlení a
k předložení patřičných dokladů. Hlídce sdělil,
že sice nacouval do sloupu osvětlení, ale není
si vědom způsobené škody. Na místo dopravní
nehody byl však přivolán správce poškozeného
zařízení města, který předběžně vyčíslil škodu
na 4000 Kč. Z důvodu, že řidič z místa nehody
ujel, přičemž způsobil svým vozidlem škodu na
cizím majetku, byla na místo přivolána dopravní policie z Nového Jičína, která si po příjezdu
celou událost převzala k dalšímu šetření.
Dne 06.6.2007 v 10.35 hod. bylo přijato tel.
oznámení od vedoucí prodejny potravin Koruna
na ul.Místecké, že se po obchodě pohybuje
muž, který drží v ruce mačetu a kožený opasek
s kovovými přezkami a obtěžuje zákazníky prodejny. Na místě byl hlídkou u pokladny spatřen
uvedený muž, který byl svlečen do půl pasu a v
ruce držel podomácky vyrobenou mačetu (cca o
délce 70 cm) a kožený opasek. Choval se podivně a byl zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Jelikož vzniklo podezření, že muž
může těmito zbraněmi ohrozit život a zdraví
nakupujících, bylo strážníky využito oprávnění
odebrat zbraň. Následně byl muž převezen na
OO Polici ČR Příbor, kde se podrobil orientační
dechové zkoušce, která prokázala přítomnost
alkoholu v dechu 2,05 promile. Jelikož nešlo o
první případ „podivného“ jednání muže, byl na
místo přivolán lékař, který muže vyšetřil a rozhodl o převozu do nemocnice v Novém Jičíně.
Odtamtud byl poté vyslán k dalšímu vyšetření
do léčebny v Opavě.

Jarní Vídeň

K ukončení školního roku tradičně patří školní výlety. Kdo by se na ně netěšil-vždyť předznamenávají dva měsíce prázdnin. Účastníci tohoto
„školního výletu“ však budou mít prázdniny
dlouhodobější.Jsou to absolventi Vzdělávání 3.
věku.I oni se rozhodli na závěr svého studia uspořádat školní výlet, a to do Vídně.
Za jeden den toho stihli opravdu hodně. Díky
skvělé průvodkyni paní Zdence Tvarůžkové se seznámili s historií nejznámějších památek: prošli
náměstím Hrdinů, prohlédli si areál Hofburgu,
Michalský trakt, budovu Opery, prošli pěší zónou
po Zelném trhu, po náměstí Marie Terezie, uviděli dům, kde jako student pobýval T. G. Masaryk,
prohlédli si katedrálu sv. Štěpána. Nestačili se
divit nádheře růžových záhonů v zahradách.

Jejich cílem se stala samozřejmě i návštěva muzea
Sigmunda Freuda.
V odpoledních hodinách v rámci individuálního volna se prošli zahradami zámku Schönbrunnu,
osvěžili se v horkém dni u Neptunovy fontány. Na
závěr výletu autobus zastavil u obytného domu
nazvaného Hundertwasser Haus, a pak už směr
Mikulov.
Vrátili jsme se v pozdních nočních hodinách
unaveni, ale zážitky nás budou provázet ve vzpomínkách.
Děkujeme řidiči autobusu panu Lubomíru
Závodnému za bezpečnou jízdu a paní Zdence
Tvarůžkové za skvělou průvodcovskou činnost.
Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise
pro občanské záležitosti

I TY OVLÁDÁŠ ZMĚNU KLIMATU!

4. dubna si pro nás / IV. B a V. A / paní učitelky
Mgr. Irena Ryšálková a Mgr. Marcela Holubová připravily projektový den na téma Ochrana přírody se specifickým názvem I ty ovládáš změnu klimatu. Byli jsme
rádi, že se nemusíme učit, ale na druhé straně - co nás
vlastně čeká? Už sám název projektu v nás vyvolával
mnoho dohadů – a ještě – budeme spojeni s jinou třídou!? No nazdar!
Už první minuty přinesly rozptýlení chmurných
myšlenek. Paní učitelky nás formou pexesových kartiček
rozdělily do skupin. Seznámily nás s programem a osnovou celého projektového dopoledne a my poznali, že se
nebudeme vůbec nudit.
Každý úkol měl jinou formu. Jednotlivé skupinky
měly na internetových stránkách najít zajímavost k danému tématu, zpracovat a na závěr dopoledne prezentovat. S chutí jsme se pustili do práce. U počítačů jsme
sice vytvářeli něco jako chumel, ale nakonec jsme se
domluvili.
Další úkol jsme plnili venku. Z náměstí /po přísných bezpečnostních pokynech/ jsme byli vypuštěni na
časově omezenou dobu. Každý tým měl zakreslit trasu, kde najde tříděný odpad. K radosti p. učitelek jsme
čas dodrželi a vrátili se v plném počtu. Někteří z nás
– z vlastní iniciativy – si udělali anketu občanů města
Příbora O tříděném odpadu.
Čekala nás další část projektového dne – a jak jsme
na závěr zjistili, moc nás bavila. Každá skupina měla za
úkol připravit plakát k danému tématu – což připomínalo reklamní kampaň. A abychom měli ještě větší chuť
do práce, paní učitelka ze IV. B slíbila, že zajistí prezentaci našich plakátů na veřejném místě. To jste měli vidět
ten cvrkot! Reklamní plakáty jsme si navzájem prohlédli

a analyzovali. Trocha samochvály neuškodí – povedlo se
nám to!
Zajímavé dopoledne ve škole se chýlilo pomalu ke
konci a to by nebyly paní učitelky, aby si pro nás nepřichystaly i něco vzdělávacího – dotazník! Musíme ale
uznat, že to, co jsme se dozvěděli, nebylo nijak potěšující. Věděli jste například, že za posledních několik desítek
let se koncentrace skleníkových plynů zvýšila o 50 %? A
kolik tun emisí skleníkových plynů vyprodukuje v průměru za rok každý Evropan? 11 tun ! Hrůza!
I ty ovládáš změnu klimatu !
Co se skrývá pod hesly: ZTLUM. VYPNI.
RECYKLUJ. CHOĎ. ZMĚŇ SE.??
Zamyslete se spolu s námi. Jen tak můžete spoluutvářet klima naší Země. Doufáme, že vás náš příspěvek
potěší a poučí. Snad se budeme příště pohybovat lehčím
krokem a s lehčí myslí! / Mimochodem – paní učitelka
svůj slib splnila a naše plakáty byly vystaveny v místní
drogerii u pana Šitavance/.
Žáci V.A a IV.B

Pokyny pro další práci

“SWINGOVÝ ORCHESTR B. PUKOVCE“ - SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR
večer se zpěvákem Zbyňkem TERNEREM - skvělým interpretem F. Sinatry

zveme všechny příznivce swingové hudby na letní koncert swingových melodií, který se koná
v neděli 8. července v 18:00 h v amfiteátru Městského parku v Příboře, (za nepříznivého počasí ve
velkém sále Katolického domu)

Populárního zpěváka doprovází “SWINGOVÝ ORCHESTR b. pUKOVCE“
společně s pěveckým triem „MELODY GiRLS“

Program sestavil a řídí ZDENĚK PUKOVEC. Večerem bude provázet moderátor PAVEL HANDL
Vstupné 80,- Kč
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Běh o Pohár osvobození
města Příbora

ZŠ Npor.Loma Příbor pod patronací MěÚ Příbor pořádala již 18.
ročník Běhu o Pohár osvobození města Příbora.
Tradičního běžeckého závodu, který se konal v areálu sportovního
hřiště, se zúčastnili žáci a žákyně základních škol a Masarykova
gymnázia.
V kategorii nejmladších žákyň se umístila na
1. místě
Viola Fialová, ZŠ Npor. Loma Příbor
2. místě
Hana Veselá, ZŠ Npor. Loma Příbor
3. místě
Iveta Jílková, ZŠ Npor. Loma Příbor
V kategorii nejmladších žáků se umístil na
1. místě
Jakub Trojčínský, ZŠ Npor.Loma Příbor
2. místě
Ondřej Matula, ZŠ Npor.Loma Příbor
3. místě
Jiří Feix, ZŠ Npor.Loma Příbor
V kategorii starších žákyň se umístila na
1. místě
Žaneta Cicerová, ZŠ Npor. Loma Příbor
2. místě
Kiliána Šťastná, ZŠ Npor. Loma Příbor
3. místě
Nela Riedlová, ZŠ Jičínská Příbor
V kategorii starších žáků se umístil na
1. místě
Adam Riedl, ZŠ Npor. Loma Příbor
2. místě
Robin Skoumal, ZŠ Npor. Loma Příbor
3. místě
Jakub Hokynář, ZŠ Jičínská Příbor
V kategorii nejstarších žákyň se umístila na
l. místě
Iveta Kocourková, Masarykovo gymnázium
2.místě
Zuzana Keprtová, ZŠ Npor. Loma Příbor
3.místě
Pavla Monsportová, ZŠ Jičínská Příbor
V kategorii nejstarších žáků se umístil na
1.místě
Marek Slaný, ZŠ Npor. Loma Příbor
2.místě
Marek Matula, ZŠ Npor. Loma Příbor
3.místě
Tomáš Sudovčík, Masarykovo gymnázium
Celkové umístění škol:
1. místo
ZŠ Npor. Loma Příbor
2. místo
ZŠ Jičínská Příbor
3. místo
Masarykovo gymnázium
Putovní Pohár osvobození města získali žáci a žákyně ZŠ Npor. Loma.
Mgr. Libuše Klaudová

Výstava Núbie
v dobách faraonů

Program kulturních, společenských a sportovních
akcí v Příboře červenec 2007
Změna programu vyhrazena – doporučujeme ověřit si konání akcí předem!

Čtvrtek 5. července od 19:00 h

Probíhající výstava do 31. července

Hřiště pod hostincem. K poslechu a tanci hraje Heliantus.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Osadní výbor Hájov

Otevřeno: Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h
Neděle: 9:00 – 12:00 h. Muzeum a pamětní síň Sigmunda
Freuda v Příboře Telefon: 556 725 191

Letní večer

Sobota 7. července od 16:00 h

Neděli 8. července od 18:00 h

“SWINGOVÝ ORCHESTR B. PUKOVCE“
SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR

Sdružení hudebníků Příbor

Středa 11. července od 17:00 h

výstava fotografií Milana Borovičky

Město Příbor – Milan Borovička – Fotoklub Příbor

14. července od 6:00 h

zájezd VrátnA dolina – Chleb - Strečno

Cena zájezdu: Členové KČT - dospělí 250,- Kč, 230,- Kč děti
Nečlenové KČT - dospělí 270,- Kč, 250,- Kč děti
Lanovka na Chleb: 200,- Sk – dospělí 120,- Sk – děti, důchodci
Trasy: 8 km, 16 km, 26 km. Odjezd: Příbor „Sokolovna“ v 6 00
hod. řihlášky: Ing. Suchánek Emil, Tel.: 606711135, 556 722 198
(možno využít záznamník). Email: emil.suchanek@quick.cz,
Klub Českých turistů Příbor

Sobota 14. července od 14:00 h

rybářské odpoledne

Městský park v Příboře. K poslechu a tanci bude hrát hudební
skupina CIZINCI. Vstupné 20,- Kč. Akce se koná ke 110. výročí
založení Českého rybářského svazu MO Příbor. Rybářské speciality, přeuzené klobásy a ostatní občerstvení zajištěno. Prodej
velkých koláčů. Český rybářský svaz MO Příbor

Sobota 21. července od 14:00 h

Odpoledne s policií

Městský park v Příboře.
3 jízda na dopravním hřišti
3 soutěže pro děti s drobnými odměnami
3 ukázka vybavení Městské policie Příbor a OO PČR Příbor
3 ukázka výcviku služebního a záchranářského psa
3 možnost projížďka na poníkovi
3 občerstvení v zahradní restauraci „U Zlomené růže“
V případě nepříznivého počasí se akce ruší!!
Městská policie Příbor Telefon: 556 455 404

Středa 25. července od 10:00 h

Prázdninová dílna - „velké letní malování“

Můžete si přinést skleničku, hrnek, talířek, tričko...
Vybereme správné barvy a vyrobíme originál!
Městská knihovna Příbor Telefon: 556 725 037

Třídní učitelé 7. a 9.tříd ZŠ Npor.Loma
v Příboře uspořádali exkurzi do Kroměříže.
Kromě prohlídky zámku jsme navštívili
Muzeum Kroměřížska. Klasická výstava
nám přiblížila historii Egypta. Ve speciálně
upravené herně jsme si mohli obléknout
dobové kostýmy zapůjčené z muzikálu
Kleopatra. A před zrcadlem pomocí líčidel
jsme se měnili do podob starých Egypťanů.
Mohli jsme si napsat i své jméno hieroglyfickým písmem. Ti odvážnější z nás
se proměnili v mumii. Kamarádi je omotali
plátnem napuštěným cedrovým olejem,
který se skutečně v Egyptě používal. A co
následovalo dál ? Mumii jsme položili do
napodobeniny sarkofágu s namalovaným
tělem faraóna na víku.

Cena zájezdu:

Výstava byla organizátory pojata opravdu nevšedně a nám všem se velice líbila.
Za žáky 7. a 9.tříd, Lenka Poláčková

Probíhající výstava do 16. září

Myslivecký letní večer

Myslivecká chata na Točně. K poslechu hraje Pohoda.Bohatá
tombola. Hlavní cena srnec. Vstupné 20,- Kč. Myslivecké sdružení

Sobota 28. července od 19:00 h

Obrazy a sochy Marius Kotrba a René Hbl

Benátská noc

V prostorách zahrady hasičské zbrojnice.
Hraje Ivo Kunčár. Bohaté občerstvení. Vstupné 20,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Příbor

JANE McAdam Freud – relative reflections

výstava medailérské a sochařské tvorby smyslů plné pohovky pro
Sigmunda Freuda. Nový sál a vestibul Muzea v Příboře.
Otevřeno: Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 h. Neděle:
9:00 – 12:00 h. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře a město Příbor Telefon: 556 725 191

Vysílání LTV Příbor

Zpravodajské relace: Pondělí až neděle: 7:00 – 8:00 h 17:00 –
18:00 h 22:00 – 23:00 h. e-mail: televize-pribor@seznam.cz. Info:
Telefon: 776 725 909, 608 738 793

Koupaliště RICCO Příbor

Denně od 9:00 – 22:00 h
Sezona na koupališti začíná již v květnu a končí v září. Návštěvníci
mohou využívat areálu denně, a to díky osvětlení bazénu, které
umožňuje večerní a noční koupání.
Celodenní vstupné: pro dospělé 20,- Kč a pro děti 15,- Kč 20
vstupů dospělí: 300,- Kč, 20 vstupů děti: 200,- Kč.

Provozní doba knihovny

Knihovna Příbor je umístěna v prostorách piaristického gymnázia – vchod naproti pošty. Půjčovní doba o prázdninách:
Oddělení pro dospělé čtenáře:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 h
Úterý:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h
Pátek:
8:00 – 12:00
Oddělení pro děti otevřeno:
Úterý:
13:00 – 17:00 h. Info: 556 725 037

Provozní doba sauny

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Otevřeno pro veřejnost:
Pondělí: 17:00 – 22:00 muži
Středa: 17:00 – 22:00 muži + ženy
Pátek:
17:00 – 22:00 ženy. Info: 607 714 277

Fitcentrum

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Otevřeno pro veřejnost (červenec, srpen):
Pondělí, středa, pátek: 16:00 – 22:00 h
Od 23. 7. – 12. 8. 2007 – zavřeno. Info: 606 932 447, 724 963 164

Cvičení aerobiku

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Otevřeno pro veřejnost (červenec, srpen):
Začínáme od 9. července.
Pondělí: 20:00 – 21:00 h (sportovní hala ul. Štramberská)
Středa: 20:00 – 21:00 h (sportovní hala ul. Štramberská)
Info: 606 932 447, 724 963 164

Klub Českých turistů Příbor pořádá 14. července 2007 zájezd na:

Vrátna dolina – Chleb - Strečno
Lanovka na Chleb:

250 Kč – členové KČT	 270 Kč – nečlenové
230 Kč – děti KČT	
250 Kč – děti
200 Sk – dospělí
120 Sk – děti, důchodci
Trasy: 		
8 km, 16 km, 26 km
Odjezd:	Příbor „sokolovna“ v 6 00 hod.
Přihlášky:
Tel.: 		
		
Email:
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Ing. Suchánek Emil
606711135, 556 722 198
(možno využít záznamník)
emil.suchanek@quick.cz

METAXA CUP

V sobotu 10.3.2007 proběhl 1. ročník
florbalového turnaj s názvem Metaxa cup.
Tento turnaj měl jediné omezení a to byla
chuť se zpotit a zahrát si. Přijeli zde 3 týmy
z Nového Jičína, celkem bylo přihlášeno 7 družstev. Mezi hráči byly velké věkové rozdíly. V některých týmech měli to štěstí zahrát si tátové vedle svých synů. Boje byly mnohdy velice vyhroceny.
Nasazení všech hráčů bylo vysoké, což svědčí
i o drobných šrámech, které si někteří odnesli.
Vyhlašování a předávání cen probíhalo u manželů
Bártkových v Oase, kde se vyhodnocování turnaje
trošku protáhlo a všichni účastníci si slíbili odvetu v příštím roce. Pořadí a umístění jednotlivých
jmen hráčů není rozhodující. Vyhráli všichni, kteří sem přišli se zpotit. Jediné, co se musí vrátit, je
putovní pohár.
Poděkování patří všem hráčům, organizátorovi akce LUNĚ PŘÍBOR, SVČ – Jarce Lupíkové,
rozhodování zápasů - Kovy, zajištění medailí –
Olda, sponzorům turnaje Venca, Petr, vyhlašování - manželé Bartkoví.
Za LUNA SVČ: Ing. Bohumír Pargáč

FINÁLE 2. ROČNÍKU
NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE
V neděli 10.6.2007 sehráli naši mladší kluci
závěrečný turnaj v Kopřivnici na palubovce florbalového klubu Vikings. Bylo zde přihlášeno 5
družstev. Kluci nastoupili k prvnímu zápasu proti velice těžkému soupeři z Hukvald. Lépe do zápasu vstoupil soupeř, když první gól padl do naší
brány. Na začátku druhého poločasu svítilo na tabuli hrozivých 3:1 pro Hukvaldy. Zbytek zápasu
jsme zatlačili soupeře před jeho vlastní bránu. Do
závěrečné sirény se nám podařilo pouze vyrovnat
stav na 3:3. Druhým soupeřem byli hráči Nového
Jičína. Tento zápas jsme začali zodpovědněji a
výsledek byl 6:2 pro naše kluky. Třetí soupeř byl
ze Štramberku. Zápas vyšel skvěle našemu klubu.
Konto soupeře jsme zatížili 9 úspěšnými trefami. Naši oba brankáři byli neomylní. Velice mile
překvapili nováčci na naší straně Honza Machek
a Franta Dobečka, kteří se zapsali mezi úspěšné
střelce, Honza navíc nahrával na gól. Výsledný
stav 9:0 pro naše kluky znamenal největší příděl
gólů na turnaji. V posledním zápase jsme hráli
proti domácímu týmu Kopřivnici. Pro zisk lepšího
umístění v turnaji potřebovaly oba týmy vyhrát.
Tento zápas se podobal šachové partii. Kopřivnice
vyměnila brankáře, který svými zákroky přiváděl
naše útočníky k šílenosti. Kopřivnický trenér nasadil našemu útočníkovi osobního strážce. V naší
brance dostal přednost Patrik Hoang, odchytal
výborně celý zápas. V poli na naší straně dostali
více prostoru starší kluci. Zápas začal lépe soupeř, prohrávali jsme 0:1, tento gól nás přibrzdil.
Vyrovnat se podařilo šťastnou trefou Viktorovi
Simeonovi. Soupeř opět udeřil a prohrávali jsme
1:2. Vyrovnat se podařilo pěknou střelou Filipovi
Panákovi. Ke konci poločasu poprvé zařídil vedení Jirka Pargač, proti této brance tvrdě protestoval trenér Kopřivnice. Druhý poločas byl velmi
vyrovnaný stav se nezměnil. V této pasáži čaroval
v brankovišti kopřivnický brankář. Soupeř potřeboval vyrovnat, proto došlo k vyloučení našeho

NOVĚ
Stále stejný pohled. Již léta.
To se dá změnit! Jednoduše využijte našeho kolorovacího centra s plně
automatizovaným zařízením v Brušperku a vytvořte si prostředí, v němž se
budete cítit dobře.
- namícháme Vám jakýkoliv odstín fasádní nebo interiérové barvy
- na počkání a bez dlouhého čekání
- snadná reprodukovatelnost barevného odstínu
- namíchané množství od 1 kg

Vyberte si ze 7000 barevných odstínů!!

hráče za řeči. Toto vyloučení rozhodlo celý zápas.
Naši kluci získali míč pod svoji kontrolu v našem
pásmu a soupeři nechtěli míč půjčit. Čas tentokrát hrál v náš prospěch, za této situace v oslabení utekl svému osobnímu strážci ze strany
Kopřivnice Jirka Pargač a zvýšil na 4:2. Dalším
gólem zajistil pojistku skóre nejkrásnějším gólem
turnaje Ondra Rečka na 5:2. V posledních sekundách zápasu náš hráč nešťastnou tečí poslal míč
do branky skvěle chytajícímu Patrikovi Hoang.
Výsledný stav 5:3 pro kluky z Příbora.
Po závěrečném hvizdu si kluci přebrali velký
pohár a zlaté medaile. Svým výkonem na turnaji si
zaslouží velkou pochvalu všichni hráči, připojili si
do své sbírky další velkou trofej.
Závěrečná tabulka turnaje v Kopřivnici
1. Příbor

2. Hukvaldy
3. Nový Jičín
4. Kopřivnice

Zájezd do VYškova
– ZOOPARK, DINOPARK
Dne 2.6.2007 patřil dětem. Luna Příbor, středisko volného času, pořádala pro děti a rodiny
s dětmi výlet do Vyškova, kde navštívili Zoopark
a Dinopark.
V Zooparku děti mohly shlédnout nejen divoká, ale i domácí zvířata, které si mohly i pohladit a zároveň navštívili výstavu masožravých
rostlin. Ze Zooparku jsme se přemístili vláčkem
do Dinoparku. Bránou, která byla téměř totožná, jako z filmu Jurský park jsme vjeli do jiného
světa. Najednou jsme se ocitli druhohorách a
kolem nás byli pohybující ještěři v životní podobě. Z Dinoparku si děti odvezly spoustu zážitků.
Celý den nám bylo nakloněno i počasí a věříme, že se všem výlet líbil.

5. Štramberk
Za LUNU PŘÍBOR, SVČ: Ing. Bohumír Pargač
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Za LUNU PŘÍBOR, SVČ: Jaroslava Lupíková

Bezpečné užití zemního plynu

Servis a revize odběrných plynových zařízení
Stejně jako váš dodavatel zemního plynu
Severomoravská plynárenská, a.s., plní povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci
zemního plynu, měl by mít i každý jednotlivý
odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení s maximální mírou
bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí
minimální náklady na provoz.
Doporučujeme vám:
Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče) si nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta vám
doporučí případné opravy, provede vyčištění a seřízení vašeho spotřebiče, příp.
poradí a navrhne doplnění o prvky, které
zvýší bezpečnost provozování vašeho odběrného plynového zařízení. Kontrolu si
naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u
zemního plynu platí, že prevence je vždy
mnohem levnější a přináší méně starostí,
než odstraňování následků poruchy.
Revize plynových zařízení
Součástí bezpečného užívání zemního
plynu jsou pravidelné revize plynových zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.
21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990
Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou,
zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení,
nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové
kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí
provádět pouze revizní technik s příslušným
rozsahem osvědčení odborné způsobilosti.
Výjimku z tohoto nařízení mají pouze
ta plynová zařízení, která jsou v osobním
užívání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel
bytu za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu
plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému
uživateli zajistit majitel bytu provedení revize plynového zařízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního
plynovodu (s výjimkou bytových instalací
a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé
tři roky opakovat. Revizní technik vystaví
„Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny
všechny zjištěné závady s termínem jejich
odstranění. Závěrem revizní zprávy musí
být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V
případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem.
I když není povinnost provádění revizí
u majitelů bytů a rodinných domků (pokud
slouží k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde
provádět pravidelné kontroly a posouzení
stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky.
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EVA BOJKOVÁ

Nám. S. Freuda 25
Příbor (naproti Penny Marketu)
Tel. 731 517 292, 739 419 689
Pracovní doba:
Pondělí až pátek
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

Zhotovujeme brýle všech druhů,
poradíme optimální možnosti
pohodlného vidění na všechny
pohledové vzdálenosti, ztenčení
a odlehčení vašich skel, nové
barevné možnosti a filtry.
Brýle zhotovujeme v co
nejkratším termínu, některé na
počkání.
Nabízíme také velký výběr
brýlí slunečních (i polarizačních)
a dioptrických s magnetickým
polarizačním klipem.

V době od 15. 5. do 31. 7. 2007 dostane každý zákazník při zakoupení dioptrických brýlí
v hodnotě nad 1000 Kč a většiny slunečních DÁREK!
U nás 10% sleva na Eurokartu.

POHěEBNÍ SLUŽBA

Petr Škrobánek, Freudova 118, PĜíbor
(naproti rodného domu S. Freuda)

Dovolujeme si Vám oznámit, že nadále nabízíme :
¾
¾
¾
¾

veškeré služby k zajištČní pohĜbu
prodej náhrobních doplĖkĤ (vázy, lampy, obalĤ na urny)
prodej svící, lampových olejĤ, knotĤ apod.
zhotovení fotoporcelánu

NovČ nabízíme prodej kĜestních svící a roušek.
Tel. 800 111 202, 556 722 608, 737 629 969
Měsíčník města příbor a 15

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Muzeum a pamětní síň
Sigmunda Freuda v Příboře
Město Příbor
Design Centrum České republiky

Jane McAdam Freud

RELATIVE REFLECTIONS
výstava medailérské a sochařské tvorby
Smyslů plné pohovky pro Sigmunda Freuda
3.6. - 16.9. 2007
Nový sál a vestibul Muzea v Příboře
Otevírací doba:

úterý a čtvrtek 8.00-12.00, 13.00-16.00 hodin, neděle 9.00-12.00 hodin

www.muzeum.novy-jicin.cz

www.pribor-mesto.cz

www.designcentrum.cz
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