Měsíčník
města Příbora

Cena: 5, - Kč

duben 2008

Další obnovování tradic v našem městě.

Květná neděle

Květná neděle nebo též Pašijová neděle je pohyblivý svátek, součást postní doby, jímž začíná Svatý týden. Připadá na neděli před
Velikonocemi a připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.
Na památku této události si lidé nechávají v tento den světit ratolesti. V našich klimatických podmínkách to nejsou samozřejmě ratolesti palmové, ale rozkvetlé větvičky jívy, „kočičky“. Svěcené ratolesti se poté vkládaly za trámy domu, za obrázky, na okraj pole apod.
U nás v Příboře, se tato tradice, po dlouhých 33 letech opět v neděli 16. března 2008 obnovila. Spousta dobrovolníků vyrobila čtyři „palmy“
z dřevěných vysokých hranolů, které byly ozdobeny proutky vrby a lísky, cypřišem a taky krepovými růžičkami a pentlemi. Takto byly palmy
vneseny do farního kostela Narození Panny Marie a umístěny v bočních lavicích. Po slavnostní mši ke Květné neděli odcházeli lidé s posvěcenými ratolestmi kočiček i zlatého deště domů s novými dojmy a s dojetím
Touto Květnou nedělí začal Svatý týden nebo též Pašijový týden a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Jednotlivé dny, které ve Svatém
týdnu mají své jméno, jsou Modré pondělí, Žluté úterý, Černá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Svatým či Pašijovým se týden
nazývá, neboť se při liturgii připomíná vrchol Ježíšova života – jeho utrpení, smrt a vzkříšení.
Stanislava Slováková, referent odboru OKCR, Foto Pavel Karban

Měsíčník města příbor a 1

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ:
SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TECHNICKÝCH
SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA
Technické služby města Příbora provedou ve
dnech od 14. dubna 2008 do 24. dubna 2008 jarní
svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.

Vany jsou určeny pro:
–

velkoobjemný odpad, jako jsou jednotlivé
kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny,
sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady

Do van je zakázáno odkládat:
–

nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry, a jiné)

–

běžný domovní komunální odpad, který patří
do popelnic

–

zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)

–

elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladicí zařízení, monitory, televizory, kompletní
i samostatné PC, malé a velké spotřebiče).

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané

TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan doveze na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez
kompresoru, rozebraná TV), uhradí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku
pro rok 2008
–

objemný odpad (200307)

–

vytříděné složky komunálního odpadu –
sklo(200102), papír (200101), plasty (200139),
kovy (200140)

Ostatní odpady, které občan uhradí:
–

170904 - jiný stavební a demoliční odpad

–

170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť)

–

Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora –
Štramberská ulice

170903 -jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky ( eternit, lepenka,
asfalt. směsi)

–

170102 - cihly

Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora
na ulici Štramberská mohou občané po prokázání
totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře,
Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy
odpadů:

–

170101 - betony do velikosti cihly a nad velikost cihly

–

170103 - tašky a keramické výrobky

–

170604 - izolační materiály vše dle platného
ceníku pro rok 2008

–

pneumatiky

–

stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný
stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi)

–

nebezpečné odpady,

Od 1. ledna 2008 dochází ke změně v uložení

NOVÁ PRAVIDLA PRO ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU OD
OBČANŮ MĚSTA PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA

V letošním roce Technické služby města v těchto komoditách:
– novinový papír
Příbora zavádějí pro občany města nové služby,
aby došlo ke zlepšení pořádku ve městě a nevy– časopisy a letáky
tvářely se černé skládky kolem stanovišť separač– kartony
ních nádob a popelnic.
– smíšený papír
1) Pokud si občan města objedná přistavení vel– kancelářský papír
koobjemové vany (VOK) na odvoz většího množVýkup papíru bude prováděn v TS města
ství objemného odpadu vzniklého jednorázovým
Příbora pouze v pondělí.
vyklizením bytu, uhradí pouze za skutečně ujeté kilometry z místa přistavení na skládku a zpět
Odkládání objemného odpadu kolem stavčetně manipulace vozidla (objemný odpad má
novišť separačních nádob a popelnic je dnes pouhrazen v poplatku za popelnice – ten již účtorušováním zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
ván nebude).Občan města Příbora v tomto přípa- a o změně některých dalších zákonů. Jejich porudě uhradí za přepravu VOK z Příbora na skládku šení se klasifikuje jako zakládání černých skládek
a zpět cca 1.600 korun.
s následnou sankcí až do výše 50.000 Kč.
2) Občané si mohou objednat odvoz kusovéDodržováním pořádku ve městě je pověřena
ho vybavení bytu (lednička, pračka, skříň, sporák městská policie a bude se zvýšenou pozorností řeaj.) taktéž pouze za úplatu dopravy jednorázově, šit i tyto černé skládky.
a to ve výši 100 korun za jeden kus. Termín odvoVěříme, že většině občanů města Příbora není
zu lze dohodnout a zaplatit předem na TS města lhostejné, kde a v čem žijí a jaké je okolí, kde si hraPříbora.
jí jejich děti. Spoléháme i na ně, že nám pomohou

3) Od 7. dubna 2008 se rozšiřuje provozní doba
pro odběr odpadu od občanů ve sběrném dvoře
areálu TS města Příbora o pondělí – viz změna
provozní doby sběrného dvora v areálu TS města
Příbora s platností od 7. dubna 2008.
4) Zavádí se výkup papíru naší organizací

rozšířit ve známost výše uvedené nové služby mezi
občany, ke kterým se nedostal výtisk Měsíčníku
nebo si Měsíčník zatím nestihli přečíst.

V případě dalších informací týkajících se odpadů a služeb s tím spojených, sdělíme na tel. čísle: 556 725 046 nebo 737 245 986.

Měsíčník města příbor a 2

ostatního odpadu – pneumatiky, za uložení občan
zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2008. Občané
mají možnost pneumatiky uložit při výměně
v pneuservisech.
Uložení zeleného biologicky rozložitelného
odpadu ze zahrad – listí, tráva a větve mohou
občané uložit bezplatně na kompostárně TočnaPříbor – kontakt: SITA SUEZ a.s. 602 590 186.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA
V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA S PLATNOSTÍ OD
1. DUBNA 2008 JE STANOVENA V TĚCHTO DNECH:
pondělí od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o
	NOVÁ SLUŽBA
čtvrtek

od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o

sobota

od 8.oo do 12.oo

V případě, že tyto dny jsou státem uznané
jako svátek, bude zavřeno.

Harmonogram svozu
VOK - jaro - duben 2008
datum

hodina
stanoviště
15.00-18.00 Jiráskova x Šafaříkova
14. dubna 2008
15.00-18.00 Švermova x Dukelská
pondělí
15.00-18.00 Šmeralova x Gagarinova
15.00-18.00 Okružní u separ. nádob
15. dubna 2008
x Fučíkova 15.00-18.00 kpt. Jaroše
změna
úterý
15.00-18.00
Jičínská x sídliště
15.00-18.00 Lidická - u Kat. domu
16. dubna 2008 15.00-18.00 Masarykova x Hřbitovní
středa
x Místecká směrem
15.00-18.00 B. Buska
(pod železářstvím)
15.00-18.00 Stojanova x Smetanova
17. dubna 2008
15.00-18.00 Smetanova x K.H.Máchy
čtvrtek
15.00-18.00
O.Helmy
15.00-18.00
Na Valše u kurtů
18. dubna 2008
15.00-18.00
Na Hrázi
pátek
15.00-18.00 Štramberská x Bezručova
9.00-11.00
Hájov u restaurace
19. dubna 2008 9.00-11.00
Prchalov u obchodu
sobota
Štramberská
x Bezručova
9.00-11.00
- změna
15.00-18.00
Pod Haškovcem
21. dubna 2008
15.00-18.00 Větřkovs ká x Sušilova
pondělí
15.00-18.00 Vrchlického x Za vodou
15.00-18.00
Wolkerova x u trati
22. dubna 2008
15.00-18.00 Komenského pod letadlem
úterý
15.00-18.00 J.V.Choráze za obchodem
15.00-18.00
Vrchlického u hřiště
23. dubna 2008
15.00-18.00 kotelna Myslbekova -změna
středa
15.00-18.00 MysIbekova x U Čecha
15.00-18.00 9. května x brána býv. TATRY
24. dubna 2008
15.00-18.00 9. května x Osvobození
čtvrtek
15.00-18.00 B .Němcové x Hluboká

Představujeme vám…

Irena L aníková
Věk:

52

Stav:

rozvedená

Dosažené vzdělání: Janáčková konzervatoř Ostrava
Povolání: učitelka hudby
Koníčky: jóga, alternativní medicína, vycházky do
příroda, zahrada
V Příboře žije: v letech 1962 – 1977, návrat v roce
1993 - dodnes
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých rodičích?

	Oba rodiče byli velmi pracovití lidé a jejich houževnatost a pracovní nasazení jsem vždy obdivovala.
Maminka byla prodavačka a vedle náročné práce
v obchodě, dokázala s otcem postavit dům a vyhovět i mým náročným požadavkům v oblékání, protože ráda šila. Díky svým rodičům se nebojím jakékoliv práce
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
Velmi ráda čtu především duchovní a filosofickou
literaturu a poznatky si s radostí sděluji při návštěvách a rozhovorech s přáteli nebo rodinou.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?

Mám celou řadu oblíbených knih, především ty,
které mi poskytnou svobodnou volbu a nevnucují
mi názor. Takovou knihou je velmi výjimečná kniha Marlon Morganové – Poselství od protinožců
a od Louise L. Hay – Miluj svůj život. Nejkrásnější
zážitky mi poskytl film Amadeus a Vzpomínky na
Afriku. S  hudbou jsem spjata celý svůj dosavadní život a provází mě od dětství. Měla jsem velké
štěstí se jako členka dvou prestižních pěveckých
sborů ještě i za Československa zúčastnit velkých
hudebních projektů s významnými hudebními tělesy . Bezprostředně jsem si tak prožívala sborová
díla Haydna, Mozarta, Beethovena, Bacha, Verdiho,
Janáčka a celou řadu dalších klasiků... Jsem stále členkou Moravského komorního sboru Ostrava
a raduji se z každé zkoušky a setkání s kolegy ve
sboru a s dirigentem prof. Mátlem.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Jednoznačně odmalička zpěvačkou, případně krasobruslařkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Jako dítě jsem byla prý docela tvrdohlavá. Ale brzy
jsem měla v blízkosti velké autority, a tak jsem se
chtěla zavděčit hlavně jim.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Velký vliv na mě měla moje první paní učitelka zpěvu p. Milada Hnítková a také jsem si přála skloubit

pedagogickou a koncertní činnost, což se mi splnilo.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?

	Příbor má krásnou zeměpisnou polohu a úžasné
okolí. Není daleko do hor ani za kulturou. Pro výchovu dětí ideální městečko.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
	Nejraději mám procházky polní cestou ke sv. Janu
s výhledem na Trúbu a Beskydy
9. Co se vám ve městě nelíbí?

	Když se něco nelíbí, je potřeba jít do hloubky věci,
jsou to většinou chybějící finance. Není zde dostatečné kulturní zázemí se vším všudy. Pěkný a účelný
sál pro hudební produkce, kavárna k posezení po
koncertech, aby město více „žilo“
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek
Mé zážitky jsou většinou spojeny s účinkováním na
jevišti Katolického domu se zdejšími orchestry, nevím jestli jsou zajímavé, ale ráda na každý koncert
vzpomínám. Příboráci jsou vděčné obecenstvo.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?

	Nevím, jestli máte na mysli životní úspěch nebo
úspěch pracovní. Myslím si, že největším úspěchem
je nepromarnit svůj talent, který považuji za velký
dar.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?

	Ano, jako žena jsem nedokázala udržet manželství,
dnes mám na partnerské vztahy jiný pohled.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila,
chtěla byste dělat něco jiného?
	Být někým jiným? O tom jsem nikdy nepřemýšlela,
moje práce je moje velká radost. Celý život se učíme
a chybujeme, ať jsme kýmkoliv. Důležité je žít vědomě a mít svou vizi.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
	Ani ne vzkázat, jak popřát více milých úsměvů v ulicích města, hodně dobré vůle a pochopení a stále
„otevřené oči“ a srdíčko.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. dubna
Anna Sikorová
Božena Kabátová
Drahomíra Strakošová
Jarmila Richterová
Radomír Celý
Vlastimil Lys
Marie Tobiczyková
Jiřina Bajerová
Jaroslav Strakoš
Gertruda Slavíková
Wladyslawa Dobiášová
Milan Šoral
Marie Kotoučková

Karel Loveček
Antonína Svobodová
Milada Dedková
Ivanka Krestová
Vilma Přibylová
Jiřina Tymlová
Bohumír Buzek
Jaroslava Přikrylová
Jaroslav Geisler
Marta Žurková
Pavla Jalůvková
Zdenka Prekopová
Květuše Rojanová
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PODĚKOVÁNÍ
DÁRCŮM KRVE

Na Městský úřad v Příboře došly děkovné
dopisy od Českého červeného kříže z Ostravy.
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II.
třídy dárcům krve, kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.
S potěšením sdělujeme, že vyznamenanými
jsou naši občané

Pan Eduard Beneš
a pan Jan Koprajda .

Děkujeme za hluboce lidský postoj a cenný
dar, který zachraňuje zdraví a životy
Za komisi pro občanské záležitosti
L. Tošenovjanová, 17. 3.2008

Město Příbor hledá
pracovníka na pozici
správce areálu skateparku
v Příboře s nepravidelnou
pracovní dobou
od dubna do října 2008.
Bližší informace
zájemcům budou
poskytnuty na služebně
Městské policie Příbor.

Pozvánka

na 15. zasedání Zastupitelstva
města Příbora, které se uskuteční ve čtvrtek 17. dubna 2008
od 16,30 hod. ve velkém sále
Katolického domu v Příboře.
Hlavními body zasedání budou:
- Domov Příbor (domov seniorů) – převod
zřizovatelských práv
- Zpráva o inventarizaci majetku města za
r. 2007
- Zpráva o stavu pohledávek za rok 2007
- Výroční zpráva města za rok 2007

Nové služby v oblasti nakládání s odpady
Město Příbor v současnosti vyhodnocuje Plán odpadového hospodářství města, zpracovaný v roce 2005. Tento plán počítá se zkvalitněním
a navýšením třídění odpadů a také se zajištěním svozu biologicky rozložitelných odpadů. V současnosti město rozšiřuje systém nakládání s odpady.
Navyšuje se sběr obalových složek komunálního odpadu, vytříděné množství se vyhodnocuje a město je za úspěšnou snahu o separování
motivováno formou finančního příspěvku, který je přímo úměrný množství vytříděného odpadu, hustotě kontejnerové sítě a taktéž nabídce tříděných komodit. Příspěvek je určen k zajištění služeb souvisejících s nakládáním s odpady, takže má vliv na celkové náklady města za tyto služby,
a tím i na výši sazby místního poplatku.
Bylo zajištěno rozmístění 15 kontejnerů na papír na tato stanoviště: Prchalov, Hájov, B. Buzka, U Tatry, Klokočov – Kubínova, U ZŠ Npor.
Loma – Školní ul., Benátky u restaurace, Pod Haškovcem, u letadla, Dukelská, Šafaříkova, Štramberská u TS a u autobusové zastávky, Nádražní,
Štefánikova. Kontejnery se svážejí 1x za 14 dní.
Do kontejnerů je možno odkládat papírové obaly, kartony, lepenku, noviny, časopisy, kancelářský papír.
Dále se připravuje přistavení kontejnerů na nápojové kartony (např. krabice od mléka, džusů, vína). Upozorňujeme, že tyto obaly je nutno
před odložením do sběrné nádoby vymýt troškou vody, které stačí opravdu málo, není třeba plýtvat. Sběrné nádoby o objemu 240 l budou
označeny oranžovou barvou a budou zkušebně přistaveny na dostupných místech. Svážet se budou rovněž 1x za 14 dní.
Další službou , kterou město nabídne od 1.4.2008 je svoz odpadu ze zeleně a zahrádek. K rodinným domům, na vhodně vybraná místa
budou přistaveny kontejnery (celkem 12) o objemu 770 l, do kterých je možno odložit trávní hmotu, plevel, košťály i celé rostliny, listí, dřevěné
hobliny a piliny, jemné nebo drcené větve, listy, nať ze zeleniny, nepoživatelnou nahnilou zeleninu. Kontejnery se budou svážet jednou týdně.
V případě, že se nová opatření osvědčí, že nabídka služeb bude využívána podle doporučení poskytovatelů, bude možno ji postupně dále
rozšířit a doplnit podle daných potřeb.
Ing. Libuše Volná, referent životního prostředí
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Hájovští  důchodci

Uplynul další rok a tak se členové klubu důchodců sešli v neděli 10. února 2008 na výroční
členské schůzi, aby zhodnotili svoji činnost za
uplynulý rok a zároveň si řekli, co budou podnikat
v letošním roce. Připomněli si také 10. výročí od
založení klubu a co vše se za tu dobu událo.

Jednání výroční členské schůze zahájila a řídila pí Ludmila Matulová. Přivítala přítomné členy (celkem 36) a hosty, starostu města ing. Milana
Strakoše a předsedu osadního výboru p Radka
Jurečku a zároveň nás seznámila s programem
schůze. Byly provedeny doplňující volby do výboru místo tří členů, kteří ze zdravotních důvodů
požádali o uvolnění z funkcí. Poděkovali jsme jim
za vykonanou práci pro klub. Jedná se o pí Julii
Žabenskou, Václava Kabáta a Václava Sýkoru.
Také jsme doplnili 3 nové členy výboru a tak
9 členný výbor pracuje v tomto složení:
Předsedkyně : Barbora Zárubová

Členové: Ludmila Zárubová, Alena Kubečková,
Ludmila Matulová, Marta Kabátová,
Miroslava Matoušová, Josef Kabát, Josef
Černý a František Kocourek.
Minutou ticha jsme uctili našeho zemřelého
člena p. Vojtěcha Jalůvku a 15 dalších zemřelých
členů od založení klubu.
Z obsáhlé a podrobné výroční zprávy lze
uvést ve skutečnosti, že členové klubu se scházejí
každý týden ve středu a stále něco vymýšlí a organizují. Jedná se především o:
zájezdy do ostravských divadel,
poznávací zájezdy do okolí a na významná poutní
místa,
oslavy životních výročí členů klubu,
výstavy ovoce i ručních prací, různé přednášky
a besedy ze zdravovědy,
oslavy velikonoc, stavění máje, hájovská pouť, krmáš apod.
Dále byla přednesena podrobná zpráva o bezchybném finančním hospodaření pí Ludmilou
Zárubovou a ta byla potvrzena souhlasnou revizní zprávou p Josefa Černého.
Členka výboru a naše kulturní referentka pí
Alena Kubečková příznivě zhodnotila zabydlení
se v opraveném obecním domě a přednesenou
podrobnou zprávou o činnosti klubu nám připomněla, co vše jsme v roce 2007 prožili.
V měsíci lednu jsme přivítali Nový rok, jak jinak než přípitkem s přáním hodně zdraví a všeho

nejlepšího. Nechybělo ani malé pohoštění. V lednu jsme ještě měli společenský večer (místo plesu)
také s občerstvením a tombolou.
V únoru, jako každoročně, byla výroční členská schůze.
V březnu jsme navštívili divadlo v Ostravě.

A  že jsou naši muži galantní, dokázali tím,
že u příležitosti MDŽ dostala každá žena karafiát a naše děvčata to moc potěšilo. Také přijal pozvání MUDr. Roman Jelínek a ve své přednášce
o zdraví a správné životosprávě nám zdůraznil, co
bychom měli ve svém věku jíst a hlavně jaké porce. A jelikož nás MUDr. Jelínek zná téměř všechny
jako své pacienty, nebylo o výměnu názorů a diskuzi nouze.
Také v dubnu jsme navštívili divadlo v Ostravě
a přivítali svátky jara Velikonoce. I počasí přálo,
bylo moc krásné, o to nám bylo veseleji.
Zájezd do divadla byl i v květnu a dále jsme
uspořádali výlet do Kozlovic, kde jsme navštívili obecnou školu na Fojtství, prohlídli si budovu
a další zastávka byla ve skanzenu Na Mlýně. Na
tento výlet jsme jeli osobními auty. Stačili jsme se
ještě projít oborou na Hukvaldech, navštívit výstavku motýlů a Tropic a ještě okoštovat kvasnicové pivo ve Sklenově.
V květnu jsme ještě na sv. Ducha smažili vaječinu ze 148 vajec a asi všem chutnala, protože
nic nezbylo.
V červnu jsme si udělali krásný zájezd do
Prahy pendolínem. Jízda vlakem byla pohodlná,
a také nám přálo počasí. S průvodkyní jsme prošli
Staroměstské náměstí a vyhlídku z radniční věže,
pak Královskou cestou na Karlův most. Zpestřením
byla příjemná projížďka parníkem po Vltavě, kde
jsme se také naobědvali. No a potom jsme šli přes
židovské město na metro a zpět do Holešovic na
pendolino. Byl to moc pěkný zážitek.
V červenci jsme měli přednášku na téma
ZDRAVÍ, v srpnu jsme si připomněli pouť a také
se vydali na zájezd autobusem do Kroměříže.
Prohlídli jsme si arcibiskupský zámek, zámecký
park a zámeckou zahradu. A protože je Kroměříž
krásné město a přálo nám počasí, strávili jsme
tam celý den ke spokojenosti účastníků.
V říjnu jsme oslavili krmáš a také jsme si chtěli udělat něco pro zdraví. Naši rybáři se vydali na
pstruhy a že jich donesli dost, tak jsme měli každý
smaženého pstruha s oblohou. Děvčatům se moc
povedli, všem nám chutnalo.

Oznámení,

Měsíc prosinec začal návštěvou Mikuláše
a čerta. Všichni jsme museli slíbit, že se polepšíme, a za to jsme dostali malý dárek – pečeného
mikuláše a hrnek vařonky. Koncem prosince už
zavládla vánoční atmosféra, pěkně jsme si vyzdobili celou místnost, rozsvítili vánoční stromeček
a postavili betlém od pana Sýkory. Také nám přišly děti z mateřské školky ukázat, co se už naučily,
jak si umí hrát, zpívat a bavit se. Všechno to krásné zapadlo do předvánoční pohody. Vystoupení
se nám moc líbilo a poděkovali jsme paní ředitelce
Ivetě Šrubařové a učitelkám za pěkné vystoupení.
Ono je to tak, že ta nejmladší a nejstarší generace
má k sobě nejblíže. Určitě se spolupráce se školkou bude i nadále rozvíjet. Vždyť jsme každý dostali od dětí dáreček a také my jsme je maličkostí
obdarovali.
Se svým příspěvkem vystoupil p. Vlastimil
Matula, který představil přítomným velmi pěknou
brožurku s názvem Střípky z hájovské historie,
kterou sám sepsal. Čerpal z hukvaldské kroniky
kronikáře p. Mlčocha, který podrobně popisuje
vznik obce Hájova v roce 1789, kdy došlo k parcelaci a prodeje pozemků hukvaldského panství.
V tomto roce koupilo pozemky prvních padesát
dva osadníků s tím, že do dvou let si musí postavit
obytné domy.
Dále také v brožurce zachytil období před,
v průběhu a těsně po II. světové válce tak, jak se
tato doba dotýkala přímo naší obce. Podkladem
již byla hájovská kronika. A tak si můžeme touto
publikací připomenout a osvěžit něco z historie
Hájova. Pan Vlastimil Matula jako autor věnoval
každému důchodci tuto brožurku zdarma. Takže
děkujeme.
V diskuzi pak vystoupil starosta města,
s uznáním se vyjádřil k činnosti klubu důchodců
a také informoval o záměrech a rozvoji výstavby
rodinných domků na Hájově. Předseda osadního
výboru informoval o úpravách výletiště a připravovaných aktivitách v naší obci.
Paní Ludmila Matulová poděkovala starostovi
ing. Strakošovi a p. Radku Jurečkovi za spolupráci
a přízeň.
Také poděkovala členům a členkám, kteří zastávají práci v kuchyni a starají se o běžnou činnost klubu a nezapomněla poděkovat i sponzorovi, firmě Allium a.s., který přispěl částkou 5.000,Kč na naši činnost.
Jan Matula

všem občanům města, organizacím a odborům městského úřadu, které
s námi spolupracují, že původní název Klub důchodců při MÚ v Příboře,
byl po dohodě s vedením MÚ v Příboře změněn na KLUB SENIORŮ MĚSTA
PŘÍBORA. Uvedená změna platí od 3. března 2008.
Vojtěch Lys, předseda Klubu seniorů města Příbora
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Pozvánka na vycházku s názvem
„Po stopách pradávného osídlení okolí Příbora“

Z kalendáře starosty města

únor -březen 2008, ing. Milan Strakoš

Teplé jarní počasí pokračovalo po celou dobu
až do velikonočních svátků. Teprve první jarní den
s sebou přinesl změnu počasí ve formě sněhu, deště
a silného větru. Největší problémy způsobil na dálnici D1, mezi Prahou a Brnem, kde v hromadné havárii zablokovalo tuto komunikaci více jak sto aut.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém zasedání
dne 6. 3. 2008. Nejdůležitějším projednávaným bodem programu se jistě stal návrh 1. změny rozpočtu
města na letošní rok. Do příjmové části rozpočtu byly
zapracovány zůstatky peněžních prostředků z roku
2007, zvýšené daňové příjmy města a půjčka ve výši
10,5 mil. Kč, určená na generální opravu Mateřské
školy Kamarád na Frenštátské ulici. Díky celkovému
navýšení příjmů města o částku ve výši cca 40 mil. Kč
tak mohlo být do výdajové části zapracováno několik dalších stavebních akcí, které souvisí především
s opravou chodníků a komunikací, památkovou péčí,
školstvím apod.

Vycházku pro veřejnost pořádá Archeologický
klub v Příboře ve spolupráci s kulturním odborem městského úřadu. Akce se uskuteční na trase
Příbor – Borovec – Závišice – Příbor s několika
5 až 10 minutovými zastávkami vyplněné informacemi Jana Diviše a Daniela Fryče o pravěkém
i pozdějším osídlení těchto míst na základě archeologických nálezů členů AK.

Předpokládaná délka procházky je asi 10 km,
je vhodná pro všechny generace zájemců, kteří se
chtějí projít malebnou krajinou a dovědět se něco
pozoruhodného o naší dávné historii. Například

o tom, kde se našly kamenné nástroje, které jsou
ještě starší než nástroje neandertálců z jeskyně
Šipka, kde vedly pravěké lovecké stezky na konci
starší doby kamenné, kde na Příborsku sídlili první zemědělci, kde přesně existovalo sídliště v době
římské a později také zatím jediné objevené slovanské sídliště v okrese Nový Jičín.
Sraz účastníků je v sobotu 12. dubna 2008
v 10:00 hodin před příborským informačním centrem.
Jan Diviš, předseda AK v Příboře

Konkrétně se jedná o tyto stavební akce:
-

úprava komunikace u nového parkoviště na ulici
Fučíkova
- rekonstrukce chodníku na ulici Šmeralova
- stavba zbývající části chodníku u DPS na ulici
Čs. armády
- oprava chodníku na ulici Frenštátské pod letadlem
- rekonstrukce části chodníků na Palackého ulici
- pokračování stavby chodníkového tělesa na
Prchalově
- přechod pro chodce na Jičínské ulici u křižovatky s ulicí Sv. Čecha
- rekonstrukce povrchů ulice Lomená
- stavba parkoviště na ulici Choráze
- oprava schodů na starý hřbitov
- generální oprava budovy MŠ Frenštátská
- pokračování oprav uvnitř budovy Piaristického
kláštera (část knihovny)
- úpravy sociálního zařízení v areálu městského
koupaliště
- osvětlení nového hřbitova
- oprava kříže na Hájově aj.
Do rozpočtu byly zařazeny rovněž projektové
práce, s jejichž realizací by mělo být započato v příštím roce 2009. Jedná se o tyto projekty:
- projekt ulice Nerudovy
- projekt parkoviště na Šafaříkově ulici
- projekt parkoviště u školy na Dukelské ulici
- projekt parkoviště u školy Npor. Loma
- projekt parkoviště u sportovní haly na
Štramberské ulici
- projekt kanalizace na Myslbekově ulici
- projekt lávky přes Kopřivničku na Frenštátské
ulici aj.
Úprav doznal rovněž rozpočet Technických
služeb města. Do příspěvku Technických služeb
byly zařazeny finanční prostředky na opravu laviček
v městském parku, doplnění mobiliáře na nábřeží
RA, modernizace veřejného osvětlení na Místecké

Akce v Domově Příbor
Dne 18. 4. 2008 v 17:30 se v Domově Příbor uskuteční
papučový bál s tombolou, která je určena jen
pro klienty Domova. Zároveň bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nám do tomboly přispějí.
V případě Vašeho zájmu zúčastnit se této akce
jste srdečně vítání.
Klienti + zaměstnanci Domova Příbor
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ZÁPIS
dČtí k pĜedškolnímu vzdČlávání
pro školní rok 2008/2009
se bude konat

ve þtvrtek 17. dubna 2008
od 8:00 do 15:00 h
na tČchto mateĜských školách:
¾

MateĜské škole Kamarád
na ul. Frenštátská a ul. Švermova

¾

MateĜské škole na ul. PionýrĤ


V MateĜské škole Kamarád a v MateĜské škole na ul. PionýrĤ
probČhne v rámci zápisu dne 17. 4. 2008

DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ


MČstský úĜad PĜíbor

Vítání jara, známé také jako vynášení smrtky nebo vynášení Morany, je jeden
z nejstarších dochovaných rituálů v českých
zemích. Zima je zosobněna Moranou nebo
Smrtkou, jejíž figurína je při slavnosti upálena nebo vhozena do vody (případně obojí). Morana, Mora, Morena nebo Mařena
je pohanská bohyně smrti, velmi známá
i v dnešním folkloru. Uctívali ji staří Slované
a Baltové.
V úterý 18. března 2008 v 16 hodin ožilo příborské náměstí shromážděním, průvodem, který se v čele s Morenou vydal na
její poslední cestu. Početný průvod směřoval
z náměstí po ulici Nádražní směrem k řece
Lubině. Na lávce za doprovodu fléten, písniček a pořekadel byla Morena zapálena
a vhozena do řeky. Za ní následovaly i menší

Vítání jara

Moreny, které si některé děti vlastnoručně
zhotovily. Tím symbolicky končí vláda Zimy.
Sypání okvětních lístků růží, rozdávání perníčků i živých květin ještě umocnilo naše
„Vítání jara“. I když je počasí ještě chladné,
probouzející, pučící a kvetoucí příroda nás
dohání k myšlence na nadcházející jaro.
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ulici, nátěry lávek a mostů, opravu veřejných záchodců, novou výsadbu apod.
V letošním roce chystají Severomoravské plynárny výměnu plynovodních řadů na ulici Nerudova
a částečně i na ulici Frenštátská mezi nádražím a restaurací Mexiko. Z toho všeho vyplývá, že stavební
ruch bude na území města v letošním roce daleko
větší než v roce předešlém.
V současné době probíhá výběrové řízení na prodej pozemků v lokalitě za školou Npor. Loma, která
je určena pro bytovou zástavbu. Do tohoto řízení se
přihlásily tři společnosti se svými architektonickými
návrhy, které budou zastupitelstvu v nejbližší době
představeny. Lze tak očekávat, že výstavba bytů bude
v této části města již zahájena v dohledné době. Na
pozemcích tak vznikne více jak stovka nových bytů.
Další bytová výstavba se chystá na pozemcích bývalého koupaliště vedle tenisových kurtů. Zahájení výstavby by mělo proběhnout ještě v letošním roce.
Členové zastupitelstva města rovněž rozhodli
o přidělení příspěvků a dotací společenským a neziskovým organizacím pro letošní rok. Z rozpočtu
města bylo na podporu těchto organizací vyčleněno přibližně 2 mil. Kč. Mimořádnou dotaci ve výši
650 tis. Kč obdržela navíc TJ Příbor na rekonstrukci
trávníku na hřišti kopané. Na tuto akci získal oddíl
kopané další finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč
ze zdrojů Moravskoslezského fotbalového svazu.
Zastupitelstvu města byl rovněž předložen návrh na odkoupení domu č. p. 20, který sousedí s budovou městského úřadu. Odkoupením domu bylo
sledováno především přestěhování některých odborů MÚ a dalších pracovišť do jednoho místa. Návrh
na odkoupení objektu zastupitelé neschválili, a to
především z toho důvodu, že dům není vhodný pro
kancelářské prostory.
Rada města vyhověla společnosti Mattes
Frýdek-Místek a umožnila jí rozšířit optickou telekomunikační síť na sídlištní objekty v majetku města.
Realizací této sítě by mělo dojít ke zlepšenému příjmu internetu u nájemníků bytových jednotek.
Od letošního roku budou ve městě na sběrných
místech nově instalovány kontejnery na třídění některých dalších domovních odpadů. Současné sběrné nádoby na plasty a sklo budou postupně doplněny
nádobami na papír, tetrapaky a zelený odpad. Rovněž
Technické služby postupně rozšíří otevírací hodiny
pro příjem velkoobjemových odpadů.

Pořadatelem „Vítání jara“ byl Dům dětí
a mládeže LUNA Příbor. Myslím, že to bylo
hezké připomenutí a oživení lidového zvyku
a všem zúčastněným i přihlížejícím se tak
jako mně líbilo.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Z jednání rady a zastupitelstva města
Ze 27. až 29. schůze rady města, kdy RM projednala mj. tyto záležitosti:
27. schůze RM ze dne 19. února mimo jiné projednala:
-

-

-

-

-

-

-

Jmenovala komisi a tuto zmocnila pro otvírání obálek a posouzení úplnosti nabídek pro
výběr uchazeče o odprodej pozemků v lokalitě „Za školou“ a následnou realizací „Zástavby
v lokalitě za školou Npor. Loma“ ve složení: ing. J. Šimíček, p. V. Těšlíková, JUDr. R.
Velička, ing. B. Majer
Stanovila „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic“
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Zpracování pasportu komunikací a dopravního značení“.
Vzala na vědomí „Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2007“,
předloženou tajemníkem, podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Uložila zveřejnit „Výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2007“
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.
Nemá námitek k záměru společnosti Mattes
AD s. r. o. realizovat optické rozvody na objektech v majetku města
Schválila předložený návrh změny Jednacího
řádu Rady města Příbora
Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na akci
„Stavební úpravy mateřské školy Kamarád na
ul. Frenštátské v Příboře“
Schválila řešení střešního pláště formou
mansardové střechy na domě č.p. 1367-68
na ul. Frenštátské v Příboře dle předloženého návrhu SMMP s.r.o bez dostavby bytových
jednotek ( příloha č. 1) a souhlasila s realizací
těchto typů střešních plášťů na ostatních střechách bytových domů
Rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č.
251/2007/RS/soc o poskytování služby sociální prevence - azylového domu mezi městem
Příbor a církevní organizací Diakonie ČCE –
středisko v Příboře, IČ: 60336528, se sídlem
Jičínská 238, 742 58 Příbor ze dne 31.10.2007
a zároveň k podpisu uvedeného dodatku za
město Příbor zplnomocnila místostarostu
Ing. Bohuslava Majera
Vzala na vědomí výsledky zprávy: „Příbor
– HG a kontaminační průzkum skládky
U Točny“ zpracované v září 2007 firmou AZ
GEO s.r.o. Ostrava
Uložila oslovit DKSD a vyžádat podmínky
pronájmu objektu čp.560, ul. Lidická, Příbor
Doporučila ZM vzít na vědomí splnění úkolu
ZM č. 25, úkol č. 7.1.6 týkající se pasportizace
majetku města Příbora

28. schůze RM ze dne 25.února 2008
-

Pozastavila platnost usnesení 27/19/2 do
doby opětovného projednání záležitostí na
MV ČR v důsledku nových poznatků
Uložila opětovně projednat návrh změny jednacího řádu RM na MV ČR v důsledku nových poznatků
Doporučila navýšit příspěvek TS města
Příbora o částku 1 954 342,- Kč, s tím, že do-

šlo k zápočtu částky 155.132 Kč, která představuje mzdové prostředky včetně odvodů
doručovatelky za období 9,5 měsíců (od ½
března do 31.12.2008)

29. schůze RM ze dne 11. března 2008
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Uložila provést osazení květinových nádob a doplnit odpadkové koše na ul. nábřeží
Rudoarmějců v Příboře
Uložila předložit návrh smlouvy mezi peněžním ústavem a městem Příbor pro přijetí úvěru ve výši Kč 10 500 000
Uložila komisi pro realizaci strategie předložit k projednání ZM návrh kritérií výběru priorit pro zařazení projektů a aktivit do akčních
plánů
Žádost občanského sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní
odbočka v Novém Jičíně, Štefánikova 7, Nový
Jičín, o finanční příspěvek na podporu činnosti
Schválila občanskému sdružení Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka v Novém Jičíně, Štefánikova
7, Nový Jičín, dar z rozpočtu města ve výši
5 000,- Kč
Odsouhlasila návrh smlouvy o převodu práv
a povinností stavebníka uzavřenou mezi městem Příbor a Moravskoslezským krajem za
účelem realizace stavby: „Rekonstrukce silnic
I/58 a III/04823 – část opěrná zeď a schodiště“
Uložila připravit systém zpoplatněného parkování na vyhrazených parkovištích s tím, že
poplatek za parkování bude stanoven ve výši
4 000,- Kč
Schválila změnu způsobu placení nájmu za
užívání nebytového prostoru paní Elvírou
Kerekešovou, nám. S. Freuda č. 9 v Příboře,
a to ze čtvrtletní na měsíční platby
Rozhodla o změně „Provozního řádu veřejného skateparku“ provozovat skatepark za
stálého dohledu správce dle předloženého návrhu číslo 1
Uložila zadat studii na řešení bezbariérovosti
2NP Základní školy Npor.Loma včetně venkovního bezbariérového přístupu do školní
družiny a školní jídelny
Schválila předložený Místní pořadník na pronájem obecních bytů na období od 11.3.2008
do 30.6.2008
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Stavební úpravy sociálních zařízení na koupališti“

Z jednání zastupitelstva města
Ze 13. zasedání ZM, kdy projednalo mj. tyto
záležitosti:

-

Vzalo na vědomí informace o přípravě
Programu regenerace MPR pro rok 2008
Vzalo na vědomí informaci o možnosti odkoupení domu č.p. 20 na nám. S. Freuda městem Příbor
Schválilo přesun finančních prostředků ve
výši 80 tis Kč účelově na vybavení místnosti
pro komise a výbory z rezervy rozpočtu města
na paragraf 6171 Činnost místní správy, položka materiál
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Schválilo přesun z paragrafu 3113 Základní
školy položka oprava schodišťového osvětlení
na ZŠ Dukelská v částce 30 tis. Kč a položka
oprava osvětlení na ZŠ Dukelská v částce 100
tis Kč, celkem 130 tis. Kč do paragrafu 3612
Bytové hospodářství položka opravy a údržba
bytového fondu a nebytových prostor, další
služby
- Schválilo na základě doporučení rady města
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Technické služby města Příbora
o částku 1 954 tis Kč. Částka ve výši 186 tis Kč
bude pokryta z rezervy města
- Uložilo provést osazení květinových nádob a doplnit odpadkové koše na ul. nábřeží
Rudoarmějců v Příboře
- Schválilo přesun finančních prostředků ve
výši 500 tis. Kč na úpravu komunikace u parkoviště na ul. Fučíkova z rezervy rozpočtu
města
- Schválilo první změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2008 v následujících objemech:
příjmy - 117 734,91 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schváleným příjmům na rok 2008 o 18 188,11
tis. Kč,
výdaje - 141 395,91 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schváleným výdajům na rok 2008 o 41 849,11
tis. Kč,
financování - 23 661,00 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému financování o 23 661,00
tis. Kč.
- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci ZŠ na ul. Npor. Loma v Příboře na
rok 2008 ve výši 4 079,00 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku na rok 2008 o 80,00 tis. Kč
- Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci Technické sužby města Příbora na
rok 2008 ve výši 16 284 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku na rok 2008 o 2 684 tis. Kč
- Schválilo akční plán rozvoje města pro rok
2008
- Vzalo na vědomí rozpočtový výhled na rok
2009
- Uložilo komisi pro realizaci strategie předložit k projednání ZM návrh kritérií výběru priorit pro zařazení projektů a aktivit do akčních
plánů
- Schválilo přidělení grantů (příspěvků) předkladatelům projektů v grantovém řízení ná-sledovně včetně výše přiděleného grantu: viz tab.
- Schválilo přidělení veřejné finanční podpory
na prevenci kriminality pro rok 2008 přihlášeným žadatelům takto: viz tabulka
- Schválilo přidělení veřejné finanční podpory
na zajištění činnosti organizací pro rok 2008
přihlášeným žadatelům takto:
- Schválilo přidělení veřejné finanční podpory
na zajištění provozu a údržby zařízení organizací pro rok 2008 přihlášeným žadatelům
takto:
- Schválilo s účinností od 1.4.2008 zásady pro
výplatu odměn členům výborů ZM a komisí
RM
- Schválilo složení komisí:
-

Komise pro realizaci strategie:
Předseda komise :

1) Ing. Milan Strakoš

Místopředseda :
2) Ing. Bohuslav Majer
Členové :		
3) Ivana Žárská
			
4) Ing. Jana Svobodová
			
5) RSDr. Mgr. Stanislav Janota
			
6) JUDr. František Berger
			
7) Ivo Lacný
			
8) Ing. Jaroslav Šimíček
			
9) Ing. Arnošt Vaněk
			
10) Mgr. Irena Nedomová
			
11) Richard Vantuch
			
12) Bc. Dis. Lukáš Kresta
			
13) Pavel Grodza
			
14) Bohdan Knězek
			
15) Miroslav Pajonk
			
16) Rudolf Korčák
			
17) Karel Myšák
Tajemník komise : Ing. Jiří Hajda
-	Schválilo složení jednotlivých pracovních
skupin komise pro realizaci strategie:

Pracovní skupina pro rozvojovou oblast Příbor
a jeho obyvatelé :

Vedoucí skupiny : 		
Členové skupiny : 		
			
			
			
			
			
			
			

1) Ivo Lacný
2) Lenka Filipcová
3) Richard Vantuch
4) Ing. Vladimír Bajnar
5) Iva Drholecká
6) Ing. Dana Forišková, Ph.D.
7) Stanislav Dobeš
8) Jiří Myška
9) Ing. Martin Jeřábek

Vedoucí skupiny : 		
Členové skupiny : 		
			
			
			
			
			

1) Ing. Jana Svobodová
2) Karel Myšák
3) Vladimíra Sklenovská
4) Miroslav Pajonk
5) Pavel Grodza
6) Lada Vyvialová
7) Jaromír Šitavanc

Vedoucí skupiny : 		
Členové skupiny : 		
			
			
			
			
			

1) Rudolf Korčák
2) Ing. Jan Černoch
3) Ing. Lenka Filipová
4) Bohdan Knězek
5) Lenka Nenutilová
6) Mgr. Irena Nedomová
7) MUDr. Mořic Jurečka

Pracovní skupiny pro rozvojovou oblast Příbor
a rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí

Pracovní skupina pro rozvojovou oblast Příbor
a jeho návštěvníci a turisté :

Pracovní skupina pro rozvojovou oblast
Doprava a životní prostředí Příbora :

Vedoucí skupiny : 		
Členové skupiny : 		
			
			
			
			
			
			
			
			

1) RSDr. Mgr. Stanislav Janota
2) Pavel Bayer
3) Hugo Jahn
4) Radek Jurečka
5) Ing. Josef Kisza
6) RNDr. Jan Malík
7) Ing. Rudolf Volný
8) Tomáš Kladruba
9) Ing. Milan Střelka
10) Ing. Jan Monsport

Pracovní skupina pro rozvojovou oblast Příbor
a jeho správa a řízení:

Vedoucí skupiny : 		
Členové skupiny : 		
			
			
			
			
			

1) Ivana Žárská
2) Ing. Arnošt Vaněk
3) Mgr. Pavel Kerekeš
4) Bc. Dis. Lukáš Kresta
5) Michal Jalůvka
6) Libor Bolom
7) Jan Monsport

Přidělení grantů (příspěvků) předkladatelům projektů v grantovém řízení následovně včetně výše přiděleného grantu
Č
1
2
3
4
5

Předkladatel, právní forma
Sdružení hudebníků Příbor, sdružení
Společnost přátel Dechového orchestru mladých, občanské sdružení
BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.
ANIMAL FARM s.r.o.
BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.

6

Tělovýchovná jednota Příbor, občanské sdružení

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Masarykovo gymnázium Pří-bor, příspěvková organizace
Kovaříková Věra, FO registro-vaná
SKDG, občanské sdružení (Spor-tovní klub dráhového golfu)
Petr Frýdecký, FO registrovaná
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace
LUNA PŘÍBOR, středisko vol-ného času, příspěvková organi-zace
LUNA PŘÍBOR, středisko vol-ného času, příspěvková organi-zace
LUNA PŘÍBOR, středisko vol-ného času, příspěvková organi-zace
Ondřej Šedivý, DiS., FO regis-trovaná
Mgr. Irena Nedomová, FO re-gistrovaná
Muzeum Novojičínska, příspěv-ková organizace
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace

Název projektu
Částka Kč
Letní swingový večer
23 000
Evropské dny hudby Bösel 2008 (Spolková republika Německo)
56 000
BONGO, DJEMBE, PERKUSÍ - PÁRTY
15 000
Rockové přehlídky mladých příborských hudebních skupin
5 000
Kultura školám: POJĎME SPOLU DO DIVADLA
0
Vyhodnocení nejlepších sportovců, cvičitelů a trenérů sportovních
12 000
jednot a klubů na území města Příbor
Majáles Masarykova gymnázia
17 000
I. country ples s vítáním jara
5 000
Uspořádání zemského turnaje jednotlivců v minigolfu
5 000
V. příborské rockování
19 000
Soubor propagačních výstav
0
3. ročník konference
0
Vítání jara
3 000
Zájezd do ZOO Lešná
0
Dětské centrum „Zvoneček“
17 000
Music Freud festival 2008
55 000
Procházka městskou památkovou rezervací v Příboře
19 000
Kamenné svědectví minulosti - Heraldické památky Novojičínska
24 000
Freudův folklorní festival
25 000

přidělení veřejné finanční podpory na prevenci kriminality pro rok 2008 přihlášeným žadatelům
Poř
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Žadatel
Renarkon o.p.s., Moravská Ostrava
ZŠ Jičínská, Příbor
ZŠ Jičínská, Příbor
ZŠ Jičínská, Příbor
Městská knihovna Příbor
BAV klub Příbor
Dětská misie Příbor
Dětská misie Příbor
ZŠ Dukelská Příbor
Celkem

Projekt
Projekt „Terénní práce v Příboře“
Projekt „Osvětim“
Projekt „Pohyb je zábava i učení“
Projekt „Kouření a já“
Přednášky pro mládež
Projekt „Stolní tenis v BAV klubu“
Rozvoj klubových aktivit
Projekt „Streetball“
Projekt „Bezpečně na cestách“

přidělení veřejné finanční podpory na zajištění činnosti
organizací pro rok 2008 přihlášeným žadatelům

přidělení veřejné finanční podpory na zajištění provozu
a údržby zařízení organizací pro rok 2008 přihlášeným žadatelům

1 Vojenské sdružení rehabilitovaných, územní organizace

1 000

2 Družstvo Katolický spolkový dům

48 500

3 Společnost přátel DOM Příbor

65 000

4 Základní umělecká škola

95 700

5 Myslivecké sdružení Hájov

20 000

6 Sbor dobrovolných hasičů Hájov

15 500

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

7 Český zahrádkářský svaz základní organizace Hájov

2 800

10

8 Junák - svaz skautů a skautek ČR

42 500

9 Horolezecký oddíl Příbor

6 800

10 Basketbalový klub Příbor

196 800

11
12
13
14
15
16
17
18
29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Poř. Předkladatel

Částka v Kč

11 Český svaz včelařů ZO Příbor

1 500

12 SK TENIS Příbor

35 700

13 Tělovýchovná jednota Příbor

603 000

14 BaV klub Příbor

80 700

15 Muzeum Novojičínska

8 600

16 Myslivecké sdružení Příbor

13 300

17 Sbor dobrovolných hasičů Prchalov

18 600

18 Kynologický klub

15 300

19 Tělocvičná jednota Sokol Příbor

55 700

20 Český zahrádkářský svaz Příbor

6 400

21 Český svaz chovatelů Příbor

9 100

22 SKDG Příbor (sportovní klub dráhového golfu)

2 400
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Částka v Kč
20 000
10 800
0
0
12 200
0
10 100
16 000
22 100
91 200

Předkladatel
Částka v Kč
Vojenské sdružení rehabilitovaných, územní organizace 6 200
Svaz tělesně postižených v ČR
18 600
Společnost přátel DOM Příbor
48 300
Myslivecké sdružení Hájov
4 900
Sdružení hudebníků Příbor
15 300
Fotoklub Příbor
4 400
Sbor dobrovolných hasičů Hájov
12 500
Český zahrádkářský svaz základní organizace Hájov
4 700
Junák - svaz skautů a skautek ČR
14 600
GREEDY INVALID hudební skupina výhradně zastoupená
12 900
agentu-rou ANIMAL FARM s.r.o.
Horolezecký oddíl Příbor
5 500
Basketbalový klub Příbor
97 400
Český svaz včelařů ZO Příbor
1 900
Český svaz včelařů ZO Příbor
3 100
SK TENIS Příbor
9 200
Tělovýchovná jednota Příbor
53 400
BaV klub Příbor
22 900
Muzeum Novojičínska
4 900
Myslivecké sdružení Příbor
10 400
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
8 700
Eva Krautová - manager skupiny PUBLIC RELATIONS
0
Eva Krautová - manager skupiny Sun Alchemy
13 400
BUGABOO SERVIS
17 900
Společnost Sigmunda Freuda
22 400
Kynologický klub
8 700
Mateřská škola Hájov s.r.o.
0
Tereza Sattková (fitcentrum)
6 700
SVP TSUNAMI Příbor-klub futsalu
17 100
Český svaz chovatelů Příbor
4 600

Oční operace s doživotní zárukou
V Ostravě dne 19. března 2008 –
Lidé, kteří se léta potýkají s očními dioptrickými vadami a mají strach investovat
do zákroku jen proto, že se bojí, že se jim
dioptrie za pět, deset či patnáct let vrátí,
se již nemusí bát. Oční kliniky Lexum totiž jako jediné v České republice nabízejí svým pacientům naprostou novinku
v oblasti péče o zdraví, a to celoživotní
záruku laserové chirurgické péče! Tato
nadstandardní nabídka umožňuje klientům absolvovat při dodržení předem
dohodnutých podmínek potřebnou doplňující chirurgickou laserovou léčbu
zcela zdarma. „Chceme, aby se všem
dostalo léčby, která přinese ten nejlepší
výsledek,“ říká MUDr. Urania Tavandzi,

primářka Oční kliniky Lexum Ostrava
„Důležitá je pro nás i důvěra klientů ve výsledky námi poskytované péče. Dokladem
toho je právě zmíněná celoživotní záruka,
kterou jako nadstandardní péči poskytujeme jako jediní a jako první v našem
oboru v České republice.“
Jednou z prvních pacientek, která neváhala a doživotní záruku si zajistila, je jedenačtyřicetiletá paní Pavlína Bečvářová
z Ostravy, která koncem loňského roku
absolvovala v ostravské klinice Lexum laserový zákrok obou očí… „Krátkozrakostí
jsem trpěla od dětství. Brýle jsem tedy
nosila téměř třicet let, než jsem se rozhodla tuto situaci změnit. Podnikám
v oblasti účetnictví, ráda řídím i sportuji,
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takže brýle mi při všech těchto aktivitách
dost vadily,“vysvětluje své důvody paní
Bečvářová, která absolvovala laserový
zákrok Optimum PLUS obou očí v hodnotě 36 tis. korun, včetně doživotní záruky. „Jsem ráda, že jsem se díky této nové
služba svých dioptrií zbavila doslova
navždy!
„V ceně všech zákroků, které naše
klinika poskytuje, je samozřejmě řádná
dvouletá záruka. Tou lidem garantujeme,
že pokud se jim do dvou let vrátí stejná dioptrická vada, kterou jsme jim laserovým
zákrokem vyléčili, mají opětovný laserový
zákrok zcela zdarma. V případě doživotní záruky, kterou poskytujeme u zákroků
Optimum a Premium, garantujeme totéž, ovšem doživotně! Přitom například
u zákroku Optimum PLUS u obou očí,
který stojí 30 tis., si lidé za tuto doživotní
nadstandardní službu připlatí 6 tis. korun. V dnešní době velkoplošných televizí, počítačů a jiné techniky, která má negativní vliv na náš zrak, se dioptrické vady
bohužel rády „vracejí“. A tento fakt si asi
uvědomuje každý... „Možnost doživotní
záruky mě nadchla. Byla bych sice ráda,
kdybych ji nikdy nemusela využít, ale ze
zkušeností vím, že při mé práci s čísly
a počítačem se mi třeba za deset let mohou dioptrie vrátit. Sice třeba jen jedna,
či dvě, ale opět bych musela nasadit brýle
nebo investovat do další operace,“ dodává
na závěr paní Bečvářová.
Oční klinika Lexum je největší oftalmologické pracoviště v České republice.
Byla založena v roce 1993 lékaři II. oční
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
a I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Specializuje se na korekce všech
refrakčních vad oka. Je vybavena nejmodernější dostupnou technikou v oboru
a lékařský tým tvoří mezinárodně uznávaní odborníci v oboru očního lékařství.
Je uznávaným mezinárodním školícím
centrem a je také pravidelně navštěvována zahraničními oftalmology. Klade důraz
na informovanost a spolupráci s pacienty.
Pracoviště Oční kliniky Lexum má svá refrakční centra v Praze, Ostravě a Českých
Budějovicích. V roce 2007 zde provedli
více než 5000 refrakčních zákroků.
Kontakt: Monika Chwastková
marketingový specialista 775 203 894
chwastkova@lexum.cz
www.lexum.cz

„ Chcete si zacviþit nejnovČjší novinky z aerobiku, které
byly na kongresu FACE ( IFFA )
v Praze – PrĤhonicích koncem mČsíce dubna 2008?“

SPORTOVNÍ HALA
NA ULICI ŠTRAMBERSKÉ V PěÍBOěE
Oddíl aerobiku pĜi TJ PĜíbor

„ pátek “ 25. dubna 2008
profi cviþitelka
TEREZA SATTKOVÁ
Licence „ A“ IFFA
Obleþení sponzoruje f. NEYWER.
17:00 – 18:00 – prezentace
18:00 – 18:50 – BODY WORK
19:00 – 19.50 – DANCE AEROBIC
20:00 – 20:30 – STEP AEROBIC

Cena: 120,- Kþ, jednotlivé hodiny 70,- Kþ
*nutno se pĜihlásit pĜedem, máme jen omezený poþet stepĤ

!!!Po skonþení aerobiku je možno navštívit saunu.
ZvýhodnČná cena 2 hodiny 55,- Kþ !!!
Sattková Tereza
mobil: 724 963 164 – staþí SMS
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz

Městská knihovna Příbor
Představujeme vám některé z knižních novinek zakoupených v březnu:
Lilian Jackson Braun napsala další oblíbenou
„kočičí detektivku“ Kočka, která zpívala ptáčkům. V idylickém Moose County naruší bezstarostnou pohodu řada nešťastných událostí. Ještě
že je tady jasnozřivý Koko, který svého lidského
společníka, jako vždy tápajícího ve tmě, přivede
na správnou cestu.
Na základě studia dokumentů a protokolů
i díky osobním svědectvím mnoha současníků,
která Miroslav Ivanov shromáždil, se před námi
odvíjí tragický příběh jedné z největších ženských
postav našich dějin, dr. Milady Horákové v knize
Justiční vražda, aneb, Smrt Milady Horákové.
Mé zraněné srdce je příběh židovské lékařky
a jejich dětí v nacistickém Německu. Tuto knihu
napsal Martin Doerry, vnuk hlavní hrdinky Lilly
Jahnové, na základě nalezených starých dopisů,
které odkrývají zapomenutý tragický osud opředený mlčením.
Atlas nejkrásnějších míst celého světa je
průvodce po padesáti nejúchvatnějších světových
přírodních i člověkem vytvořených pamětihodnostech, světadíl po světadílu, od Velké příkopové

propadliny a Grand kaňonu ke ztraceným městům
Inků v Jižní Americe a chrámům v kambodžské
džungli.
100 nejkrásnějších divů moderního světa –
kniha zachycuje nejúchvatnější zázraky moderní architektury a stavitelství jako jsou mrakodrapy, sochy,
věže, přehradní hráze, hotely z ledu i plné luxusu.
Chris Goss –Stíhači Luftwaffe v bitvě
o Británii. Autora okouzlovaly příběhy z bitvy
o Británii, kdy početně slabá RAF bojovala proti
daleko silnějšímu nepříteli. Ale tato bitva ho začala zajímat také z pohledu druhé strany. Před dvaceti lety začal oslovovat německé posádky, které se
bojů zúčastnily. Vynořila se řada velmi osobních,
někdy hrdinských, někdy tragických příběhů, které chronologicky seřadil.
Joan Johnston – Bosá nevěsta. Vdova Molly
vychovává desetiletého syna a čtyřletou dceru.
Náhle se s nimi ocitá bez prostředků a bez střechy
nad hlavou. Když si v novinách přečte inzerát nabízející čistě formální manželství, připadá jí to jako
velmi výhodné řešení. Provdá se za venkovského
lékaře Setha a doufá, že konečně najde pro své
děti bezpečný přístav. Jenže mírný a laskavý Seth
není, kým se zdá být, a vesnicí zmítá vzpoura.
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střípky Městské policie
Dne 19.02.2008 ve 12:45 hod. bylo přijato
oznámení, že po ulici Frenštátské se pohybuje vrávoravou chůzí pravděpodobně podnapilý
muž. Po průjezdu uvedenou ulicí hlídka spatřila
muže na křižovatce ulic Frenštátská a Čs. armády,
který ležel u plotu a marně se snažil vstát. Jelikož
nebylo patrné, zda je jeho nemohoucnost způsobena alkoholem či se jedná o zdravotní indispozici, hlídka muže převezla k obvodní lékařce, která poté rozhodla o jeho převozu do nemocnice
v Novém Jičíně.
Později prostřednictvím linky 156 hlídka
přijala telefonické oznámení, že mají v nemocnici v Novém Jičíně muže z Příbora, který již 3
krát utekl z oddělení a začínal být vůči policistům
i doktorům agresivní, a proto nás žádají o vyrozumění jeho rodiny. Z jeho nacionálů bylo zjištěno,
že se jedná o téhož muže, kterého hlídka nechala
z Příbora odvést na lékařské ošetření.
Dne 29.02.2008 byla hlídka požádána pracovnicí Diakonie v Příboře o asistenci při kontrole azylového domu, který mají ve správě a nachází
se na ulici Jičínské č. 245. Důvodem ke kontrole
mělo být podezření, že jedna z ubytovaných žen
si vodila do bytu známé a společně pak měli užívat drogy. Na základě těchto informací byla provedena kontrola, při které byly v bytě nalezeny
injekční stříkačky a dezinfekce. Ubytované 19leté
dívce z Kopřivnice nebylo prokázáno přechovávání či distribuce drog, a tak jí byla za porušení
řádu azylového domu ihned ukončena nájemní
smlouva.
Dne 05.03.2008 oznámila občanka města,
že před chvílí kamion urazil lampu veřejného osvětlení na ul. Nádražní a z místa odjíždí.
Bezprostředně poté bylo vozidlo zastaveno při
výjezdu z náměstí. Bylo zjištěno, že řidič kamionu z Litvy při projíždění ul. Nádražní zavadil bokem o lampu veřejného osvětlení, která následkem toho spadla na zem a poškodila se. Tímto
vznikla škoda na majetku městu Příbor v částce
převyšující 5000,- Kč. Vzhledem ke způsobené
škodě a k tomu, že se řidič z místa nehody pokoušel odjet, byla celá událost předána k šetření
skupině dopravních nehod Policie ČR. Do jejího
příjezdu hlídka zajistila místo události a zjistila
totožnost svědků.
Dne 07.03.2008 byl na parkovišti
u Boroveckých rybníku nalezen vrak vozidla
Škoda-12,0 bílé barvy. Strážníci po ohledání
vraku vozidla, prostřednictvím OO PČR Příbor
zjistili majitele vraku, a také že vozidlo není v pátrání. Následně po dvou dnech bylo provedeno
opětovné prověření vozidla, kdy podle čísla motoru bylo zjištěno, že vozidlo pochází z krádeže
v Kopřivnici. To, že vozidlo nebylo poprvé v pátrání, se vysvětlilo až následně, kdy bylo zjištěno,
že majitelka přišla na odcizení vozidla později,
než bylo nalezeno.
Dne 07.03.2008 v 18:30 oznámil řidič autobusu, že když projížděl kolem hospody v obci
Hájov, někdo po autobusu několikrát vystřelil
vzduchovkou. Hlídka na místě provedla šetření, kdy zjistila, že touto činností se bavily místní 13leté děti, které střílely z kuličkové pistole.
Jednání dětí bylo posouzeno jako protiprávní, ale
vhledem k věku pachatelů nešlo o přestupek.

90 let Svazů letců

V letošním roce slavíme nejen 90 let
vzniku Československa, ale i 90. výročí
československého letectva a jeho profesní organizace – Svazu letců. Vznikl
jako „ Kroužek pilotů “, ale velice brzo se
přejmenoval na Svaz letců a z podpůrné organizace se stal jakoby odborovou
organizaci výkonných letců, s bohatou společenskou a spolkovou činností.
Byla to organizace se značným společenským uznáním a podporou, především u prvního občana – prezidenta
T. G. Masaryka.
Jeho význam značně vzrostl v době
ohrožení republiky nacizmem a po okupaci Československa v roce 1939, kdy
organizoval odchod letců za hranice. Ti,
kterým se to nepodařilo, se většinou zapojili do domácího odboje. Proto Hitler
jeho činnost zakázal a značný majetek
zkonfiskoval. Po válce došlo k první obnově činnosti, ale ani ta neměla dlouhého trvání. Tentokrát to byl Gottwald,
který se zachoval stejným způsobem.
Druhá obnova v roce 1968 neměla dlouhého trvání a normalizace znamenala
třetí zákaz. Snad až třetí obnova v roce
1990 tuto hrozbu zažehnala.
Tolik na úvod, a protože jsem již
některá fakta uváděl v předešlých příspěvcích, dnes bych chtěl poukázat na
některé spojitosti dějin letectva s naším
regionem.
Na počátku 20. století žili v osadě Harty (zanikla při výstavbě letiště Mošnov) bratři Žurovcové, kteří se
proslavili konstrukcí a stavbou letadel.
Zkoušeli je na ploše mezi Albrechtičkami
a Mošnovem. Další významnou postavou našeho regionu je major Robert Lev
Melč z Loučky u Nového Jičína, který byl
prvním velitelem letectva našich legií na
Sibiři. Třetí významnou událostí bylo
přistání 1. čs. smíšené letecké divize na
letišti v Albrechtičkách v květnu 1945.
Řada občanů Příbora na tuto událost
vzpomíná, protože značná část příslušníků divize bydlela v Příboře. S těmito událostmi je spojená další osoba, pozdější
generál Jaroslav Hlaďo, rodák z Nového
Jičína, který byl v závěru války velitelem
celé čs. stíhací skupiny, se kterou se 13.
srpna 1945 vrátil do Prahy.

Podstatnou a velice hmatatelnou
událostí byly výstavba letiště v Mošnově
především v tom, že převážná část příslušníků postupně dvou leteckých pluků
bydlela v Příboře, který se tak stal posádkovým městem. To bylo spojeno nejen se
značnou bytovou výstavbou, ale i výstavbou objektů občanské vybavenosti (škola, obchody, hotel „Letka“) a především
se značným nárůstem obyvatel. V tomto
směru to znamenalo značný přínos pro
malé město. Přesto počátky nebyly tak
idylické, zvláště vztah nové sociální skupiny s privilegovanou původní skupinou
obyvatel. Na jedné straně roztrpčení nad
stěhováním z hlavního města do malého provinčního města a na straně druhé
zásah do poklidného života a narušení zmíněných privilegií. Čas postupně
srovnával řadu neshod a rozporů, řada
nových obyvatel a jejich rodinní příslušníci se zapojili nejen do činností kolem
správy, ale především v činnosti různých
společenských organizací, především tělovýchovy. V oddílech vzpírání, kopané,
volejbalu, basketbalu a šachu šířili dobrou pověst Příbora. Časem došlo k značným rodinným vazbám a tedy můžeme
říci, že působení leteckých útvarů přispělo k rozvoji města.
Všechny zde uvedené osoby a události jsou významné v dějinách letectva.
Přesto, že je dnes v úplně jiném rozsahu a postavení, chápeme je jako neodmyslitelnou součást jeho existence.
Nemůžeme vynechat nic z toho, co bylo
učiněno a prožito. Zvláště protagonisté
okamžitého zrušení vojenské posádky na
počátku roku 1990, neváhali vytahovat
všechna negativa, která se ovšem týkala
spíše celého režimu, než jeho jednotlivých součástí.
S  koncem roku 1993 byla ukončena
i veškerá vojenská činnost letectva na letišti Mošnov. S odcházejícím průmyslem
se zastavil i rozvoj města. Představitelé
města Čáslav, které na úkor Mošnova
získalo leteckou základnu, velice brzo
děkovali velení armády za toto rozhodnutí, které znamenalo další rozvoj města.
Toto pochopili i místní podnikatelé, kteří
po lichých protestech velice brzo pochopili, jak se sníží kupní síla obyvatelstva.
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Přišli za ministrem obrany v době, kdy
komise obrany státu již rozhodla o zrušení vojenské posádky v Mošnově. Přesto
tradice letectví a leteckého ducha zůstala
zachována v podobě činnosti klubu vojenských důchodců a tuto tradici velice
významně ovlivnil vznik odbočky Svazu
letců ČR v roce 1998.
Když se zánikem letiště zanikla i odbočka SL v Mošnově, jen několik letců
si udržovalo členství. Řada kolegů nevěděla, že i jako důchodci mohou být
jeho členy. Iniciativou tehdejších členů
a několika zájemců, byla v prosinci 1998
ustavena odbočka s počtem 13 členů.
Aktivní činností a probuzením leteckého patriotizmu se dosáhlo toho, že letos
má odbočka již 45 členů a přitom již celá
řada kolegů odešla do leteckého nebe. Jak
je konstatováno ve všech posledních dokumentech celostátního výboru a předsednictva SL ČR, stala se naše odbočka
významnou součástí celého svazu. Je
jedinou na teritoriu Moravskoslezského
kraje. Proto je i její činnost takto orientována, a to nejen tím, že řada členů bydlí v Ostravě a okolí. Z činnosti odbočky
je nejvýraznější každoroční pořádání setkání bývalých příslušníků leteckého dopravního pluku. Na letošní září se připravuje již 19. Kolegové z Frýdku - Místku
i za naší pomoci uspořádali výstavu
„Křídla nad Mošnovem“ o činnosti obou
spolupráci s vedením muzea v Novém
Jičíně i výstava o činnosti letectva v našem regionu. Doufáme, že činnost odbočky se bude rozvíjet ku prospěchu jak
Svazu letců, tak i podpoře letectví a jeho
propagaci v našem regionu.
Odbočka spolupracuje s modelářským klubem Apolo Kopřivnice a jeho
zásluhou máme možnost presentovat
naši činnost na jeho stránkách.
http://apolo.koprivnice.org/slpribor
kde se dozvíte nejen o odbočce a historií 1. leteckého dopravního pluku, ale
i nejnovější vzpomínky a zážitky našich
členů z létání, života letců a jejich první
zkušenosti.
Místopředseda odbočky SL ČR plk. JUDr. Ing. VL.
Vaňka Č 18. Příbor mjr. V. v. Ladislav Jerguš

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,
příspěvková organizace
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon:
+420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz,
internet: http://www.lunapribor.cz

MĚSÍC duben

Pravidelné akce
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ

Pondělí / 19:30-21:30 /tělocvična / 20 Kč

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

KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 20 Kč
Středa /19:00–20:00/tělocvična/20 Kč/

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý / 17:15-18:45 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše

KLUB ZVONEČEK
Úterý-čtvrtek / 9:30-11:30 / LUNA / 20 Kč

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična /20 Kč

BŘIŠNÍ TANCE
Středa / 17:30-18:30/ LUNA / začátečníci
Středa / 18:30-19:30 / LUNA / pokročilí

KERAMIKA
Čtvrtek / 14:30-16:30 / LUNA /
Pátek / 16:00-18:00 / LUNA /
Vstupné děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč / hod.
pro členy kroužku sleva 10 Kč / hod.

HRÁTKY S POČÍTAČI, INTERNET
Pátek / 15:00-18:00 / LUNA
Vstupné hrátky 15 Kč, vstupné internet děti
20 Kč/h, dospělí 30 Kč/h

Akce

LUNA PěÍBOR

STěEDISKO VOLNÉHO ýASU

Dukelská 1346, PĜíbor, PSý: 742 58

zájezd

PRAHA
11. – 13. dubna 2008

odjezd v 8:00 hodin od LUNA PěÍBOR

návštČva kulturních a historických
památek
program je individuální

LÉTO 2008
5. – 19. července

Letní tábor „SLUNCE“
Malá Bystřice
hry, sportování, soutěžení, zábava, turistika,
celotáborová hra
Pro děti od 7 do 15 let, cena 3 400 Kč,
sourozenci 3 200 Kč/za jednoho,
zajišťuje: L. Nenutilová
7. – 13. července

plzeň a okolí

poznávací zájezd pro veřejnost,
cena: 4 000 Kč, zajišťuje: K.Bukovjanová
13. – 17. srpna ve spolupráci s MO ČRS

Rybářský letní tábor
na Lačnově

Rybaření, hry, soutěže. Zájemci musí mít platnou povolenku! Pro děti do od 7 do 15 let
cena 1 850 Kč, zajišťuje: J. Lupíková
27. července – 8. srpna

PRÁZDNINY U KONÍ

Francův dvůr - Klokočov
Teoretická a praktická výuka jízdy na koních,
voltiž, péče o koně, hry a soutěže v přírodě,
karneval, diskotéky, koupání aj.
pro děti od 9 – 14 let cena 5 000 Kč,
zajišťuje: J. Lupíková
25. - 28. srpna

TVOŘIVÝ TÁBOR

v Luně Příbor
hry, soutěže , výlety, výrobky z přírodnin, papírů. pro děti od 8 do 12 let cena: 1 000 Kč,
zajišťuje: K.Bukovjanová
29. srpna – 7. září

CHORVATSKO
Mali Lošinj

Pobytový zájezd pro rodiny s dětmi
Děti do 3 let bez nároku na postel a stravu
2 000 Kč
Děti do 6 let 4 000 Kč
Děti do 15 let 4 800 Kč
Mládež 4 950 Kč
Dospělí 5 200 Kč
V ceně poukazu je zahrnuta doprava,
ubytování, lázeňská taxa.
Strava - polopenze: děti do 10 let 600 Kč,
ostatní 1 050 Kč.
Odběr stravy není povinný.
Zajišťuje: L. Nenutilová

Cena: 1 000 Kþ

(v cenČ je zahrnuta doprava, 2x ubytování)
Ubytování v DDM Praha 4
(tĜí až devíti lĤžkové pokoje, spoleþná kuchyĖka, sociální zázemí, a malý
sál, v blízkosti jsou tĜi restaurace, supermarket a dvČ veþerky)

Akce pro rodiny s dČtmi a veĜejnost
PĜihlásit se mĤžete v Luna PĜíbor do 7.4.2008
telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz

Přihlášky a informace na uvedené
letní pobyty získáte:
LUNA PŘÍBOR, SVČ,
Dukelská 1346, PSČ: 742 58,
telefon: 556 725 029,
mobil: 736 673 012,
e-mail:luna@lunapribor.cz,
http://www.lunapribor.cz
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Máme nové kamarády!
Všechno to začalo takto: Program naší mateřské školy nabízí spoustu nadstandardních aktivit
a jednou z nich je i raná výuka anglického jazyka.
Jednoho dne, právě při hrách s angličtinou, se
mě děti zeptaly: „A  chodí anglické děti také do
školky? A co v té školce dělají?“. A tak jsme společně zkusili napsat dopis do jedné z mateřských škol
v Anglii a ona nám odepsala a navrhla spolupráci. Od té doby je naše korespondence pravidelná
a děti se navzájem dozvídají spoustu zajímavých
věcí – jaké jsou jejich zvyky a tradice (Vánoce,
Velikonoce), jak tráví čas ve školičce či s rodiči,
jaké jsou jejich oblíbené hračky apod.. Společně
si pak o tom všem povídáme, srovnáváme a děti
navrhují, o čem svým novým kamarádům napsat,
na co se zeptat, malují pro ně obrázky, posílají fotografie.
V posledním dopise z města Kent, kde školička sídlí, jsme se dozvěděli, že jejich země v tomto
roce vyhlásila tzv. „Rok četby“, aby podnítila rodiče věnovat svým dětem více volného času a strávit
jej společně právě „nad knihou“.
A  aby maminky našich kamarádů nemusely
knihy shánět, zřizuje Alphabets nursery svoji malou školní knihovnu, ve které budou pohádkové
knihy z celého světa k dispozici dětem i rodičům.
Když jsme si o tomto dopise s našimi dětmi
povídali, zcela spontánně se „vloudily“ do světa
pohádek také.
A protože se nám nápad anglické školičky líbil, rozhodli jsme se společně zřídit si knihovničku také. Napsali jsme jim o tomto našem záměru
a v rámci spolupráce jsme poslali několik nejoblíbenějších klasických pohádkových knih. Děti
vybraly tu „O krtečkovi“ a „O pejskovi a kočičce“.
Určitě udělají Johnovi, Cate, Ann a všem ostatním
radost.
Ale i my čekáme na „pošťáka“. Hádejte, co
nám asi přinese?
A  ještě jedna důležitá věc… Děti z naší mateřské školy už ví, proč se učí cizímu jazyku.
Iveta Šrubařová, MŠ „Moje školka“, Hájov

H ledám
dlouhodobý
podnájem
v bytě/RD
1+1, 2+1, 3+1
Tel.+420 773 276 855
(...53, )
lubos.miskov@yahoo.com

Natáčení
videa
svátky, životní
jubilea a.j.

PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,

Mořkov.
Tel: 728 362 757

Koupím dům
v Příboře
nebo v blízkém
okolí,

případně
parcelu.
Tel: 776 246 236
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ZVEME VÁS K NÁVŠTđVđ…
OTEVġENO DENNđ OD 8:00 h, O VÍKENDECH OD 11:00 h

Podáváme snídanČ – široký výbČr.
Speciality kuchynČ: tČstoviny, saláty, steaky…

Široká nabídka alkoholických nápojĪ
Pro dámy nabídka likérĪ
Výborná káva Italcaffe,
ochucené kávy, horké speciální drinky
Široká nabídka míchaných nápojĪ – mojito, piĜa colada, sex on the beach a dalš í…
Kvalitní Āepované pivo – 10 o Staropramen, belgický ležák Stella Artois 12 o
Speciální lahvové pivo – tĢeš Ĝové Belle vue Kriek, Leffe, Hoeagaarden a dalš í…
PġIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK – najdete v nĒm rozšíĢenou nabídku
tĒstovin, salátĪ, pokrmĪ z kuĢecího i vepĢového masa, steaky, speciality k pivu – napĢ.
nakládaný hermelín, tatarák, nĒco z Āeské klasiky – smažený sýr, kuĢecí nebo vepĢový Ģízek,
mouĀníky – sacher dort, smetanovo-malinový dort, marlenku, palaĀinky a plno dalších dobrot

Kontakt: tel: 556 722 210, e-mail: pub@hotelufreuda.cz, http://www.hotelufreuda.cz
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„Jablůčko a sakura“
Na velikonoční neděli město uspořádalo nejen pro příborské občany
slavnostní koncert v rámci hudební
česko-japonské spolupráce a projektu „Jablůčko a sakura“ , na kterém vystoupila japonská klavíristka Yukiko Sawa, kterou doprovázel symfonický orchestr Sdružení
hudebníků Příbor pod taktovkou
Zdeňka Pukovce. Jako host paní
Sawa vystoupil velmi talentovaný mladý absolvent ZUŠ v Příboře
Richard Novobilský (žák paní Taťány
Lomaco), vítěz letošní okresní soutěže a majitel stříbrného ocenění
krajského kola soutěže mladých talentů.
Koncert byl velmi působivý především díky nám již známému skvělému výkonu symfonického orchestru, vynikajícímu výkonu mladého pana Novobilského a charismatu japonské interpretky. V repertoáru byla zařazena známá a populární díla slavných autorů mimo
jiné - Fryderyka Chopina, George
Gershwina (Rhapsody in Blue).
Velké poděkování patří také řediteli ZUŠ v Příboře, panu Ivo Lacnému,
který (přes všechna rizika stěhování
a opětovného ladění) ochotně městu zapůjčil velmi kvalitní koncertní
křídlo.
Koncert tak příjemně završil slavnostní atmosféru velikonoční neděle a oslavil nejen tento křesťanský
svátek, ale také příchod jara.
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