Měsíčník
města Příbora

Cena: 5, - Kč

květen 2008

A MÁME TADY KVĚTEN

Tak už je tady, konečně dorazil! Indiáni mu říkají měsíc trávy, u nás je květen, nejen pro krásu kvetoucích stromů a probouzející se přírody, měsícem lásky. Květen, měsíc lásky a přitom prý není vhodný pro uzavírání manželství.
Květen, měsíc plný květů a posledních mrazů. Sluníčko nás hřeje, lidé se radují a milují. Ptáci nás ráno budí svým zpěvem, všechno jako by se po studené zimě rozzářilo. Dostalo barvu. Děvčata si strkají kytky za uši, pletou si zlatavé korunky z rozkvetlých pampelišek, páry chodí ruku v ruce po rozkvetlých loukách, motýli se prohánějí kolem nás. Je to
prostě překrásné.
V květnu by neměl být nikdo smutný, nikdo by neměl být sám, nikdo by neměl plakat. „Až ti bude v životě nejhůř,
otoč svou tvář ke slunci a všechny stíny padnou za tebe“. Nic naplat, květen je další z krásných měsíců v roce, myslím,
že i díky K. H. Máchovi a jeho „Máji“.
Náš měsíc květen začal opět obnovením další tradice – Stavění májky na našem příborském náměstí. Zvyk stavění
májky pochází pravděpodobně ze 16. století a do dnešní doby dostal řadu podob. Jak tato akce probíhala právě u nás,
si povíme v příštím čísle Měsíčníku.
Taktéž je květen měsícem různých oslav a výročí. Našeho města se přímo dotýká datum 6. 5. 1856. Ano, je to datum
narození našeho nejslavnějšího příborského rodáka Sigmunda Freuda. Někteří z vás již jeho rodný dům navštívili, někteří ještě nikoliv. Co říkáte? Využijete hezkého květnového počasí k procházce po našem městě společně se zastávkou
v rodném domě ??? Jste srdečně zváni......
Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Místní pořadník

žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře , schválený na 29. schůzi
Rady města Příbora, které se uskutečnilo dne 11. března 2008 na období od
11. března 2008 do 30. června 2008.

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1. Bayerová Petra
2. Jehlár Jan
3. Těhanová Petra
4. Lysová Lenka
5. Horák Jan
6. Bednaříková Eliška
7. Kudlička Miloslav
8. Wulczynski Andrej
9. Kurta František
10. Hampl Manfréd
11. Kahánek Radomír
12. Bilská Jana

převod z minulého pořadníku
„
„
„
„
>3 osoby
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
3 osoby
2 osoby

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1

18 bodů
17 bodů
16 bodů
16 bodů
16 bodů
15 bodů
15 bodů

1. Vaňková Marcela
převod z minulého pořadníku
2. Gabzdylová Zuzana
„
3. Marušan Michal
„
4 . Podešvová Martina
„
5. Podolková Aneta
3 osoby
20 bodů
6. Zemanová Renáta
3 osoby
18 bodů
7. Václavíková Marcela
3 osoby
18 bodů
8. Pánek Jiří
>3 osoby
17 bodů
9. Dordová Monika
>3 osoby
17 bodů
10. Gašparová Věra
>3 osoby
17 bodů
11. Čermák Tomáš
2 osoby
17 bodů
12. Siváková Alžběta
>3 osoby
16 bodů
Pořadník byl sestaven v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování
bytů do nájmu občanům“, schválenými 13. schůzí Rady města Příbora dne
05. 06. 2007.
Schválením výše uvedeného místního pořadníku končí platnost místního
pořadníku ze dne 11. prosince 2007.
V Příboře dne 11. března 2008 Věra T ě š l í k o v á, vedoucí odboru majetkoprávního, školství, bytového a místního hospodářství

Informace k prodeji obytných domů
z majetku města PříborA

V současné době probíhají informační schůzky , kde jsou oprávněni
nájemci bytů seznamováni s možnými způsoby prodeje jejich domu dle
„Pravidel pro prodej obytných domů a bytů z majetku města Příbora ´´,se
způsobem výpočtu ceny, nájemníci mohou nahlédnout do znaleckého posudku, dostávají srovnání bytového družstva a osobního vlastnictví a v případě zájmu je jim k dispozici návrh stanov bytového družstva. Informační
schůzky vede firma ISA CONSULT s.r.o. Frýdek-Místek, která je pověřena městem realizací prodeje. Vzhledem k tomu, že se jedná v těchto
dnech o koupi domu jako celku, probíhají informační schůzky v prostorách
Katolického domu na ul. Lidická v Příboře. K zajištění vyššího standardu občanům města bude zajištěno pro následné individuální schůzky se zástupci firmy ISA CONSULT s.r.o. kontaktní místo v budově Komerční banky
Příbor na nám. S. Freuda v Příboře.  O termínu otevření kontaktního místa
budou nájemníci aktuálně informováni.
Odbor MŠBMH MÚ Příbor

Pozvánka

na 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které
se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2008
od 16,30 hod. ve velkém sále Katolického domu v Příboře.

Hlavními body zasedání budou :
- Výsledek hospodaření města a jeho organizací za rok
2007
- Zpráva auditora k roční účetní závěrce za r.2007
- Návrh plánu práce ZM na 2. pololetí 2008
- Stanovení rozsahu a termínu zahájení 2. etapy prodeje
městského bytového fondu
BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Masarykova 489
Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

KVĚTEN 2008

Základní umělecká škola Příbor

PROVOZ HUDEBNÍ – ROCKOVÉ ZKUŠEBNY středa - pátek

Pozvánka pro rodiče žáků 1.tříd ZŠ v Příboře

Zveme vás do divadla J.Myrona v OSTRAVĚ na muzikál

Lidická 50, Tel. – Fax: 556 723555, e-mail:zus.pribor@nettle.cz

Vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Příboře Vás zve s dětmi
na průzkum nových žáků do
přípravné hudební výchovy,
přípravné taneční výchovy a
přípravné výtvarné výchovy pro školní rok 2008 – 9.
Tento průzkum se bude konat v pondělí
26. května 2008 a ve čtvrtek 29. května 2008 od 14.00 – 17.00
v Základní umělecké škole, Lidická 50, třída hudební nauka.
Jste srdečně zváni.
Ivo Lacný ředitel ZUŠ Příbor

PŘIJÍMÁME DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
Čtvrtek 1.5. Odjezd v 17:45 hod od sokolovny v Příboře

„ŠAKALÍ LÉTA“
Pondělí 5.,12.,19. a 26.4., 18:00 – 19:30 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE
V zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská. Jednotlivá lekce 1.5h/50 Kč
Pátek 2.,9.,16.,23.,30.5., V zrcadlovém sále 19:00 – 21:00 hod.

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
Pro mládež – absolventy tanečních kurzů
Pátek 23.5., Zájezd do divadla A.D. v Ostravě na operu

„COSI FAN TUTTE“
Wolfgang Amadeus Mozart - přebásnil J.NOHAVICA
Odjezd v 17:15 hod od sokolovny v Příboře. Cena : 180,- Kč
Hledáme : BAV klub Příbor, středisko volného času, přijme ženu, muže na úklid,
opravy, práce v zahradě, pomocné práce v administrativě, práce s různým i elektr.
nářadím, pomoc při akcích vč. práce s dětmi. Podmínkou manuální zručnost, dobrá
fyzická i duševní kondice. Vhodné i jako výdělek na dohodu pro aktivní důchodce.
Pracovní doba nepravidelná, dle potřeb zařízení. Informace v BAV klubu.
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Představujeme vám…

Vl adimír Těšlík
Věk:

59 let

Stav:

Ženatý

Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Povolání: technik, oblast řízení jakosti
Koníčky: sport, příroda, zahradničení
V Příboře žije: od 1. července 1962
1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodičích?
	S rodiči jsme žili jako kompletní rodina. Je tedy
zřejmé, že jsem po nich zdědil jak dobré, tak
i špatné vlastnosti. Do jaké míry, to ale nedovedu
posoudit. Každopádně to jsou smysl pro pořádek, pečlivost, obezřetnost, poctivost. Pobuřuje
mne nespravedlnost, povrchnost, lhostejnost.
Velmi si považuji lidí, kteří něčeho dosáhli svou
pílí, umem a houževnatostí.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
V podstatě to jsou dvě rovnocené oblasti: sport
a příroda. Sportu se věnuji jak pasivně (sleduji
jej v médiích), tak aktivně. Hraji tenis, volejbal.
Zkoušel jsem i jiné sporty. Zbytek volného času
věnuji druhému koníčku a tím je zahrada.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
Vyhledávám knihy, časopisy a filmy se zaměřením na přírodu. Jinak preferuji cestopisná témata. Pokud jde o hudbu, rád si poslechnu populární hudbu 60 – 70 let.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
	To je těžká otázka. Každou chvíli jsem chtěl
být něčím jiným, tak jak mne ovlivňovalo okolí. Nejčastěji ale úspěšným sportovcem po rodičích
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
	Ano měl. Byl jim můj děda, mistr u Batě ve Zlíně.
Byl to baťovák tělem i duší. Pro rodinu by obětoval vše
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Původně jsem toužil po zemědělství. Nakonec
jsem skončil u strojařiny a metalurgie. Neměl
jsem k tomu daleko. Známí, kamarádí i příbuzní
pracovali v Tatře Kopřivnici nebo v Tatře Příbor
a to byl nějaký pojem ...
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Myslím, že až nezdravě velké. Jsem příborský patriot. Otec byl příborský rodák a rodina zde žila
několik generací. Já jsem se do Příbora nastěhoval do domku, který postavili rodiče. Předtím
jsem zde jezdili k rodině. Mám zde přátele,vrstevníky. Bylo by špatné, kdybych si za takové situace k městu nevytvořil vztah.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Je to věc několika pohledů. Město má svou his-

torií, má zajímavou architekturu. Je zde co vidět.
Ne nadarmo bylo vyhlášeno památkovou rezervací. Jsem ale také rád doma a na zahradě. Při
sportování velmi vnímám stav a úroveň sportovišť ve městě. Kromě tělocvičen nejsou na dobré
úrovni.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
	Nelíbí se mi dosti značná zanedbanost a špatný
technický stav některých budov, domů, ale i prostranství, ulic a chodníků. A to i tam, kde by to
nikdo nečekal – na náměstí. V některých případech Příbor nevyužil možnosti, kdy zde jiné instituce za své peníze hodlaly stavět. A to je škoda.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
	Bylo by špatné, kdybych žádný neměl. Byly příjemné, nepříjemné, veselé i smutné. Vzpomínám,
jak jsme byli v roce 2000 v Londýně ve Freudově
muzeu, v jeho domě. V expozici bylo uvedeno
rodiště Freuda nepřesně. Dali jsme pracovníkům
muzea pohledy Příbora, čímž jsme je překvapili.
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Jsem rád, že se nám s manželkou podařilo vybudovat dobré zázemí u nás v domě, ve kterém
se dobře cítíme i s našimi již odrostlými dětmi.
Jsem spokojen s tím, že mám dostatečný prostor
pro své koníčky – sport a zahradu.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Určitě jsem zaznamenal životní prohry. Zatím
ale žádnou nehodnotím jako největší nebo osudovou.	Kdyby to bylo možné, že byste se znovu
narodil, chtěl byste dělat něco jiného?
13. Být někým jiným?
	Být někým jiným, to mne nenapadlo. Kdybych se
ale znovu narodil, určitě bych nějaké změny udělal. Reagoval bych na požadavky dnešního světa.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Myslím si, že ti, co čtou Měsíčník, to dělají proto,
že jim není lhostejný vzhled města a to, jak se
rozvíjí a jak se v něm žije. Ať se šetrně chovají
a neničí to, co zde již bylo vybudováno. A každý,
kdo má sebemenší možnost, ať městu pomůže
k dalšímu rozvoji. Jsem přesvědčen, že zatím tak
tomu není.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. května
Anna Štivarová
Richard Fridrich
Ing. Ivo Friedrich
Drahomír Galia
Jan Svoboda
Vladimír Hanák
Žofie Viznarová
Jan Dlouhý
Miloslav Pecha
Jan Šelešovský

Otto Raška
Milan Kratochvíl
Bedřiška Šurgová
Oldřich Kopka
Františka Večeřová
Anděla Turečková
Truda Kabátová
Marie Filipová
Josef Šrubař
Antonie Švachová

Městsk á knihovna
Příbor představuje
některé z knižních
novinek v dubnu:
Steven Wilson - Plavba šedých vlků

Poslední Hitlerova naděje na zvrat ve válce – ponorky nového typu zaútočí na Anglii.
Válečná mašinérie je však již v rozkladu, chyby
a nepřízeň štěstěny vedou k předčasnému krvavému střetu.
Mary Higgins Clarková - Tentokrát naposledy

Knihovnice Kay požádá Petera Carringtona
o povolení uspořádat v jeho sídle dobročinný
večírek. Peter je šarmantní muž ze zámožné
rodiny, a když se jí po večírku začne dvořit, zamiluje se do něho a přes protesty rodiny přijme
jeho nabídku k sňatku. Novomanželské štěstí
kalí Peterova temná minulost. Policie ho už léta
podezírá, že je zapleten do zmizení mladé dívky
i utonutí své předchozí manželky.
Šest miliard Amerik Ivy Pekárkové je kniha
na pomezí hodně nezvyklého cestopisu a hodně
nezvyklého průvodce i po méně známých zákoutích Spojených států. Autorka, která důvěrně zná oba světy, představuje českému čtenáři
Ameriku takovou, jak ji nelze poznat z filmů ani
z několikatýdenní návštěvy.
Simona Monyová ve své knize Ženu ani
květinou… vypráví o tom, co všechno zraňuje mužské ego a co všechno jsou ženy schopny
snášet ve jménu takzvané osudové lásky.

Jo a Alice Kingsleyovy – matka s dcerou napsaly emotivní příběh s dobrým koncem, který
popisuje jejich úporný boj s anorexií. Obě ženy
se ve své knize Alice v zrcadle chtějí otevřeně
podělit o své zkušenosti, pochyby, omyly, obavy
a konečně také úspěchy. Věří, že tak mohu pomoci dalším rodinám, které se potýkají se stejnými obtížemi.

V nové knize Neviditelný nepřítel nás Ken
McClure zavádí do prestižní laboratoře anglického institutu pro výzkum bakterií a virů.
Odjakživa byl sice trnem v oku bojovníkům
za práva zvířat, ale nikdo neočekával, že dojde
k brutálnímu útoku a k vypuštění všech zvířat.
Místo nich je v kleci nalezen umučený vedoucí výzkumu. Kam zmizelo šest pokusných opic,
patrně infikovaných smrtelným virem?
Jaroslava Grobcová je rodačka z Hodslavic
a dnes žije ve Štramberku. Ve své knize K pramenům života zmapovala místa našich pramenů. Jsou zde místa pro mnohé známá a lidmi
navštěvovaná s úctou, a jsou zde i místa méně
známá či naprosto neznámá širší veřejnosti.
Pramenům je často připisovaná i zázračná léčivá síla. Ke každému místu se váže nějaká pověst,
která bývá zapomenuta a někdy dobou překroucená.
Autorka představí svou knihu 15. května
v 17 hod. v refektáři muzea v Příboře. Můžeme
se těšit také na hudební doprovod.
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Březen měsíc knihy a Internetu
v městské knihovně v Příboře

Svátek dětské knihy jsme oslavili v pořadí už 6. společnou Nocí
s Andersenem. Společnou proto, že se 28. března nocovalo a četlo na 664
místech střední Evropy.V příborské knihovně přespalo 22 dětí a 3 knihovnice. Letošní nocování patřilo vzpomínce na spisovatele Karla Čapka. Z jeho
knížky o Dášence přišel číst pan tajemník městského úřadu ing. Vaněk s manželkou. Pak jsme vyrazili na procházku večerním městem, během které děti
plnily úkoly. Soutěžili jsme a zahráli si pohádkového Milionáře. Děti vytvořily
pohádkové postavy z Čapkových Devatera pohádek. O  půlnoci už pořádně
unavené děti podnikly tmavými chodbami dobrodužnou cestou za pokladem.
A pak už jsme jen četli strašidelné příběhy.
Ve středu 2. dubna přijala naše pozvání spisovatelka Petra Braunová
z Prahy, která besedovala s dětmi ze základní školy. Odpověděla na všechny jejich otázky o práci spisovatelky, ale také ze svého života. Četla z vlastních knih
a vysvětlila, co je třeba udělat, aby se taková kniha mohla objevit na pultech.
Knížky pro mládež Borůvkové léto s Terezou a Ztraceni v čase, Rošťák Oliver
–čtení pro prvňáčky nebo Pozorovatelka pro dospělé čtenáře jsou k dispozici
v knihovně.
Po tři březnové středy měli zájemci možnost seznámit se s používáním
internetu. Dospělí mají v knihovně k dispozici 4 počítače. Dvakrát se školení
zúčastnilo 7 zájemců a jednou 8. Naučili se vyhledávat informace a používat
e-mail. Jednalo se především o seniory, kteří mají také na jeden z počítačů
přednostní přístup, a to vždy v běžnou půjčovní dobu knihovny.
V dubnu přijeli také cestovatelé Dušan Jirásek a Alexandra Poláková se
svým pořadem Indie trochu jinak. Dozvěděli jsme se, jak Indie může působit
na nás Evropany a v čem nás může obohatit.
A na co se můžeme těšit v květnu? Na hudebně-poetický podvečer s regionální spisovatelkou PhDr. Jaroslavou Grobcovou Prameny života. Autorka
stejnojmenné knihy je rodačka z Hodslavic a dnes žije ve Štramberku. Ve své
knize zmapovala místa našich pramenů, ke kterým je často připisována léčivá
síla. Vyjádřila svůj vztah k přírodě, pověstem a životu. Účinkovat budou také
absolventka II. cyklu pěveckého oddělení Základní umělecké školy v Příboře
Petra Hovězáková, studentka pěveckého oddělení církevní konzervatoře
v Opavě Alena Juřenová a klavíristka Mgr. Taťána Lomako.

Program Muzea a pamětní síně
S. Freuda v Příboře na květen 2008
do 31. srpna 2008

ŽENY MALÍŘKY

Výstava obrazů a grafik předních malířek ze sbírek Muzea Novojičínska
(Helena Salichová, Jaroslava Hýžová, Jindra Treuchelová, Anna
Grmelová)
Refektář
do 30. srpna 2008

KŘÍŽE – ZNAMENÍ UTRPENÍ I NADĚJE
Výstava křížů (kamenných, litinových, dřevěných) ze sbírek Muzea
Novojičínska. Nový sál muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře
do 30. června 2008

BRODIVÍ PTÁCI A BAHŇÁCI
Výstava ze zoologických sbírek Muzea Novojičínska
Vestibul muzea

úterý a čtvrtek		
neděle			

Otevírací doba:
8.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Přednáška MP
v Klubu seniorů

Dne 16.04.2008 v 09.00 hod. proběhla
v Klubu seniorů, jehož sídlo je na náměstí S.
Freuda, přednáška s následnou besedou, jejímž základním cílem bylo seznámit seniory
s kriminalitou páchanou právě na starých lidech, a jak se proti podvodníkům a různým
kriminálním živlům bránit. Přítomným bylo
nastíněno a doporučeno, jak se mají v různých případech zachovat, jak předcházet
a snižovat rizika okradení, jak zajistit svůj
byt, jak ochránit své cennosti, jak se bezpečně chovat nejenom doma, ale i na ulici. Byli
poučeni o tom, jak postupovat v případě, že
se stanou obětí trestného činu, kam zavolat
a jaké informace je třeba si v takovém případě
pro policisty připravit. Účastníkům byla také
nastíněná rizika spojená s podvodníky, kteří se chovají velmi slušně, vzbuzují důvěru,
ale snaží se seniory pomocí lži a předstírání
okrást. Na závěr přednášky, která trvala asi
1 hodinu, obdrželi všichni účastníci setkání
brožurku s radami pro seniory a přívěšky na
klíče s kontaktem na MP Příbor.
Eva Kahánková
pracovník prevence a administrativy u MP Příbor

střípky Městské policie
Dne 03.04.2008 v 15.30 hod oznámila vedoucí prodejny pečiva na náměstí, že před malou
chvílí přišel do prodejny neznámý mladík, který se snažil pod záminkou výměny hasicího
přístroje vymámit z prodavačky 2340,- Kč. Hlídka následně na místě zjistila, že do prodejny
vstoupil vysoký mladík, asi ve věku 30 let, tmavých krátce střižených vlasů, který poté před
prodavačkou předstíral telefonický rozhovor s vedoucí prodejny. Následně vyměnil hasicí
přístroj, vypsal příkaz k úhradě a požadoval po prodavačce 2340,- Kč. Když si prodavačka
chtěla tyto údaje ověřit u vedoucí prodejny, mladík z prodejny ihned odešel. Dále bylo zjištěno, že se tentýž podvodník pokusil svůj trik provést i ve dvou dalších prodejnách, avšak nikde
se mu to nepodařilo. Ihned po tomto zjištění byly informace předány OO Policie ČR Příbor,
a také proběhlo okamžité vyhledávání popisovaného muže. Ten již však nikde na katastru
města nalezen nebyl. Jeho protiprávní jednání bylo kvalifikováno jako přestupek proti majetku ve fázi pokusu.
Dne 03.04. bylo přijato ve 20.15 hod. oznámení občana, že viděl, jak z okna protějšího
činžovního domu na ul. Fučíkova, vyhazoval cca 15 letý mladík talíře a skleněné láhve od
piva, které se rozbily o přilehlý chodník. Dále uvedl, že má obavy, aby se zde o skleněné střepy nepořezaly jiné děti, které si zde často hrávají. Po tomto oznámení se hlídka dostavila na
místo, kde zjistila totožnost mladíka a poté ho vyzvala, aby vše uklidil a nepokračoval dále ve
svém jednání, které bylo kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku. Následně
byl o celé události informován otec.
Dne 04.04.2008 bylo v 10:15 hod. přijato oznámení od lékaře rychlé zdravotnické pomoci, že se nachází u vlakového nádraží, kde zkolabovala nějaká žena jedoucí na cyklistickém
kole. Tu budou převážet do nemocnice v Novém Jičíně, ale nemají kde uložit jízdní kolo.
Hlídka proto na místě kolo převzala a kontaktovala dceru postižené ženy, kterou informovala
o nevolnosti matky a jízdním kole.
Dne 05.04.2008 ve 02.25 hod. byli při pochůzkové činnosti po náměstí spatřeni dva mladíci, kteří jak spatřili hlídku MP, začali ihned utíkat a vběhli do nedaleké slepé ulice. Tam byli
hlídkou zastaveni a požádáni o předložení dokladů totožnosti. Jeden z nich však nereagoval
na výzvu strážníka a odmítl prokázat svou totožnost. Následně sdělil hlídce nepravdivé údaje
o své totožnosti, což bylo následně prověřeno na služebně OO Policie ČR. Mladík se svým
protiprávním jednáním dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, za který byl následně
vyřešen v blokovém řízení. Proč však utíkali před hlídkou městské policie, se nepodařilo zjistit.
Dne 10.4.2008 bylo v 16.30 hod. přijato z linky 156 oznámení, že z domu na ulici Npor.
Loma volá z okna o pomoc malý chlapec, který je doma sám a tvrdí, že mu je špatně. Hlídka
dále zjistila, že na místo již byla kolegy z linky 156 přivolána rychlá zdravotnická pomoc. Po
příjezdu na místo strážníci spatřili v otevřeném okně 4. patra činžovního domu asi sedmiletého chlapce, který volal o pomoc. Byl proto osloven, aby přešel ke dveřím bytu, což učinil.
Tam byla přes uzamčené dveře navázána komunikace s chlapcem, z které bylo zjištěno, že
otec je v práci v jedné firmě v Příboře a matka odjela nakupovat. Ihned po tomto zjištění jeden ze strážníků otce vyzvedl z práce a přivezl ho do místa bydliště. Druhý strážník mezitím
komunikoval s chlapcem a čekal na příjezd kolegy a zdravotní služby. Po otevření bytu otcem
byl chlapec vyšetřen lékařem, který konstatoval, že je v pořádku a pravděpodobně měl pouze
panický strach, že byl doma sám.
Dne 12.04.2008 bylo v 11.00 hod. přijato oznámení, že do haly TJ na ulici Štramberské,
kde se v té době konala sportovní soutěž ve vzpírání, přišel do hlediště muž pod vlivem alkoholu či omamných látek, který měl u sebe toluen a nabízel divákům k prodeji cyklistická kola.
Po neúspěšné nabídce pak odcházel, přičemž toluen neúmyslně rozlil v prostorách haly. Byl
proto pořadateli vykázán do venkovních prostor, kde na něj čekal kamarád na jízdním kole.
Ve venkovních prostorách pak došlo ze strany dvou mužů na kolech k napadání a vyhrožování újmou na zdraví na adresu pořadatelů soutěže. Po chvíli však oba muži sedli na kola a odjeli směrem na Kopřivnici. Hlídkou byli zadrženi u vlakového nádraží na ul. Frenštátské, kde
byla poté zjištěna jejich totožnost a prověřen původ jízdních kol. Bylo zjištěno, že se jedná
o 24 a 31 letého muže z Kopřivnice, kteří budou za své protiprávní jednání spočívající v narušování veřejného pořádku následně řešeni.
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ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU ANEB PŘÍBORÁCI V PRAZE
Ve dnech 11. - 13. dubna 2008 uspořádala
LUNA Příbor – středisko volného času zájezd do
našeho hlavního města Prahy. Této akce se mohli zúčastnit jak dospěláci, tak omladina, rodiny
s dětmi, prostě celá veřejnost.

Z kalendáře starosty města

březen - duben 2008, ing. Milan Strakoš
Počasí bylo po celý uplynulý měsíc proměnlivé. Chvíli teplo, většinou však drobný děšť a teploty okolo 10°C.
Technické služby prováděly po celý měsíc jarní úklid, ořezy nebo odstraňování stromů a vysazování květin. Na nábřeží RA byly vyměny květinové truhlíky a odpadkové koše.
Na náměstí byly odstraněny zbývající dva
stromy u sousoší Panny Marie, a to z důvodu
postupného narušování balustrády kořenovým
systémem. Do konce měsíce dubna budou do kovových ohradníků vysazeny čtyři nové okrasné
stromy. O něco více vzrostlých stromů, jako v jiných letech, bylo odstraněno na základě žádostí
občanů taky na jiných místech města, zejména na
sídlištích.
Zastupitelstvo města se sešlo v průběhu dubna na dvou zasedáních. Na prvém zasedání rozhodlo o dotacích Ministerstva kultury ČR, které
jsou určeny na obnovu historických památek. Ze
750 tis. Kč, které město v letošním roce získalo,
jde největší podíl ve výši 424 tis. Kč. na restaurování severního a jižního portálu farního kostela
a opravu schodiště. Další částka ve výši 117 tis. Kč
je určena na opravu pilířů a brány farního kostela.
Zbývající část finančních prostředků byla určena především na restaurování oken v domech č.
p. 13, 22, 31 a 36. Na druhém zasedání zastupitelstva byly projednány některé majetkoprávní záležitosti, zastupitelé byli seznámeni rovněž s inventurou za rok 2007 a výší pohledávek, které město
registruje. Zastupitelům byla rovněž předložena
výroční zpráva za rok 2007, která je již rovněž vyvěšena na www.stránkách města a v omezeném množství je občanům rovněž k dispozici
na informačním centru. Ve zprávě lze najít nejen
události roku 2007, ale taky srovnání s některými
údaji předcházejících let. Jedná se zejména o údaje o hospodaření, poplatky, dotace apod.

Protože já osobně jsem si vždy přála navštívit
Prahu a prohlídnout si její kulturní a historické
památky, téhle příležitosti jsem využila a spolu
s dalšími Příboráky se na tento zájezd přihlásila. V žádném případě nelituji, protože zájezd byl
opravdu úžasný!!
Sraz „Účastníků zájezdu“ byl v pátek 11. dubna 2008 v 8,00 hodin u Luny. Po naložení zavazadel i nás samotných do autobusu, řízený zkušeným
a ochotným panem Lubomírem Závodným, jsme
vyrazili. Odpočinkovou přestávku v jízdě jsme si
dali ve Speřicích u dálnice D1 ve směru Brno –
Praha v motorestu Melikana. Tento motorest je
již znám svým mimořádně vzhledným exteriérem
a interiérem, non-stop provozem, pohodlným
samoobslužným prodejem a vysokou úrovní kuchyně. Pár minut před 14. hodinou jsme dorazili do našeho cíle. Ubytovna Amfora na Pankráci
v Praze 4 již pro nás byla připravena.
Program našeho zájezdu byl individuální,
tudíž každý z nás se mohl rozhodnout a vybrat si,
kam chce zamířit. Možností bylo opravdu nespočetně.
	Tak například při procházce na Václavské
náměstí, k Prašné bráně, odkud začínala kdysi
Královská cesta, na Staroměstské náměstí, pak na
Karlův most, Malou Stranu, po Zámeckých schodech k Pražskému hradu bylo stále co obdivovat.
Samotný komplex Pražského hradu je dominantou Prahy, ale dominantou Hradu jsou věže katedrály sv. Víta.
Katolická katedrála uprostřed panovnického
sídla byla úchvatná.

Členové zastupitelstva se mimo tato dvě zasedání sešli ještě na pracovním setkání, na kterém
byly prezentovány návrhy architektů na zástavbu
lokality za školou Npor. Loma. Nabídky na odkup
těchto pozemků předložily celkem čtyři společnosti, které mají zájem výstavbu realizovat. O odprodeji pozemků bude rozhodnuto na některém
z nejbližších zasedání zastupitelstva, ve všech
případech počítají investoří se zahájením bytové
výstavby v příštím roce.
V dubnu došlo rovněž ke změně ve složení
členů zastupitelstva. Na členství v zastupitelstvu
rezignoval p. Otakar Malachta z volební strany
nezávislých kanidátů „Příbor je náš domov“. Na
jeho místo nastoupil druhý náhradník z této strany p. Radek Jurečka z Hájova, který zároveň vyko-
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Někteří z nás navštívili i Vyšehrad, kostel sv.
Petra a Pavla, kde nám byla umožněna prohlídka
Klenotnice Vyšehradské kapituly. Na přilehlém
hřbitově jsme mohli vidět pomníky a náhrobky
mnoha známých osobností jako byli např. Zdeněk
Nejedlý, Jan Purkyně, Vítězslav Nezval, Bedřich
Smetana, Antonín Dvořák, Jan Neruda, Božena
Němcová, Karel Hynek Mácha, Svatopluk Čech
a spousta dalších.
Taktéž se chci zmínit o návštěvě nejslavnějšího poutního místa v Praze, kterým je kostel Panny
Marie Vítězné s milostnou soškou Pražského
Jezulátka. Část našich „Účastníků zájezdu“ neodolala ani procházce na palácové zahrady, Petřín
a jeho rozhlednu, a nebo návštěvě Matějské
pouti. Kdo měl zájem a chuť vyrazil i za kulturou. Hudební divadlo Karlín se svým muzikálem
„Limonádový Joe“, Divadlo Hybernia a „Tři mušketýři“ a Divadlo na Brodway s „Angelikou“ mohli
taktéž potěšit naše příborské návštěvníky. Počasí
nám přálo, tak i návštěva Troje, zoologické i botanické zahrady se vydařila. V samotné botanické
zahradě v tuto dobu probíhala v tropickém skleníku Fata morgana výstava „Exotičtí motýli“, která
nejen mě, ale jistě všechny jejich návštěvníky přímo očarovala. V odpoledních hodinách jsme utrmáceni usedali do našeho autobusu a razili k domovu. Chci poděkovat za nás všechny „Účastníky
zájezdu“ nejen panu řidiči, že nás bezpečně dovezl opět do Příbora, ale hlavně chci poděkovat
LUNĚ a jejich pracovníkům za uspořádání tohoto
zájezdu. Byl to pro nás náročný, ale velice krásný
a zajímavý víkend.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Historický postup do 2. ligy.

Velkého úspěchu dosáhli hokejisté z Příbora
– Hájova v uplynulé sezoně 2007/2008, když
v městské lize neregistrovaných v Kopřivnici jejich tým HC Hájov zaslouženě vyhrál 3. ligu a tím
pádem postoupil do vytoužené 2. ligy!
Kromě tohoto mimořádného úspěchu se jim
podařilo získat další dvě individuální ocenění.
Nejlepším střelcem 3. ligy se stal jejich kanonýr
Radek Michálek a nejlepším brankářem 3. ligy se
stal jejich gólman Ondřej Raška.

Příčin tohoto úspěchů je několik. Ještě před
sezonou se podařilo získat do týmu další potřebné
kvalitní posily. Kromě řady přípravných zápasů
hráči také využívali možnosti pravidelných tréninků a tím získali lepší kondici a herní pohodu.
Velmi důležitým se ukázala skutečnost, že mužstvo fungovalo perfektně jako tým a hráči si dokázali vždy navzájem pomoci. Vydařenými vstupními zápasy hráčům HC Hájov patřičně rostlo
důležité hokejové sebevědomí, které pak bylo
s obrovskou bojovností a někdy i se sportovním
štěstím v dalších hokejových bitvách rozhodující.

Dalšími důležitými týmovými hráči byli po celou
sezonu skvělí fanoušci, kteří vytvářeli správnou
hokejovou atmosféru a dodávali hráčům patřičnou podporu.
Všichni hráči a fanoušci HC Hájov děkujiíza finanční podporu obecnímu fondu TATRY.

Dále bych se chtěl zmínit o přízni vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města
Příbora - ing. L. Filipové, firmě Nosta s.r.o. , firmě Allium CZ a. s., firmě Cirex CZ s. r. o. a provozovatele místní restaurace p. P. Kuchaře.
HC Hájov má samozřejmě své webové stránky
( hchajov.tym.cz ), které byly velice kladně hodnoceny. Dále se hokejisté podíleli na akci BRUSLENÍ
PRO DĚTI TATROVÁKŮ.
Závěrem si budeme jistě přát, aby hokejisté
HC Hájov navázali na mimořádně úspěšnou sezonu i v další soutěži, tentokrát ve 2. lize.
Takže hodně sportovních úspěchů a pevné zdraví.
Zpracoval: Matula Dalibor, V Hájově dne
26. března 2008

nává funkci předsedy Osadního výboru v Hájově.
Předsedou kontrolního výboru p. Antonínem
Mockem byly předloženy návrhy na úpravu složení tohoto výboru, které však zatím zastupitelstvo
nepřijalo. Bylo navrhováno snížit počet členů tohoto výboru z dosavadních 11 na 9. Zastupitelstvu
města byl rovněž předložen návrh na převzetí domova seniorů pod město. Vzhledem k nejasnému
financování však zastupitelstvo v této věci nerozhodlo.
Ve středu 16. 4. 2008 jsem se společně s předsedou komise pro regeneraci městské památkové rezervace p. ing. Janem Černochem zúčastnil
slavnostního vyhodnocení soutěže pořádané
Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR, o nejlépe realizovaný program
regenerace v roce 2007. Vyhodnocení se uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu a titul „Historické město roku 2007“ získalo město
Jindřichův Hradec. Naše město tentokrát přihlášku do soutěže nepodalo.
20. 3. 2008 … jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury v Praze ve věci financování
generální opravy křižovatky mezi školami na
Jičínské ulici
2. 4. 2008 … účast na jednání Osadního výboru
v Prchalově, kde byly předkládány návrhy na
možné využití objektu obecního domu
7. 4. 2008 … jednání s ředitelkou Muzea
Novojičínska paní Dvořáčkovou o dalším využití prostor muzea v piaristickém gymnáziu
16. 4. 2008 … účast na slavnostním vyhodnocení
„Historické město roku 2007„ v Praze
18. 4. 2008 … porada starostů v Kopřivnici. Na
poradě byly projednávány otázky k oblasti
funkčnosti integrovaného záchranného systému aj.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Office: Masarykova 489, 742 58, ČÚ.: 271286370297/0100, Tel.: 556 723 778, 739 080 862

7 denní táborový pobyt pro děti od 8 let, mládež, další zájemce

ŘEKA-TĚŠÍNSKÉ BESKYDY
Termín : pondělí 11.8. - neděle 17.8.2008

Ubytování : ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve zděné budově s hernou a jídelnou, hřiště, venkovní pingpong.stůl, ohniště, poblíž
koupaliště s vyhřívanou vodou slun. kolektory.
V ceně : 2.250,-Kč – doprava z BAV klubu a zpět, strava 5 x denně,ubytování, táborový program, práce vedoucích, personálu
Vážení rodiče, milé děti, letos opět uspořádáme tábor v krásném prostředí těšínských Beskyd a umožníme vám poznat další místa severní Moravy.
Zajistili jsme pobyt v pěkném areálu s domácí kuchyní. Javoroš – vládce Javorového vrchu, nám umožní poznávat zajímavá místa v jeho království.
Opět vás čeká pestrý program, hodně her, soutěží,sport, koupání, výlety, diskotéky, tvoření, karneval a mnoho další zábavy.
P.S. Jelikož se na tábor hlásí i děti, které hrají na hud. nástroje a chtějí zkusit hru na elektrické nástroje, vezeme na tábor i vybavení naší ROCKOVÉ zkušebny – el. kytary, bicí soupravu, mix pult atd.,což je příležitost zahrát si i v kapele.

Přihlášky a záloha 1.000,- Kč do 15.5.2008. Těšíme se na prázdniny s Vámi.
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BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

Masarykova 489, Příbor 742 58, Tel.: 556 723 778 nebo 739 08 08 62

Pozvánka na VI. ročník
regionální taneční přehlídky
„O zlatý pohár BAV klubu Příbor“
v sobotu 10.5.2008
Propozice soutěžní taneční přehlídky
Pořadatel: BAV klub Příbor,SVČ, s.r.o.
E-mail: bavklubpribor@iol.cz
Datum: sobota 10.5.2008
Místo: Příbor – Zrcadlový sál BAV klubu, ulice Dukelská (vedle bývalé ZŠ)
Přihlášky: Zašlete poštou na adresu pořadatele na
řádně vyplněném přiloženém tiskopise. Pro každou skladbu vyplňte zvláštní přihlášku.
Uzávěrka přihlášek odeslaných nejpozději v pátek 2.5.2008 !!!
Podmínky účasti:
Soutěže se mohou zúčastnit taneční a pohybové soubory, věk tanečníků není omezen.Počet vystupujících v jednotlivých skladbách musí být min.4
tanečníci, mimo kat. č.6 – pohárová hobby soutěž párů.
Účastnický poplatek:
- startovné 30,- Kč/os.v každé skladbě
- doprovod, diváci 30,- Kč/os. Neplatí pro vedoucí skladby uvedené na přihlášce (1 osoba).
Žánrové kategorie:
1.

discodance-mladší 6. pohárová hobby soutěž

2.

discodance-starší v latinsko-amerických

3.

showdance-mladší tancích

4.

showdance-starší		

5.

rodiče a děti			

7. různé

Věkové kategorie budou dle počtu a složení přihlášených soutěžních skladeb a kolektivů v jednotlivých žánrových kategoriích Porota:
	Skladby bude hodnotit odborná porota,zajištěna pořadatelem.
Technické podmínky:
	Taneční plocha: cca 7x9 m, povrch PVC
	Nahrávka: Musí být označena: názvem souboru, názvem a délkou skladby. Na kazety nahrát vždy jen jedinou skladbu na začátek strany A, u CD 		
označit číslo skladby!
Časový harmonogram akce:
8:30 – 9:30 		

prezentace

9:00 – 10:30 		

prostorové zkoušky

	v 11:00 		

zahájení soutěže

Po předvedení skladeb v jednotlivých kategoriích bude následovat porada poroty, souběžně diskotéka pro všechny přítomné, vyhodnocení soutěže,
předání poháru, diplomu a pamětních listů,pokračování diskotéky a dle zájmu možnost konzultace vedoucích skladeb a choreografů s porotci.
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Závazná přihláška skladby na
VI. ročník regionální taneční přehlídky „O zlatý pohár BAV klubu Příbor“
Vysílající organizace – název,adresa:
…………………................................................................................…………………………………………………
Název skladby :……………………..............................................................................……………………………
Žánrová kategorie :………..............................................................................……………………………………

Vysvětlivky k zařazení skladeb
do jednotlivých žánrových
a věkových kategorií.
1) Věkové rozdělení kategorií:
k věkovému rozdělení některých katego-

Vedoucí skladby

rií (pravděpodobně discodance, showdance)

(jméno, adresa, telefon):…..............................................................................……………………………………

přistoupí organizátor v případě vyššího počtu

Choreograf skladby
(jméno, adresa, telefon):…………...............................................................................……………………………

přihlášených skladeb. Cílem tohoto opatření je
zvýžšit regulérnost soutěže, aby např. o jeden
pohár nesoutěžilo velké množství skladeb a aby
nedocházelo k velkému věkovému rozdílu mezi

Jmenný seznam tanečníků

rok narození

třída (je-li žákem ZŠ)

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

přihlášek organizátor soutěže po poradě s od-

…………………………...........................................................

……………......…

………

bornou porotou.

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

2)	Žánrové rozdělení kategorií:

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

…………………………...........................................................

……………......…

………

Časová délka:

………………………

soutěžícími. Právo na zařazení do věkových kategorií si vyhrazuje na základě vámi zaslaných

DISCODANCE – všechny styly disco
SHOWDANCE – stylová vystoupení vyjadřující náladu, obsahují i prvky tanečních scének, choreografie na různorodou hudbu
RODIČE A DĚTI – veškerá vystoupení dětí
s rodiči, bez rozdílů žánrů
POHÁROVÁ

HOBBY

SOUTĚŽ

V LATINSKO-AMERICKÝCH TANCÍCH

Charakteristika skladby: napište, prosím, stručně pro
konferenciéra na zadní stranu přihlášky.
Zde,prosím, vypište informace o souboru a stručný popis choreografie soutěžní skladby. Vámi uvedené informace slouží jako podklad pro vaši prezentaci konferenciérem.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
....................……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
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– tančí se samba, cha-cha-cha, rumba, jive –
pro všechny třídy neomezeně i pro neregistrované páry, bez rozdílu věku.
RŮZNÉ – veškerá vystoupení nezařaditelná do
výše uvedených čtyř kategorií (např.taneční
scénky, folklor, scénický tanec, bojové tance……….)

PRODEJ OBČERSTVENÍ JE ZAJIŠTĚN
V NAŠEM BUFETU.
Případné dotazy a informace
Vám poskytneme na :
Tel.: 556 723 778
739 080 862
E-mail: bavklubpribor@iol.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
pořadatelé

85 let jednotné myslivecké organizace
Letos je tomu právě 85 let, kdy byla
v Brně dne 23. dubna 1923 založena jednotná
celostátní myslivecká organizace s výstižným
názvem Československá myslivecká jednota.
Ta postupně nahradila do té doby v podstatě
bezcílné, nejednotné a místní lovecké, kynologické a střelecké organizace. Tehdejší
myslivecká jednota si dala za cíl prosazování
celostátně jednotné myslivecké politiky v zájmu myslivecky řádně obhospodařovaných
chovů dostatečných počtů zvěře při současném zvyšování odborné kvalifikace všech
myslivců včetně zveřejňování a vysvětlování
mysliveckých zájmů před nemysliveckou veřejností.
Za časů 1. čs. republiky byly snahy iniciovat nový myslivecký zákon, což se ale
v tehdejší společenské situaci nepodařilo
prosadit, i když mrazy v zimě na přelomu let
1928/1929 byl příčinou vzniku tzv. „malého
honebního zákona“. Ten poprvé vyjmenoval
druhy zvěře a dělil zvěř na užitkovou a škodnou, srstnatou a pernatou. Členění zvěře na
užitkovou a škodnou bylo později kritizováno, i když mělo své opodstatnění, neboť za
škody způsobené tzv. škodnou zvěří nemuseli myslivci tyto škody hradit. To ostatně platí
u šelem a dravců dodnes.
Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře CIC vznikla na základě milánské
konference v roce 1926. Dalším krokem k založení této největší mezinárodní myslivecké
organizace, sdružující dnes více než 80 zemí
světa, byla schůzka mysliveckých představitelů čtyř zemí (Francie,Polska, Rumunska
a Československa) v roce 1928 v Nových
Zámcích, která položila základ k založení CIC v roce 1930 v Paříži. Naše země se
tak stala součástí světové rodiny myslivců
a v CIC jsme získali řadu mezinárodních
uznání. Navíc byla Českomoravská myslivecká jednota v roce 1996 přijata do Federace
mysliveckých svazů Evropské unie (FACE)
založené v roce 1977. Ta sdružuje v současnosti již myslivecké svazy v celé Evropě
a sleduje legislativní návrhy EU vztahující se
k myslivosti.
Mezinárodních organizací zabývajících
se myslivostí existuje ovšem více a i na jejich
práci se tou či onou formou podílíme, neboť
mezinárodní spolupráce je nutná i v myslivosti. Nejenže se v mezinárodním měřítku
nemáme za co stydět, ale máme dokonce
i některá světová prvenství, a to například
v mysliveckém vzdělávání, včetně práce
s mládeží a v dodržování myslivecké etiky
a mysliveckých tradic, v rozsahu a úrovni intenzivních chovů zvěře, v širší péči o některé
druhy zvěře v oblastech jejich chovů, v organizaci a úrovni okresních či oblastních cho-

vatelských přehlídek, v organizaci a úrovni
celostátních mysliveckých a kynologických
výstav, v celoplošných ozdravovacích akcích
zvěře včetně vakcinace lišek a v neposlední
řadě v akcích na ozdravování a zkvalitňování
životního prostředí zvěře.
Převzatý, tzv. „říšský“, zákon o myslivosti,
platný od roku 1941, znamenal řadu negativ.
Poválečné myslivecké zákony byly vždy poplatné době, v níž vznikaly, nicméně obvykle přebíraly pokrokové myšlenky ze zákonů
předcházejících a více či méně na ně navazovaly. V souladu se společenskými změnami
vznikl v roce 1962 nový zákon o myslivosti
č. 23, který na rozdíl od zákonů dřívějších
(třeba od posledního č. 225/1947 Sb.) odtrhl právo myslivosti (tvorbu a držení honiteb)
od vlastnictví pozemků a získali je uživatelé
pozemků, pokud měli minimální výměru 500
ha. Na základě tohoto zákona vznikla myslivecká sdružení namísto dřívějších lidových
mysliveckých společností a následně nahradil ČSMJ Československý myslivecký svaz
členící se na krajské a okresní myslivecké
svazy. Tento zákon vydržel až do roku 1992,
kdy se už pouze Český myslivecký svaz (po
odtržení Slovenského poľovníckeho zväzu
v roce 1969) aktivně účastnil při koncipování
a tvorbě jeho novely (270/1992 Sb.)
Od této doby působí na území města Příbora dvě myslivecká sdružení, a to
Myslivecké družení Příbor I. a Myslivecké
sdružení
PŘÍBOR-HÁJOV
(dřívější
Myslivecké družení Příbor II.).
Novela zákona z roku 1992 v podstatě
navrátila právo myslivosti opět vlastníkům
honebních pozemků, kteří na nich mohli vykonávat právo myslivosti buď sami anebo je
mohli pronajímat mysliveckým sdružením.
Tato novela sice ponechala minimální výměru honiteb 500 ha, ale byla z ní odstraněna
povinnost tvorby oblastí chovů zvěře. Zrušilo
se také mimo jiné povinné členství v ČMS
anebo jiné myslivecké organizaci, což bylo
zřejmě na škodu, neboť povinné členství v jakékoli myslivecké organizaci s celostátním
působením včetně navazujícího vydání či
nevydání loveckého lístku je předpokladem
dodržování a utužování nezbytné myslivecké
morálky. V roce 1992 byl název Český myslivecký svaz nahrazen názvem Českomoravská
myslivecká jednota (ČMMJ). Teprve v roce
2001 byl vydán nový myslivecký zákon číslo
449/2001 Sb., kterým se v současné době řídí
všichni naši myslivci.
Jedním z prvořadých úkolů našich mysliveckých sdružení je od samého prvopočátku
zvyšování odborného mysliveckého vzdělávání a jeho rozšiřování do řad nemyslivecké veřejnosti. Musím si však postesknout,
Měsíčník města příbor a 10

že v poslední době se čte méně něž dříve
a náš volný čas stále více zaplňuje televize
či rozhlas, jejichž redaktoři si ale mnohdy ulehčují práci tím, že popisují problémy
pouze jednostranně a často v neprospěch
myslivců. Přitom i u nás začíná žít větší část
obyvatelstva ve městech, v nichž konzumují
masovými médii předkládaná rádoby přírodoochranářská témata, která mnohdy nesouvisejí s přírodními životními koloběhy a rozmanitostmi přírody. Myslivost a postavení
myslivců běžně chápou zejména lidé žijící na
venkově, v bezprostředním kontaktu s přírodou. Chceme-li postupně a časem zvrátit někdy extrémní názory na obecně prospěšnou
činnost myslivců, musíme začít informovat
o naší práci především mládež. Ta může již
od 15 let věku absolvovat myslivecké kurzy
a po složení zkoušek získat lovecký lístek
Adepti v kurzech ale zejména získávají objektivní informace o tom, co myslivci chtějí
a dělají. V mnoha mysliveckých sdruženích
existují kroužky mladých přátel myslivosti,
pro něž jsou každoročně pořádány soutěže
„O zlatou srnčí trofej“.
Další z oblasti činnosti myslivců je oblast kynologie pečující o kvalitu a výkonnost
loveckých psů. Ve spolupráci s okresními
mysliveckými spolky jsou každoročně pořádány zkoušky lovecké upotřebitelnosti
psů různých loveckých plemen. Nejbližším
termínem konání zkoušek loveckých psů je
den 10.5.2008, kdy naše myslivecké sdružení
Příbor-Hájov pořádá zkoušky loveckých psů
na Hájově.
Většinu mysliveckých aktivit si ovšem
hradí myslivci sami nemluvě již o finančních
aktivitách a náročnosti myslivecké činnosti
v rámci jednotlivých honiteb (výsadba a udržování lesních porostů, výstavba a údržba
mysliveckých krmných zařízení apod.).
Naše Myslivecké sdružení PŘÍBORHÁJOV v roce 2008 u příležitosti oslav 85
let myslivecké organizace uskutečnilo a dále
uspořádá tyto akce: 1.3.2008 Myslivecký ples
na Hájově; 15.3.2008 slavnostní výroční členská schůze; 10.5.2008 zkoušky loveckých psů
na Hájově; 14.6.2008 branný závod pro děti
z Hájova; 28.6.2008 myslivecký letní večer na
koupališti v Příboře; 25.10.2008 hlavní oslavy 85 let myslivosti v prostorách Katolické
domu v Příboře za účasti rytířů Řádu sv.
Huberta a v měsíci listopadu a prosinci hony
na drobnou zvěř.
Do dalších let, doufám že úspěšné činnosti, přeji našim myslivcům a celé myslivosti tradiční „Myslivosti zdar“.
JUDr. František BERGER
předseda Mysliveckého sdružení
PŘÍBOR-HÁJOV

KÿT PĢíbor poĢádá ve dnech 13 - 17. srpna 2008 autobusový zájezd

ŠUMAVA – LIPNO
Odjezd: stĢeda 13. srpna PĢíbor „Sokolovna“ – 5:00 h
Návrat: nedĒle 17. srpna PĢíbor „Sokolovna“ – do 22:00 h

Cena: Ālenové - dospĒlí 3 100,- KĀ / dĒti 2 900,- KĀ
neĀlenové - dospĒlí 3 200,- KĀ / dĒti 3 000,- KĀ
V cenĒ je zahrnuto: jízdné, polopenze, ubytování ve ĀtyĢlĪžkových chatkách
se sociálním zaĢízením v chatové osadĒ Helios Lipno n. V.
Program:

1. den – PĢíbor - Brno - TĢebíĀ (prohlídka) – TĢeboĜ - ÿ. BudĒjovice - Lipno do 18:00 h
2. den – Stožec - Nové údolí (vlak) – TĢístoliĀník – Trojmezí – Plechý - Plešné jezero - Nová Pec - 28 km
- trasy okolo Stožce 17 a 8 km
3. den – volný den – koupání nebo individuální turistika
4. den – Vyšší Brod – prohlídka kláštera - Rožmberk n. Vltavou – prohlídka - pĒší trasy na Lipno (20, 15, 8 km)
5. den – ÿeský Krumlov – Zlatá Koruna – návrat domĪ do 22:00 h
Informace a pĢihlášky: Vladimír Plandor, tel. 556 724 001, mob. 737 746 651, e-mail: plandorova@email.cz

Zálohu ve výši 1 500,- KĀ zaplaĨte do 10. kvĒtna 2008 na adresu: Pol. vĒzĜĪ 3, PġÍBOR

MISTROVSTVÍ ČR V BASKETBALE STARŠÍCH MINIŽAČEK
PŘÍBOR 08.05. – 11.05.2008

Basketbalový klub Příbor se stal na základě rozhodnutí výboru České basketbalové federace pořadatelem
mistrovství ČR v kategorii starších minižaček (ročník narození 1995 a mladší),
které se uskuteční v Příboře ve dnech 8.5. až 11.5.2008.
Na mistrovství bude bojovat o titul šest nejlepších družstev z České republiky
a celkem na něm bude startovat cca 100 sportovců.
Přijďte i vy povzbudit účastnice mistrovství ČR a nasát atmosféru při jednotlivých utkáních.
Více informací o přípravě mistrovství ČR, činnosti a výsledcích družstev
Basketbalového klubu Příbor naleznete na adrese www.bkpribor.cz.
V době uzávěrky článku nejsou známi jednotliví účastníci, ani přesný rozpis utkání.
Tyto informace budou distribuovány do vašich domácností po ukončení kvalifikace na MČR
jenž proběhla 26.- 27.04.2008.
za BK Příbor Bednarski M.
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Nově založená
Iniciativa Obchvat
Frýdku-Místku bojuje
za zahájení stavby!
V Ostravě dne 21. dubna 2008 – V pátek
18. dubna byla založena „Iniciativa Obchvat
Frýdku-Místku“, která chce okamžitě zahájit
intenzivní jednání a spolupráci se všemi orgány a institucemi, které stavbu Obchvat FrýdkuMístku připravují, respektive její přípravě brání,
a to s jediným cílem - co nejrychleji začít stavět!
Podnětem k založení této iniciativy byly zejména
obavy občanů včetně podnikatelů, že neřešení tohoto problému povede k velkému zhoršení kvality
života ve městě a k podstatnému ztížení realizace
jakýchkoliv lidských činností včetně podnikání.
Dne 26.3.2008 totiž uplynul1o 12 let ode dne,
kdy po diskuzi a jednání, trvající cca 5 let, byl
schválen územní plán města Frýdku-Místku, do
nějž byl zapracován silniční obchvat města v tzv.
„jižní“ variantě. Od té doby, v souladu s předpoklady vývoje a nárůstu dopravy, dosáhlo zatížení průtahu městem intenzity 40.000 vozových
jednotek za 24 hod.! Koncem roku 2008 bude
navíc zahájena výroba v automobilce Hyundai
v Nošovicích, přičemž práce na železničním napojení nepokračují a celé zásobování i expedice
výroby (min. 1000 ks osobních vozidel denně)
dále zatíží silniční sít‘…
A přestože výstavba obchvatu R 48 FrýdkuMístku je součástí všech plánů a záměrů jak státu (Státní fond dopravní infrastruktury, Usnesení
vlády č.550), tak Moravskoslezského kraje (akční
plán, strategie rozvoje podnikání, revitalizace
hospodářství, hlavní strategické cíle) a v posledních materiálech je dokonce označena jako
„Superpriorita č. 1“, příprava stavby nepokračuje a její výstavba je v nedohlednu.
Zakládajícími členy iniciativy jsou senátor
František Kopecký, poslanec Karel Sehoř a viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje Pavel Vítek. Svoji účast na ustavující schůzi Iniciativy Obchvat Frýdku- Místku, která se
uskuteční v nejbližších dnech, potvrdili zástupci
Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské
komory, někteří místní podnikatelé a rovněž zástupci potencionálních dodavatelů projekčních
a stavebních prací souvisejících s touto stavbou.

POHLED DO SVĚTA SNŮ

„Žijeme ve dvou světech –

ve světě bdění s jeho vědními zákonitostmi,
logikou a sociálním chováním a v prchavém světě snění, stále se tajemně skrývajícím za závojem
spánku. Ve snovém světě jsou běžné fantastické
události, představy a proměny. Často jsou provázeny hlubšími emocemi a působivějšími vizuálními vjemy, než nám může nabídnout svět bdění.
Většina světových kultur v historii věřila, že sny
pocházejí z vnějšího zdroje, že jsou návštěvami
bohů….“ – konstatuje David Fontana ve své knize
„Tajemný jazyk snů“.
Moderní výzkum snů zahájil náš rodák
Sigmund Freud /1856 – 1939/ na půdě odkazu
psychologicky orientovaných filosofů 19. století
jako byli J.Gottlieb Fichte /1762 - 1814/ nebo J.
Friedrich Herbart /1776 – 1841/. Ve svém stěžejním díle „VÝKLAD SNŮ“ umístil Freud sny
do oblasti nevědomí, kde se skrývají naše pudy
a touhy. Ve spánku, kdy opadne strážní a kontrolní funkce našeho vědomého JÁ se tyto naše
touhy, přání, obavy, strachy dostávají na povrch
prostřednictvím snů a je na nás a popřípadě na
našem psychoanalytikovi, jak budeme tyto „posly
z našeho nevědomí“ interpretovat….

Proč „Můj sen“ a Freud?

Názvem stěžejního Freudova díla – Výkladem
snů, jsem se nechala inspirovat při nesmělém
startu výtvarné soutěže MŮJ SEN, která si již léta
klade za cíl v prvé řadě propagaci našeho význačného rodáka. Mimoto uzávěrka soutěže – která
je stanovena každoročně na 6. května nám každé
jaro připomíná den Freudova narození v našem
Příboru. Z městské a okresní soutěže se zrodila
postupně získáváním organizačních zkušeností
a za vydatné pomoci pedagogů i města Příbora
soutěž mezinárodního rozměru…. A  ani se nechce věřit tomu, že děti, které při zrodu soutěže
kreslily své sny jako prvňáčkové, budou letos
odcházet ke studiu na vysoké školy…. Je to tak
– letos nás čeká již 12. ročník tohoto zajímavého a propagačně účinného projektu. Podvanácté
budeme moci obdivovat bohatou obrazotvornost
a malířskou dovednost dětí a mládeže z různých
koutů zeměkoule.

„Předpokládáme úzkou součinnost jak
se státními orgány z oblasti přípravy stavby
(Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic),
tak se zástupci občanských iniciativ (Beskydčan,
Sdružení mezi mosty atd.). Rádi bychom také využili zkušenosti z práce těch sdružení, které napomohly obdobným stavbám např. D47, 1/11 nebo
D3,“ říká Ing. Pavel Vítek, viceprezident Sdružení
pro rozvoj Moravskoslezského kraje.
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Pokud máte doma zajímavý snový obrázek
a patříte do kategorie 3 až 26 let, neváhejte a pojďte soutěžit s námi. Výtvarné práce nemusí zasílat
pouze škola – je možné se soutěže zúčastnit i zcela individuálně. /Práce lze předat na MIC Příbor,
nebo poslat na adresu: Marie Šupová, Sládkova
1447, 742 58 Příbor, Czech Republic/. Jestliže patříte již mimo tuto věkovou hranici – nezoufejte
si… Přineste si sebou na letošní vyhodnocení vítězů „Mého snu“ zajímavý citát o snech a můžete se s námi zúčastnit „PŘEHLÍDKY SNOVÝCH
CITÁTŮ“
Poslední květnové sobotní odpoledne – 31. 5.
2008 se opět sejdou milovníci výtvarného umění, cimbálové muziky a písniček našeho kraje
k příjemnému posezení na příborském náměstí,
aby se v rámci FREUDOVA FOLKLORNÍHO
FESTIVALU /FFF/ zúčastnili slavnostního vyhodnocení vítězů 12. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže MŮJ SEN 2008. V programu vystoupí tradičně špičkový dětský folklorní soubor
Ostravička z Frýdku Místku, nově se vám představí muzikanti ostravské dětské kapely Kovaliček
s tanečníky z Kozlovic pod vedením Zdeňka Tofla
a premiéru zde budou mít za doprovodu cimbálu
i talentovaní zpěváčci z Příbora. Jako prémie programu se připravuje píseň ze Sušilovy sbírky písní
- „V Přiboře na dvoře u sedlaka“ ve zcela novém
a zcela unikátním „převleku“. V jakém? To bude
překvapením tohoto FFF!!!
Letošní „půlkulatý“ 5. ročník Freudova folklorního festivalu zahájí náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje – paní PhDr. Jaroslava
Wenigerová, která tomuto projektu velmi fandí cituji:
„Spojit osobnost Sigmunda Freuda s výtvarným uměním dětí, jejich práce vystavit na příborském náměstí a pokochat se tanečním uměním
Ostravičky, to je skvělý nápad. Opravdu báječný!
Srdečně zvu vás i vaše přátele
Mgr. Marie Šupová
Autorka a koordinátorka projektu

Z jednání rady a zastupitelstva města

30. schůze RM v mimořádném termínu dne 19. 3. mimo
jiné projednala:
-	Předala Mgr. Jitce Šmídové, bytem Příbor,
U Tatry 1483 osvědčení o tom, že se dne 11.března 2008 stala členkou ZM Příbora.
-	Rozhodla doporučit ZM ke schválení druhou
změnu rozpočtu města Příbora na rok 2008

31. schůze RM ze dne
- Uložila jednat ve věci technických záležitostí
řešení na Masarykové ulici (chodník, dopravní
značení apod.) s odbory MÚ
- Vzala na vědomí kontrolu zápisů z jednání komisí:
- pro občanské záležitosti ze dne 17.3.2008
- pro městskou památkovou rezervaci ze dne
13.3.2008
- CR, sportu a mládeže ze dne 10.3.2008
-	Předala panu Radku Jurečkovi, bytem Příbor,
Hájov 99, osvědčení o tom, že se dne 21.3.2008stal
členem ZM Příbor
- Doporučila ZM odložit rozhodnutí ve věci nabídky na převod zřizovatelské funkce Domova
Příbor, příspěvkové organizace, Masarykova čp.
542, Příbor na město Příbor po vyjasnění financování roku 2010
-	Schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Příbor a Mateřskou školou Hájov, s.r.o. na
poskytnutí peněžitého daru ve výši 17 000 Kč
na náklady spojené s dopravou stravy pro děti
z Příbora ve školním roce 2007/2008
- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města Příbora prodat nemovitost - pozemek parc.č.
2922/1 ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú.
i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku,
formou výběrového řízení, za stanovených podmínek. Žádost o odprodej lze podat v uzavřené
obálce s označením obálky “Prodej pozemku část
parc.č. 2922/1, k.ú. i obec Příbor” na Městský
úřad v Příboře do 30. 6. 2008
- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města Příbora prodat nemovitost - pozemek parc.č.
2222/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.
i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku,
formou výběrového řízení, za stanovených podmínek
- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbora prodat část nemovitosti - pozemek parc.č. 283/1 ostatní plocha, manipulační
plocha, k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor,
v rozsahu dle situačního snímku č. l, formou
výběrového řízení, za stanovených podmínek.
Žádost o odprodej v uzavřené obálce s označením obálky “Prodej pozemku část parc.č. 283/1,
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor” lze podat
na Městský úřad v Příboře do 30. 4. 2008.
- Vzala na vědomí žádost Diakonie ČCE – středisko v Příboře o ukončení smlouvy o poskytování služby sociální prevence – azylového domu
uzavřené dne 31. října 2007 mezi městem Příbor
a Diakonií ČCE – středisko v Příboře
-	Rozhodla vyčlenit 3 byty o velikosti 0+1 a 3 byty
o velikosti 1+2 v domě čp. 245 na ul. Jičínská
v Příboře jako byty určené k řešení tíživých bytových a sociálních situací občanů s trvalým pobytem na území města Příbor a pověřila odbor
sociálních věcí k poskytování dočasného bydlení
žadatelům s účinností ode dne 16. dubna 2008,
a to na dobu určitou
-	Pověřila Správu majetku města Příbor s. r. o.
technickou správou budovy čp. 245 na ul. Jičínská

v Příboře včetně uzavírání smluv o poskytnutí dočasného bydlení a výběru úhrad za nájem
a služby v souladu s komisionářskou smlouvou
uzavřenou mezi městem Příbor a Správou majetku města Příbor s. r. o. od 16. dubna 2008
-	Schválila první změnu závazných ukazatelů hospodaření Technických služeb města Příbora pro
rok 2008
-	Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce chodníku na ul. Šmeralově“
-	Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Úprava
komunikace u parkoviště na ul. Fučíkově
v Příboře“
-	Stanovila po projednání zhotovitelem akce
„Pasport komunikací a dopravního značení
v Příboře“ firmu UDIMO, spol.s r.o. se sídlem
Sokolská třída 1204/8 , 702 00 Ostrava
- Uložila vyhlásit v souladu se Směrnicí Rady města Příbora č.1/2007 k zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení
stavby „Rekonstrukce Nerudovy ulice“
-	Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytovatele
bankovního úvěru ve výši 10 500 000,- Kč
- Uložila předložit rozbor a návrh řešení pohledávek, které vznikly v době činnosti příspěvkové
organizace DS Příbor
- Uložila uzavřít smlouvu na zpracování žádosti
o dataci z Operačního programu Životní prostředí na akci „Odkanalizování ulic Hukvaldská
a Myslbekova“ s firmou Regionální poradenská
agentura, Brno
-	Stanovila po projednání zhotovitelem akce
„Stavební úpravy sociálních zařízení na koupališti v Příboře“ firmu LUKY INSTALATÉRSTVÍ,
Sládkova 1531, 742 58 Příbor

32. schůze RM v mimořádném termínu dne 14. 4 2008
-	Schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o provozování vodního díla “Odkanalizování
ulic Hukvaldská a Myslbekova v Příboře“ mezi
stavebníkem - městem Příbor a budoucím provozovatelem - SmVaK Ostrava a.s., 28.října 169,
709 45 Ostrava
-	Schválila Smlouvu o dílo mezi městem Příbor
a fy Jindřich Lukeš – LUKY, na akci „Stavební
úpravy sociálních zařízení na koupališti“ podle
předloženého návrhu
Na 14. zasedání ZM v mimořádném termínu dne 3. 4.
2008, ZM projednalo mj. tyto záležitosti:
Ne movitá kulturní pa má tka
Fa rní koste l Na roze ní Pa nny Ma rie , č.p. 1
podíl mě sta 20%
dotace z programu regenerace MPR 70%
Podíl vlastníka 10%
Ohra dní ze ď, pa rc. č. 2
podíl mě sta 50 %
dotace z programu regenerace MPR 50%
Mě šťa nský dům č.p. 13 pa rc. č. 1453
podíl mě sta 10%
dotace z programu regenerace MPR 50%
Podíl vlastníka 40%
Mě šťa nský dům č.p. 22 pa rc. č. 1452
podíl mě ta 10%
dotace z programu regenerace MPR 50%
Podíl vlastníka 40%
Mě šťa nský dům č.p. 31 pa rc.č. 1465
podíl mě sta 10%
dotace z programu regenerace MPR 50%
Podíl vlastníka 40%
Mě šťa nský dům č.p. 36 pa rc. č. 1451
podíl mě sta 10%
dotace z programu regenerace MPR 50%
Podíl vlastníka 40%
Objem prací na objektech celkem
Z toho:
podíl mě sta
Z toho:
dotace MK
Z toho:
podíl jiných vlastníků
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-	Ověřilo podle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), platnost volby
člena zastupitelstva města Příbor pana Radka
Jurečky s platností od 21. března 2008
-	Schválilo druhou změnu rozpočtu města Příbora
na rok 2008 podle předloženého návrhu
-	Souhlasilo s přesunem částky 175 tis. Kč z § 2219
– Záležitosti pozemních komunikací, položka
zpracování pasportu místních komunikací a dopravního značení na § 3429 – Zájmová činnost,
položka stavební úpravy koupaliště (část sociálního zařízení)
-	Rozhodlo přidělit příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 v rozsahu dle
tabulky
- Deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou
hromadu společnosti Asompo, a. s., se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826, konanou dne 6. 6. 2008, v níž má obec
majetkovou účast, pana Ing. Bohuslava Majera,
dat. nar. 18.01.1955, bytem Příbor, Myslbekova
1070 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné
hromadě jménem a v zastoupení města Příbora
jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby
hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak
jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy
a protinávrhy a vykonával na valné hromadě bez
omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze
stanov a ze zákona
Na 15. zasedání ZM dne 17. 4. 2008, ZM projednalo mj.
tyto záležitosti:
- Uložilo zpracovat „Organizační řád města
Příbora“
- Uložilo zpracovat „Kontrolní řád města Příbora“
-	Rozhodlo odložit rozhodnutí ve věci nabídky
na převod zřizovatelské funkce Domova Příbor,
příspěvková organizace, Masarykova čp. 542,
Příbor na město Příbor po vyjasnění financování
roku 2010
-	Schválilo Závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2007
- Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek
města a jeho organizací k 31.12.2007
- Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora
za rok 2007.
- Vzalo na vědomí „Závěrečný zápis dobrovolného svazku obcí“ Sdružení obecních televizí,
Frýdecká 853, Vratimov za rok 2007
- Vzalo na vědomí informace o vyhodnocení dotazníkového šetření zastupitelů, jako součást plnění akčního plánu MÚ aplikaci modelu CAF

Ná kla dy
607

Druh pra cí
Restaurování severního a jižního
portálu + obnova schodiště

122
424
61
234 Oprava pilírů brány, restaurování bran
117
117
87 Restaurování oken od ulice Jičínská
9
43
35
84 Repliky oken
8
42
34
Repliky oken a restaurování vrat z
144
náměstí
14
72
58
104 Výměna dřevěných dvoudílných oken
10
52
42
1258
280
750
230

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 květen
Pravidelné akce
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ

SHOW 2008. Výstava soutěžních modelů, prodej modelářských modelů, pomůcek, materiálů,
doprovodné zábavné akce. Akce pro veřejnost
Informace: L. Nenutilová

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

16. 5. / pátek / 21:30 / sraz před restaurací
U Čechů. Pozorování oblohy dalekohledem pro
veřejnost. Pozorování se koná jen za příznivého počasí! Vstupné: 10 Kč. Akce pro veřejnost.
Informace: tel. 737 311 810

OKRESNÍ KOLO CHOVATELSKÉ
DOVEDNOSTI MLADÝCH 2008

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

Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
2.5. / pátek / 15:00 – 19:00 / LUNA
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata a hedvábné obrázky). Do 25.4. je možno
zajistit materiál (šátek, šála, kravata). Přijímáme
telefonické objednávky. Vstupné: 100 Kč (barvy
a kontury). Počet míst omezen. Akce pro veřejnost.Informace: K. Bukovjanová

MORAVSKÝ KNIPL A ŠRAPNEL 2008

3. – 4.5. / sobota - neděle / KD Kopřivnice/
Veřejná mezinárodní soutěž v plastikovém
modelářství v rámci MODEL BESKYD KIT

16. – 17.5. / pátek - sobota / LUNA
Akce pro členy chovatelských kroužků.
Informace: J. Lupíková

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

21.5. / středa / 13:45 / tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 8. tříd.
Informace: J. Lupíková

KADEŘNICKÁ PORADNA

22.5. / čtvrtek / 13:00 / 20 Kč / LUNA
Kadeřnická poradna s kadeřnicí A. Luknárovou.
Akce pro děvčata 9. tříd. Informace: J. Lupíková

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

30. 5. / pátek / 21:30 / sraz před restaurací
U Čechů. Pozorování oblohy dalekohledem pro
veřejnost. Pozorování se koná jen za příznivého počasí! Vstupné: 10 Kč. Akce pro veřejnost.
Informace: tel. 737 311 810

ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ

31.5. / sobota / 8:00/ LUNA
Odjezd v 8:00 hodin od Luny Příbor
Akce pro děti, rodiny v rámci svátku Dne dětí.
Cena: děti do 10 let zdarma, od 10 – 15 let 50 Kč,
dospělí 150 Kč. Vstupné si platí každý sám.
Sponzorem zájezdu je Věra Kovaříková. Přihlásit
se můžete i telefonicky do 28.5.
Informace: J. Lupíková

Připravujeme

SVATOJÁNEK 2008
21.6. / sobota / 17:00 / Mexický splav
Pohádková hra pro všechny.Akce pro veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová

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, zajiš-

Natáčení videa

svatby, životní jubilea a.j.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,

Mořkov.
Tel: 728 362 757

ťuje: 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
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

Koupím dům v Příboře
nebo v blízkém okolí,

případně parcelu.
Tel: 776 246 236
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MĒO KDU ÿSL PĢíbor

srdeĀnĒ zve na oslavu

DNE MATEK
sobota 17. kvĒtna 2008
od 16:00 h

velký sál Katolického domu v PĢíboĢe.
V programu vystoupí dĒti
ĀlenĪ a pĢíznivcĪ KDU ÿSL
a dĒti MŠ Švermova.

Vstupné dobrovolné.

K hojné úĀasti zvou poĢadatelé.
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Jak jsme malovali jaro.

Jaro je ročním obdobím, které milují všechny děti. Sluníčko začíná ztrácet
zimní zoubky a motivuje ke hrám, příroda se chlubí nejrozmanitějšími barvami kytiček, mláďata skotačí ve voňavé trávě.
A my si všechnu tu krásu vychutnáváme
v okolí naší nové školičky, kterou obklopují lesy, louky a kopcovitá pole, vlastně úplně poprvé.
Pro děti, zvlášť pro ty mladší, je ještě
dosti obtížné vyjádřit své pocity slovy.
Proto jsme se společně dohodli, že si
„jaro“ namalujeme na trička. Nakoupili
jsme barvičky, poprosili maminky a táty
o pomoc a tak vznikla naše další společná akce s rodiči.
Všichni se pustili do práce s nadšením
a velkou fantazií.
Postupně se začaly objevovat výsledky týmové práce – nádherné obrázky
s motivy jara.
Děti byly na svá originální dílka tak pyšné, že se ještě v ten podvečer do triček
oblékly, navzájem se „okukovaly“. A jak
přišly děti ustrojené do školičky další
den ? Na to se podívejte sami na přiložených fotografiích nebo na stránkách
naší MŠ (www.moje-skolka.cz).
Iveta Šrubařová, MŠ Hájov s.r.o
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