Měsíčník
města Příbora
červenec 2008

Další obnovení tradice

- Svatojánský večer Slavnost letního slunovratu znamená uctění Slunce a vítání léta – jednoho z nejkrásnějších ročních období, plného radosti, naděje a plodnosti. Původně se jedná o pohanský svátek, ke kterému
se pojí i svatojánské slavnosti (svatojánský večer a svatojánská noc), spojené se svátkem narození
sv. Jana Křtitele, u nás řečeno Jana Metláře. (24. června).
Určité magické rituály již upadly v zapomnění, ale určitě mnozí z nás dodnes cítí to tajemné mrazení, které svatojánská noc vyvolává. Kdo z nás může stoprocentně říct, že nevěří na zázraky? O svatojánské noci prý oplývají zvláštní silou květiny, stromy i voda, prý také ožívají tajemné síly Země. Na
loukách provádějí své divoké reje lesní panny a svým kouzelným tancem a zpěvem lákají mládence.
Kdo se nechá svést a připojí se k nim, toho víly utancují a roztrhají pak na kusy.
První akci tohoto svatojánského večera uspořádala LUNA, středisko volného času v 17 hodin
pro děti a veřejnost. Kdo se vydal hledat Svatojánka a jeho poklad, ten se žádného katastrofického
scénáře rozhodně bát nemusel. Naopak. Po lesní stezce od Mexického splavu směrem k Orinoku
mohl potkat na pěti stanovištích hezká a milá Druidova stvoření. Plněním různých magických úkolů se víc přibližoval k cíli a ze Svatojánkova pokladu se na každého dostalo. Pro všechny „hledače“
bylo pak taky připraveno opékání špekáčků.
Další částí večera bylo zapalování svatojánských ohňů. Lidé věřili, že pálením ohňů pomohou
slunci získat jeho sílu, kterou od 21. června začne ztrácet. Věřili, že svým teplem a světlem mají
svatojánské ohně moc ochraňovat je od všeho zlého.
Tato tradice se u nás v Příboře obnovila opět po více jak třiceti letech. Uspořádali jí Příborští nadšenci, s iniciátorem panem Mořicem Jurečkou, společně s městem Příbor, odborem kultury a cestovního ruchu. Sešli jsme se v parku nábřeží RA a na obou březích řeky Lubiny již byly připraveny vatry.
Dříve, než se oficiálně zapálily Svatojánské ohně, měly možnost si vyzkoušet přehodit řeku nehořícími košťaty především děti. Na toto obnovení tradice se přišel podívat nečekaně velký počet Příboráků
všech věkových kategorií. Od malých dětí, kteří svatojánské ohně viděly prvně, až po řady pamětníků,
kteří vzpomínali na staré časy. Po setmění ve 21 hodin jsme se konečně dočkali vzplanutí svatojánských ohňů a následného přehazování hořících metel přes řeku Lubinu dospělými borci. Zajištěné občerstvení i hudba k poslechu a tanci ještě více přispělo k pohodě tohoto večera.
Při zpětném ohlédnutí ve mně dřímá skvělý pocit, jak se tento svatojánský večer vydařil i díky
vám všem, kteří jste se v tak obrovském počtu přišli na obnovení této další tradice podívat!
Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Cena: 5, - Kč

Sociální a Finanční poradna ve spolupráci
s krajskou radou Svazu důchodců informuje
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů
TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2
na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10 - 20%)
na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10 - 20%)
na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli,zákonné a havarijní
poj.aut,pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven.

Neplaťte víc, než je potřeba!
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany
Bližší informace:
Kontaktní místo: Dům Odborových služeb, Českobratrská 18, Ostrava
Úřední den: každý čtvrtek 9:00 – 12:00 h
Tel.: 596 111 023, 605 082 265

PODċKOVÁNÍ DÁRCI KRVE
Fakultní nemocnice Ostrava, krevní centrum, zaslala na MČstský úĜad dČkovný
dopis s oznámením, že náš obþan

pan JiĜí ŠAJTAR
obdržel Zlatý kĜíž II. stupnČ za 120 bezplatných odbČrĤ krve a plazmy. Za
ochotu darovat krev pro záchranu životĤ se pĜipojujeme s podČkováním a panu
Šajtarovi pĜejeme hodnČ zdraví a úspČchĤ v osobním životČ.
Za komisi pro obþanské záležitosti
L. Tošenovjanová
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Představujeme vám…

Stanisl av Pustějovský
Věk: 		

51

Stav: 		

ženatý

Povolání: 		

technik

Koníčky: 		

sport, hudba, rybaření, četba

V Příboře žije:

od narození

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?

9. Co se vám ve městě nelíbí?

2. Vaše nejoblíbenější činnost?

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?

Fotbal a zase fotbal.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?

Všechny knihy od Roberta Ludluma, české filmy, country, Hammerfall.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?

Myslím si, že by se střední generace mohla víc
zapojit do práce s mládeží.

Zajímavé zážitky jsou pro mne vždy, když příborští fotbalisté hrají zápas doma.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?

Že i přes moje časově náročné koníčky se
mnou manželka vydržela – aspoň dosud.

Dobře placeným fotbalistou.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?

Holandský fotbalista Johan Neeskens.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?

Úzký výběr a dostupnost středních škol.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?

	Narodil jsem se tady, žiji tady a žijí tady všichni mí příbuzní a kamarádi.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

	Starý hřbitov – časté místo našich procházek
(s manželkou)

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
	Ne

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

	No tím dobře placeným fotbalistou.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?

	Přeji všem čtenářům usmívejte se, mějte dobrou náladu, protože na světě je krásně.
Děkuji vám za rozhovor Nikola Horňáková,
referent odboru KCR

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. července
Jan Schönweitz
Věra Fojtů
Jiří Hrubý
Antonín Čevela
Václav Novák
Viktor Jeřábek
Zdeňka Lankočí
Marie Hončová
Marie Boháčová
Anna Celá
Leoš Bílský
Marta Sklenovská

Knižní novinky zakoupené
v měsíci červnu
Cecelia Ahernová – Cesta ze ztracena

Dosažené vzdělání: maturita SPŠ Kopřivnice

	Radost ze života.

Městská knihovna

Ing. Miroslav Endrle, CSc
Miloš Velička
Marie Galiová
Cyril Gardlo
Karel Adamec
Anna Geryková
Jana Konečná
Anna Bajerová
Božena Holadová
Jiřina Krištofová
Milada Hnitková
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Spisovatelka vypráví neuvěřitelný příběh
Sandy Shorttové, která celý život hledala ve službách policie pohřešované, ale nakonec zmizela
sama. Je to dojemný, laskavý a moudrý román
o vůli a naději.
Vlastimil Vondruška – Krev na lopuchu

Výbor povídek obsahuje dva tucty příběhů
s detektivními zápletkami, které se odehrávají
v dobách od středověku až po 18. stol. Povídky
nás zavedou do prostředí hradů, vesnic i měst,
dokonale zachycují dobovou atmosféru a nabídnou nečekaná rozuzlení.
Orhan Pamuk - Jmenuji se červená

Děj románu se odehrává v Istambulu v roce
1591 a zavádí nás do prostředí osmanských
dvorních iluminátorů, které pověřil sultán zhotovením knihy, jež by po vzoru evropských malířů zachycovala celý svět. Autor líčí střetávání
Východu a Západu, oživuje a přibližuje nám
každodenní život osmanské společnosti 16. století.
Carolly Ericsson - Tajný život císařovny
Josef íny

Stárnoucí a nemocná císařovna Josef ína,
bývalá manželka Napoleona Bonaparta si krátí
dlouhou chvíli vzpomínkami na svůj neobyčejný
život plný událostí a nečekaných zvratů. Autorka
líčí Josef ínin život jako příběh plný nesnází
a ambicí, houževnaté touhy po přežití a popisuje
ji jako silnou a samostatnou osobnost.
Toulavá kamera 6

Kolektiv autorů nám i tentokrát nabízí pestrou paletu tipů na výlet včetně pohledů na méně
známá místa naší země, která mnohdy nenajdete v žádných průvodcích.

Provozní doba
o prá zdninách:
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 – 15:00
Úterý:		 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Středa:		 zavřeno
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Pátek:		 8:00 – 12:00
Oddělení pro děti
Úterý:		 13:00 – 17:00

Titul mistryň republiky je opět v Příboře
Tak jako vloni i v letošním roce
proběhl turnaj žáků a žákyň 6. a 7. tříd
v basketbale – Nestlé basket cup. V počtu 300 přihlášených škol z celé republiky se ani letos naše děvčata neztratila
a bez jediné prohry prošla celým kláním
a probojovala se tak až do republikového finále konaného 28. 5. – 30. 5. 2008
v Jindřichově Hradci. Ani zde nenechala
nikoho na pochybách a zcela přesvědčivě vyhrála všechny zápasy a obhájila tak
loňský titul. Jsme tedy opět MISTRYNĚ
REPUBLIKY.
Děvčatům ve složení: 6. ročník –
Nikola Bilíková, Petra Jílková, Eliška
Monsportová, Kristýna Štixová a Hana
Veselá a ze 7. ročníku – Karolína
Busková, Nikola Krestová, Lucie
Machetanzová a Petra Večeřová, děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme
jim mnoho dalších, nejen sportovních,
úspěchů.
Lucie Machetanzová byla vyhlášena
nejlepší hráčkou celého turnaje.
Mgr. Libuše Zahálková
ZŠ Npor. Loma Příbor

Informace pro občany města
o novinkách ve sběrném
dvoře TS města Příbora

V měsíci květnu 2008 byly umístěny ve sběrném dvoře Technických služeb města Příbora dva koše určené k odkládání malých elektrických spotřebičů (např. varné konvice, žehličky, fény, holící strojky, kuchyňské roboty apod.)
Zajišťování zpětného odběru vyřazených elektrozařízení (EEZ)
provádí v rámci celé České republiky firmy: Elektrowin a.s., ASEKOL
s.r.o. a Ekolamp s.r.o.
Provozní doba sběrného dvoru:
pondělí od 8.oo do 11.oo hodin a od 12.oo do 16.3o hodin
čtvrtek od 8.oo do 11.oo hodin a od 12.oo do 16.3o hodin
sobota od 8.oo do 12.oo hodin
Upozorňujeme občany, že v jiných dnech, než je uvedena provozní doba
sběrného dvora, odpady nepřijímáme. Připomínáme, že papír se vykupuje
pouze v pondělí, a to v minimálním množství 10 kg při jednom odběru.
V případě dalších informací týkajících se odpadů a služeb s tím spojených
volejte na tel.číslo: 556 725 046 nebo 737 245 986

PODĚKOVÁNÍ.
Jménem dětí z MŠ Skotnice děkujeme
p. Malouškovi – strážníku Městské policie v Příboře,
za velmi poučnou, srozumitelně a poutavě
podanou besedu pro děti, která proběhla dne
28. 5. 2008 na naší MŠ. Beseda byla doplněna
o praktické ukázky střelby z pistole
a seznámení s policejním autem, pro děti zážitek
neobyčejně atraktivní.
Také děkujeme za sadu dopravních značek
a spoustu dárečků pro děti, mimo jiné magnetické
reflexní pásky a dětské bezpečnostní vesty,
které byly ihned využity při školním výletě
následující den a nadále jsou u dětí velmi oblíbeny.
Těšíme se na další spolupráci
S pozdravem děti a učitelky z MŠ Skotnice
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den dětí hájov

Spolu s Ligou žen Hájov se Myslivecké sdružení PŘÍBOR-HÁJOV podílelo dne 14.6.2008 na uspořádání, zajištění a průběhu
dětského dne pro děti z Hájova spojeného s branným závodem. Za slunečného dne si děti zasoutěžily ve dvou věkových kategoriích. Ty nejmenší doprovázeli jejich rodiče. Celkem se akce zúčastnilo 42 dětí a 63 dospělých.
V prostoru před obecním domem a restaurací bylo pro děti připraveno celkem 13 soutěžních disciplín včetně slalomu, jízdy
zručnosti, hodu na cíl, malování, bonbony na niti a další. Součástí branného závodu byl běh po vyznačené trase, výstup na loveckou kazatelnu, poznávání vycpaných zvířat a ptáků, poznávání druhů stromů, střelba ze vzduchovky na terče a běh po překážkách.
Vítězové a další, kteří se umístili na předních místech jednotlivých disciplín a kategorií obdrželi věcné ceny a další sladké odměny.
Bonbony a lízátka se dostaly na všechny účastníky.
Zářící oči dětí napovídaly, že byly spokojeny a to byl hlavní cíl pořadatelů. Doufáme, že příští rok nám bude opět přát počasí
a děti spolu s rodiči se přijdou pobavit a zasoutěžit si v ještě větším počtu.
JUDr. František BERGER, předseda MS Příbor-Hájov a Marcela SÝKOROVÁ, předsedkyně Liga žen Hájov

VÝZVA OBČANŮM

Vyzýváme všechny občany našeho města, kteří neuhradili ve stanoveném termínu poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek), aby tak učinili co nejdříve.

V opačném případě vyměří finanční odbor poplatek platebním výměrem.

Poplatek je stanoven „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 1/2005“ v sazbě 360,- Kč na osobu a rok.

Splatnost tohoto poplatku byla jednorázově v termínu do 31. května 2008 nebo ve dvou splátkách ve výši 180,- Kč do 31.
května 2008, zbývající část 180,- Kč do 30. září 2008.
Poplatek je možné hradit některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně MÚ,
- platba prostřednictvím složenky,
- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.
Finanční odbor MÚ Příbor
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PLETENÍ Z PEDIGU VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Jaro nám pomalu přechází do léta, na
zahradě sklízíme první zeleninovou úrodu.
Jahody začínají odkvétat a místo květů můžeme pozorovat první kulatící se plody.

Z kalendáře starosty města

Květen/červen 2008, ing. Milan Strakoš
Až na několik málo dnů se i v tomto období
udrželo teplé počasí. V posledním měsíci byly zahájeny práce na několika stavebních akcích, které
byly schváleny zastupitelstvem města v rozpočtu
letošního roku. Z těch největších je to především
rekonstrukce Mateřské školy na Frenštátské ulici,
kde během prázdninových měsíců bude vyměněno zařízení kuchyně, zrekonstruováno všechno sociální zařízení, vyměněno osvětlení tříd
a veškeré vnitřní rozvody. Vzhledem k tomu, že
smluvní cena za tyto práce je nižší, než bylo předpokládáno, budou v budově školky rovněž vyměněna všechna okna a vstupní dveře. Mateřská
škola bude rozšířena o nové oddělení, její kapacita se tak zvedne asi o 20 nových míst. V těsné
blízkosti školky byly zahájeny práce na výstavbě
nových ochranných zdí a oplocení u Masarykova
gymnázia. Tato akce je hrazena z prostředků
Moravskoslezského kraje.
Dokončena byla již výstavba chodníku na
Šmeralově ulici a přístupová komunikace k parkovištím za domy na Fučíkově ulici. Byly rovněž
zahájeny práce na generální rekonstrukci ulice
Lomené a práce na rozšíření parkovacích ploch
na sídlišti Véska-Benátky na ulici Choráze.
Z akcí, na které město finančně přispívá, byla
zahájena generální oprava travnaté plochy na
hřišti kopané. Náklady, vč. zavlažovacích systémů,
představují částku 1,25 mil. Kč. Několik dalších
stavebních akcí se připravuje k realizaci. Asi největší stavební akcí letošního roku se stane rekonstrukce křižovatky u škol, která bude mít dopad
a zároveň vyvolá nutné změny dopravního řešení
v průběhu výstavby. Podrobné informace o náhradních dopravních řešeních budou občanům
včas sděleny.
Na základě výzvy nadace Proměny zpracovali pracovníci městského úřadu návrh řešení obnovy městského parku a založení nového parku
v zahradě piaristického gymnázia. V případě, že
město získá od této nadace finanční prostředky,
budou zahájeny práce na projektech parků, které
budou v jednotlivých fázích projednávány s veřejností. Výsledkem by měla být realizace s cílem
využít oba parky pro všechny generace místních
občanů a turisty s rozšířením kulturního a společenského zázemí.
Mimo projektů projednávali pracovníci městského úřadu a zastupitelé návrh 3. změny rozpočtu města, který bude zastupitelům předložen
k rozhodnutí na zasedání dne 26. 6. 2008. V případě schválení budou provedeny opravy některých dalších chodníků a komunikací, v návrhu je
rovněž realizace dětského hřiště na sídlišti VéskaBenátky.
V sobotu 31. 5. 2008 uspořádala Společnost S.

V takovém období je moudré pořídit si
na ovoce nějaký lehký a vzdušný košíček či
misku, a pokud to je možné, tak z přírodního
materiálu. My jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným. Tím příjemným bylo setkání
maminek a babiček ve ŠD, které rády společně s dětmi něco tvoří, tím užitečným bylo
upletení si košíčku z pedigu. Pedig jako materiál je čistě přírodní a má velké možnosti
zpracování. Dají se z něj nejen plést košíky či
misky, může se použít i barevný do různých
dekorací, pletou se z něj pomlázky, ale i třeba
vánoční ozdoby. Pro jednodušší práci jsme
zvolili dno připravené z hoblované překližky s předděrovanými otvory. Do těch jsme si
navlékali osnovní pruty. Poté jsme již začali
plést. Pod rukama maminek a babiček, které
dětem pomáhaly, se začaly rýsovat budoucí
košíčky či misky. Zpočátku byly proutky neposlušné, ale po pár řadách pletení získaly
maminky, babičky i děti zkušenost a byla radost se dívat na jejich práci.
Na konci příjemného i když uplakaného květnového odpoledne si děti odnášely
domů krásné výrobky.
V dnešní přetechnizovaném světě je
zvlášť důležité, aby si děti procvičovaly svou
manuální zručnost, a to nejen stříháním a lepením papíru. Naší snahou i v budoucnu je
nabízet dětem a nejen jim nové netradiční
materiály, které rozvíjejí jejich kreativitu,
zručnost a navazují také na tradice.
Strejčková V., Filipová L. – ŠD Sv. Čecha
– ZŠ Příbor, Jičínská 486

Kulturní komise Hájov

vás zve na

LETNÍ VEþER
5. Āervence 2008
v 19:00 h na místním výletišti

K tanci a poslechu hraje
HELIANTUS.
Vstupné dobrovolné.

Měsíčník města příbor a 6

„O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“
Město Příbor stejně jako v loňském roce, tak
i letos město Příbor, Městský úřad Příbor, stavební úřad – odd. životního prostředí vyhlašuje pro
obyvatele Příbora, osady Hájov a Prchalov soutěž
„O  nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“,
a to v těchto dvou kategoriích:
1) Květinová výzdoba balkonu či oken domů
a bytů.

2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek domů.
Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit,
se mohou přihlásit do 11. července 2008 v kanceláři MÚ Příbor, stavebního úřadu – odd.životního
prostředí, Freudova 118, 742 58 Příbor, (naproti
rodného domku S. Freuda), a to prostřednictvím
přiloženého formuláře nebo písemně na níže uvedených kontaktech.
Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku,
byli zúčastněni díky svým nádherným květinovým balkonovým a zahradním výsadbám zařazeni do pomyslného zlatého a stříbrného pásma.
Podobné hodnocení květinových výsadeb bude
provedeno i v tomto roce. Hodnotící komise bude

při svém posuzování přihlížet také k tomu, zda
lze „soutěžní“ výsadby zhlédnout z veřejných prostranství města a osad. O výsledcích této soutěže
budou zúčastnění osobně písemně informováni.
Pro všechny, kteří se do této soutěže přihlásí, jsou
pak připraveny věcné odměny.
Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně
poskytnout svou vlastní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do této soutěže
(pořízené fotografie budou vráceny po vyhlášení
výsledků zpět soutěžícím).
Předzahrádky budou komisí zhlédnuty v letním (bezprostředně po ukončení vyhlášení soutěže) a podzimním květu.
Za váš zájem o účast v této soutěži děkují
referentky životního prostředí stavebního úřadu
MÚ Příbor
Ing.Libuše Volná
Ing.Andrea Nováková
MÚ Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19,
tel.: 556 455 464-465

O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově

Přihláška

Jméno:		

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

Adresa, tel.č.

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

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

Freuda společně s městem vyhodnocení 12. ročníku výtvarné soutěže dětí „Můj sen“ s programem,
ve kterém vystoupilo několik folklorních souborů.
Vyhodnocení byla přítomna zástupkyně hejtmana
MSK paní Jaroslava Wenigerová. Akce byla velmi
dobře připravená a zúčastnilo se jí tentokrát mnoho návštěvníků.
Další akcí na náměstí byl v úterý 10. 6. 2008
„Den s deníkem“, bohužel, účast již byla podstatně slabší.
V pátek 30. 5. 2008 byla maturantům
Masarykova gymnázia za přítomnosti rodičů
předána maturitní vysvědčení a pamětní listy.
Nejlepším studentům jsem předal za město drobné dárky. Drobné dárky a pamětní listy byly starostou města a předsedkyní komise pro občanské
záležitosti v úterý 17. 6. 2008 předány i nejlepším
žákům základních škol.
V pátek 23. 5. 2008 jsem poblahopřál členkám
družstva basketbalistek, které získaly stříbrné medaile na Mistrovství České republiky v basketbale
starších minižaček, poděkoval jim za vzornou
reprezentaci města a rovněž předal pamětní listy
města.
Začátkem června byla zahájena jednání se
členy výboru Družstva Katolický spolkový dům.
Účelem schůzek, které budou pokračovat, je především najít řešení nutných úprav a oprav objektu
a jeho dalšího využití.
Další televizní beseda se zástupci volebních
stran byla natočena 18. 6. 2008 a byla věnována
především životnímu prostředí. Město připravuje
návrh obecně závazné vyhlášky, která by měla regulovat volný pohyb psů. Byla diskutována rovněž
problematika konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích, zejména v parcích.
V důsledku opakujících se stížností, zejména na
situaci v městském parku, bude i v této věci připraven návrh na opatření.

	Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek domů

23.5.2008… přijetí družstva stříbrných basketbalistek, které se staly vicemistry ČR v basketbale starších minižaček

V Příboře dne: ………....................................…….		Podpis: .. ………..........................................………

26.5.2008… účast při zahájení maturit dalších
tříd na Masarykově gymnáziu

	Květinová výzdoba balkonů či oken domů a bytů

30.5.2008… předávání maturitních vysvědčení
a pamětních listů absolventům Masarykova
gymnázia

O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově

Přihláška

Jméno:		

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

Adresa, tel.č.

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

31.5.2008 … zahájení 12. ročníku výtvarné soutěže „Můj sen“ na příborském náměstí
4. 6. 2008 … jednání se zástupci Družstva
Katolický spolkový dům o dalším řešení provozu Katolického domu
6.6.2008 … jednání se zástupci Krajského úřadu MSK o chystané rekonstrukci křižovatky
u škol
16.6.2008… účast na zasedání Osadního výboru
v Prchalově
17.6.2008… vyhodnocení nejlepších žáků základních škol

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:
	Květinová výzdoba balkonů či oken domů a bytů

18.6.2008… účast na televizní besedě zástupců
volebních stran ve městě

	Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek domů
V Příboře dne: ………....................................…….		Podpis: .. ………..........................................………
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20.6.2008 … jednání s novým policejním ředitelem Okresního ředitelství N. Jičín
pplk. Syptákem o chystaných organizačních
změnách Policie ČR

Den dětí a rodiče ve škole a v akci
Kdy se rodič dostaví do školy kvůli svému potomkovi? Obvykle s prvňáčkem, pak na třídní schůzky, někdy je do školy pozván (nic moc příjemného, řeší se problémy), v 9. ročníku probírá jeho budoucnost s výchovnou poradkyní, no a dále? Dále je
to různé. Co škola, to jiné aktivity. Ta naše udělala letos moc dobrý počin - společný Den dětí.
Na jednom zasedání školské rady se tento nápad zrodil. I když cesta k cíli vyžadovala víc než řeči okolo kulatého stolu,
nápad byl realizován, a tak děti z 1. – 7. ročníku ZŠ Npor. Loma v Příboře opravdu slavily a užívaly si na pravé dětské pouti.
Kdo akci připravil? Rodiče a učitelé. Kolik bylo stanovišť, na kterých získávaly děti „korunky“? Celkem 33. Jaké? Tak například – luštění sudoku, šipky, chůdy, střelba, kloboučku hop, skládání puzzle, hlavolamy, plazení v tunelu, florbal, nebo závod
po papírech. “Korunky“ děti používaly při placení ve stáncích s občerstvením, či si mohly nakoupit drobné dárkové předměty.
A že jich bylo! Všechno zboží ve stáncích jsme pořídili z příspěvků jednotlivých rodin a některé maminky upekly i spoustu
sladkých dobrot. Celá pouť probíhala v areálu školního hřiště a také ve školních tělocvičnách byly rozmístěny čtyři atrakce.
Aspoň se děti mohly chvilku trošku zchladit, protože sluníčko tento den svítilo opravdu vydatně. Zahřívalo i spoustu ochotných rodičů, kteří na stanovištích neúnavně a s úsměvem vítali další a další rozesmáté děti.
Kolem poledne si všichni pořídili poslední „ nákupy“, zástupkyně ředitele pouť ukončila a po dobrém obědě se spokojené děti rozešly do svých domovů. Rodiče a učitelé se sešli ještě na krátkém občerstvení a pochvalovali si, jak se to pěkně
vyvedlo. Možná, že se zrodila nová tradice. Nebudeme předbíhat, počkáme si na příští rok, i když i samotné děti by o zopakování stály. Nela Drabíková z 5.
třídy: „Páteční Den dětí byl velmi
pěkný, ale nejen proto, že jsme se
neučili, ale i proto, že bylo plno
nádherných soutěží a cen. Byl to
dobrý nápad, a proto si myslím,
že by se to mohlo někdy zopakovat , protože tento den patří mezi nejhezčí dny.“ A  Marek
Jalůvka také z 5.třídy napsal toto:
„Bylo to velmi nápadité a zábavné, příště bych chtěl, aby se mohlo na disciplíny jít vícekrát, ale
kromě toho si myslím, že takováto akce naučí děti vážit si peněz
a trochu i počítat.“
Na tvářích dětí byla patrná
spokojenost a pevně věříme, že
jich byla většina. Rodiče se také
usmívali a můžeme tedy asi opět
konstatovat, že dobrá věc se podařila.
Ještě na závěr musíme zmínit
aktivity našich nejstarších žáků,
a to osmých a devátých ročníků.
Ani ti se neučili a slavili. Jenže
jinde a jinak. Někteří se stali velmi důležitými pomocníky na naší
pouti a ostatní byli na kynologickém výcviku, pak na Orinoku
a několik chlapců předvádělo své
umění ve skateparku. I oni vypadali při návratu spokojeně.
Doufáme, že se naše dárky dětem líbily a že máme všichni touto akcí zase k sobě trochu blíž.
Mgr. Vladislava Strnadová,ZŠ
Npor. Loma Příbor
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Divadlo v Příboře (pokračování)

Opusťme piaristy a podívejme se do Příbora
na počátku 19. stol. Donedávna jsme mohli číst
v různých článcích např. od J. Nehýbla nebo
J. Švábenického, že příborský soukeník Josef
Staroveský z č. 281, který žil v letech 1760 – 1827,
„skládal bez študýrování ve své moravské řeči velmi dobré a mravné komediantské kusy, které od
zdejších študýrovaných osob na veřejném místě
v sále se producírovaly.“ Jde tu však o záměnu osob.
Onen Josef Staroveský z č. 281 byl chudý soukeník, který pracoval ve mzdě a ani neuměl psát.
Iniciátorem soukromého divadla byl o něco starší Josef Staroveský (1753 – 1817) bydlící v č. 382
(nyní Žižkova ul.). Byl to soukenický mistr, dokonce
představený cechu soukenického a „otec chudých“.
Ten začal provozovat české soukromé ochotnické
divadlo ještě před rokem 1809. Jeho herci byli studenti. Divadelní představení (piaristická) ukončená
v roce 1764, resp. v r. 1776 neupadla v zapomenutí. Ve městě zůstalo povědomí divadelní tradice,
oživené obnovením gymnázia v r. 1807. Na tuto
tradici navázali studenti znovuotevřeného gym-

názia a pokračovali v ní i po odchodu z Příbora na
vyšší a vysoké školy v Brně a v Olomouci. Vraceli
se na prázdniny, na Velikonoce a na Vánoce, a to
byla doba, kdy provozovali soukromé divadlo pod
vedením Josefa Staroveského. Staroveský a jeho
přátelé se snažili získat úřední povolení hrát veřejně české divadelní hry a deklamace, ale jejich žádost byla roku 1812 krajským úřadem v Hranicích
zamítnuta. I potom se v Příboře hrálo soukromě
české divadlo pro malý okruh diváků. V letech
1815 – 16 však někteří měšťané a studenti pořádali
česká divadelní představení veřejně v místním tanečním sále. Dovídáme se to z článku v německém
vlastivědném časopise Moravia vydávaném v Brně.
Roku 1817 Josef Staroveský zemřel, česká představení byla zrušena a po opětovném zákroku krajského úřadu v Hranicích zastavena. V roce 1820
zaslal krajský úřad příborskému magistrátu přípis,
že bylo zjištěno, že v Příboře hrají tamější obyvatelé
pod vedením divadelního herce veřejně divadelní
představení za vstupné. Magistrátu bylo nařízeno,
aby toto provozování divadelních her okamžitě za-

stavil a podal o tom správu do sedmi dní. Odpověď
magistrátu v archivech bohužel není.
Závěrem možno říci. Soukromé ochotnické divadlo v Příboře provozované Josefem Staroveským
a jeho druhy v období nejméně od roku 1809 do
1816 má velký význam pro dějiny národního obrození Příbora a je zatím nejstarším doloženým českým ochotnickým divadlem na Moravě.
Zdá se, že po piaristickém divadle a prvním
ochotnickém divadle v Příboře a dokonce na
Moravě na počátku 19. stol. nastala v divadelní
produkci delší přestávka. Dostáváme se do roku
1861, kdy vznikla myšlenka založit v Příboře spolek Besedu. Již před založením tohoto spolku se
scházela česká společnost v silně poněmčeném
Příboře. K těm lidem, kteří byli zdejšími prvními
buditeli, patřili Josef Půr, lékař, Adolf Dobrovolný,
c. k. okresní příručí, František Peřina, vinárník,
Ferdinand Pokorný, lékárník, Josef Mecenauer,
měst. tajemník, Emanuel Sahánek, učitel,
František Beneš, děkan, Lambert Marák, obchodník a jejich manželky a dcery. Scházeli se ve vinárně U Bílého koníčka (náměstí č. 28) nebo v sále
domu č. 286 (Místecká ulice), ale též, jak dokládá článek olomouckého časopisu Hvězda z 7. 12.
1861 u obchodníka H. Hintzeho. (cituji)
„Z Příbora. Někdejší zdejší P.T. pp. vlastenci,
kteří již tak často svou obětavost pro blaho národní dokázali, osvědčili nanovo své ryze vlastenecké
smýšlení a vzdor nesčíslným překážkám 25. minulého měsíce u p. obchodníka Hintzeho na vlastní výlohy privátní besedu uspořádali a ostatní národovce k společné zábavě laskavě pozvali, kde se
též jednotlivé síly poznati a vyšetřiti mohly, zdali
by se i u nás velká beseda veřejná zavésti nechala. Zábava byla velmi skvělá a převýšila všechno
očekávání. Paní Dobrovolná a Macenaurová s velectěnými chotěmi svými, pak slečna M. Půrová
a pí Peřinová velmi oblažili společnost veselohrou
Husička z Podháje. Všichni dostáli svým úkolům
výborně, nade všechny vynikla, ale pí Dobrovolná,
která při bedlivě studovaném dlouhém úkolu
svým živým a duchaplným líčením společnost
sobě nanejvýš díky zavázala. Při deklamování vynikla pí Macenaurová. Velmi zdařile přednášel se
„Sedlák na piliáru“, též p. Peřina přednesl „Koktu“
s výborným výsledkem. Protože pro obmezenost
místa více uvésti nemožno, uzavíráme s nejhlubším díků vzdáním náš článek a provoláváme tak
obětavému a vlasteneckému působení pp. národovců příborských srdečně Zdař Bůh, by jsme
brzy o velké veřejné besedě zprávu podati mohli.“
Brzy potom, 19. ledna 1862 konala se druhá tzv. Slovanská zábava tentokrát ve vinárně Fr.
Peřiny. Členové zahráli veselohru“Ona mne miluje“ a následoval tanec. Ve hře účinkovaly dámy
Peřinová, Dobrovolná, Macenaurová, sl. Půrová
a p. Grossmann. 3. října toho roku byly místodržitelství podány stanovy nového spolku „Občanská
beseda a záložna“, které byly schváleny a spolku
doručeny 24. 12. V neděli 28. prosince1862 sešli
se členové k prvnímu valnému shromáždění ve
vinárně pana Peřiny. Byly přečteny stanovy a zvoleno vedení „Besedy“.
Lubomír Loukotka
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Z jednání rady města
36. schůze RM v mimořádném termínu dne 21.
května 2008 mimo jiné projednala:

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Fučíkova
1312 na adresu Příbor, Fučíkova 1312, PSČ 742 58.

Na 16. zasedání ZM dne 29. května 2008, ZM projednalo mj. tyto záležitosti:

l Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „MŠ Kamarád na
ul. Frenštátské v Příboře - výměna oken“

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo
HATČARBAC na adresu Příbor, Fučíkova 1313

l Rozhodlo prodat nemovitost - část pozemek
parc.č. 2222/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku,
za kupní cenu 200,-- Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí
Rostislavu Bukovjanovi, bytem Štramberská 1385,
Příbor a za stanovených podmínek

s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Harmonie
na adresu Příbor, Fučíkova 1315, PSČ 742 58.

37. schůze RM dne 3. června 2008 mimo jiné projednala:

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Příbor
1617 na adresu Příbor, Dukelská 1316, PSČ 742 58.

l Vzala na vědomí zápisy z jednání komise:

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Nad
Školkou na adresu Příbor, Fučíkova 1321, PSČ 742 58.

- pro občanské záležitosti ze dne 19.5.2008
- pro městskou památkovou rezervaci ze dne
13.5.2008
l Uložila předložit ZM smlouvu o smlouvě budoucí
na prodej nemovitostí k zástavbě lokality „Za školou“
před jejím podpisem
l Uložila předložit návrh rozsahu a harmonogram 2.
vlny prodeje domovního a bytového fondu
l Uložila zpracovat variantní řešení provozu RD SF
s nutností snížení ztrátovosti jeho provozu
l Uložila vstoupit v jednání se společností VOKD k upřesnění požadavku zástavby lokality za školou pro vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení
l Uložila zadat zpracování rozhledového trojúhelníku v lokalitě most u nádraží a ul. Frenštátská
l Vyslovila na základě návrhu p. Žárské poděkování
p. Mgr. M. Šupové za vzorné uspořádání a organizaci
soutěže „Můj sen“ a Freudova folklorního festivalu
l Stanovila po projednání poskytovatelem bankovního úvěru ve výši 10 500 000,- Kč uchazeče Komerční
banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969,
PSČ 114 07
l Uložila zpracovat OZV o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí s tím, že koeficient 1,5
pro jednotlivé druhy staveb dle zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, (§ 11, odst. 3, písm. b) použít pro stavby uvedené v § 11, odst. 1, písm. b,c.
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města
směnit pozemky parc.č. 3291/8 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře
37 m 2, parc.č. 3291/14 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 25 m2,
parc.č. 2384/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 65 m2, k.ú. i obec Příbor, které jsou vlastnictvím města Příbora za pozemek parc.č. 3291/2
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 317 m2,
k.ú. i obec Příbor, který je vlastnictví Povodí Odry,
státní podnik, Ostrava. Poplatky spojené s převodem
hradí smluvní strany podle platných předpisů
l Souhlasila:
- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo U Smrku
93-94 na adresu Příbor, Jičínská 93, PSČ 742 58.
- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo
U Hvězdárny na adresu Příbor, Jičínská 236, PSČ 742 58.
- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Palackého
123 na adresu Příbor, Palackého 792, PSČ 742 58.

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo
Jednosměrka na adresu Příbor, Švermova 1322,s umístěním sídla družstva Bytové družstvo U Altánu
na adresu Příbor, Fučíkova 1331, PSČ 742 58.
- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo U Trafiky
na adresu Příbor, Fučíkova 1334, PSČ 742 58.
- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Dukelská
42-43 na adresu Příbor, Dukelská 1342, PSČ 742 58
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města
Příbora prodat část nemovitosti - pozemku parc.č.910
ostatní plocha, zeleň o výměře cca 8 m2, k.ú. i obec
Příbor, v rozsahu dle situačního snímku, formou výběrového řízení za stanovených podmínek. Žádost
o odprodej s konkrétní cenovou nabídkou v uzavřené obálce s označením obálky “Prodej pozemku
část parc.č. 910, k.ú. i obec Příbor” lze podat na MÚ
Příbor do 15 dnů od data zveřejnění tohoto záměru
na Úřední desce MÚ Příbor
l Uložila zapracovat do 3. změny rozpočtu města na
rok 2008 částku ve výši 150 tis. Kč jako příspěvek TJ
Příbor na dokončení rekonstrukce hřiště kopané
l Stanovila zhotovitelem veřejné zakázky malého
rozsahu „MŠ Kamarád na ul. Frenštátská v Příboře
– výměna oken“ firmu DEC-PLAST Trade s.r.o.,
Místecká 286, 74258 Příbor
l Schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Kamarád na ul. Frenštátská v Příboře
– výměna oken“ předloženou firmou DEC-PLAST
Trade s.r.o., Místecká 286, 74258 Příbor s úpravami
l Schválila pronájem nebytového prostoru v domě
čp. 1339 o ploše 57 m2 na ul. Dukelská v Příboře
firmě LOMNÁ, spol. s r.o., Střelniční 649, Frenštát
p. Radh. za účelem využití prostoru k provozování
prodejny pekařství za těchto podmínek:
- výše nájemného dle nabídkové ceny (bez služeb)
činí 36 000,- Kč pro rok 2008
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností každoročního navýšení nájmu o výši
odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok
- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem

38. schůze RM v mimořádném termínu dne 9. 6.
l Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na akci
„Rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823
v Příboře“

l Rozhodlo prodat část nemovitosti - pozemku
parc.č. 283/1 ostatní plocha, manipulační plocha,
k.ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v rozsahu dle
situačního snímku č. l, za kupní cenu 1.000,-- Kč/m2,
plus náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí společnosti LOMNÁ spol. s r. o.,
Střelniční 649, Frenštát pod Radhoštěm za stanovených podmínek
l Souhlasilo s trvalým záborem pozemků a jejich použití pro stavbu „Silnice R 48 Rybí – MÚK
Rychaltice“, MÚK Příbor – východ podle návrhu investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava,
a to pozemků parc.č. 820/6 a 825/13, k.ú. Klokočov
u Příbora, obec Příbor, které jsou vlastnictvím města
Příbora. Tento souhlas bude sloužit pro zajištění přípravy stavby do doby majetkoprávního vypořádání,
tj. uzavření kupní smlouvy
l Schválilo výjimku z ustanovení pravidel pro „Prodej
obytných domů v majetku města Příbor“ pro výpočet cenové nabídky u neobsazených sklepních bytů
v domě čp. 1348 a 1337 provést dle čl. VI., odst. 2
l Uložilo předložit ZM smlouvu o smlouvě budoucí
na prodej nemovitosti k zástavbě lokality „Za Školou“
před jejím podpisem.
l Rozhodlo odprodat nemovitosti – pozemky parc. č.
2178/5 orná půda o výměře 11.123 m2, parc. 2176/8
orná půda o výměře 5.077 m2, parc.č.2178/9 o výměře 12.037 m2, parc. č. 2178/10 orná půda o výměře
11.351 m2, parc. č. 2176/7 ost. plocha, ostatní komunikace dle zákresu v situačním snímku k.ú. i obec
Příbor, za účelem jejich následné zástavby, formou
výběrového řízení, za podmínek uvedených v příloze
č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto záměru,
a to firmě VOKD, a.s. Ostrava, Nákladní 1/3179
l Rozhodlo přijmout věcný dar, jehož předmětem je
vybavení azylového domu ve fin. výši 30 028 Kč, uvedené v příloze č. 1 darovací smlouvy, a uzavřít darovací smlouvu mezi církevní organizací Diakonie
ČCE – středisko v Příboře, IČ: 60336528, se sídlem
Jičínská 238, 742 58 Příbor a městem Příbor, zastoupeným starostou Ing. Milanem Strakošem
l Schválilo odpuštění pohledávky Diakonii ČCE –
středisko v Příboře ve výši 42 000,- Kč za neuhrazený nájem a služby Azylového domu na ul. Jičínská
245 dle uzavřené smlouvy o nájmu nemovitosti č.
203/07/NS/SOC ze dne 30.7.2007 uzavřené mezi
Správou majetku města Příbor, s.r.o. a Diakonií ČCE
– středisko v Příboře

l Ustanovila dle §74 zákona č.137/2006 hodnotící
komisi

l Schválilo závěrečný účet hospodaření města
Příbora za rok 2007 v následujících objemech:

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Příbor
Jičínská 812 na adresu Příbor, Jičínská 812,

l Doporučila ZM schválit třetí změnu rozpočtu města Příbora na rok 2008

příjmy

-

115 263 095,21 Kč

výdaje

-

113 516 806,76 Kč

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Mop na
adresu Příbor, Masarykova 813, PSČ 742 58.

Z jednání zastupitelstva města

- s umístěním sídla družstva Bytové družstvo Před
Parkem na adresu Příbor, Lidická 799, PSČ 742 58.
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financování

1 746 288,45 Kč

a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

l Vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Příbora za období od 1.1. do 31.12.2007 vypracovanou firmou
FAAT Consulting &Audit s.r.o., Havlíčkovo nábřeží
38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
l Schválilo návrh plánu práce zastupitelstva města na
2. pololetí 2008
l Uložilo předložit návrh rozsahu a časový harmonogram 2. vlny prodeje domovního a bytového fondu
l Vzalo na vědomí předloženou informaci o zahájení
2. vlny prodeje domovního a bytového fondu v majetku města Příbor spolu s termíny, kdy bude dán
návrh vytipovaných domů pro prodej v 2. vlně a termíny postupných kroků zahájení 2. vlny prodeje domovního a bytového fondu města Příbor
l Vzalo na vědomí předložené “Ekonomické posouzení provozování Technických služeb města Příbor
jako samostatné s.r.o. s dopadem na rozpočet města”
l Rozhodlo ponechat TS města Příbor i nadále jako
příspěvkovou organizaci města Příbor na základě
předloženého “Ekonomického posouzení provozování Technických služeb města Příbor jako samostatné
s.r.o. s dopadem na rozpočet města”
l Vzalo na vědomí Zprávu z valné hromady Správy majetku města Příbor s.r.o. konanou dne 13. května 2008
l Schválilo návrh smlouvy o spolupráci se členy
„Lašské brány“, jejímž předmětem je úprava podmínek spolupráce při rozvoji CR
l Vzalo na vědomí informaci o dluhu firmy Vantr trading s.r.o. vůči městu Příbor, kdy město poskytlo této
firmě ručení na úvěry v celkové výši 4 000 000,- Kč
l Jmenovalo dalšími členy pracovní skupiny pro realizaci strategie pro rozvojovou oblast „Příbor a jeho
návštěvníci a turisté“ p. Lukáše Krauta, p. Luďka
Vidomuse a pí Ludmilu Štůskovou
l Schválilo v souladu s nařízením vlády ČR č. 79/2008
výši odměn neuvolněným členům ZM, členům RM,
členům výborů ZM a komisí RM následovně:

Školicí projekt roku 2007

„Chceme zde vychovávat odborníky, nejen
studenty, kteří by znali jen citace z knih,“ vysvětluje Ing. Libor Štroch, ředitel VVUÚ, a. s.
Školicí projekt roku 2007 získala ostravská
společnost VVUÚ, a. s.!
V Ostravě dne 3. 6. 2008 - Ostravská společnost VVUÚ, a.s., získala v rámci 77. Žof ínského
fóra na téma „OPPI – Výzva pro české podnikatele“ prestižní ocenění Podnikatelský projekt roku 2007, a to v kategorii „Školicí projekt
roku“. Soutěž již potřetí vyhlásila Agentura
pro podporu podnikání a investic CzechInvest
společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Sdružením pro zahraniční investice AFI.
„Ocenění si odnesli úspěšní čeští podnikatelé,
kteří pro své projekty získali podporu ze strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu
České republiky,“ uvedla Alexandra Rudyšarová,
pověřená řízením agentury CzechInvest.
„Spolu s neustále rostoucím zájmem firem
o průmyslovou bezpečnost roste i zájem o znalosti a zkušenosti našich vědeckých pracovníků,
kteří přednášejí na nejrůznějších konferencích,
školeních a seminářích,“ říká Ing. Libor Štroch,
ředitel firmy VVUÚ, a.s. „A právě dosavadní velká úspěšnost ve vzdělávacím programu, který
firma poskytuje, byla impulsem k otevření vlastního specializovaného školicího centra v areálu
firmy,“ dodává Ing. Štroch.
Ostravské školící centrum VVUÚ, a.s.,
bylo vybudováno a otevřeno v září roku 2006,
a to na základě podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování školicího střediska pro oblast
provozní, požární a protivýbuchové bezpečnosti“, který byl hrazený z operačního programu „Průmysl a podnikání“. Celkové náklady
projektu v rámci programu školicí střediska
činily 5 800 476 Kč a proplacena byla částka
2 492 000 Kč. Nově vybudované, kompletně klimatizované školicí centrum nabízí dvanáctimístnou jazykovou učebnu, aulu s kapacitou 60 míst
a zasedací místnost s kapacitou 24 míst, které se

- člen ZM bez dalších funkcí
odměna: 380 + 250 = 630 Kč/měs
- člen ZM ve funkci člena RM
odměna: 380 + 250 + 1580 = 2210 Kč/měs
- člen ZM ve funkci předsedy výboru nebo komise
odměna: 380 + 250 + 1250 = 1880 Kč/měs
- předseda výboru nebo komise, který není členem ZM
odměna: 250 + 1250 = 1500 Kč/měs
- člen výboru ZM odměna: 525 Kč/měs
- člen komise RM odměna: 315 Kč/měs
l Schválilo, že nově stanovené odměny budou vypláceny s účinností od 1. 6. 2008
l Schválilo ručení rozpočtem města na úvěr ve výši
2 500 000,- Kč pro Správu majetku města Příbor s.r.o.
na rekonstrukci teplovodního kanálu Šafaříkova
l Uložilo vypracovat variantní řešení provozu rodného
domku SF s nutností snížení ztrátovosti jeho provozu
l Zrušilo usnesení č. 14/2/3/1 ze dne 3.4.2008 o rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2008
l Schválilo rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008
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dají v případě potřeby propojit. K vybavení auly
patří samozřejmě veškerá moderní audiovizuální
technika včetně dataprojektoru s plátnem, bezdrátového mikrofonu nebo speciálních displejů
k výuce protivýbuchové a protipožární ochrany.
Jsou zde také umístěny trenažéry, simulátory
a technologické modely reálných systémů, které
reagují na bezpečnostní rizika, požáry, výbuchy.
Nechybí samozřejmě ani zázemí pro lektory
a kuchyňka.
„Chceme zde vychovávat odborníky, nejen
studenty, kteří by znali jen citace z knih,“ vysvětluje Ing. Libor Štroch, ředitel VVUÚ, a. s. „Proto
jsme se rozhodli vybudovat toto centrum v areálu firmy tak, abychom mohli návštěvníkům některých specializovaných kurzů prakticky ukázat, například v našich akreditovaných zkušebních laboratořích, případně v protipožární štole,
co vše a za jakých podmínek vybuchuje a hoří
a jak lze těmto krizovým situacím předejít.“
Vítězné podnikatelské projekty „Operačního
programu Podnikání a inovace - Výzva pro české
podnikatele“ vybírala mezirezortní komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a nezávislých hodnotitelů. Pro jednotlivé kategorie byly sestaveny
různé komise, které projekty hodnotily podle
předem daných kritérií. Zásadní přitom je kvalita a potenciál projektu a jeho přínos pro danou
oblast. V každé z kategorií byly poté nominovány 3 nejlepší projekty, z nichž následně vzešel
i absolutní vítěz kategorie.
Počátky dnešní akciové společnosti VVUÚ
jsou spojovány s důlními výbuchy, požáry a otřesy, způsobenými výbuchy metanu či uhelného
prachu. V roce 1952 tak vznikl Vědeckovýzkumný
uhelný ústav, jehož hlavním úkolem bylo modernizovat systém ochrany před explozemi
v podzemí. Ústav také z hlediska bezpečnosti
schvaloval veškeré prostředky, které se v dolech
používají. Firma vybudovala pokusnou požární
štolu v areálu VVUÚ, kde se testuje především
odolnost různých zařízení proti požárům, a další štoly ve Štramberku,
které dodnes slouží k testům ochranných zařízení. Zároveň se zde zkouší
trhaviny. V roce 1992 byla společnost VVUÚ privatizována a nyní patří k úspěšně se rozvíjejícím firmám.
Svou podnikatelskou činnost zaměřuje na zkušebnictví, certifikaci výrobků, certifikaci systémů managementu
jakosti, systémů environmentálního
managementu, systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a posuzování shody. Zabývá
se rovněž analýzami rizik výbuchu,
inspekční činností, výzkumnou činností v oblasti protivýbuchové ochrany, strojírenskou výrobou a podílí se
na řešení projektů GAČR (Grantová
agentura České republiky). Firma,
která dnes zaměstnává zhruba sto
lidí, je akreditovanou zkušební laboratoří, autorizovanou osobou a notifikovanou osobou. Ke všem svým
aktivitám přidala společnost právě
Školicí centrum VVUÚ, a.s., pro provozní, požární a protivýbuchovou
prevenci a další kurzy a tím si vytváří
další prostor pro svůj odborný růst
v náročných podmínkách současného trhu.

Bezplatné autobusové linky do Avion Shopping Parku končí, doprava však bude zdarma!
V Ostravě dne 11. června 2008 – V neděli 15.
června vyjedou oblíbené červenožluté bezplatné autobusové linky Z1 a Z2 z Avion Shopping Parku do
Zábřehu, Poruby i Ostravy naposledy. Přestože autobusy končí, jízdné bude i nadále zdarma! Kdo totiž
přijede ve dnech od 13. do 30. června 2008 nakoupit
do Avionu městskou hromadnou dopravou, dostane
výměnou za svou označenou jízdenku a účtenku za
nákup v hodnotě 300 Kč hned dvě nové jízdenky.
O ukončení Z1 a Z2 rozhodlo na základě březnového detailního průzkumu vytíženosti linek vedení společnosti Avion Shopping Park, která od roku 2001 tyto
autobusové linky financuje. „K ukončení provozu našich
autobusů máme hned několik důvodů. Tím nejdůležitějším je fakt, že se naše obchodní centrum díky otevření
nové přístavby značně přiblížilo tramvajové zastávce a je
tedy mnohem přístupnější i z ulice Výškovické,“ vysvětluje Kateřina Ježková, ředitelka Avion Shopping Parku
v Ostravě. Jak říká, společnost bere toto přiblížení se
k zastávkám městské hromadné dopravy zároveň jako
výzvu a velkou šanci podpořit tramvajovou dopravu
v Ostravě, která je jednoznačně nejekologičtější. Právě
zvýšení ochrany životního prostředí je totiž dalším motivačním prvkem ke zrušení Z1 a Z2.
Konečné rozhodnutí zrušit bezplatné autobusové spojení některých ostravských obvodů s Avion
Shopping Parkem však padlo teprve na základě výsledků březnového průzkumu vytíženosti linek Z1, Z2
a vytíženosti linek městské hromadné dopravy linky č.
48 a tramvajových linek č. 2 a 7, který vedení Avionu
nechalo provést ve spolupráci s Dopravním podnikem
města Ostravy a ostravským magistrátem. „Velmi nám
záleží na spokojenosti zákazníků, proto tento průzkum. Jeho výsledky nám však jednoznačně prokázaly,
že linky městské hromadné dopravy jsou schopny pojmout všechny zákazníky, kteří dosud využívali linek
Z1 a Z2, nehrozí tedy, že by se zde lidé odkázaní na
MHD nedostali. Navíc nám dopravní podnik slíbil, že
po ukončení obou linek provede ještě jeden průzkum
týkající se vytíženosti tramvajových linek, abychom
si ověřili, že není třeba dopravu posílit,“ dodává paní
Ježková s tím, že také červnovou kampaň „jízdenky
zdarma“ připravilo vedení obchodního centra jako
kompenzaci věrným zákazníkům.

Podle posledních statistik přijíždí do Avion
Shopping Parku v Ostravě 57,4 % návštěvníků automobily, 19,7 % přichází pěšky, 12,8 % využívá městské
hromadné dopravy a pouze 8,2 % návštěvníků využívá
dopravy bezplatnými autobusy Z1 a Z2. Ty zde jezdily
od samého otevření Avionu v roce 2001 denně zhruba
od 7.45 do 22.45 hod., a to jedenkrát až třikrát za hodinu. Společnost Inter IKEA Centre Česká republika zaplatila za více než sedm let jejich provozování přes 40
mil. Kč. Od 27. března, kdy byla slavnostně otevřena
nová přístavba tohoto největšího obchodního centra
na Moravě v hodnotě jeden a půl miliardy korun, však
mohou návštěvníci přijíždějící sem MHD pohodlně
dojet do tohoto centra také tramvajovou dopravou.
Po svém rozšíření nabízí Avion Shopping Park
v Ostravě svým zákazníkům na ploše přes osmdesát
pět tisíc čtverečních metrů celkem 142 obchodů, které jen v měsíci dubnu navštívilo přes 850 tis. zákazníků, což je o 200 tis. více než ve stejném období v roce
2007, denní návštěvnost v prvních dnech otevření

přitom neklesla pod 30 tis. Lidí. V celorepublikovém
srovnání obsadil tak ostravský Avion z hlediska velikosti centra po pražských Letňanech krásné druhé
místo.
Inter IKEA Centre Group bylo založeno v roce
2001. Centrum vlastní v Rakousku, České a Slovenské
republice, Polsku, Německu, Maďarsku a ve Velké
Británii více než 25 špičkových lokalit s rozlohou více
než 700 000 m2 maloobchodní plochy. Dlouhodobými
investicemi, spoluprací a výstavbou atraktivních, dobře fungujících a dynamických nákupních center, kde
obchodní dům IKEA je nebo bude velkým unikátním
nájemcem, se Inter IKEA Centre Group stává předním developským partnerem v tržním prostředí. Do
této chvíle centrum navázalo účinnou spolupráci
s více než 450 maloobchodními partnery. Ročně Inter
IKEA Centre Group navštěvuje přibližně 70 milionu
zákazníků a roční obrat přesahuje 1,2 biliony EURO.
Ale tím to nekončí. Plánována jsou nová centra a rozsáhlé rozšíření již existujících.
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CVIýENÍ AEROBIKU O PRÁZDNINÁCH 2008

mČsíc ýERVENEC A SRPEN
PondČlí 20:00 – 21:00 h
StĜeda 20:00 – 21.00 h
Sportovní hala ulice Štramberská

Pozor!
Od 26. þervence do 2. srpna 2008
platí POBYTOVÝ ROZVRH
HEZKÉ LÉTO A RADOST Z POHYBU VÁM PěEJE
Tereza Sattková - Profi instruktorka – Licence „A“ IFFA
Mobil: 724 963 164 Mail: tereza.sattkova@seznam.cz
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BAV klub PĜíbor - stĜedisko volného þasu, s.r.o.

Office: Masarykova 489, PĜíbor 742 58

BAV klub PĜíbor - stĜedisko volného þasu, s.r.o.

Tel.: 556 723 778, mobil: 739 08 08 62

Zveme Vás na

Office: Masarykova 489, PĜíbor 742 58

BONGO, DJEMBE, PERKUSÍ - PÁRTY

KURZ TANCE

Kam : do venkovního areálu BAV klubu
na ul. Masarykova v PĜíboĜe
Kdy : v sobotu

30.8.2008

a spoleĀenského chování

Zahájení :

od 13 - 22 hod.

19.9.2008 v 16:30 h v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská

Kursovné :

Program : setkání bubeníkĤ s etnickými bubínky a jinými perkusí

1.150,- Kþ

V cenČ : 10 lekcí po 3 hod.
1 lekce
1 lekce
1 lekce

nástroji – bonga – ethno djembe – tamburíny. Muzikoterapie –
workshopy – orientální tance – jamování - rĤzná vystoupení –
doprovodný program – KAPUERA (ukázky s hud.doprovodem)
Vlastní nástroje s sebou (není podmínkou).
Obþerstvení zajištČno v našem Junior baru.

Tel.: 556 723 778, mobil: 739 08 08 62

PoĜádáme pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

DoplĖkové akce : Gastrolekce

celkem 42 hod.

vždy v

PÁTEK

30 hod. - vyuþovacích
4 hod. - PĤlkolona
2 hod. - opakovací 29.11.2008
6 hod. - Kolona 29.11.2008 v Katolickém domČ

– stolování s rautem

Naše zvláštnosti : 1. Absolventi mohou pokraþovat v našem TK Lenka (vystupování na plesech, pĜehlídkách, kulturních
akcích, zamČĜení hlavnČ na latinsko-americké tance, soutČžní tanec párĤ i skupin).
2. V prĤbČhu taneþních lekcí možnost obþerstvení.

Vstupné : 50,- Kþ

DČti do 6 let zdarma.

BAV klub PĜíbor - stĜedisko volného þasu, s.r.o.
Office: Masarykova 489, 742 58

BÚþ.: 271286370297/0100

Tel.: 556 723 778, 739 080 862

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

ěEKA-TċŠÍNSKÉ BESKYDY

Termín : pondČlí 11.8.

- nedČle 17.8.2008

Ubytování : ve 4 - 6 lĤžkových pokojích ve zdČné budovČ
s hernou a jídelnou, hĜištČ, venkovní
pingpong.stĤl, ohništČ, poblíž koupalištČ
s vyhĜívanou vodou slun. kolektory.
V cenČ : 2.250,-Kþ – doprava z BAV klubu a zpČt,
strava 5 x dennČ,ubytování, táborový program,
práce vedoucích, personálu
-------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiþe, milé dČti, letos opČt
uspoĜádáme tábor v krásném
prostĜedí tČšínských Beskyd a
umožníme Vám poznat další místa
severní Moravy.Zajistili jsme pobyt
v pČkném areálu s domácí kuchyní.
Javoroš – vládce Javorového
vrchu, nám umožní poznávat
zajímavá místa v jeho království.
OpČt Vás þeká pestrý program,
hodnČ her, soutČží,sport, koupání,
výlety, diskotéky, tvoĜení, karneval
a mnoho další zábavy.
P.S. Jelikož se na tábor hlásí i dČti,
které hrají na hud. nástroje a chtČjí
zkusit hru na elektrické nástroje,
vezeme na tábor i vybavení naší
ROCKOVÉ zkušebny – el. kytary,
bicí soupravu, mix pult atd.,což je
pĜíležitost zahrát si i v kapele.

PĜihlášky a záloha 1.000,- Kþ do 15.5.2008.

TČšíme se na prázdniny s Vámi.
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MVDr. Hana Kotrcová a kolektiv oznamuje,

že od 8. þervence 2008

BUDE ZAHÁJEN PROVOZ
NOVÉHO VETERINÁRNÍHO ZAěÍZENÍ
NA ULICI VċTěKOVSKÁ 853 V PěÍBOěE.

NovČ otevĜené VETCENTRUM nabízí chovatelĤm tyto služby:

¾ veterinární ordinaci – prevence a terapie malých zvíĜat
¾ veterinární prodejnu – prodej chovatelských potĜeb, krmiv a veterinárních produktĤ
¾ salon pro psy a koþky – stĜíhání, koupání, kosmetická úprava srsti

POZOR, ZMċNA ! Veterinární ordinace je pĜesunuta z ulice Kamenná 1543 v PĜíboĜe.
Provozní doba ordinace VETCENTRA
PondČlí – pátek: 8:00 – 19:00 h
Sobota: 9:00 – 11:00 h
NedČle: 18:00 – 19:00 h

Provozní doba prodejny VETCENTRA
PondČlí – pátek: 8:00 – 19:00 h
Sobota: 9:00 – 11:00 h
NedČle: ZAVěENO

Pohotovost mimo pracovní dobu (soboty, nedČle a svátky)
je zajištČna na telefonním þísle 603 857 929.
Kontakty na VETCENTRUM

Ordinace: 556 722 182, 603 857 929
E-mail: vetcentrum@email.cz

Prodejna: 556 712 687, 602 755 771
Salón:
556 722 182, 604 719 114

2. ročník streetballu aneb
Příbor po roce opět v koši!!!

Školní rok se rychle chýlí ke svému konci, všichni školou povinní
se z posledních sil snaží přinutit vstát ráno z postele a přetrpět těch
několik zbývajících vyučovacích hodin. A  všichni bez výjimky už žijí
představou letních prázdnin.
My však plánujeme několik měsíců dopředu a vedle prázdninových pobytů a dalších aktivit se v těchto dnech chystáme na v pořadí již
2. ročník turnaje ve streetballu!!!

Letošní září tedy nebude jen měsícem návratu do školních lavic,
ale celá jedna zářijová sobota se ponese v duchu téhle rychlé hry, která
má ten správný spád a kde jsou hbité nohy a přesná trefa tou nejlepší
výzbrojí!
A kdy se tahle akce uskuteční? Streetballové nadšení vypukne v sobotu 13.9. od 9.00. Stejně jako v loňském roce se dějištěm sportovních
výkonů stane modré hřiště u základní školy Npor. Loma v Příboře.
Vítězové ani letos neodejdou s prázdnou, čekají na ně ceny dovezené z USA!!!
Pokud i tebe tahle akční míčovka nadchla, neváhej, přiber tři hráče
do týmu a využij prázdniny, abys svůj útok, obranu i střelbu na koš dovedl k dokonalosti!
Stejně jako loni je připraven program pro mladší děti, letos v bezprostřední blízkosti modrého hřiště a doprovodný program během
herních přestávek.
Pokud tě zajímají další informace nebo bys rád zkouknul fotky
z loňska, zabrouzdej na netu na: www.streetballpribor.cz

montáž - servis - prodej
klimatizací a tepelných Āerpadel
do:

rodinných domĪ
kanceláĢí
novostaveb
pĪdních vestaveb
podnikĪ
chat
Āekáren
sálĪ
podkroví

bytových jednotek
restaurací
garáží
laboratoĢí
obchodĪ
ordinací
servisĪ
jídelen
barĪ

Dýchejte Āistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenĪ a
dalších škodlivých Āástic díky 5-ti stupěové filtraci.
Sami si nastavíte teplotu, která Vám bude vyhovovat. V létď
se ochladíte, v zimď se zahĢejete.
Plníme i autoklimatizace!
Zdarma Vám zmďĢíme prostory a udďláme
návrh klimatizace s tepelným Āerpadlem.
JiĢí Závada
724 029 987

Za organizátory celé akce ti přejeme hezké léto plné zážitků a věříme, že se 13.9. sejdem pod basketbalovým košem!

za tým organizátorů Martina Valasová, DiS., Dětská misie
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OndĢej Závada
603 482 663

klimaracingteam@seznam.cz

www.klimaracingteam.cz

Čistírna a prádelna „LENKA“ Novém Jičíně
Tel: 602 815 525

Nově otevírá sběrnu v Příboře
na ul. Místecká 283, v 1. patře Just
- Kadeřnictví Hair – Style

Tel: 556 723 342
Otevírací doba:
Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 16:00, Pátek: 8:00 – 13:00

OTEVŘENO OD 23. června 2008
Služby čištění a praní všeho druhu

Natáčení videa

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

Mořkov.
Tel: 728 362 757

LAST MINUTE CENTRUM
V PěÍBOěE
NEJVċTŠÍ VÝBċR
ZÁJEZDģ
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Navštivte nás,
nebo jen sdČlte
Vaše požadavky!
CA ZARS (kĜižovatka u škol)
Jiþínská 543, PĜíbor
tel: 556 722 337
zajezdy@zars.cz

PĜi zakoupení jakéhokoliv
zájezdu nad 4.000,- Kþ obdržíte od nás
dárek 100,- Kþ na ruku
za každou pĜihlášenou osobu!

7/2008 ¼ stránky 500,-K
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