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Informace ke kontaktnímu místu
realizace prodeje domů - 1. vlna

Informace o organizaci školního roku
2008/2009 v základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích

Prodej obytných domů vytypovaných k prodeji v 1. vlně II. etapy prodeje obytných domů v majetku města Příbor probíhá v souladu s pravidly
pro prodej obytných domů v Příboře.
V průběhu měsíců květen až červenec 2008 proběhly zápisy družstev
do obchodního rejstříku,
dále budou probíhat členské schůze, na kterých bude řešeno financování bytových domů tak, aby nejpozději do 7. 9. 2008 bytová družstva
podala žádosti o koupi domu a proběhly úhrady jistin ve výši 10 % kupní
ceny domu.
Dále probíhají individuální informační schůzky s nájemci bytů prodávaných domů se zástupci firmy ISA CONSULT s.r.o. na kontaktním místě
v budově Komerční banky Příbor na nám. S. Freuda v Příboře - v pracovní
dny: pondělí až čtvrtek , v době 8 -16 hod. a to jen po předchozí telefonické
dohodě – tel. 606 741 711.

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 1. září 2008. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.
- 	Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října
2008.
-

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí
v pátek 2.ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.

-

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.

-

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Nový Jičín od
pondělí 9. března do neděle 15. března 2009.

-

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna
2009.

-

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí
31. srpna 2009.

- 	Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý
1. září 2009.

Odbor majetkoprávní, školství, bytového a místního hospodářství

Odbor majetkoprávní, školství, bytového a místního hospodářství

Jak vozíte děti vy?

K  1. květnu 2008 skončila platnost dvou výjimek zákona o provozu na pozemních komunikacích, které dovolovaly přepravovat v osobních
vozidlech větší počet dětí bez autosedaček, pokud
řidič při jízdě po dálnici nebo rychlostní komunikaci jel maximálně 70 km v hodině. Nyní tedy
platí, že dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, musí být přepravováno v autosedačce,
která odpovídá jeho hmotnosti a výšce. Pokud
dítě tento výškový či váhový limit přesáhne, lze
je přepravovat pouze za použití bezpečnostních
pásů, je-li jimi dané vozidlo vybaveno.
Pro připomenutí – některé výjimky platí
nadále. Například řidič taxi může děti vozit bez
autosedačky, ale jen v obci a pouze na zadním sedadle. Toto obdobně platí i pro přepravu dětí ve
vozidlech bezpečnostních sborů, obecní policie,
vozidle jednotek požární ochrany či zdravotnické
služby.
Také se nic nezměnilo při přepravě dětí v autobusech. Ve vozech MHD není žádné omezení
a při cestování v dálkových autobusech musí být
připoutáno dítě starší tří let.

Nejčastější omyly

1.	Rodič sedí s dítětem na zadním sedadle a drží
dítě na klíně - při dopravní nehodě nemá šanci
dítě udržet, naopak svým tělem může ještě více
ublížit.
2. Dítě do 150 centimetrů a 36 kilogramů je připoutáno pásem ve vozidle bez sedačky - při
dopravní nehodě za to může zaplatit životem.
Běžné bezpečnostní pásy ve vozidlech jsou totiž určeny pro upoutávání dospělých osob, dítě
je menší, proto mu takový pás vede přes krk.
3.	Nepodceňujte jízdu na krátké vzdálenosti i tehdy je dobré instalovat autosedačku.

4. Ve snaze ušetřit pořídit dítěti větší autosedačku - správný výběr autosedačky může v případě dopravní nehody zachránit vašemu dítěti život. Proto je lépe vždy respektovat výšku
a váhu dítěte a podle toho autosedačku pořizovat.

Pro orientaci – autosedačky se vyrábí ve
čtyřech základních třídách

O – pro kojence, skořápka ořechu s držadlem pro
přenášení, nebo korbičky kočárků, používají
se do 10 kg váhy dítěte.
O+ - pro děti od narození do 13 kg, oba typy jsou
vybaveny tříbodovým bezpečnostním páskem.
I - autosedačky s integrovaným bezpečnostním
pásem, většinou ve čtyř až pětibodovém provedení, pro děti vážící 9 – 18 kg, takzvaná klasická autosedačka.
II - bez vlastních bezpečnostních pásů k upevnění
dětí v sedačce slouží běžné pásy ve vozidle pro
děti vážící 15 – 25 kg.

Poděkování

Jménem dětí z mateřské školy
Pionýrů, Příbor děkujeme panu Petru
Michálkovi za jeho ochotu a zpříjemnění
posledních dnů před prázdninami.
Dne 26. 6. 2008 nás pan Michálek
navštívil společně se svým synem, který
je zároveň majitelem krásného poníka
Satana. Je samozřejmé, že Satana přivezli
s sebou. Děti se na návštěvu připravovaly nejen svým těšením, ale také donesly
plno dárků pro poníka. Poník Satan se
všem dětem odměnil tím, že je všechny
vozil v pěkném prostředí – v parku na
nábřeží RA. Radost dětí z této neobyčejně milé návštěvy byla veliká.
Už se těšíme na další slíbenou návštěvu.
Za MŠ uč. Ivana Žárská

III - samotný sedák, na kterém dítě sedí a je připoutáno běžným pásem v autě, pro děti vážící
22-36 kg.

Doporučení

Kupovat homologované výrobky, označené
schvalovací značkou – Atestem. Na dětské autosedačce nešetřete a používejte typy, které odpovídají hmotnosti a výšce dítěte. Jen ty ho spolehlivě
udrží.
Zdroj: časopis Policie, č. 4
Eva Kahánková, pracovník prevence
a administrativy u MP Příbor
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Autorka obrázku Helenka Hrubá 6 let

Představujeme vám…

Drahomíra Pl andorová
Jméno: Věk:

58

Stav: 		

vdaná

Dosažené vzdělání: ÚSO – ELEKTRO, AT
Povolání: projektant ELEKTRO
Koníčky: 		
V Příboře žije:
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
	Pracovitost, upřímnost, čestné jednání.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
	Rodina, práce, příroda, četba a relaxace, cvičení – pokud mi to zdraví dovolí – jóga, walking
a pod.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
	Řeka bohů - W. Smith, Ally Mc Beal vč. šansonů,
hudba – klasická a relaxační. Při mé práci se bez
ní neobejdu – velmi uklidňuje.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Lékařkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Mí rodiče svou pracovitostí, oddaností rodině,
můj děda Hynek Kresta – turistice, každotýdenní vycházky do okolí, rybská, libhošťtská hůra
a pod.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Můj bratr a vystudování SPŠE ve Frenštátě
p. Radhoštěm
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Je to mé rodné město i celé naší rodiny - jsme
patrioté
8. Které místo ve městě máte nejraději?
	Staré město – jeho uličky, zákoutí, domy,ve
kterých jsem s mými kamarády prožili dětství.
Výhled z kostelní zdi na okolí města.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Chátrající domy na náměstí a hlavně noční život
na náměstí, který se probouzí úderem jedenácté
hodiny a končí nad ránem.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Zážitků by bylo spousta. Dětství, hry v uličkách

příroda, rodina, knihy, jóga
od narození

a kolem kostela, koupání v létě na Lubině –
v zimě bruslení, velká voda v 60. letech. Obnova
památek a naše účast na ni.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Mé děti, jejich výchova a zdraví mé a celé rodiny.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
	Ne, jen mne mrzí včasný odchod mého tatínka
a mého bratra – život pak byl mnohem těžší.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
	Ne.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
	Kdyby se všichni snažili a nechodili s klapkami
na očích, určitě by se nám žilo ještě lépe.
Jinak se velmi ráda řídím radou – p. Fabera:
„Hodnota úsměvu“ Úsměv nestojí nic a přináší
mnoho. Obohacuje toho, kdo jej přijímá, aniž by
ochuzoval toho, který ho dává. Trvá jen chviličku, ale vzpomínka na něj je někdy věčná. Nikdo
není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo
není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Úsměv
přináší štěstí do domu, ve starostech je oporou, je
citlivým znakem přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve znechucení a ve smutku je potěchou
a pro každou bolest je přirozeným lékem. Je dobré, že si ho není možné koupit, ani půjčit, protože
má hodnotu chvíle, kdy se dává. A kdybys někoho
potkal a on neměl pro tebe úsměv i když na něj
čekáš, buď velkodušný a obleč ho svým úsměvem
ty, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv jako ten,
kdo ho nemá pro druhé.

Děkuji vám za rozhovor Nikola Horňáková,
referent odboru KCR

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30.srpna
Marie Šimíčková
Alena Čáslavská
Vlasta Šuriaková
Jiřina Kosmálová
Helena Kršňáková
Petr Procházka
Antonín Hajda
Marie Makešová
Anna Trevisanová
Milan Jiřík
Marie Navrátilová
Marta Sklenovská
Berta Kostelníková
Božena Burdová

Stanislav Španihel
Milan Koblížka
Božena Hejtmánková
Ludmila Tvarůžková
Marie Veřmiřovská
Naděžda Jezdinská
Jaroslav Frydrych
Marie Kotišová
Vojtěch Lys
František Bahenský
Dorota Grelová
Václav Kabát
Josef Jaroš
Emil Kvita
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Městská knihovna
Knižní novinky zakoupené
v měsíci červenci

Rok kohouta - Tereza Boučková
Nový autobiograficky laděný román Terezy
Boučkové Rok kohouta je drásavě upřímná zpověď
ženy, které se rozpadne život a ona hledá sílu, s níž by
ho znovu dokázala poskládat dohromady. Rok kohouta je cesta od naprosté beznaděje k osvobodivé odvaze.
Peklo pro zvané ve stylu Iana Fleminga - napsal
Sebastian Faulks
Poutavý a zábavný příběh o špionáži a nebezpečí
znovu přivádí Bonda do doby, kdy vrcholila studená
válka.
Útěk z afrického pekla – Barbora Koudelková,
Milan Bárta
V devatenácti letech se zamilovala do afrického
černocha a odjela za ním do Ghany. Prožila nádherný měsíc a myslela si, že je to jen začátek celoživotního štěstí. Příliš pozdě přišla na to, že se stává bílým
otrokem nigerijské mafie. O tom, jak utéct z afrického
pekla plného ponížení, bití i znásilňování a zachránit
dvě děti, vypovídá Češka, která přežila brutální mučení černošským přítelem i nelidské podmínky ghanského
vězení.
Návrat do českého pekla - je pokračováním knihy Útěk z afrického pekla
Konečně se žena, životem víc než zkoušená, s nadějí vrací, ale žádný růžový sen ji nečeká: ona ani děti
nemají české doklady, je zadlužená, bezradná a na
konci sil. Ocitne se úplně na dně, a tak jí úřady obě děti
odeberou. Dokáže se Bára ještě zvednout?
Zachráníš mě ráno – Joy Fieldingová
V zapadlém floridském městečku Torrance se nikdy nic neděje. Když přitažlivý doktor Crosbie opustí
svou ženu kvůli místní královně plastických operací
a rozvodů, zdá se, že nic zajímavějšího už se nemůže
stát. Ale pak je brutálně zavražděna Liana Martinová,
nejkrásnější studentka torranceské střední školy, a města se postupně zmocňuje plíživý strach.
Oznamuje se vražda – Agatha Christie
Detektivní příběh, jehož rozuzlení svěřila autorka
do rukou slečně Marplové nás zavádí do malého anglického městečka Chipping Cleghornu.
Vraždy podle Shakespeara – Jennifer Lee
Carrell
Strhující děj přenáší čtenáře ze sedmnáctého
století do současnosti, z divadelních jevišť do zlatokopeckých táborů a univerzitních knihoven, z jedné
země do druhé. Podaří se odhalit, kdo byl William
Shakespeare?
Úder šílených katů – Roman Cílek
Kniha o mocenském střetu v Německu, kdy Hitler
nastoupil bezohlednou cestu k diktatuře. Autor sleduje oficiální politiku i často téměř neznámé zákulisní
intriky hlavních aktérů. Vše směřuje k „noci dlouhých
nožů“ - překvapivému krvavému úderu SS proti špičkám SA.

Provozní doba o prázdninách:
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

Poznáváme soužití lidí s přírodou v Příboře

V tomto školním roce se naše škola zapojila
do projektu „Šance“, který je spolufinancován evropským sociálním fondem a probíhá pod záštitou krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Novém Jičíně.

Projekt byl změřen na výuku v 6.ročníku
a jeho součástí bylo také splnění celoročního výzkumného úkolu na téma, které si žáci sami zvolili. Každá třída do svého výzkumu začlenila také
enviromentální výchovu.
Třída 6.A
Žáci pod vedením paní učitelky Zuzany
Krompolcové se shodli na tématu „Život řeky
Lubiny“. Náplní výzkumného úkolu bylo seznámit
se s pověstí o původu názvu Lubiny a tuto pověst
přepracovat do různých literárních žánrů, např.
komiks a kramářská píseň, seznámit se s rostlinami a živočichy v blízkosti řeky, zjistit popis řeky
– pramen, ústí, přítoky. Dále měli zjistit informace o historii řeky – mosty a lávky, povodně, oběti

řeky, porovnání Lubiny za dávných časů a nyní.
Žáci prováděli praktická měření, např. rozměry
mostů, měření teploty vody a vzduchu spojené se
zapisováním do grafů, porovnávali vodu tekoucí
se stojatou pomocí filtrace. Zjišťovali informace
o vodě jako látce – skupenství, druhy vody, koloběh vody, a také se zabývali pojmy jako jsou např.
hydrosféra, povodí, meandr, pramen, řeka aj.
Třída 6.B

Žáci této třídy si se svou paní učitelkou
Katarínou Klamkovou zvolili téma „Příbor včera
a dnes“. Součástí práce pak byl také život stromů
ve městě. Úkolem bylo vyhledat nejstarší stromy
ve městě a porovnat je se stromy nově vysazenými. U vytypovaných stromů změřit obvod kmene,
odhadnout stáří, zjistit zajímavosti, porovnávat
jejich výhody a nevýhody, vytvořit jejich rodné
listy. Žáci také sledovali viditelné zásahy člověkem v průběhu růstu stromů, hledali optimální
podmínky pro jejich růst a psali povídky o tom, co
všechno mohli staří velikáni během života prožít.

6.A Život řeky Lubiny

6.B Život stromů

6.C Borovecké rybníky
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Třída 6.C

Tato třída se dohodla se svou paní učitelkou
Janou Hýlovou na tématu „Historie průmyslu
a obchodu v Příboře“. Jednou částí výzkumu byl
také rybářský průmysl . Úkolem bylo prozkoumat
historii a současný význam soustavy rybníků na
Borovci. Žáci zjišťovali, ve kterém roce se začalo
s rybolovem, jaké druhy ryb se zde odchovávají,
co všechno obnáší práce rybářů, které rostliny
a živočichy je možno v rybnících najít a které
organismy mohou sloužit rybám jako potrava.
Hledali informace o rybách , které se zde chovají
– způsob života, potrava, rozšíření. Na závěr vytvořili se získaných poznatků přehledná leporela.
Zkušeností a výsledky své práce si žáci jednotlivých tříd mezi sebou vyměnili a prezentovali
je také svým rodičům a ostatním vyučujícím.
Dana Cágová
ZŠ Příbor, Jičínská 486

Zápis

do druhého ročníku
V průběhu měsíce června při zpětném
hodnocení téměř již ukončeného školního
roku přišly děti s nápadem uspořádat zápis
do školy. Vzpomínaly, jak se jim líbil zápis do
1. ročníku, co všechno musely umět a zvládnout.
Tak jsme se rozhodli, udělat zápis do
druhého ročníku. S  dětmi jsme prodiskutovali, co si myslí, že by měl druhák umět. Co
jsme se vlastně v 1.třídě naučili?
Určitě číst, psát a počítat, ale i mnoho jiných důležitých věcí, které budeme ve druhé
třídě potřebovat.
Připravili jsme společně pracovní listy,
úkoly, křížovky a doplňovačky, na kterých
děti prokážou, že opravdu mohou postoupit
do druhého ročníku.
Na závěr diplom, odměna a už se těšíme
na prázdniny a potom už z nás budou druháci.
Žáci 1.A a Vlasta Hýžová
třídní učitelka

Poškození významných
a památných dřevin

Negativní následky silné vichřice, která se
objevila v našem kraji ve večerních hodinách
25.6.2008, bohužel neminuly ani město Příbor.
Jejím působením došlo ke škodám mimo jiné také
i na významných a památných dřevinách.

Díky silné činnosti výše uvedených povětrnostních vlivů došlo k vývratu vícekmenné lípy
velkolisté (Tilia plathyphyllos) v příborském parku, která rostla při jeho vjezdu z ulice Lidické.
Tato dřevina patřila mezi velmi významné a dominantní exempláře v kraji. V roce 1996 byla vyhlášená za památnou dřevinu. Dřevina byla výrazně poškozena v roce 1998. Došlo k odlomení
jedné z jejich částí kmenů. Vzniklá rozsáhlá rána
byla ošetřena zakrytím dutiny a v koruně stromů instalovány vazby. Lze říci, že na postupném
snižování vitality stromu se podepsalo i toto nemalé poškození kmene lípy. V roce 2001 byla její
ochrana vzhledem ke zdravotnímu stavu stromu
zrušena. Přesto jí byla v průběhu let věnována
městem Příbor maximální péče. Byla prováděna
dendrologická ošetření, která spočívala v instalaci
vazeb v koruně, jež zabezpečovaly korunu stromu
proti rozlomení. Vazby byly instalovány postupně
a byly různého stáří. Průběžně byly rovněž realizovány ořezy suchých částí stromů, šindelové krytí dutin či vzniklých ran.
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Poškození „Lípy u Katolického domu“ bylo po
způsobeném vývratu tak značné, že nebylo možno zachovat ani její torzo. Z tohoto důvodu bylo
nutností zajistit úplné odstranění této dřeviny.

Město Příbor v letošním roce obdrželo
v rámci dotačního programu „Péče o krajinu“ každoročně vyhlašovaného MŽP ČR, 100% finanční
podporu pro zajištění požadovaného ošetření této
lípy. Vzhledem k tomu, že vzniklou situací došlo
k zániku předmětu podpory, nelze již přiznaný
dotační příspěvek čerpat.
Škodu menšího charakteru utrpěl památný
strom „Liliovník u muzea“. V důsledku vichřice
byla odlomena jedna z postranních větví koruny
zdravého stromu. Při jejím pádu došlo k poškození střešní krytiny domu č.p.101 na ul.Lidické.
Rána vzniklá odlomením větve dřeviny bude
ošetřena současně s letošním plánovaným celkovým ošetřením liliovníku, které bude hrazeno
z Dotačního programu MŽP ČR „Péče o krajinu“.
Kromě začištění zmiňované rány ulomené větve,
dojde k výměně popruhové vazby v koruně stromu a ořezu suchých větví. Záměrem ošetření je
zajištění maximálního zachování vitality tohoto
památného stromu.
Za MÚ Příbor, stavební úřad – odd.životního
prostředí, Ing.Nováková Andrea

40. výroční okupace
Československa v srpnu 1968

Z kalendáře starosty města

Červen/červenec 2008, ing. Milan Strakoš
První prázdninový měsíc byl doprovázen
proměnlivým počasím. Teplé dny se střídaly se
dny deštivými, občas taky se silnými bouřkami
a větry.
Poslední zasedání zastupitelstva města před
prázdninami se uskutečnilo 26.6.2008. Mimo
běžných úkonů zastupitelé projednali a schválili
třetí změnu rozpočtu města na letošní rok. Do
příjmové části rozpočtu byla zařazena dotace
Moravskoslezského kraje ve výši 12 milionů korun, určená na generální rekonstrukci křižovatky
u škol. Vlastní práce budou zahájeny po vydání
všech potřebných stavebních povoleních počátkem měsíce srpna. Ukončení prací je plánováno
koncem měsíce srpna. Po dobu celých tří měsíců bude křižovatka uzavřena a náhradní doprava bude vedena po některých vedlejších ulicích,
zejména potom po ulici ČSA. Po dokončení křižovatky budou postupně opraveny i ulice, po kterých bude náhradní doprava vedena.
Do příjmové části rozpočtu byla zahrnuta
dále částka ve výši cca 5 mil. Kč, která tvoří 10%
podíl z prodejní ceny domů a bytů, které byly nabídnuty nájemníkům obecních bytů v tzv. 1. vlně
prodeje bytového fondu. Celkové příjmy města
představují v současné době částku ve výši 136
mil. Kč.
Do výdajové části rozpočtu byla zařazena
nově právě generální oprava křižovatky u škol, na
kterou město z vlastních prostředků mimo dotace
vyčlenilo dalších 5 mil. Kč. Z těchto prostředků
budou dokončeny zejména přeložky chodníků,
úpravy prostranství a vstupu do ZŠ Jičínská, přechody pro chodce a nasvětlení celé křižovatky.
Nově byly do rozpočtu zařazeny rovněž další
úpravy místních komunikací (u zahrádkářské kolonie Orinoko) a opravy některých chodníků (ulice Lidická). Na úpravy a rozšíření dětských hřišť
byla schválena částka ve výši 500 tis. Kč. Nové
dětské hřiště vznikne na sídlišti Véska-Benátky,
dětskými prvky bude doplněno hřiště v sídlišti
naproti technickým službám. Výdaje města představují po schválení 3. změny rozpočtu částku ve
výši 160 mil. Kč.
Zastupitelé dále projednali návrh tzv. 2. vlny
prodeje obecního bytového fondu. Do této vlny
bylo zařazeno dalších více jak tři sta bytových jednotek. Domy a byty budou nabídnuty za stejných
podmínek jako doposud. Tato druhá vlna prodeje
by měla být se vší pravděpodobností realizována
v průběhu příštího roku.
Svědkové příborské minulosti - to je název
knihy, kterou zpracoval a vydal příborský kronikář p. Lubomír Loukotka. V knize jsou zdokumentovány všechny drobné sakrální objekty, které
lze na katastru města spatřit. Vedle fotografií jsou

V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhlo do
Československa pět armád tzv. „spojenců“
z Varšavské smlouvy, aby potlačily rozvíjející se
hnutí zvané Pražské jaro, které chtělo přeměnit
tehdejší státní komunistický režim na „socialismus s lidskou tváří“. Toho se Moskva velmi zalekla a obávala se, aby československý příklad nenásledovali ostatní sovětští satelité. Proto armády
především Sovětského svazu, ale i Maďarska,
Polska, východního Německa a Bulharska okupovaly čs. stát. Bulharsko se okupace zúčastnilo
jen symbolicky silou jednoho pluku, který byl do
Československa dopraven z SSSR. Stejnokroje
německé tzv. lidové armády NDR, které svým
vzorem, barvou i symbolikou až příliš připomínaly nacistický Wehrmacht, vyvolaly mezi československým lidem doslova zděšení, které přímo
vyvolávalo srovnání s 15. březnem 1939. Od této
tragické události již uplynulo 40 let, což je velmi
dlouhá doba. Jedna celá generace čtyřicátníků
a mladších tyto události nezažila a zná je jen z vypravování. Pokud bychom začali počítat 40 let od
vzniku ČSR v roce 1918 - dostali bychom se k roku
1958. V té době jsme měli za sebou již 2. světovou
válku se všemi jejími hrůzami a nacistickou totalitu vystřídala nová – komunistická. V roce 1958
jsme se nacházeli právě v její polovině.
I když dnes již víme, že komunismus je nereformovatelný, to co tehdy dokázali čs. občané,
to ještě dlouho potom obdivoval celý svět. Byla
to nejen naprostá jednota Čechů a Slováků, ale
úžasně organizovaná informovanost všeho obyvatelstva o dění v republice čs. rozhlasem. Na tom
se plně podílela čs. armáda se svými mobilními
vysílači a tajnými linkami, kterými tyto vysílače
ovládala skrytá rozhlasová studia. Okupanti byli
úplně zoufalí, když po vyřazení všech čs. vysílačů
a obsazení rozhlasových studií čs. rozhlas vysílal
dál a při pokusu i o jejich zaměření byl nedostižitelný, protože měnil svá stanoviště. Celý tento
systém byl potom podrobně studován na Západě,
zvláště ve Švédsku. Bez armády by to však uskutečnit nešlo. Pracovníci rozhlasu byli pod ochranou čs. armády, byli ve vojenských stejnokrojích
a v logistické péči armády. V tom je také odpověď těm kritikům naší armády, kteří považovali
její existenci za drahý luxus, protože když ji národ a stát potřeboval, tak podle nich nedokázala
nikdy pomoci. Rád bych těm ANALFABETŮM
naší novodobé historie připomenul, že nebýt čs.
ozbrojené moci neexistovalo by Československo,
které zajistilo českému národu jeho státotvornost,
ale i to, že dnes mluvíme česky. Téměř 100 000
mužů našich tří legií soustředěných do šesti divizí
v Rusku, ve Francii a v Itálii dokázalo svým bojem
přesvědčit Spojence, že Čechoslováci si zaslouží
mít vlastní stát. A potom tato armáda navíc přímo
doma konstituovala čs. stát v pohraničních oblastech Čech, Moravy a Slezska, což se přímo dotýká
zdejšího regionu a našeho města. A  dále potom
dokázala vymanit Slovensko a Podkarpatskou
Rus z maďarské nadvlády a postavit se na obranu
Těšínska a severního Slovenska proti polské expanzi.
	Avšak obrana Československé republiky nebyla vůbec jednoduchá. První náčelník čs.
gen. štábu francouzský generál M. Pellé prohlásil:
„Tuto zemi neubrání žádná armáda na světě, ale
jedině ministerstvo zahraničních věcí“. Podle toho
se potom vyvíjela celá čs. vojenská doktrína, která
směřovala k tomu, aby armáda dokázala zadržet
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nepřítele do příchodu spojenců. Jenže spojenci
nás po „Mnichovu“ opustili a spojenci nebyli jen
Francie a V. Británie, ale i Sovětský svaz – i ten
nás opustil! Za takové situace se nedá potom tvrdit, že čs. armáda kapitulovala, ale podřídila se
rozhodnutí politiků. Toto rozhodnutí bylo za dané
situace nejpřijatelnější, protože boj osamocené čs.
armády byl beznadějný. Měli bychom obrovské
ztráty na životech, rozbitá města a obce a úplně
zničenou hospodářskou strukturu země, i když je
známo, že za svobodu je třeba obětovat i krev, což
je potom přímo závislé i na morálce národa.
I za druhé světové války se však organizovala
čs. zahraniční armáda. Nejprve to byly jen malé
jednotky, které však postupně rostly a mohutněly.
V roce 1944 představovaly síly zahraniční armády
ve V. Británii, čs. letci v RAF, vojáci v SSSR, vojáci 1. čs. armády na Slovensku a nakonec také čs.
vojáci v severní Itálii počet 121 000 osob. Tato
čs. zahraniční armáda opět svojí účastí a výkony
na evropských bojištích dokázala přesvědčit vítězné spojence o právu Čechoslováků na obnovu
Československé republiky.
Dnes je málo známa skutečnost o akcích čs.
armády v srpnu 1968 proti okupantům. V Praze
byla vytvořená ilegální vojenská organizace, která
měla v celé armádě u všech druhů zbraní, služeb
a vojenských institucí spolehlivé spolupracovníky,
kteří kolem sebe shromažďovali další důstojníky,
praporčíky i vojáky základní služby věrné republice, včetně vojáků v záloze. Podle pokynů z Prahy ,
které doručovaly spojky a zvláštní kurýři se vyhledávaly a budovaly v lesích a v horách úkryty pro
uložení zbraní, munice, zdravotního a spojovacího materiálu a trvanlivých potravin. Zvlášť důležitou úlohu dostal výsadkový pluk z Holešova, který s plnou výzbrojí vypochodoval do Hostýnských
vrchů, kde měl vybudovat úkryt pro odvlečené čs.
politiky a zajistit jeho obranu. Zpravodajská služba ilegální vojenské organizace měla informace, že
naší politici se nachází na určitém místě v Polsku.
Byl zorganizován malý speciální plně profesionální oddíl výsadkářů, který měl být v Polsku vysazen,
měl vysvobodit naše politiky a vrtulníky je dopravit do Hostýnských vrchů. Odtud měli být potom
přepraveni do Rakouska. Čs. ministr zahraničních
věcí Jiří Hájek, který se nacházel v New Yorku, čekal na výsledek celé akce, aby potom v OSN podal
oficiální protest čs. vlády proti okupaci. Když se
však zpravodajské orgány dozvěděly, že čs. politici
byli z Polska převezeni do SSSR, byla celá osvobozovací akce odvolána a ministr Hájek nepodal
u OSN protest proti okupaci.
Příbor obsadila sovětská okupační armáda
brzy ráno 21. srpna.
Okupační tanky a obrněné transportéry se
nacházely na náměstí, u pošty a okupační jednotky střežily všechny přístupy k městu. Obsadily
také nedaleké vojenské letiště v Mošnově, kde
přistála i sovětská bojová letadla. Příštího dne se
okupační vojsko stáhlo z města na jeho východní okraj Raškova, k lesíku a na západní okraj za
les Frývald. Okupační velitelství v Příboře bylo
nejprve v přízemí dnešního muzea a později se
přemístilo do objektu, na jehož místě se nachází
samoobsluha u pošty. Sovětští důstojníci denně docházeli na tehdejší městský národní výbor
– tedy na radnici, kde se informovali o politické
situaci ve městě a vydávali další pokyny. V obchodech byl podle rozhodnutí MěNV omezený nákup

potravin. Sovětská armáda se v Československu
usadila na plných 21 let a dostala oficiální název
Střední skupina sovětských vojsk v Evropě a v její
výzbroji byly i rakety s atomovými hlavicemi.
Mnoho zainteresovaných čs. důstojníků a praporčíků bylo z armády propuštěno. Mnozí z nich
byli za svoji činnost proti okupantům postaveni
před vojenský soud a odsouzeni. Celý případ
existence čs. vojenské ilegální protiokupační
organizace byl před československou veřejností
maximálně utajovaný. Snad proto je málo znám
i dnes. Po čas okupace bylo mnoho civilních ob-

čanů zejména z řad mládeže zastřeleno a na 400
jich bylo zraněno. Z Československa odešlo do
emigrace po okupaci na 450 000 čs. občanů, což
byla za posledních 30 let od roku 1939 již třetí
vlna a byly to opět mozky národa, jejichž ztrátu
pociťujeme dodnes.
Toto vše by si měli naši občané připomenout
a také jinak posuzovat naší armádu, protože ta
český národ nezradila ani v letech 1938 a 1939,
ale ani v roce 1968.
Plk. Bohumil Vlach

Tanky a obrněné transportéry sovětských okupantů 21. srpna 1968 na náměstí v Příboře

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

www.streetballpribor.cz

za tým organizátorů Martina Valasová, DiS., Dětská misie
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uvedeny základní dostupné informace o jednotlivých památkách.
Na městském koupališti se počátkem prázdnin objevila nová atrakce – průhledný nafukovací
balon o rozměru dvou metrů, ve kterém se zájemci mohou procházet bez namočení po vodní
hladině. Informace o této novince, kterou provozovatel koupaliště nazval „aquazorbing“ jsme si
mohli přečíst téměř ve všech novinách a zhlédnout i v televizi. V prvním prázdninovém měsíci
si tuto novinku vyzkoušelo více jak 600 návštěvníků koupaliště.
Na krátkou návštěvu zavítal do města poslanec PČR p. ing. Pavel Hrnčíř, a to v pátek
27.6.2008, aby v krátkém projevu připomenul
„Den památky obětí komunistického režimu“,
který byl zařazen mezi významné dny ČR. Na
téma realizace nového dětského hřiště v lokalitě sídliště Véska – Bénátky bylo svoláno setkání
s občany, a to přímo v lokalitě, ve které bude nové
hřiště postupně vystavěno. Přítomní občané se
tak mohli seznámit s chystaným záměrem a formou dotazníku sdělit své připomínky a návrhy.
V některém čísle měsíčníku města jsem se
zmínil o chystané bytové zástavbě v lokalitě za
školou Npor. Loma. Se společností VOKD, a.s.
Ostrava, která vyhrála nabídkové řízení na zástavbu, probíhají v současné době schůzky a jsou
upřesňovány studie zástavby. Podle dokumentace,
která byla městu předložena, by na těchto pozemcích mělo v příštím a následných letech vzniknout
více jak 150 nových bytů.
23.6.2008 … na krátkou besedu jsem pozval na
radnici členky vítězných družstev v přeboru
ČR v basketbalu škol. Mistryněmi ČR se staly
žačky ZŠ Npor. Loma.
… jednání se zástupci Družstva Katolický
spolkový dům v Příboře o možném převodu
objektu kulturního domu na město
24.6.2008 … plánovací odpoledne s občany sídliště Véska – Benátky k chystané výstavbě dětského hřiště

27.6.2008 … účast spojená s položením kytice u pomníku na Jičínské ulici u příležitosti „Dne památky obětem komunistického režimu“ za přítomnosti poslance
PČR ing. Pavla Hrnčíře

1.7.2008 … jednání s vedoucím oddělením
PČR v Příboře o bezpečnostní situaci ve
městě
2.7.2008 … představení chystaného záměru
oprav ulice Palackého občanům. Akce se
uskutečnila ve škole na Dukelské ulici,
přítomno bylo asi 50 občanů

10.7.2008 … schůzka se zástupci společnosti VOKD, a.s., nad rozpracovanou studií
zástavby lokality za školou Npor. Loma

14.7.2008 … účast na schůzce Osadního výboru v Hájově

střípky Městské policie
Dne 12.07.2008 v 00.50 si hlídka MP všimla
na ulici Ostravské osobního vozidla, které bylo
odstaveno v pravém odbočovacím pruhu na ul.
Ostravské pod viaduktem silnice I/48 (Nový
Jičín-Frýdek-Místek). Jelikož vozidlo stálo v odbočovacím pruhu na neosvětleném místě, nebylo
označeno výstražným trojúhelníkem a v blízkosti vozidla se nikdo nenacházel, provedla hlídka
kontrolu vozidla, zda se v něm někdo nenachází.
Při kontrole bylo zjištěno, že na zadním sedadle
vozidla leží muž a vedle něho láhev tvrdého alkoholu. Muž byl proto probuzen a následně požádán o vysvětlení zda zmíněné vozidlo řídil. Nato
muž odpověděl, že vozidlo řídil, ale že nezaparkoval v odbočovacím pruhu, ale na čerpací stanici. Jelikož bylo zjevné, že muž je pod vlivem alkoholu a neví, kde se nachází, byl požádán o prokázání totožnosti. Muž však zareagoval zcela nečekaně, kdy hrubými nadávkami urážel strážníky.
Bezprostředně poté jednomu ze strážníků vyrazil
z rukou služební svítilnu a snažil se ho udeřit
pěstí do obličeje a kopnout do rozkroku. Strážník
však tento bezprostřední útok za použití donucovacích prostředků a pomoci kolegy odvrátil.
Muž byl však nadále agresivní, a proto mu byly
přiloženy pouta na ruce. I po tomto zákroku byl
muž stále agresivní a neustále strážníky slovně
a fyzicky napadal. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu byla ihned o celé události
vyrozuměna hlídka Policie ČR, která se dostavila
na místo a celou událost si na místě převzala.
Dne 11.07.2008 bylo v 10.30 hod. přijato tel.
oznámení od občanky města M.N., která uvedla,
že dala svému synovi 1000 Kč a poslala ho na nákup do Penny Marketu. Dále uvedla, že se dlouho
nevrací a sedí v Oáze a pije. Hlídka proto navštívila pohostinství Oáza, kde kontaktovala syna
oznamovatelky. Dotyčný muž uvedl, že se zde
zastavil jen na jedno pivo a hned jak ho dopije
tak odnese nákup své matce. Dále uvedl, že jeho
matka požívá alkoholické nápoje již od 06.00
hod. rána a že si vyžádala nákup ve složení 4 litry
vína a krabici tabáku.
Dne 09.07.2008 bylo přijato v 11.30 hod.
oznámení od paní K.M, která uvedla, že po terase jejího bytu se plazil neznámý had o délce
cca 1 metru. Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o užovku obojkovou. Proto se na místě pokusila
hada odchytit, ale bohužel odchyt byl neúspěšný.
Dne 07.07.2008 bylo přijato v 12.55 hod.
oznámení na služebně MP Příbor od hosta pohostinství Oáza, že se v pohostinství nachází tři
muži, kteří po sobě neustále pokřikují a vzájemně se napadají. Na místě byli zadrženi tři hlídce
již známí muži, kterým bylo doporučeno, aby
pohostinství ihned opustili a odešli do místa trvalého pobytu. Po cca deseti minutách bylo přijato tel. oznámení od číšnice pohostinství Oáza,
že muži pohostinství neopustili a opětovně se
napadají. Hlídka se proto dostavila na místo, kde
již provedla razantnější zákrok a muže zklidnila.
Poté byla mužům provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, při
které bylo naměřeno 2,62 promile, 1,93 promile
a 2,49 promile. Muži byli odesláni do místa trvalého pobytu s výstrahou, že v případě opakování
incidentu budou odvezeni na záchytnou protialkoholní stanici. Všichni však uposlechli výstrahy
a rozešli se do svých domovů. Následně budou
řešení za přestupek proti občanskému soužití
a veřejnému pořádku.

POZVÁNKA

Městská organizace KSČM
v Příboře
pořádá tradiční akci

LETNÍ ODPOLEDNE

v sobotu 16.8.2008 od 13:00 h
v zahradní restauraci MEXICO

s gulášem, velkou tombolou, hudbou
a občerstvením
ÿeský svaz vĀelaĢĪ PĢíbor
vás srdeĀnĒ zve na

VÿELAġSKOU
BESEDU

do areálu za klubovnou
u nádraží ÿD.
Sobota 23. srpna 2008

od 13:00 h.

Hudba, guláš, pivo, medovina,
medové perníky.
Bohatá tombola. Vstupné dobrovolné.
K hojné úĀasti zvou poĢadatelé.
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Z jednání rady města

39. schůze RM dne 24. června 2008 projednala:
- Uložila předložit projekt rozhledového trojúhelníku v lokalitě most u nádraží a ul. Frenštátská
- Uložila předložit výsledky jednání se společností VOKD k upřesnění požadavku zástavby lokality za
školou
- Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro městskou památkovou rezervaci ze dne 10.6.2008
- Doporučila ZM zplnomocnit místostarostu
Ing. Bohuslava Majera k podpisu „Osvědčení o prohlášení o vlastnickém právu Českého rybářského svazu, místní organizace Příbor, k vodohospodářským dílům – rybníkům Borovec I, Borovec II a k plůdkovým
výtažníkům Borovec II a IV“, kterým město Příbor
uznává vlastnické právo Českého rybářského svazu,
místní organizace Příbor k vodohospodářským dílům,
situovaným na pozemcích ve vlastnictví města Příbor,
přičemž město Příbor, jako vlastník dotčených pozemků, svoje vlastnické právo k vodohospodářským dílům,
uvedených v tomto osvědčení, neuplatňuje
- Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního
určení v Domech s pečovatelskou službou v Příboře na
období od 1. července 2008 do 31. prosince 2008
- Schválila předložený Místní pořadník na pronájem obecních bytů na období od 30.06.2008 do
31.12.2008.
- Stanovila zhotovitelem akce „Projekt rekonstrukce Nerudovy ulice + parkoviště na ulici Štramberské
v Příboře“ firmu RUSTICUS, s.r.o., Slovanská 10,
741 01 Nový Jičín
- Rozhodla povolit Mateřské škole Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370 na základě ustanovení § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání výjimku naplněnosti třídy školy z počtu 24 dětí na 25 dětí na každou
třídu školy pro školní rok 2008/2009, za předpokladu,
že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Rozhodla povolit Mateřské škole Příbor, Pionýrů
1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci na základě ustanovení § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání výjimku z počtu dětí ve třídách školy
a tím změnu kapacity školy od 1.9.2008 z počtu 70 dětí
na 75 dětí dle předloženého návrhu kapacitní listiny
mateřské školy za předpokladu, že zvýšení počtu dětí
nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
- Vzala na vědomí informace o stavebním a provozním stavu přístavby tělocvičny ZŠ Npor. Loma z důvodu narušení statiky
40. schůze RM v mimořádném termínu dne
7. července 2008 projednala:
- Doporučila zastupitelstvu 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.

- Doporučila zastupitelstvu města 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, manželům Petru a Miroslavě
Tovaryšovým, bytem Příbor, Šmeralova 192 za stanovených podmínek
- 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
- Uložila vyhlásit zahájení 2. vlny prodeje bytového
fondu v souladu se schválenými pravidly pro prodej
obytných domů v majetku města.
- Uložila zpracovat podkladový materiál, který stanoví rozsah 3. vlny prodeje bytových domů s ohledem
na zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb a dalších potřeb města.
- Uložila dopracovat pravidla pro přidělování městských bytů o možnost jeho přednostního přidělení
tomu, kdo je ochoten uhradit dluh po předchozím
uživateli, kdyby neplatil řádně nájemné
- Uložila zpracovat návrh vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích města
- Uložila zajistit společně s městem Kopřivnicí provedení nutných průzkumných vrtů a návrh opatření
proti únikům znečištěné vody z kompostárny na základě dílčího průzkumu, který provede firma AZ GEO
s.r.o.
- Vzala na vědomí, že v důsledku zajišťovaných
opatření dojde ke změně rozpočtu města v části výdajové, a to o částku 88 tis. Kč. Náklady jsou polovinou rozpočtové částky, druhou polovinu uhradí město
Kopřivnice
- Uložila zveřejnit po dobu 14 dnů záměr města
Příbora prodat motorové vozidlo AVIA 21 Furgon
skříňová - hasiči SPZ NJA 71 - 62 formou výběrového
řízení za stanovených podmínek
- Rozhodla v souladu s § 81, odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnějších nabídky a přidělila veřejnou zakázku „Rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823
v Příboře“ fy SATES MORAVA spol. s r.o. se sídlem
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
- Vzala na vědomí informace o průběhu stavebních
prací na akci „Stavební úpravy MŠ Kamarád na ul.
Frenštátské v Příboře“

Z jednání zastupitelstva města

Na 17. zasedání ZM dne 26. června 2008, ZM projednalo
mj. tyto záležitosti:
- Vzalo na vědomí:
- rezignaci Miroslava Sekeráše na členství v kontrolním výboru ZM k 17.6.2008
- rezignaci Antonína Mocka na předsedu a člena
kontrolního výboru ZM k 25.6.2008
- rezignaci Žofie Pecinové na členství v kontrolním
výboru ZM k 17.06.2008
- Schválilo třetí změnu rozpočtu města Příbora na
rok 2008 v následujících objemech:
příjmy - 136 413,70 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválené druhé změně rozpočtu na rok 2008 o 17 928,79
tis. Kč,
výdaje - 160 406,70 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené druhé změně
rozpočtu na rok
2008 o 18 260,79 tis. Kč,
financování -23 993,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválené druhé změně rozpočtu na rok 2008 o 332,00
tis. Kč
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v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu třetí změny rozpočtu města Příbora na
rok 2008
- Schválilo přijetí dotace od Moravskoslezského
kraje ve výši 12 mil. Kč na akci rekonstrukce průtahu městem – rekonstrukce křižovatky silnic I/58
a III/04823
- Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím municipálního úvěru ve výši 10 500 000,- Kč mezi
věřitelem Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na
Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 a dlužníkem městem
Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor za
účelem stavebních úprav Mateřské školy „Kamarád“
na ul. Frenštátská v Příboře s konečným datem splatnosti úvěru k 31.12.2016 a s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + marže 0,15% a dále za podmínek
uvedených ve znění návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení
- Schválilo seznam navržených domů k prodeji pro
2. vlnu prodeje podle schválených pravidel v tomto
rozsahu:
- bytový dům č.p. 1362, 1363 – ulice Čs. armády
- bytový dům č.p. 1364, 1365 – ulice Čs. armády
- bytový dům č.p. 1375, 1376 – ulice Čs. armády
- bytový dům č.p. 1383 – ulice Čs. armády
- bytový dům č.p. 1366, 1367 – ulice Frenštátská
- bytový dům č.p. 1368, 1369 – ulice Frenštátská
- bytový dům č.p. 1393, 1394, 1395 – ulice
Štramberská
- bytový dům č.p. 1516, 1518 - ulice Dr. Čejky
- bytový dům č.p. 1350, 1351 – ulice Štramberská
- bytový dům č.p. 1404, 1405, 1406, 1407, 1408 –
ulice npor. Loma
- bytový dům č.p. 1402, 1403 – ulice Šafaříkova
- bytový dům č.p. bytový dům č.p. 1340, 1341 – ulice Dukelská
- bytový dům č.p. 1338, 1339 – ulice Dukelská
- bytový dům č.p. 1377, 1378 – ulice Čs. armády
- Uložilo vyhlásit zahájení 2. vlny prodeje bytového
fondu v souladu se schválenými pravidly pro prodej
obytných domů v majetku města
-	Uložilo zpracovat podkladový materiál, který stanoví rozsah 3. vlny prodeje bytových domů s ohledem
na zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb a dalších potřeb města
-	Rozhodlo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2008, kterou se ruší vyhláška č. 17/96
o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
s účinností dnem 01.01.2009
- Rozhodlo vydat na základě ustanovení § 11 odst.
3 písm. b) zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí s účinností dnem 01.01.2009 s tím,
že koeficient 1,5 je použit pro stavby uvedené v §11,
odst.1, pod písmeny b, c.
- Schválilo s úpravami „Pravidla pro přidělování příspěvků vlastníkům (fyzickým osobám) domů v MPR“
- Uložilo dopracovat pravidla pro přidělování městských bytů o možnost jeho přednostního přidělení
tomu, kdo je ochoten uhradit dluh po předchozím
uživateli, kdyby neplatil řádně nájemné.
- Uložilo zpracovat návrh vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích města.

BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o.
Nabídka pro školní
rok 2008 - 2009
RODIČE,

jistě vám záleží na vašich dětech, poraďte jim
proto při výběru vhodné zábavy pro volný čas.
Investujte do koníčků svých dětí, snížíte nebezpečí pozdějších problémů s kouřením, alkoholem,
drogami, se sektami a kriminalitou.

INFORMACE

Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, probíhají od října, do konce května. Zápisné do jednotlivých kroužků možno uhradit ve dvou splátkách.
Při ukončení činnosti z vážných důvodů je nutno
dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné,kurzovné
nevrací.Přihláška platí na dobu neurčitou, min. na
šk.r. a odevzdejte ji osobně nebo odešlete na naši
adresu do

20.9.2008

Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo písemně pozváni. Zápisné možno uhradit hotově na 1.
schůzce nebo složenkou. Rodiny, které pobírají
sociální dávky, mohou požádat Odbor sociálních
věcí při MěÚ/OÚ o příspěvek na zájmovou činnost dítěte.

Dále BAV klub nabízí:

různé kulturní akce, víkendové pobyty, jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyžařské i kulturně
poznávací zájezdy, prázdninové pobyty a tábory
(letní, zimní) pro děti, mládež, rodiny.
Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání třídních pracovních kolektivů, stužkovací
a maturitní večírky, srazy absolventů,oslavy narozenin, atd. K dispozici je ohniště a venkovní posezení.
Dále nabízíme KOPÍROVÁNÍ.
PROSTORY pro činnost
- klubovny a zahrada na ul. Masarykově
- taneční sál se zrcadlovou stěnou na ul.Dukelské
(bývalá šk. jídelna)
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, proto
rádi uvítáme vaše další podněty.
MATEŘSKÉ CENTRUM - klub
Chtěli bychom založit mateřské centrum, jehož
cílem je vytrhnout maminky na mat. dovolené
(nebo nezaměstnané) z izolace a každodenního
stereotypu. V prostorách BAV klubu i na zahradě
si mohou maminky samy, bez nároku na mzdu,
připravovat programy pro děti i dospělé, společně i zvlášť, přičemž mohou uplatnit své dovednosti, fantazii i profesní zkušenosti. Schůzky budou probíhat v dopol. hodinách týdně po 2 hod.
za poplatek 20,- Kč/osoba. Větší akce budou kalkulovány podle náročnosti zvlášť. BAV klubzajistí poradenství a organizační pomoc. Hledáme
aktivní ženy, ochotné se seberealizovat jako organizátorky.
PEL-MEL klub proti nudě
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let.
Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí. Hry, soutěže, turnaje, např. stolní tenis, petanque, kroket, táborové hry (lanová lávka atd.), zábavné a společenské hry v klubovně i venku. Tvoření z různých materiálů,
vycházky do okolí, výlety, posezení u ohně,
stanování, víkendové akce. Za každého počasí s nudou řádně zatočíme! Zápisné : 900,- Kč/
říjen-květen vč.

KLUBY:
BILLIARD (5,-/hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/hod.)
STOLNÍ TENIS (10,-/hod./os.)
Můžete si přijít zahrát a zdokonalovat se v těchto
hrách v době, kdy máte chuť a čas, v souladu s rozvrhem provozu kluboven.Pro členy klubů slevy.
INTERNET- klub
Zájemci mohou na objednávku využívat internet.
klubovnu. Pro letošní rok je v provozu internet
EXPRESS. Cena – 0,50 Kč/min./os.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Pro mládež od 15 let. Počet lekcí:10 x 3h, půlkolona 4h, kolona 6h v Katolickém domě Příbor.
Zahájení 19.9.2008 v 16:30h v Zrcadlovém sále na
ul. Dukelské. Kurzovné :1150,- Kč/os.
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Zahájení dle dohody, podmíněno přihlášením min.
10 párů. Lekce: 8 x 2h Kurzovné : 900,- Kč/os.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné pro zdraví ženy.Termín: říjen – leden vč.
Kurzovné : 750,- Kč/os.
LATINSKO AMERICKÉ TANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ.
Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace
latinsko amerických tanců. Při výuce spolupracují
i starší tanečníci z TK Lenka.Tréninky 1x týdně.
Zápisné : 900,- Kč říjen-květen vč.
TANEČNÍ KLUB LENKA - Společenské, standardní a hlavně latinsko-americké tance, formace.
Členové klubu vystupují na kult. a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. Příprava párů na taneční soutěže. Pro chlapce a dívky od 13 let. Tréninky 2x
týdně. Zápisné : 1.900,- Kč září-květen vč.
SHOW DANCE - DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová a taneční průprava podle moderní hudby, nácvik skladeb na vystoupení při různých akcích.
Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
SHOW DANCE – DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od 11 let.Příprava, nácvik,
choreografie skladeb, nácvik DISCO tanců,
rockn´rollu, charlestonu apod.Veřejná vystoupení na přehlídkách, plesech, karnevalech, diskotékách. Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
DISCO DANCE A AEROBIC PRO DĚTI
Pro chlapce a dívky – i předškolní věk od 5 let
Zdravý pohyb dle moderní hudby, zábavnou formou zlepšování kondice. Zápisné : 900,-Kč/říjenkvěten vč.
CVIČENÍ PRO BOUBELKY - pro ženy a st. dívky - pro děti
Kdo má nějaké to kilo navíc,nerad chodí cvičit mezi
štíhlé. Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu
legrace nám prospěje. Plánujeme i jiné doprovodné
akce pro zdraví a třeba časem ubude i nějaké to kilo.
Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
STOLNÍ TENIS
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Příprava na
soutěže.Zlepšuje kondici a pohybovou koordinaci.
Zápisné : 900,- Kč říjen-květen vč.
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro
mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech
jap. bojových umění, vede k soustředění, sebekázni, ovládání agresivity. Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
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Masarykova 489, 742 58 Příbor

FLORBALL
Moderní hra pro chlapce i dívky.Hrajeme 1x týdně
v tělocvičně,hráči si nosí vlastní vybavení. Zápisné:
900,- Kč/říjen-květen vč.
HRA NA ETNICKÉ BUBNY- BONGO DJEMBE a perkusní nástroje. Na základě velkého zájmu nová nabídka pro děti, mládež, dospělé. V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme.
Doprovodným programem bude i muzikoterapie.
Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
KYTARA
Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit
oblíbené písničky na výlety, k táboráku, zazpívat
si s kamarády.Akordy a písničky hrajeme bez not.
Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
ROCKOVÁ KYTARA, BASKYTARA, BICÍ,
KLÁVESY - individuální výuka
Pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří potřebují poradit a chtějí se něco přiučit od zkušenějšího
kamaráda rockera – průprava pro hru v kapele.
Zápisné : 60,- Kč/hodina
ROCKOVÉ KAPELY
Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou
schopni se zapojit do společné hry. Zápisné :
900,-Kč/říjen-květen vč. Pro KAPELY JE k dispozici bicí souprava, hudební aparutura, el. Kytary,
mikrofony, KLÁVESY. Hudební zkušebnu možno
využívat i pro jiné hudební žánry.
BAV - klubácké DĚLÁNÍ - KERAMIKA
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika,
modelování, zhotovení draků, suvenýrů, vánočních ozdob, malování, práce s přírodními materiály. Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
DIVADELNÍ KROUŽEK
Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor
má za sebou první úspěchy při veřejných vystoupeních i na divadelních přehlídkách. Zahrajte
si s námi divadlo, pohádku nebo veselé scénky.
Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
KLUB LYŽOVÁNÍ
Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro
začátečníky i pokročilé. Týdenní pobyt v době jarních prázdnin. Ceny dle místa výcviku. Pořádáme
lyžařské zájezdy. Termín : prosinec – březen
KLUB
ZVÍDAVÝCH
CESTOVATELŮ
A TURISTŮ
Pro rodiny, děti, mládež, pro všechny kdo mají
rádi přírodu, hory, rádi cestují na nová, známá
i zajímavá místa. Cca 1x měsíčně 1 denní nebo vícedenní akce. Neplatí se zápisné,akce jsou kalkulovány jednotlivě.
DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. Členům
sdělujeme informace. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě cca 200,- Kč/akce s dopravou.
BAV tým
Pro mládež od 13 let. Chceme, aby mladí nebyli
jen návštěvníky a pasivními konzumenty našich
akcí. Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci
klubu i jeho programu. Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří rádi dělají něco zábavného pro sebe
i druhé a chtěli by se podílet na chodu BAV klubu,
při organizování akcí a rozšířit tak tvůrčí veselou
partu mladých. Neplatí se zápisné.
Zimní tábor : 9.3. – 15.3.2009 (jarní prázdniny) Letní tábor : v době letních prázdnin 2009
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Divadlo v Příboře (pokračování)
Předsedou byl zvolen Josef Půr, lékař, místopředsedou František
Peřina, vinárník, ředitelem hudby, zpěvu a zábavy Emanuel Sahánek,
učitel, pokladníkem Jan Kloss, koželuh, tajemníkem Josef Macenauer,
městský tajemník. Byl to první český spolek v Přiboře. Podle všeho se
členové scházeli dost často. Již 18. ledna 1863 sehráli ochotníci „Besedy“
Rekrutýrku v Kocourkově, kterou zhlédlo asi 200 osob. Bylo to po velmi dlouhé době opět divadelní představení pro veřejnost. Po představení
někteří členové spolku recitovali a zpívali. 8. února pořádala Beseda zábavu ve prospěch svatyně Velehradské. Konala se v místnostech městské
kasárny (Místecká č. 286).
Z Frenštátu a Rožnova přijelo asi 15 osob na 32 vozech. Celkem se
zábavy zúčastnilo asi 500 osob. Vystoupil zde i pěvecký sbor z Frenštátu
a z Rožnova, pí. Macenauerová recitovala Máchův Máj. Je zajímavé, že
i po skončení divadelních her se recitovalo, případně někteří členové vystoupili s hudebními čísly. Z her byly vybírány hlavně veselohry a podobně tomu bylo i s básněmi. tak např. v listopadu 1863 p. Fr. Peřina rozveselil obecenstvo žertovnou písní „O  hrdinském tažení gardy na Košuta
1849“, při čemž jednotlivé výjevy tohoto tažení vysvětloval na obrázcích
pan L. Marák. Aby bylo jasno, o čem žertovná báseň pojednává, cituji
některé věty článku dr. Vladimíra Pokorného z časopisu Kravařsko.
„V bouřlivém roce 1848 po vzoru jiných měst byla i v Příboře ustavena národní garda. Velitelem byl Jan Raška ml., důstojníkem Jan Guthan.
Vojenský výcvik řídil voják z napoleonských válek Hanzel. Národní garda neměla žádnou vojenskou disciplínu, byla dobovým výrazem touhy
po svobodě. Na podzim 1849 byla národní garda alarmována zprávou,

že povstalecké košutovské tlupy postupují od uherských hranic
k Frýdlantu. Příborská národní garda se tedy vypravila na tažení
proti Košutovi. Dojeli až do Kozlovic. Košuta sice neviděli, ale po
statečném boji po hospodách přivezli domů mnoho „raněných“
s těžkými hlavami.“ V roce 1850 byly národní gardy úředně rozpuštěny.

Ani příborští Němci nechtěli zůstat pozadu a snažili se ve
svém Gesangvereinu českému spolku konkurovat. Pořádali hlavně
tzv. Kränzchen (věnečky), ale ty pomalu ztrácely oblibu, protože
to byl vedle zpěvu jen tanec. Český spolek měl na svých pořadech mnohem větší návštěvnost. Snad každý měsíc byla uvedena nová divadelní hra. Dr. Mořic Remeš uvádí názvy všech her,
které spolek hrál, ale pro nás dnes jsou to jména nic neříkající.
Dost často, asi tak jedenkrát za tři měsíce zavítal do Příbora pěvecký sbor z Frenštátu. Nepíše se však, jestli i příborská Beseda
jezdila do Frenštátu. Některé hry byly provedeny s hudbou, kterou řídil Václav Čížek, řídící učitel dívčí školy. Postupně se počet
divadelních her ustálil asi tak na tři v každém pololetí. Tak tomu
bylo od roku 1865. Zdejší divadlo navštěvovali i diváci přespolní,
z Místku, Brušperka, Libhoště, Kopřivnice, Petřvaldu, Staré Vsi
apod. Ze známých her byla v roce 1866 uvedena hra Divotvorný
klobouk od Klicpery a v dalším roce Moliérův Lakomec. V těch
letech postihla Příbor válka a neúroda. Ve „Staropise farního kostela příborského“ (to je něco jako kronika) se o tom píše:
„Roku 1866 dne 20. máje na Svatý duch padal sníh, také v pondělek svatodušní ještě více hned ráno a v úterek odpoledne ještě
více. 23. máje velký mráz a další den též, takže všecko na zahradách zmrzlo též na poli zmrzly všecky kobzole. Ještě dále v tom
roce horší metla nastala, totiž vojna s Pruskem.... Pominula vojna
a nastala cholera, trvala 8 týdní ---- zemřelo z města 235 lidí ....“
V roce 1873 se Občanská beseda a záložna rozdělila na
Občanskou besedu a samostatnou Občanskou záložnu. Dr. Remeš
vzpomínal, že v té době se hrálo divadlo též v sále hotelu Zum
Hirsch (náměstí č.33) v 1. poschodí. Občanská beseda byla v roce
1875 posílena některými profesory tehdy právě založeného učitelského ústavu, jako např. Ant. Budínským, Janem Voitšem a dalšími. Oba byli vynikajícími hudebníky. Ale ani tyto posily nezabránily tomu, že zájem o divadlo a recitaci upadal. Vinu na tom mělo
i to, že do spolku pronikli Němci. Právě v té době, tj. v letech 1876
– 82 byl starostou Franz Preissig, poštmistr.
Tu na počátku roku 1882 vystoupili Ferdinand Pokorný, lékárník a Adolf Fux, katecheta, s návrhem vytvořit Divadelní ochotnický spolek. Občanská beseda tím prakticky zanikla. V dubnu byly
schváleny stanovy nového spolku a 11. dubna na valné hromadě
zvolen výbor. Ředitelem spolku byl zvolen prof. Adolf Fux, místoředitelem Ferdinand Pokorný, jednatelem, Vincenc Petřvaldský,
učitel, účetním Gabriel Rotter, lékař. Ve výboru byli ještě Frant
Peřina, Frant. Kalivoda a Vilém Štekarovský. A ještě jedna důležitá
věc se udála v tom roce.V srpnu v obecních volbách byli Němci
poraženi a starostou byl zvolen Frant. Peřina, a to na celých 18 let
(ale to tehdy ještě nevěděl).
(pokračování příště)
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Dokončení hospodářské budovy
a pergoly na Hájově

Občané Hájova se dočkali nově
zrekonstruované hospodářské budovy a pergoly. Tato se opravovala skoro celý rok a ruku k dílu přiložili téměř všichni občané Hájova, ať už to
byl Sbor dobrovolných hasičů Hájov,
Myslivecké sdružení Příbor-Hájov,
Český zahrádkářsky svaz Hájov nebo
místní mládež. Této patří asi největší dík – s nadšením se účastnili různých brigád a namáhavou prací zde
strávili nemálo hodin. Jako poslední
práce musíme zmínit zhotovení podhledů na střeše hospodářské budovy,
uvnitř nabití palubek a výmalba celého objektu. Všichni výše zmínění dělali práce zcela zdarma a s velkým elánem. Za toto jim jistě patří dík všech
občanů, kterým bude pergola sloužit.
Například Sbor dobrovolných hasičů
již začal pergolu využívat k příležitostným posezením a klub důchodců
má již také rezervaci na tuto středu
pro jejich oblíbené opékání. Mládež
se již také určitě těší, až se zde bude
moci posadit a uvědomit si, že i jejich
zásluhou zde vzniklo tak hezké místo
s ještě hezčím prostředím. A co zbytek
občanů? Ti se určitě nemohou dočkat
letního večera, při kterém se pergola
a hospodářská budova využije na sto
procent.
Za osadní výbor Hájov, Radek Jurečka
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!!! ÚPLNÁ NOVINKA NA ČESKÉM TRHU !!!

AQUAZORBING

KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR jako první v ČR denně od 9,00-22,00 hod!
Koule má průměr 2 m. Je vyrobena z odolného průhledného materiálu.
Po vstupu dovnitř koule, zapnutí zipu a po naplnění vzduchem je možno běhat po vodě.

!!! SUPER zábava !!!

Koule je vhodná jak pro dětí, tak pro dospělé o váze do 150kg. Má velký objem, proto každý bez problému může být v kouli 15-20 minut. To
úplně stačí, aby účastník byl vyčerpán ze cviku který prováděl v kouli. Chůze v kouli po vodě je velká legrace. Nevíte stále ještě o co přesně jde?
Podívejte se na ukázky přes online kameru denně v 9,00 hod. a 17,00 hod. přes www.koupaliste.cz / online kamera .Nebo také v průběhu dne!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA: noční aquazorbing Objednávky: 777100007, e-mail: a-z@ricco.cz
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