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Ohlédnutí za tradicí…………
Vždy v předvečer příborské pouti se osvětlila věž farního
kostela a z jeho pavlače hráli hudebníci krásné Mariánské písně. Do Příbora na pouť se scházelo vždy hodně procesí. Z blízkého okolí i zdaleka. Byla to procesí z Krhové, Zašové, Valašských
Klobouk a dokonce i ze Slovenska. Když procesí procházela městem, v čele průvodu kráčel vždy kněz a dva ministranti, kteří
nesli kříž a nebo obraz Panny Marie.
Hned po příborské pouti následující den byl klokočovský
krmáš. Klokočovští občané odcházeli v průvodu, doprovázeni
hudebníky, do kostela na mši. Po skončení mše přišli na radnici, vzali starostu města s sebou a šli průvodem do restaurace u pana Halamíčka. V této restauraci slavili krmáš vždy občané jež byli mladších a středních let. Zpívalo se a tančilo až
do bílého rána. Starší občané slavili krmáš v restauraci u pana
Břežného.Takto na příborské poutě již před léty vzpomínala pamětnice paní Markéta Hradilová.

V duchu obnovení další tradice jsme se následující odpoledne
sešli před příborskou radnicí. Ano, tušíte správně! Tou tradicí byl
klokočovský krmáš! Poutníky přivítali pan místostarosta
ing. Bohuslav Majer a zastupitel města a spoluorganizátor akce
MUDr. Mořic Jurečka. Po malém občerstvení se za doprovodu dechové hudby odebral průvod ulicemi města k hostinci U Čechů, který ještě patří do katastru Klokočov.
Posezení při guláši na zahrádce i uvnitř hostince zpříjemnil navíc
i harmonikář. Atmosféra byla skvělá až do večerních hodin a ti, co
přišli, určitě tak jako já, nelitovali!

S odstupem času si i naše příborská pouť prošla jistými změnami, ale její podstata zůstala zachována. Pouť je zasvěcena sv. Panně Marii a letos jsme jí slavili v neděli 7 září.
Neodmyslitelně k ní patří slavnostní mše svatá ve farním kostele Narození Panny Marie, také pouťové atrakce a kolotoče , trhovci se svými stánky na náměstí, výstava drobného zvířectva Českého svazu chovatelů a v neposlední řadě taky koncert Swingového orchestru Bedřicha Pukovce v městském parku. Letošní vydařenou pouť navíc ještě oživil koncert Věry
Špinarové. Při jejím odpoledním vystoupení se zaplnilo celé
naše náměstí.
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Stanislava Slováková, referent odboru KCR

K 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Za kolik?

Dovolujeme si Vás upozornit na konec
platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.
Výměna podléhá stejným pravidlům, jako výměna občanského průkazu při pozbytí jeho
platnosti z důvodu uplynutí časového období,
na které byl vydán.
Vyměňte si svůj občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů již nyní!

·

Za výměnu občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

Jak?

Proč?
·
·

Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 Kč
Myslíte si, že nepotřebujete platný občanský
průkaz?
· Chcete si vyzvednout doporučený dopis na
poště?
·	Na rychlo odjíždíte do zahraničí do zemí EU
a nemáte cestovní pas s dostatečnou platností? Chcete platit vysoké poplatky za expresně
vydaný pas?
·	Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008. Tato výměna se netýká občanů,
kteří se narodili před 1.lednem 1936. Pokud
tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše
10 000 Kč (jedná se o přestupek).

OP bez strojově čitelných údajů

·	Na úřadě předložte: formulář žádost o vydání
nového OP, 1 fotografii, dosavadní občanský
průkaz, popřípadě další doklady osvědčující
skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu
zapisují údaje na žádost občana (např. diplom
o dosaženém vzdělání, oddací list), anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných
v údajích uvedených na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel
nebo v evidenci občanských průkazů

Kdy?
·

OP se strojově čitelnými údaji

CO NEJDŘÍVE, nejpozději však do
30.11.2008
·	Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy
žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností postoupena
odbor org. a vnitř. věcí, Petra Herrmannová.

Dodatek č.1 k „Pravidlům pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům“ schválených Radou města
Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na své 13. schůzi dne 5. 6. 2007.
Zveřejnění záměru pronajmout byt s dluhem původního nájemce, neurčený k prodeji
1. V případě, že uvolněný byt bude zatížen
dluhem na nájemném a úhradách spojených s užíváním bytu po předchozím nájemci (dále jen dluhem), bude tento byt
nabízen za podmínky uzavření písemné
dohody o přistoupení k závazku (§ 533
občanského zákoníku) a před uzavřením
nájemní smlouvy bude dluh v plné výši
uhrazen, nebo uhrazena příslušná část
v souladu se smlouvou.
2. Při obsazování zadlužených bytů bude
uplatněn následující postup:
· při uvolnění bytu zatíženého dluhem
vyšším než 20.000 Kč zveřejní příslušný odbor na Úřední desce MÚ Příbor
a Informačních tabulích MÚ na dobu 15
dnů záměr města uzavřít nájemní smlouvu s takovým zájemcem, který se zaváže
k úhradě celého dluhu (popřípadě jeho
části) spojeného s užíváním předmětného bytu
· maximální výše nabídky – výše dlužné
částky
· minimální výše nabídky –
100 %............z dlužné částky 20.000,-90 %..........z dlužné částky do 50.000,-80 %..........z dlužné částky do 100.000,-75%...........z dlužné částky nad 100.000,-· ve zveřejněném záměru pronajmout byt
se uvede

a)

označení bytu

b)

výše pohledávky

c)

minimální výše finanční nabídky

d)

výše nájemného bez záloh na služby

e)

vybavení bytu

f)

datum prohlídky bytu

g)

způsob podání nabídky

h) termín schůze rady města, která se
bude zabývat výběrem nájemce
3. Žadatel musí být občan starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který není
vlastníkem nebo nájemcem bytu nebo
domu.
4. Žadatel podá svou nabídku podle zveřejněného záměru, a to na podatelnu MÚ
v Příboře v termínu uvedeném ve zveřejněném záměru, v zalepené obálce označené v levém horním rohu adresou a číslem bytu.
5.	Nájemcem bytu se stane žadatel, který
nabídne nejvyšší úhradu dluhu formou
přistoupení k závazku za předcházejícího
nájemce.
6. V případě rovnosti nejvyšších nabídek
rozhodne los na schůzi rady města.
7.	Rada města nebude akceptovat nabídky
o přistoupení k závazku od zájemců, kteří již v minulosti byli vybráni a nesplnili závazky uvedené v přihlášce na výběr
nájemce obecního bytu za podmínky přistoupení k závazku.
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8. V případě, že žadateli jsou manželé, je
nutné opatřit žádost ověřenými podpisy
obou manželů. V případě, že žádá pouze jeden z manželů, pak součástí žádosti musí být souhlas druhého z manželů
opatřený ověřeným podpisem nebo prohlášení, že finanční prostředky použité
k úhradě závazku nespadají do společného jmění manželů opět opatřeno ověřeným podpisem.
9.	Nájemní smlouva s vybraným nájemcem
bude uzavřena při dodržení výše uvedených podmínek poté, co budoucí nájemce uzavře dohodu o přistoupení k závazku uhradit dluh a po zaplacení dlužné
částky.
10.	Pokud nebude zájem o uzavření smlouvy
za podmínky přistoupení k závazku nebo
nabídky budou pod vyhlášeným limitem bude tento byt nabídnut žadatelům
z „Pořadníku na přidělení obecního bytu
do nájmu“, a to v souladu s čl. 9 platných
„Pravidel pro přidělování obecních bytů
do nájmu občanům“
Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Příbora dne 09. 09. 2008, usnesení číslo
42/11/1. .
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1. října 2008
Ing. Milan S t r a k o š, starosta v.r.
Ing. Bohuslav M a j e r, místostarosta v.r.

Představujeme vám…

Marta Legerská
Věk: 	 58
Stav: rozvedená
Dosažené vzdělání: středoškolské
Povolání: učitelka jógy
Koníčky: jóga
V Příboře žije: od roku 1992

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
	Pracovitost, dodržení slova, čestnost, upřímnost, smysl pro rodinu a poctivost.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
	Praktikování jógy v denním životě.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
Jóga v denním životě, Babička od Boženy
Němcové, duchovní písně, kterým se říká
BHADŽANY.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Herečkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Mého otce.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Nemoc. Byla jsem psychicky i fyzicky těžce nemocná.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
	Příbor je město v němž jsem se narodila. Nějaký
čas jsem bydlela ve Valašském Meziříčí a řízením
osudu jsem se v roce 1992 vrátila do Příbora.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Místa to byla dvě, bohužel v současné době je
jen jedno. Bylo to místo za starým rezervoárem,
odkud byl krásný výhled na Prchalov, Ostravu,
Jeseníky. Tam jsem chodila od dětství a kochala
se východem a západem slunce. Bohužel chodníček k tomuto místu byl prodán spolu s pozemkem městským úřadem soukromému vlastníkovi. Tím druhým místem je polní cesta ze
„Šibeňáku“ směrem k boroveckým rybníkům.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
	Neúcta ke stromům a k zeleni, plýtvání penězi na
obnovu zeleně. Např. vzrostlé stromy na náměstí
se odstraní a nahradí jinými.Ořezávání starých
stromů mimo vegetační klid, vystupování hudebních skupin, které svým nadměrným hlukem
ruší obyvatele Příbora. Stále větší produkce ko-

munálního odpadu, namísto šetření, vyhazování
nepotřebných věcí do přírody, i za cenu toho, že
za odvoz komunálního odpadu platíme vysoké
poplatky. Že mizí některé zelené plochy např.
u pomníku tryskového letadla, kde se ztratil
i chodník, po němž chodili lidé z vlakového nádraží.Že po mnoho let jsou autobusové zastávky
označeny nesrozumitelně, chybí centrální orientační tabule s odjezdy. Možná bychom si mohli
vzít příklad s ÚANU v Rožnově pod Radhoštěm,
kde místní i přespolní občan nemá problém najít
čas i místo svého odjezdu. Také se lidé v Příboře
přestávají zdravit. Tím se vytrácí vzájemná úcta
mužů vůči ženám, vzájemná úcta dětí vůči dospělým, úcta mladých ke starým lidem.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Mám hodně zážitků, ale ty jsou převážně spjaty
s vystoupením uměleckých osobností kulturního zaměření.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Že jsem se vlastním přičiněním a za pomoci lékařů uzdravila z těžké nemoci.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
	Ne, prohry nejsou. Život je krásný a nese s sebou
radosti i bolesti.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
	Ne. Vždy jsem si přála pomáhat druhým. Jsem
ráda, že jsem taková, jaká jsem.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Žijte svůj život šťastně, v lásce a v harmonii.

Děkuji vám za rozhovor
Nikola Horňáková referent odboru KCR

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31.října
Bedřiška Dreslerová
Vlasta Strnadová
Bohumír Göbel
Jarmila Rosmarinová
Olga Frančíková
Milada Konvičková
Irena Lankočí
Terezia Štefánková
Jan Šajtar
Štěpánka Hanzlíková
Taťána Endrlová
Helena Vaňková

Božena Melčáková
Božena Filipová
Karel Jurásek
Marie Richterová
Věra Adamcová
Libuše Ondrušková
Josef Lankočí
Ludmila Holubová
Mojmír Vlček
Otakar Frančík
Anna Pustějovská
Anna Hlaváčová
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Městská knihovna
Knižní novinky zakoupené
v měsíci září

V napínavém románu Budu tvůj stín
americké autorky Eileen Dreyerové se setkáme
s úspěšnou spisovatelskou detektivních románů
Chris, obklopenou přátelskými sousedy, na vrcholu kariéry. Poklidné a spokojené dny ukončí
jediný telefonát. Policejní vyšetřovatelka ji informuje, že byly spáchány vraždy, které se už jednou
staly: v jejích knihách.
Nejnovější kniha Simony Monyové Otcomilky je humorně laděný příběh o vztazích
otců a jejich dcer, o vylétání z teplých hnízd a novém hnízdění.
Autor knihy Spletitá síť Ken McClure nás
opět zavádí do lékařského prostředí, tentokrát
stopy zločinu vedou na kliniku pro léčbu
neplodnosti. Přítel manželů Palmerových lékař
Tom věří, že svou dcerku nezavraždili a pátrá na
vlastní pěst. A umírají další děti…
Hrdinka vtipného, zábavného románu
Jill Mansellové – Nabídka, jaká se neodmítá,
se musí rozhodnout. Dostane nabídku, která se
těžko odmítá, zvlášť, když může zachránit člena
rodiny. Deset tisíc liber za to, že se vzdá své první
lásky.
Román Magdy Váňové - Past líčí osudy
dvou žen, manželky a milenky. Po náhlé smrti
manžela zjistí jeho žena, že měl se svou milenkou
syna, po kterém marně toužila. Okolnosti donutí
obě ženy, aby žily v jedné domácnosti, spoutány
chlapcovým dědictvím po otci.
Spisovatelka Barbara Tailor Bradfordová
v knize Dědicové Havraního útesu líčí další osudy rodiny Delavenerových v době těsně po první
světové válce. Rodině se daří, ale postupně se nad
ní začínají stahovat temná mračna. Barvitá historická mozaika, která zaujme dokonale propletenými osudy hlavních postav.
Napínavý román Roberta Ludluma
Arktická mise líčí objev vraku legendárního letounu Rudé armády, který byl nalezen na pustém ostrově v kanadské Arktidě. Vzápětí vydá
Moskva šokující prohlášení: jedná se o sovětský
strategický bombardér, který se před padesáti
lety ztratil i s celou posádkou a nákladem.

Provozní doba:

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 14:00 – 18:00
Oddělení pro děti
Úterý:		
Úterý:		
Čtvrtek:		

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

PŘED DEVADESÁTI LETY 
VZNIKLO ČESKOSLOVENSKO

Dne 28. října 1918 vznikla Československá
republika, což byl nejen výsledek zahraničního
odboje, ale i domácího zvaného MAFFIE,
jehož významným představitelem byl až do
svého odchodu do exilu i dr. Edvard Beneš.
Známá trojice tvůrců československého státu
T. G. Masaryk a jeho žáci z Karlovy univerzity M. R. Štefánik a E. Beneš nepatřili k žádné
šlechtě, ale k té nejnižší sociální vrstvě národa. Moravan Masaryk byl synem panského
kočího, Slovák Štefánik synem evangelického faráře a Čech Beneš byl synem sedláka.
Byli to však vzdělanci – dr. T. G. Masaryk byl
řádným profesorem Karlovy univerzity v Praze,
který plynule mluvil německy, anglicky, francouzsky, rusky, polsky a srbochotvatsky.
Dr. M. R. Štefánik vedle rodné slovenštiny a
češtiny ovládal maďarštinu, francouzštinu a
dr. Beneš, který získal tři doktoráty – filozofie
na Karlově univerzitě, všeobecného práva na
Lipské univerzitě a sociologie na francouzské Sorboně, kromě němčiny ovládal dobře
francouzštinu a angličtinu. Tito tři významní muži vytvořili v Paříži Československou
národní radu (ČSNR), ve které zastávali rozhodující funkce. Masaryk byl předsedou,
Štefánik podpředsedou a Beneš generálním
tajemníkem. Tato ČSNR byla představitelkou
čs. zahraničního odboje. I když všichni tři byli
spolu pohromadě jen v roku 1915 a částečně
i v roku 1916, pracovali později vždy jen ve
dvojicích, protože se nacházeli v nejrůznějších
částech světa. Beneš dojížděl za Masarykem do
V. Británie, Štefánik s Benešem nejčastěji spolupracovali v Paříži a Masaryk se Štefánikem
se střetávali zase v USA. Každý z nich byl jiný
a vynikal jinými vlastnostmi. Masaryk byl o
celou generaci starší než Štefánik s Benešem.
Byl ale autoritou, kterou dobře znala a uznávala celá Evropa. Přesto mu však Štefánik svým
šarmem a známostmi otevíral dveře do těch
nejvlivnějších politických kruhů Francie. Beneš,
ten neobratný řečník, ale neúnavný pracovník,
který spával tak nejvíc 4 až 5 hodin denně, byl
tím dříčem, který obcházel všechny důležité
úředníky na ministerstvech, kde získával pro
čs. odboj důležitá rozhodnutí. Byl to asketa,
který když si s někým vypil pohár vína, tak
jen tehdy, když chtěl něčeho dosáhnout. Byl to
on, kdo vydával všechna důležitá rozhodnutí
ČSNR, pod kterými byli všichni tři podepsáni i když se právě v tom okamžiku v Paříži
nenácházeli. Masaryk a Štefánik se zněním takových dokumentů vždy souhlasili a Benešovi
plně důvěřovali. Byl to také Beneš, kdo dokázal
přesvědčit nejprve francouzskou vládu a potom
i ostatní spojence, aby ještě před ukončením
války uznali ČSNR v Paříži za prozatímní čs.
vládu, tedy za vládu státu, který ještě neexistoval! Masaryk byl v tom čase v USA a Štefánik
se nacházel v Japonsku.V prozatímní vládě

zastával T. G. Masaryk funkci ministerského
předsedy a ministra financí, M. R. Štefánik
se stal ministrem války a E. Beneš ministrem
zahraničí. Štefánik v podstatě nevoják – organizoval čs. legie v Rusku a ve Francii. Když Beneš
neuspěl s organizací legie v Itálii, přicestoval
tam Štefánik a svým emotivním vystoupením
doslova rozplakal ministerského předsedu
Orlanda, když se ho zeptal: „Tak vy odpíráte
Čechoslovákům to svaté právo, aby položili
svůj život za svoji vlast?“. A prosadil povolení
organizovat čs. legii i v Itálii. Nezapomněl to
však ještě pojistit u ministra zahraničních
věcí Sonnina, rovněž u ministra války gen.
Zupelliho a dokonce i u italského krále Viktora
Emanuela III. Prof. T. G. Masaryk zase dokázal
přesvědčit o právu Čechů a Slováků na vlastní
stát amerického prezidenta Wilsona, který byl
také vysokoškolským profesorem jako on. Když
potom americký prezident vydal ten známý
Manifest o právu všech národů na sebeurčení –
byl v něm přímo citován národ československý.
Čechoslovakismus a československý národ
byl první Československé republice často
vytýkán. Přesto, že nejsem stoupencem
čechoslovakismu, rád bych čtenářům tento
pojem vysvětlil. Čechoslovakismus neměl za cíl
slovenský národ asimilovat, ale naopak měl ho
ochraňovat. Když vzniklo Československo, tak
ke slovenské národnosti se hlásilo 1,500.000
obyvatel. Avšak k německé národnosti
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a částečně
i na Slovensku se hlásilo víc jak 3,000.000 obyvatel, tedy dvakrát tolik. Pokud měli být Slováci
státotvornim národem a ne pouze národnostní menšinou, museli být chráněni příslušností
k národu československému, který tvořil ve státě
majoritu.V zahraničním odboji za války však
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tento název „Čechoslováci“ sloužil pouze jako
orientační označení. Československo však zajistilo Slovákům základní a střední školy se slovenským vyučovacím jazykem, které v Uhersku
neměli. V Bratislavě zřídilo Komenského univerzitu, což byla první slovenská vysoká škola
a zřídilo v Bratislavě také Slovenské národní
divadlo. Také československá státní hymna se
dělila na českou a slovenskou část.

V Československu však měli základní a
střední školy i ostatní národnosti jako rusínská, maďarská, polská i rumunská. Nejlépe
však na tom byli Němci, kteří vedle základních
a středních škol měli i tři školy vysoké – dvě
techniky v Praze a v Brně a Německou univerzitu v Praze. To vše dokázal československý
stát za pouhých dvacet let své existence od
roku 1918 do roku 1938. Československo bylo
nepochybně ekonomicky a demokraticky
vyspělým státem, který byl ve světě právem
označován za OSTROV DEMOKRACIE ve
střední Evropě. Na tom měli velikou zásluhu
oba její prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš.
Právem se jim v současné době dostalo každému
zvlášť čestného označení „ZASLOUŽIL SE
O ČESKOSLOVENSKÝ STÁT!“. Při tom
letošním tak významném výročí bychom si to
měli všichni uvědomit a ocenit to. Upozorňuji
čtenáře, že v říjnu bude ve zdejším muzeu
otevřena výstava k 90. výročí vzniku čs. letectva, jehož nastupujícím pokračovatelem
jsou české vzdušné síly a české letectvo. To vše
přímo souvisí se vznikem ČSR. Garantem a organizátorem výstavy je místní odbočka Svazu
letců České republiky. Občané Příbora jsou na
tuto výstavu srdečně zváni.
Plk. Bohumil Vlach

Cviþená jógy dle systému

„JÓGA V DENNÍM ŽIVOTċ“
probíhá v PĜíboĜe od záĜí 2008 do konce þervna 2009
- v MŠ na ul. PionýrĤ – sídlištČ „Benátky“
v úterý od 17:30 – 19:00 h
Tel.: 775 084 815
- ve StĜedisku volného þasu LUNA na ul. Dukelské

v úterý od 17:30 – 19:00 h
Tel.: 776 877 170, 556 725 852

Cviþební úbor a podložku s sebou!
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Ekoškola žije

Environmentální výchova nám poskytuje
mnoho informací ze světa ekologie, ale také
nabízí zpestření, inspiraci, rozšíření vědomostí
a diskuse s ekologickými tématy.

Z kalendáře starosty města

Srpen-září 2008, ing. Milan Strakoš
Počasí v září asi nikoho z nás moc nepotěšilo. Až na několik málo pěknějších dnů bylo většinou chladno a deštivo. Na rozdíl od loňského
roku bylo pěkné počasí o příborské pouti, která
se uskutečnila v neděli 7. září. Prodejní stánky
umístili prodejci jak na náměstí, tak u kolotočů
u nádraží. V rámci pouti jsme mohli zhlédnout
ohňostroj, jít se pobavit do městského parku na
„příborské rockování“ nebo promenádní koncert
Swingového orchestru B. Pukovce, nebo taky navštívit tradiční výstavu chovatelů. V odpoledních
hodinách pouť vyvrcholila koncertem zpěvačky
Věry Špinarové z Ostravy. Náměstí bylo v tuto
dobu téměř zaplněné.
Velké dopravní problémy v centru města,
ale i v jeho okolí, způsobila dne 2. září dopravní nehoda kamiónu na silnici I/48 v úseku mezi
Šibeňákem a hřbitovem. Kamión zastavil na půl
dne všechny čtyři pruhy silnice a téměř veškerá
náhradní doprava byla vedena středem města,
navíc v době, kdy je v rekonstrukci hlavní křižovatka mezi školami. Své si zažili rovněž občané
Prchalova, kde část dne projížděla po úzké komunikaci nákladní vozidla v obou směrech.
Den otevřených dveří kulturních památek se
v Příboře uskutečnil v sobotu 20. září. K  vidění
byly zdarma interiéry kostelů, pro návštěvníky
byla otevřena radnice, muzeum a rodný dům S.
Freuda. Během dne se mohli zájemci v doprovodu paní Janečkové seznámit s památkami města.
Vzhledem ke špatnému počasí byla ale návštěvnost nízká.
Slavnostní zahájení Dnů evropského kulturního dědictví se uskutečnilo v letošním roce v sobotu 13. září v Českých Budějovicích. O významu
kulturního dědictví hovořil ministr kultury ČR
Václav Jehlička, který zároveň tento kulturní svátek zahájil. Za naše město jsem se zahájení zúčastnil spolu s p. ing. Černochem, předsedou komise
pro regeneraci městské památkové rezervace.
Troufám si říct, že Příbor věnuje regeneraci
kulturních památek spoustu času, úsilí i peněz.
Každoročně je to několik milionů korun, které napomáhají tomu, aby mohly být opraveny a otevřeny návštěvníkům další a další objekty a prostory.
Jen v letošním roce je tato částka vyšší jak 10 mil.
Kč. Z evropských fondů jsme navíc získali více jak
2 mil. Kč, které budou postupně vloženy do informačních systémů a vyznačení naučné trasy městskou památkovou rezervací. Přesto, že Příbor
nepatří mezi větší města, již delší dobu uvažuji
o tom, požádat Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska o to, aby zahájení Dnů evropského kulturního dědictví svěřilo našemu městu.
Pokusíme se o to v roce 2010? Byla by to velká výzva i příležitost pro naše město.
Rekonstrukce interiérů Mateřské školy
Kamarád na Frenštátské ulici byla dokončena ve stanoveném termínu. Oba dodavatelé,
StavMoravia Ostrava a Dec-plast Příbor, odvedli
dobrou práci. Kapacita školky bude od nového
roku 2009 rozšířena o další oddělení pro 25 dětí,
což bude dostačovat současným požadavkům rodičů. Poděkování patří rovněž ředitelce a celému
personálu školky. Všichni se podíleli na stěhování
vnitřního vybavení a nezbytných úklidech.

Naše školička, která je držitelkou prestižního mezinárodního titulu Ekoškola, se aktivně
vzdělává a účastní na připravovaných programech, ať už jsou to přednášky, vzdělávací semináře, přírodovědné vycházky, exkurze, vlastní
projekty, literární či výtvarné soutěže, besedy,
workshopy, atd.
Spolupracujeme s odborem životního prostředí a akce připravované MěÚ Příbor nebo
našimi pedagogy a dalšími ekology z okolí jsou
vždy velmi zdařilé, hodnotné a nejen děti si odnášejí s sebou krásné zážitky a dojmy. Naše poděkování proto patří především ing.Volné a ing.
Novákové z odboru životního prostředí města,
které každoročně tyto kvalitní akce připravují.
V letošním roce jsme se zúčastnili v rámci Dne Země ekologické vycházky na rybníky v Trnávce. Nedá se popsat, jak průvodce
učaroval dětem svým přístupem, vyprávěním
a hlavně znalostmi. Žáci se dozvěděli o ekosystémech rybníků, živočiších – jak, proč, kdy
a kde žijí. Velký zážitek pak nastal při seznamování s konkrétními zvířátky, která si děti mohly
i samy pohladit.
Další velmi zajímavou akcí v řetězci environmentální výchovy byla exkurze k tématu
třídění odpadů.
Navštívili jsme skládku u Frýdku-Místku.
Prostřednictvím přednášky spojené s fotoprojekcí a následně přímou účastí na konkrétních
procesech zpracování odpadů jsme všichni viděli důležitost a řešení tohoto problému.
V květnu jsme se vypravili společně s průvodcem na nedaleký hrad Hukvaldy, kde jsme
obdivovali nejen krásu hradního parku a samotnou zříceninu hradu, ale hlavně jsme se
seznamovali se zpěvem a zaposloucháním se
do hlasů ptáků a hnízděním. Došlo i na poznávání stromů. Byla to opět velmi vydařená ekovycházka.
Dětství a radost ze života jsou také spojeny se životem koní. Připravili jsme pro děti
zajímavé dopoledne – chov koní, krmení, péče
o ně, pozorování ve výběhu. Vyvrcholením této
akce byla projížďka na koních. Odměnou pro
nás pedagogy – rozesmáté a spokojené tváře.
Výchova k ekologii se týká také výtvarných
a literárních soutěží. Pěkné práce připravily
děti na téma „Žijeme tu se psy“, které byly zaslány do sdružení Helppes Praha a čekáme na
vyhodnocení odborného porotce textaře Pavla
Vrby. A  co takhle soutěž Můj kousek planety
Země? Vyhlašuje ji Česká geologická společnost a zdařilý komiks, který byl zaslán, se určitě
dočká ocenění. Více se dovíme v září.
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Chtěla bych se rozepsat také o každoroční
oblastní přírodovědné soutěži Poznej a chraň!,
kterou pořádá naše škola. Letos to byl již 18.
ročník této velmi zdařilé akce na téma Les
a Ochrana přírody, Horniny a nerosty.
Žáci zde určují rostliny a živočichy, starší
kategorie i nejznámější horniny a nerosty, které
zařazují a třídí. Další aktivity jsou testy ze zoologie, botaniky a mineralogie. Zpestřením letošního ročníku byl doplňující úkol pro všechny zúčastněné školy – vyfotografovat vzácný
strom v okolí školy nebo lokalitě města a vyrobit nebo nakreslit NĚCO na téma Tisíc podob
vody. Tato aktivita byla zaměřena na ochranu
a šetření vody. Naše škola v této doplňující disciplíně suverénně vyhrála, nejenže splnila dané
úkoly, ale také vytvořila scénický výtvarný projekt na chodbě školy.
Cílem všech našich aktivit je nejen obhájit mezinárodní titul Ekoškola, ale také ukázat
dětem, že změna společnosti založená na respektu k přírodě je možná a seznámit je s takovými lidmi, kteří se zajímají o dění okolo sebe
a vnímají podíl zodpovědnosti za život na naší
planetě.
Mgr. Irena Ryšálková – ZŠ Příbor, Dukelská

VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ  v minigalerii cukrárny „U ELVÍRY“
Nejenom laikům, ale i větší části zájemců
o leteckou historii je poměrně málo známá skutečnost, že také Morava přispěla v „průkopnickém období“ k rozvoji našeho letectví. Bylo to ve
vesničce Harty poblíž Petřvaldu, kde už v r. 1912
postavili bratři Josef a Leopold Žurovcovi první
amatérské motorové letadlo na Moravě. Harty už
dnes neexistují, protože musely ustoupit výstavbě
nového ostravského letiště v Mošnově.
Průkopnický čin bratří Žurovců ale připomíná pomníček umístěný v parčíku před budovou terminálu dnešního letiště Leoše Janáčka.
Tvůrcem tohoto pomníčku je akademický sochař
Miroslav Rybička.
Inspirací ke stavbě vlastního motorového
letadla byly pravděpodobně letové ukázky vídeňského inženýra Adolfa Warchalovského, který
v říjnu r.1910 předváděl svůj letoun na lukách za
Vítkovicemi.
Bratři Žurovcové byli čtyři, ale letectví se věnovali pouze Vilém, Josef a Leopold.

zkoušky, ale v červnu 1918 došlo k havárii a další
práce na vývoji byly zastaveny. Přesto ing. Vilému
Žurovcovi nelze upřít prvenství v konstrukci prvního skutečně létajícího vrtulníku. Je to potvrzeno
i několika patenty.
Po skončení války se všichni tři vrátili do
Hartů. V r.1920 tam Vilém přivezl dvě letadla,
jedno z nich uvedli do letuschopného stavu a na
lukách za rodným statkem prováděli ukázkové
a pro zájemce i vyhlídkové lety. Později při nouzovém přistání byl letoun poškozen a pro nedostatek náhradních dílů a hlavně financí už nebyl
opraven.
Cílem výstavy je opět připomenout, že dílo
bratří Žurovců, dlouho a neprávem zapomínané,
je nedílnou součástí naší letecké historie.
Připravil: František Pavelčík
Foto: archiv rodiny Žurovcových

Nejstarší Vilém byl po vyučení ve Vítkovických
železárnách vyslán do Německa, kde nakonec
získal titul inženýra. Po vypuknutí války byl odvelen do leteckých dílen ve Vídeňském Novém
Městě. Od r.1917 se spolu s Dr.Ing. Theodorem
Kármánem podílel na konstrukci upoutaného
vrtulníku, který měl nahradit pozorovací balony. Od r.1918 , kdy se v Budapešti tento vrtulník
stavěl a zkoušel, tam s ním byli i Josef a Leopold.
Vrtulník pod označením PKZ-2 prodělal letové

Mediální výchova v životě školy

Jak uplatnit průřezové téma mediální výchova ve vyučovacím procesu a ŠVP se mnohdy může
zdát složité. Jde to však někdy velmi jednoduše
a zajímavě s konkrétním využitím v praxi a životě
školy.
ZŠ Dukelská v Příboře je škola pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, a přitom
jsme si troufli zpracovat toto téma formou zajímavého projektu. Využili jsme dětem nejbližší médium – televizi- a spojili ji se záměrem uskutečnit
školní akademii formou televizního vysílání.
Celý projekt i závěrečná prezentace nesla název
„TELEVIZNÍ VYSLÁNÍ PRO PŘÁTELE ŠKOLY“.
V průběhu projektu se žáci nejprve seznamovali
s tím jak vypadá práce v televizi, co obnáší práce
moderátorů, režisérů, maskérů a ostatních pracovníků televize. Projekt zahrnoval i seznámení
s tím, jak se točí reklama, s jejím působením na
diváka, žáci se učili poznávat vhodnou a nevhodnou reklamu (Výchova k občanství, Výchova ke
zdraví). Postupně si žáci za pomoci pedagogů připravili scénáře pro jednotlivé moderátory (hodiny
Jazyka českého a literatury, Informační a komunikační technologie), vyráběli kostýmy (Výtvarná
výchova, Pracovní vyučování), připravovali kulisy pro televizní vysílání ( Pracovní vyučování), technické záležitosti (Matematika, Fyzika,
Informatika). Součástí projektu bylo rovněž vytvoření plakátů a pozvánek pro rodiče a hosty
(hodiny slohu a výtvarné výchovy) a samozřejmě
nácvik všech vystoupení pro přehlídku dovedností dětí – slavnostní akademii (Tělesná výchova,
Hudební výchova, Anglický jazyk).
Potom už nastala premiéra, která proběhla
v závěru školního roku a byla zároveň prezentací

celého projektu. Hlavní moderátoři zahájili televizní vysílání a přivítali všechny rodiče, sourozence, příbuzné, členy školské rady, hosty a všechny
další přátele školy, kteří se přišli podívat na to,
co žáci naší školy dovedou. A bylo se opravdu na
co dívat. Moderátoři nás postupně přivítali na
Přehlídce country tanců, v Televizní chvilce poezie se recitovaly krásné básně. Dále byla k vidění
Reportáž z X- factoru, kdy pěvecká vystoupení
dětí nadchla všechny přítomné. „Sporťáci“ nás
provedli záznamem z MS v aerobiku a Festivalem
brejkistů. Na poetickou notu bylo připraveno vystoupení se šátky. Nedílnou součástí televizního
vysílání byla všudypřítomná reklama. Žáci velmi
zajímavě ztvárnili reklamu na Penny market v angličtině, na politiku, na zájezdy s cestovními kancelářemi a mnohé další. Tečku za vysíláním udělala „Rosnička“, která předpověděla krásné počasí
všem přítomným, samé sluníčko v jejich životě
a mnoho radostí s jejich dětmi.
Celý projekt nás přesvědčil, že se děti při
mediální výchově mohou zajímavě a netradičně
mnohé naučit, pochopit význam a působení médií v životě a přitom se i pobavit a ukázat praktické výsledky činnosti v tomto průřezovém tématu
při využití pravidelné akce školy. A o to tady jde.
Především – spojit nové poznatky s konkrétním
využitím v praxi, v reálném životě i životě školy.
Nám se to, díky pedagogům, kteří ví, jak na to
a nadšeným dětem, které projekt velmi zaujal, určitě daří.
Mgr. Vlasta Geryková
ředitelka ZŠ Příbor, Dukelská
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Přesně po čtyřiceti letech – 21. srpna – od
obsazení Československa armádami Varšavské
smlouvy, jsem pozval skupinu rehabilitovaných
příslušníků armády do obřadní síně městského
úřadu, abychom si společně tyto nanejvýše hektické dny připomenuli. Při této příležitosti obdrželi někteří z přítomných vyznamenání, které
jim bylo uděleno Ústředním výborem vojenského
sdružení rehabilitovaných.
V závěru srpna se tak jako každým rokem
sešli bývalí abiturienti Masarykova gymnázia
v Příboře. Ředitel gymnázia je seznámil se současnou situací na škole, já s tím, co město chystá
a připravuje. Setkání bylo přítomno asi 60 absolventů ze všech koutů republiky.
10. září byla otevřena v cukrárně na náměstí
dokumentární výstava fotografií, která připomíná
osudy bratří Žurovců a jejich podíl na rozvoji letectví. Týden předtím měli možnost účastníci vernisáže výstavy fotografií „Reálné – Ne – Reálné“
pohovořit s polskou autorkou fotografií Jalantou
Kubice, která tuto výstavu v Galerii v radnici otevřela.
V průběhu uplynulého měsíce uspořádal basketbalový klub sportovní odpoledne pro zaměstnance firem Dec-plast a Primus. Mimo to, společně s Dětskou misií Příbor ještě II. ročník streetballového turnaje pro děti z Příbora. Sportovní klub
minigolfu hostil 29. srpna na městském koupališti
sportovce z celé Moravy.
V rámci strategického plánování rozvoje města a přípravy rozpočtu na příští rok jsem svolal
v termínu 2. září členy komise pro realizaci strategie. Na schůzce byla doporučena kritéria pro
výběr projektů, které by měly být zařazeny do rozpočtů příštích let. Mimo členy rady města pracuje
v této komisi několik dalších členů z řad občanů
města a podnikatelů, jejichž úkolem je přenášet
do rozhodovacích procesů názory všech občanů
našeho města.
S názory na chod města se můžete seznámit
taky na internetových stránkách města www.
pribor-mesto.cz. A  svými názory tam můžete
přispět. Hodně diskutovaná je v poslední době zejména oblast kulturního vyžití, následují problémy v oblasti odpadového hospodářství.
21.8.2008 setkání s rehabilitovanými příslušníky armády u příležitosti 40. výročí 21. srpna
1968
29.8.2008 účast na zahájení přeboru Moravy
v minigolfu na městském koupališti, setkání
s bývalými abiturienty Masarykova gymnázia
v Příboře
30.8.2008 schůze se členy komise pro realizaci
strategického plánu rozvoje města
2.9.2008 zahájení vernisáže fotografií polské autorky Jalanty Kubice v Galerii v radnici
3.9.2008 jednání se členy Osadního výboru
v Prchalově
8.9.2008 účast na schůzi finančního výboru
10.9.2008 jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic Ostrava a starostou Kopřivnice
o zahájení silničního obchvatu města na
Kopřivnici
10.9.2008 zahájení dokumentární výstavy z života bratří Žurovců
10.9.2008 jednání s vedoucím obvodního oddělení PČR a velitelem městské policie o problémech na úseku veřejného pořádku
11.9.2008 jednání se zástupci krajského úřadu
o opravách komunikací v Příboře
11.9.2008 setkání s paní Jane MacAdam Freud,
pravnučkou S. Freuda, diskuze o záměru rekonstrukce domu č. p. 28 na náměstí
12.-13.9.2008 účast na zahájení Dnů evropského
kulturního dědictví v Českých Budějovicích
17.9.2008 účast na setkání starostů s hejtmanem
Moravskoslezského kraje v Ostravě

střípky Městské policie
Dne 16.8.2008 ve 23:00 hodin přijala hlídka
oznámení, že v restauraci na ul. Místecké došlo
k napadení dvou hostů, přičemž došlo k drobným zraněním. Oba muže měli přímo v restauraci napadnout tři mladí Romové. Toto oznámení bylo bezprostředně prověřeno, přičemž byl
zjištěn rozsah zranění napadených osob. Jeden
z mladých mužů měl oděrky v obličeji a bouli na
hlavě, druhý si stěžoval na bolest hlavy. Hlídka
usoudila, že žádné zranění si nevyžadovalo přivolání rychlé zdravotnické pomoci, a proto bylo
poškozeným doporučeno, aby v případě potřeby navštívili lékaře. Poté byli požádáni o podání vysvětlení svědkové celé události, kdy bylo
zjištěno, že útočníky měli být 2 místní mladí
Romové a jeden neznámý. Dle místní znalosti
strážníci poté vyhledali podezřelé osoby z fyzického napadení, provedli kontrolu jejich totožnosti a poté je požádali o vysvětlení k incidentu
v restauraci. Z toho vyplynulo, že vina není na
jejich straně, ale naopak na straně poškozených.
Jelikož strážníci pojali podezření ze spáchání
trestného činu, předali následně celou událost
k šetření Policii ČR.
Dne 05.09.2008 v 10:20 hod. hlídka přijala
oznámení od prodavačky prodejny na náměstí,
že před malou chvílí jí z prodejny neznámí pachatelé odcizili z pokladny finanční hotovost.
Dle jejího sdělení do prodejny vstoupili dva
muži a žena, přičemž jeden z mužů ji odlákal od
pultu a mezitím žena a druhý muž odcizili z pokladny finanční částku. Odcizených peněz si
oznamovatelka všimla bezprostředně po jejich
odchodu, proto vyšla z obchodu a ještě spatřila, jak trojice odchází směrem k Penny marketu.
Ihned poté uzamkla prodejnu a šla věc oznámit
na Městskou policii Příbor. Byl zjištěn alespoň
částečný popis dvou osob, a to muže, který byl
ve věku 30-40 let, vysoké silné postavy, tmavší
pleti, vlasy krátce střižené. A ženy, která byla ve
věku 30-40 let s dlouhými blond vlasy svázanými do culíku. Bezprostředně po přijetí oznámení
byla o podezření ze spáchání trestného činu telefonicky vyrozuměna Policie ČR, která si celou
událost převzala k šetření. Zároveň byla strážníky provedeno vyhledávání podezřelých osob
v centru města a následně i na katastru města,
bohužel bezvýsledně. Jak bylo později zjištěno,
odcizená částka činila 8 500,- Kč.
Dne 06.09.2008 ve 21:45 hod. provedla hlídka na žádost Policie ČR prověření oznámení, kdy
u Penny marketu mělo dojít ke rvačce. Po příjezdu na místo se u vchodu do sálu Katolického
domu nacházel muž s krvavým zraněním v obličeji a vyraženým zubem. Hlídka pak na místě
zjistila, že zranění mu způsobil 25letý mladý
muž z Příbora, který mu po předchozí hádce
hodil sklenici od lahvového piva do obličeje.
Dále zjistila, že zraněný si již sám přivolal zdravotnickou pomoc, která jej po příjezdu převezla
k ošetření do Nového Jičína. Vzhledem k pode-

Městská policie Příbor radí seniorům:
Bezpečí a jistota pro seniory
Policejní statistiky vypovídají, že z hlediska
prevence kriminality patří senioři k nejohroženější skupině obyvatelstva. Často se stávají oběťmi
především násilné nebo majetkové trestné činnosti. Ač je to k nevíře, většina občanů zmíněné skupiny se stává obětí právě ve svých bytech.
Způsobů, jak se proti této kriminalitě bránit, je
hned několik.

Bezpečí domova

Dobré vztahy se sousedy jsou jedním z nejlepších způsobů jak zabezpečit svůj byt či dům.
-

zamykejte vstupní dveře do domu, bytu a zavírejte okna, a to i v případě vaší velmi krátké
nepřítomnosti

-

pořiďte si panoramatické kukátko a pojistný
řetízek – umožní vám vyřídit nutné záležitosti v relativním bezpečí

-

na vstupní dveře do domu a bytu nechte namontovat bezpečnostní zámky

-

nalepte si důležitá čísla na viditelné místo

-

neotevírejte dveře automaticky, pokud si nejste jisti, kdo se za nimi nachází

-

cizí osoby nepouštějte nikdy do bytu, nedůvěřujte jejich prosbám, ani nabídkám, jednejte
s nimi stručně a hovor zbytečně neprodlužujte

-

dovolte vstoupit pouze osobám, kterým důvěřujete a pokud tak učiníte, buďte přesto opatrní
klíče od bytu, peníze, osobní či jiné doklady
a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu

obavy oprávněné, hledejte pomoc u jiných lidí.
-

dostatečně si hlídejte své věci, zejména kabelku, tašku apod., zvláště v místech, kde je velká
koncentrace lidí

-

nikdy nenechávejte peněženku a doklady na
povrchu kabelky, tašky a nákupním vozíku

-

tašky s penězi nenoste na zádech, kam nevidíte

-

noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost

-

neupozorňujte svým chováním na to, že
u sebe máte větší finanční hotovost nebo cennosti, raději si zajistěte doprovod a ujistěte se,
zda vás někdo nesleduje

-

vyhýbejte se odlehlým a neosvětleným místům a opuštěným parkům

-

nikdy se nechlubte svými majetkovými poměry

Když už se něco stane

Pokud se jedná o závažnou situaci, volejte
ihned policii, zachovejte klid a poskytněte tyto
informace:
-

vaše jméno a telefonní číslo

-

vaši přesnou adresu

-

popište událost

-

opustíte-li na nějaký čas dům nebo byt, nevytvářejte dojem, že je opuštěný

-

v době vaší nepřítomnosti svěřte klíče od bytu
pouze osobě, které důvěřujete

-

pokuste si zapamatovat co nejvíce důležitých
údajů o pachateli:

·

pohlaví, věk, výšku, účes, barvu očí, atd.

-

nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti

·

fyzické zvláštnosti - chůze, tiky, jizvy, apod.

-

hotovost či cennosti nenechávejte viditelně
uložené

·

oblečení a způsob řeči

-

velmi cenné věci uschovejte v bezpečnostních
schránkách nejbližší banky

-

o cennostech, které vlastníte, si pořiďte fotodokumentaci a evidenci

-

vkladní knížky mějte na heslo

-

klíče od bytu, peníze, osobní, či jiné doklady
a další cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu, neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci, na úřadech apod.

-

nikdy nepůjčujte peníze cizím lidem

-

nemluvte o svých úsporách, cennostech a neukazujte, kde je máte v bytě uloženy

Jak ochránit své cennosti?

Bezpečí na ulici

Nechoďte nikdy sami na odlehlá místa a po
setmění se vyhýbejte rizikovým místům ve vašem
okolí. Vyhýbejte se a nebo udržujte větší vzdálenost od temných podchodů, vchodů do domu. Při
vstupu do domu je nutné zvýšit pozornost, pokud
se vám zdá, že je někdo za vámi, zpomalte nebo
přejděte na druhý chodník. Zjistíte-li, že jsou vaše
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Eva Kahánková
pracovní prevence a administrativy u MP Příbor

Divadlo v Příboře (pokračování)

První hrou nového divadelního spolku byla
Tylova “Paní Marjánka, matka pluku“. O  letních
prázdninách hráli divadlo i studenti (z Olomouce
a z Brna), podobně jako na počátku století. V roce
1882 sehráli Šamberkův „Blázinec v prvním poschodí“. A po prázdninách rozvinul divadelní spolek horlivou činnost. Budova č. 286 „Na kasarni“,
kde se scházela a hrála bývala Občanská beseda,
sloužila v osmdesátých letech jako dívčí škola.
Proto byl přičiněním právovárečných měšťanů
vystavěn v 1. poschodí na Sklípku nový sál s jevištěm. Tady pak hrál divadelní ochotnický spolek
a Sklípek se tak stal kulturním střediskem města.
Dr. Remeš uvádí jména členek, které účinkovaly pří prvním představení. Jsou mezi nimi známá příborská jména: sl. K. Kalužová, Blažková,
A. Handschuhová, M. Kuchařová, A. Míčková.
I jména pánů, kteří vystoupili na zábavném večeru
12. 11. 1882 jsou známá: M. Černý, Frant. Tutovič,
p. Bezděk, V. Kučera, Ant. Budínský. A  spolek
pokračoval v aktivní činnosti a sehrál velký počet
divadelních her, pořádal zábavné večery a v lednu
každého roku ples. V roce 1882 si ochotníci koupili klavír a podle návrhů prof. Vojtěcha Mottla
si pořídili nové jeviště, které vymaloval malíř A.
Svoboda ml. Po roce činnosti měl spolek 121 členů přispívajících a 18 činných (9+9). V roce 1883
byl ředitelem a režisérem Ferd. Pokorný. Ročně
nacvičil soubor 9 až 11 her. V roce 1885 čítal spolek 140 členů přispívajících a 17 činných. Ve vedení spolku se v dalších letech střídali Fr. Peřina
s F. Pokorným. V 90. letech činnost upadala.
V roce 1891 byla sehrána jen jedna hra a v dalších
letech tomu bylo podobně. Jistě k tomu přispěly
i neshody s dramatickým odborem Sokola (hlavně o jeviště). Přesto se v roce 1897 nacvičila opera
„V studni“, v roce 1898 se hrálo 7 her a 1899 6 her.
Spolek tedy nezanikl a podle slov F. Pokorného
hrál tu s větším, tu s menším zdarem až do roku
1910. Štafetu pak převzal divadelní odbor Sokola

zření ze spáchání trestného činu výtržnictví si
bezprostředně celou záležitost převzala Policie

a křesťansko sociální sdružení. Než budeme mluvit o sokolské scéně, podíváme se ještě, které kočující divadelní společnosti navštívily Příbor v 19.
století.
V roce 1867 byl městský lékař a bývalý starosta Josef Půr vyznamenán zlatým záslužným
křížem. K  jeho oslavě pozvala Občanská beseda
divadelní společnost pí Štanderové z Prostějova,
která právě hostovala ve Frenštátě. V létě roku
1869 hrála v Příboře dva měsíce společnost
Muškova. V souboru hrál Josef Lad. Turnovský,
švagr J. K. Tyla. Společnost byla v té době velmi oblíbena. Hrála v zahradní restauraci Frant.
Peřiny (naproti lékárny) a uváděla hodně her J. K.
Tyla, (Lesní pannu, Jiříkovo vidění, Strakonického
dudáka, Paličovu dceru a jiné). Za rok přijela společnost Ant. Mušky zase na dva měsíce. Občas
přijelo do Příbora i loutkové divadlo a hrálo pro
děti U Černého orla. Nejčastější hrou byl Doktor
Faust.
V roce 1876 pobývala v Příboře společnost
Václava Pázdrala. Hráli v hotelu Zum Hirsch
(náměstí č. 33). V březnu 1880 přijela divadelní
společnost Emanuela Šumy. Tvořilo ji 7 dam a 6
pánů. Noviny Moravské orlice ji velmi chválily.
Herci zde sehráli za šest neděl 10 her. Rok na to
přijela společnost Choděrova. Návštěva byla slabá, a tak za měsíc herci Příbor opustili.
Roku 1882 pobývala u nás několik neděl společnost V. Svobody, která kromě 15 her sehrála
i dvě operety a co zvlášť obecenstvo zaujalo – dvě
hry z historie Příbora – Ondráš a Juráš a Švédové
v Příboře roku 1642. O dalších návštěvách kočujících společností se nezmiňuje ani F. Pokorný ani
Mořic Remeš. Možná, že pro velkou konkurenci
sem už žádná společnost nepřijela. Vždyť v roce
1882 zahájil svou činnost divadelní ochotnický
spolek a pár let potom dramatický odbor Sokola.

ČR, která se mezitím dostavila na místo..
Dne 07.09.2008 v 18:20 hod. na základě žádosti rychlé zdravotnické pomoci, vyjela hlídka
do městského parku, kde se měla nacházet zraněná osoba. Na linku 150 telefonoval údajně
nějaký zřejmě opilý muž, který mluvil značně
nevěrohodně. Na místě hlídka opravdu nalezla ležícího mladého muže v bezvědomí, který
dle sdělení kamarádů v silně podnapilém stavu
upadl a udeřil se do hlavy. Po poskytnutí nezbytné pomoci byla o všem informována rychlá zdravotnická služba, která se cca po 10 min.
dostavila na místo. Do jejího příjezdu se muž
probral a začal i komunikovat, ale i přesto byl
ošetřen a převezen do nemocnice k dalším vyšetřením. Jaké však bylo překvapení, když hlídka přijala ve 21:20 hod. oznámení od řidiče taxislužby, že přivezl z Nového Jičína muže, který
mu v Příboře po vysednutí z vozidla utekl bez
zaplacení a způsobil mu tak škodu 297,- Kč. Po
podání vysvětlení od taxikáře, který hlídce sdělil, že muže odvážel od nemocnice a po uvedení popisu muže strážníci zjistili, že zákazníkem
taxislužby byl zraněný mladý muž, který byl
před cca 2 hodinami odvezen z parku rychlou
záchranou službou. Jeho jednání bylo vyhodnoceno jako majetkový přestupek, ze kterého se
bude následně zodpovídat před komisí k projednávání přestupků.

Z jednání  rady města: 42. schůze RM dne 9. září 2008 mj. projednala:
-

Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
občanské záležitosti ze dne 16. června a 25.
srpna 2008

-

Doporučila ZM k rozhodnutí materiál Převod
nemovitostí v lokalitě „Borovecké rybníky“,
k.ú. i obec Příbor z majetku města Příbora

-

Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek
a závazků města a jeho organizací k 30.6.2008

-

Vzala na vědomí informaci Školní jídelny
Komenského o záměru zakoupit multifunkční pánev z prostředků investičního fondu příspěvkové organizace

-	Schválila Dodatek č.1 k „Pravidlům pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům“–
„Zveřejnění záměru pronajmout byt s dluhem
původního nájemce, neurčený k prodeji“
-

Vzala na vědomí záznam z jednání mezi zástupci města a Družstvem Katolický spolkový
dům ze dne 4.6.2008 a 23.6.2008

-

Uložila předsedům pracovních skupin strategického plánu projednat návrh na využití objektu Katolického domu

-

Uložila projednat návrh realizace stavby
příjezdové komunikace a veřejného osvětlení pro lokalitu nových rodinných domků
v Klokočově v pracovní skupině SP (doprava
živ. prostředí)¨

-	Schválila finanční dar ve výši 3.000,- Kč společnosti Foibos a. s. Praha na vydání publikace „Slavné vily Moravskoslezského kraje“ z finanční rezervy RM

Sigmunda Freuda všem návštěvníkům v termínu 20.9.2008 a 21.9.2008
-	Stanovila zhotovitelem akce „Naučná trasa
městské památkové rezervace Příbor – orientační značení a infosystém“ firmu Vilém
Madzia REAST, Radotínská 955/5, 743 01
Bílovec

-	Schválila upuštění od čtenářských poplatků
během Týdne knihoven v době od 6. do 10.
října 2008

-

Uložila předložit ZM návrh obecně závazné
vyhlášky města Příbor, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

-	Odložila projednání převodu PG do správy
SMMP do doby dokončení investičních akcí
na budově PG

-

Doporučila ZM ke schválení obecná doporučující kritéria pro zařazování projektů a aktivit do dvouletých akčních plánů

-	Rozhodla schválit v souladu s provedenou rekonstrukcí objektu Mateřské školy Kamarád
na ulici Frenštátská 1370 navýšení celkové kapacity příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 z počtu
stávajících 150 dětí (6 tříd) na 175 dětí (7 tříd)
od data 1.1.2009

-	Odložila projednání Organizačního řádu MÚ
Příbor na příští schůzi rady města

-

Vzala na vědomí program Dnů otevřených
dveří kulturních památek vč. organizačního
a finančního zajištění

-	Schválila volný vstup do rodného domu
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-	Stanovila Mgr. Irenu Nedomovou, IČ:
62370260 jako vítězného uchazeče veřejné
zakázky „Tvorba programů do vysílání Local
TV městská televize Příbor“
-

Doporučila ZM po připomínkovém řízení komise MPR schválit Program regenerace MPR
Příbor na období 2008 – 2012
Dne: 18. září 2008
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA  INFORMUJÍ:
SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA  
Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 20. října 2008 do
30. října 2008 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.
Vany jsou určeny pro:
– velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady
Do van je zakázáno odkládat:
– nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry, a jiné)
– běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic
– zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)
– pneumatiky
– stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad
obsahující nebezpečné látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi)
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberské mohou
občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově
a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
– nebezpečné odpady,
– elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné
zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC,
malé a velké spotřebiče), Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na
kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně
kompresoru. Pokud občan doveze na sběrný dvůr nekoppletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), uhradí za
toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2008
– objemný odpad (200307)
– vytříděné složky komunálního odpadu – sklo(200102), papír (200101),
plasty (200139), kovy (200140)
Ostatní odpady, které občan uhradí:
– 170904 - jiný stavební a demoliční odpad
– 170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť)
– 170903 -jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky (
eternit, lepenka, asfat.směsi)
– 170102 - cihly
– 170101 - betony do velikosti cihly a nad velikost cihly
– 170103 - tašky a keramické výrobky
– 170604 - izolační mateiály vše dle platného ceníku pro rok 2008
– 170504 - zemina
– 170506 – vytěžená hlušina
Od 1. ledna 2008 dochází ke změně v uložení ostatního odpadu – pneumatiky, za uložení občan zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez disku,
a to dle platného ceníku pro rok 2008. Občané mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.
Uložení zeleného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad – listí, tráva
a větve mohou občané uložit bezplatně na kompostárně Točna-Příbor – kontakt: SITA SUEZ a.s. 602 590 186.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU TS MĚSTA
PŘÍBORA JE STANOVENA V TĚCHTO DNECH:
pondělí: od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o
čtvrtek: od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o
sobota: od 8.oo do 12.oo
V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno.

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

V letošním roce Technické služby města Příbora zavádějí pro občany města nové služby, aby došlo ke zlepšení pořádku ve městě a nevytvářely se černé
skládky kolem stanovišť separačních nádob a popelnic.
1)	Pokud si občan města objedná přistavení velkoobjemové vany (VOK) na
odvoz většího množství objemného odpadu vzniklého jednorázovým vyklizením bytu, uhradí pouze za skutečně ujeté kilometry z místa přistavení
na skládku a zpět včetně manipulace vozidla (objemný odpad má uhrazen
v poplatku za popelnice – ten již účtován nebude).Občan města Příbora
v tomto případě uhradí za přepravu VOK z Příbora na skládku a zpět cca
1.600 korun.
2)	Občané si mohou objednat odvoz kusového vybavení bytu (lednička, prač-

ka, skříň, sporák aj.) taktéž pouze za úplatu dopravy jednorázově, a to ve
výši 100 korun za jeden kus. Termín odvozu lze dohodnout a zaplatit předem na TS města Příbora.
3) Zavedení služby pro občany - výkup papíru naší organizací v těchto komoditách:
– novinový papír
– časopisy a letáky
– kartony
– smíšený papír
– kancelářský papír
Výkup papíru se provádí v TS města Příbora pouze v pondělí.
V rámci zachování pořádku kolem separačních nádob určených ke třídění odpadu, žádáme občany města, aby papír, kartony, novinový papír, časopisy a letáky uložili na sběrný dvůr TS města Příbora a neskládali tento druh
odpadu vedle již plných separačních nádob pro papír.
Odkládání objemného odpadu kolem stanovišť separačních nádob a popelnic je dnes porušováním zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Jejich porušení se klasifikuje jako zakládání černých skládek s následnou sankcí až do výše 50.000 Kč.
Dodržováním pořádku ve městě je pověřena městská policie a bude se
zvýšenou pozorností řešit i tyto černé skládky.
Věříme, že většině občanů města Příbora není lhostejné, kde a v čem žijí
a jaké je okolí, kde si hrají jejich děti. Spoléháme i na ně, že nám pomohou
rozšířit ve známost výše uvedené nové služby mezi občany, ke kterým se nedostal výtisk Měsíčníku nebo si Měsíčník zatím neslihli přečíst.
V případě dalších informací týkajících se odpadů a služeb s tím spojených, sdělíme na tel. čísle: 556 725 046 nebo 737 245 986.
Z důvodu podzimního svozu VOK v době od 20. října 2008 do 30. října
2008 bude omezen příjem objednávek na přistavování VOK pro občany i firmy.
Harmonogram svozu VOK – podzim Ĝíjen 2008
datum

hodina

stanovištČ

20. Ĝíjna 2008
pondČlí

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Jiráskova x ŠafaĜíkova
Švermova X Dukelská
Šmeralova x Gagarinova

21. Ĝíjna 2008
úterý

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Okružní u separ. Nádob
kpt. Jaroše x Fuþíkova
Jiþínská x sídlištČ

22. Ĝíjna 2008
stĜeda

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Lidická - u Kat. domu
Masarykova x HĜbitovní
B.Buska x Místecká smČrem (pod železáĜstvím)

23. Ĝíjna 2008
þtvrtek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Stojanova x Smetanova
Smetanova x K.H.Máchy
O.Helmy

24. Ĝíjna 2008
pátek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Na Valše u kurtĤ
Na hrázi
Štramberská x Bezruþova

25. Ĝíjna 2008
sobota

9.oo-11.oo
9.oo-11.oo
9.oo-11.oo

Hájov u Pomníku padlých
Prchalov u obchodu
Štramberská x Bezruþova

27. Ĝíjna 2008
pondČlí

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Pod Haškovcem
VČtĜkovská x Sušilova
Vrchlického x Za vodou

28. Ĝíjna 2008
úterý

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Wolkerova x U trati
Komenského Pod letadlem
J.V.Choráze za obchodem

29. Ĝíjna 2008
stĜeda

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

Vrchlického u hĜištČ
kotelna Myslbekova
Myslbekova x U ýecha

30. Ĝíjna 2008
þtvrtek

15.oo-18.oo
15.oo-18.oo
15.oo-18.oo

9. kvČtna x brána býv. TATRY
9. kvČtna x Osvobození
B.NČmcové x Hluboká

zmČna

zmČna

zmČna
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LUNA PġÍBOR, stĢedisko volného Āasu
LUNA PġÍBOR, stĢedisko volného Āasu


KROUŽKY,KLUBY2008–2009

KROUŽKY,KLUBY2008–2009






NÁZEV

ZAHAJOVACÍ
SCHpZKA

HODINA

Pravidelné akce

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ




ANGLITINAII–red

9.9.
9.9.
ANGLITINAIII–blue
9.9.
STOLNÍ
TENIS
KLUBZVONEEK–cviēenímaminek
30.9.
Pondělí-pátek
/ 15:00-17:00 / LUNA / zdarma30.9.
MÍOVÉHRY
VÝPOETNÍTECHNIKA
KALANETIKA,
KONDIČNÍ CVIČENÍ 30.9.
KERAMIKAI,II
30.9.
PondělíKYTARA
/ 18:30-19:30 / tělocvična / 20 Kč
30.9.
30.9.
Středa VOLEJBALIprodĢti
/ 19:00–20:00 / tělocvična / 20 Kč

ÚTERÝ

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






24.9.
FRANCOUZŠTINA
1.10.
Úterý /TANECPRORADOST
17:30-19:00 / LUNA / kurzovné 800 Kč
1.10.
FLORBALIVprodospĢlé
1.10.
Harmonie
těla,
mysli
a
duše
B\IŠNÍTANEC
upƎesníme

ST\EDA

JÓGA KONDINÍCVIENÍproženy
V DENNÍM ŽIVOTĚ

KLUB ANGLITINApromaminkyajiné
ZVONEČEK




TVRTEK

11.9.
KLUBZVONEEK
Úterý-pátek
/ 9:00-11:30 / LUNA / 20 Kč,11.9.
30
11.9.
Kč00 ANGLITINAI–yellow
ANGLITINAVͲkonverzace
11.9.
FLORBAL
PRO DOSPĚLÉ
KERAMIKAIII
2.10.
2.10.
Středa AEROBIC
/ 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč
ŠACHOVÝKLUB
2.10.
CHOVATELÉ,KLUBPSÍCHKAMARÁDp
2.10.
BŘIŠNÍ
TANCE
VELA\SKÝKLUB
2.10.
Středa N/ 18:00-19:00
MINAI,II / LUNA /
2.10.

KERAMIKA
FLORBALI,II,III




PÁTEK

ČtvrtekANGLITINAprodĢtiI,II
/ 14:30-16:30 / LUNA /

SO

KLUBPLAST.MODELÁ\p„TORA“
Pátek /KERAMIKAIV
16:00-18:00 / LUNA /
LUNAKLUB„KREATIV“
Vstupné děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč/hod
NETRADINÍSPORTY–POI,
pro členy
kroužku sleva 10 Kč/hod
žonglování,SLACͲLINE


CAPOEIRA–bojovýtanec



26.9.
26.9.
26.9.
3.10.
3.10.
3.10.


27.9.


Akce
~Dukelská1346,74258PƎíbor

Pozorování večerní oblohy

8. října / středa / 19:00 / sraz před restaurací
U Čechů. Pozorování večerní oblohy dalekohledem CELESTRON C8 NGT. Pozorovat budeme např. Měsíc krátce v 1. čtvrti, planety Jupiter,
Uran a Neptun, různé dvojhvězdy a hvězdokupy.
Pozorování se koná jen za příznivého počasí. Akce
pro veřejnost.Informace: tel. 737 811 310
PODZIMNÍ VÝSTAVA

21. - 24. října. / úterý - pátek / 8:00 – 17:00 /
LUNA
Výstava ovoce, zeleniny, včelařských pomůcek, obrázků a různých výrobků z přírodnin, prodej konifer, chryzantém a jiných květin, výrobků z medu.
Výstava ve spolupráci s ČZS A ČSV Příbor. Akce
pro školy, rodiče s dětmi a veřejnost.



VEDOUCÍ
ZK



16:15
18:00
19:30
18:30
15:00
16:00
16:15
17:30
18:00
9:30
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00
19:00
16:00
16:30
20:00

9:30
9:30
16:30
18:15
15:00
15:00
15:30
16:00
16:00
17:00



CAPOEIRA–bojovýtanec









15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00





27.9.

17:30

556725029ª736673012

PORADA EXTERNÍCH
PRACOVNÍKŮ
eͲmail:luna@lunapribor.czinternet:http://www.lunapribor.cz
~
Dukelská1346,74258PƎíbor
2. října / čtvrtek / 16:30 / LUNA
Informace: L. Nenutilová



POND LÍ

8.9.
8.9.
8.9.
22.9.
29.9.
29.9.

ÚTERÝ

ANGLITINAO
ANGLITINAIV–green
VOLEJBALIIprodospĢlé
KALANETIKAproženy
KREATIVNÍKUCHYN 
RYBÁ\I,II



HODINA

ST\EDA

POND LÍ





TVRTEK

MĚSÍC ŘÍJEN




VEDOUCÍ
CENA



ZK
dítĢ/dospĢlí



DEN
NÁZEV
ZAHAJOVACÍ
16:15
Z.DƎevojánková 1000/2000Kē SCHpZKA

18:00 
Z.DƎevojánková 1000/2000Kē
8.9.
19:30 ANGLITINAO
R.Beseda
20Kē/hod
8.9.
18:30 ANGLITINAIV–green
J.Grýmová
20Kē/hod
8.9.
15:00 VOLEJBALIIprodospĢlé
L.Nenutilová
500Kē
22.9.
16:00 KALANETIKAproženy
Z.PaƎízek,L.Lupík 400Kē


KREATIVNÍKUCHYN
 
29.9.
16:15 RYBÁ\I,II
Z.DƎevojánková 1000/2000Kē 29.9.

17:30 
M.Legerská
800Kē
9.9.
18:00 ANGLITINAII–red
Z.DƎevojánková 1000/2000Kē

9.9.
9:30 JÓGAVDENNÍMŽIVOT
J.Lupíková
20Kē/hod
9.9.
15:00 ANGLITINAIII–blue
J.Lupíková
500Kē
30.9.
16:00 KLUBZVONEEK–cviēenímaminek
J.Kavan
500Kē
16:00 MÍOVÉHRY
K.Bukovjanová 150Kē+vstupné 30.9.
30.9.
17:00 VÝPOETNÍTECHNIKA
J.Ondrušek
500Kē
30.9.
17:00 KERAMIKAI,II
P.Busková
500Kē



KYTARA
30.9.
19:00 VOLEJBALIprodĢti
L.Burgárová
20Kē/hod
30.9.

16:00 
Z.Buēková
1000/2000Kē
24.9.
16:30 KONDINÍCVIENÍproženy
J.Bártová
500Kē
1.10.
20:00 FRANCOUZŠTINA
B.Pargaē
20Kē/hod
1.10.
 TANECPRORADOST
J.Kravalová
upƎesníme



FLORBALIVprodospĢlé
1.10.
9:30 B\IŠNÍTANEC
Z.DƎevojánková 1500Kē
upƎesníme

9:30 
J.Lupíková
20Kē
16:30 ANGLITINApromaminkyajiné
Z.DƎevojánková 1000/2000Kē 11.9.
18:15 KLUBZVONEEK
Z.DƎevojánková 1000/2000Kē 11.9.
15:00 ANGLITINAI–yellow
J.Palatová
150Kē+vstupné 11.9.
11.9.
15:00 ANGLITINAVͲkonverzace
J.Lupíková
500Kē
2.10.
15:30 KERAMIKAIII
B.Zeman
500Kē
2.10.
16:00 AEROBIC
D.Kiēurová
500Kē
2.10.
16:00 ŠACHOVÝKLUB
P.Figala
500Kē
17:00 CHOVATELÉ,KLUBPSÍCHKAMARÁDp
I.Bukovjanová
1000/2000Kē 2.10.


VELA\SKÝKLUB
2.10.
15:00 N MINAI,II
R.Klemens
300,500Kē
2.10.
16:00 
L.HolaŸová
500,1000Kē 
FLORBALI,II,III
26.9.
16:00
Z.Tvrzník
500Kē
16:00 ANGLITINAprodĢtiI,II
L.Filipová
150Kē+vstupné 26.9.
16:00 KLUBPLAST.MODELÁ\p„TORA“
K.Bukovjanová 150Kē+vstupné 26.9.
3.10.
16:00 KERAMIKAIV
J.Lebloch
500Kē
LUNAKLUB„KREATIV“
3.10.



NETRADINÍSPORTY–POI,
3.10.
17:30 žonglování,SLACͲLINE
L.Chodura
500Kē

PÁTEK

DEN



SO





CENA
dítĢ/dospĢlí





Z.DƎevojánková
Z.DƎevojánková
R.Beseda
J.Grýmová
L.Nenutilová
Z.PaƎízek,L.Lupík

1000/2000Kē
1000/2000Kē
20Kē/hod
20Kē/hod
500Kē
400Kē





Z.DƎevojánková
M.Legerská
Z.DƎevojánková
J.Lupíková
J.Lupíková
J.Kavan
K.Bukovjanová
J.Ondrušek
P.Busková

1000/2000Kē
800Kē
1000/2000Kē
20Kē/hod
500Kē
500Kē
150Kē+vstupné
500Kē
500Kē





L.Burgárová
Z.Buēková
J.Bártová
B.Pargaē
J.Kravalová

20Kē/hod
1000/2000Kē
500Kē
20Kē/hod
upƎesníme





Z.DƎevojánková
J.Lupíková
Z.DƎevojánková
Z.DƎevojánková
J.Palatová
J.Lupíková
B.Zeman
D.Kiēurová
P.Figala
I.Bukovjanová

1500Kē
20Kē
1000/2000Kē
1000/2000Kē
150Kē+vstupné
500Kē
500Kē
500Kē
500Kē
1000/2000Kē





R.Klemens
L.HolaŸová
Z.Tvrzník
L.Filipová
K.Bukovjanová
J.Lebloch

300,500Kē
500,1000Kē
500Kē
150Kē+vstupné
150Kē+vstupné
500Kē





L.Chodura

500Kē

556725029ª736673012
eͲmail:luna@lunapribor.czinternet:http://www.lunapribor.cz

např. planety Jupiter, Uran a Neptun, různé dvojhvězdy, hvězdokupy a mlhoviny.
Pozorování se koná jen za příznivého počasí. Akce
pro veřejnost. Informace: tel. 737 811 310
PŘÁTELSKÉ
SETKÁNÍ
Z CHORVATSKA

ÚČASTNÍKŮ

24. října / pátek / 18:00 / LUNA
Informace: L. Nenutilová

výrobek. Počet míst omezen. Na akci je nutno se
přihlásit do 24.10. Akce pro veřejnost. Informace:
K. Bukovjanová

Připravujeme

POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
LETNÍHO TVOŘIVÉHO TÁBORA

DRAKIÁDA

7. - 8. listopadu / pátek od 17:00 / sobota do 13:00
/ LUNA / 150 Kč

Hry, soutěže, pouštění draků. S  sebou: svačinu,
pití a draka. Za nepříznivého počasí – soutěže,
turnaj ve stolním tenise. Akce pro děti. Informace:
J. Lupíková

Setkání je nejen pro děti letního tvořivého tábora,
ale i pro jejich kamarády. Program: hry, soutěže

29. října / středa / 9:00-12:00 / LUNA /50 Kč/

Výtvarná dílna

S sebou: oblečení do tělocvičny. Přezůvky, věci na
spaní, toaletní a psací potřeby, pastelky. Akce určena pro táborníky. Na akci se můžete přihlásit do
5.11. Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková

Vstupné dobrovolné. Informace: K. Bukovjanová

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

31. října / pátek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 250 Kč

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

22. října / středa/ 19:00 / sraz před restaurací
U Čechů. Pozorování večerní oblohy dalekohledem CELESTRON C8 NGT. Pozorovat budeme

Cyklus čtyř kurzů pletení z pedigu pod vedením
lektorky paní Věry Slívové z Ostravy. V ceně materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete hotový

Informace: J. Lupíková. Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, SVČ.

Pozorování večerní oblohy
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29. listopadu / sobota / 4:00 / LUNA

Poděkování

Sportovní hala na ulici Štramberské v PĜíboĜe
Oddíl u TJ PĜíbor

Dne 12.9.2008 se v domově pro seniory v Příboře konaly oslavy 55 let od
jeho založení.
Po celý den byl připraven bohatý program, dopoledne si návštěvníci mohli prohlídnout domov, posedět si u kávy a u harmoniky, mohli si na zahradě
vyzkoušet své schopnosti a dovednosti nejen ve sportovních disciplínách.
Slavnostní odpoledne zahájila salvou Volná společnost pro historii a šerm
Les Enfants Perdus, poté se v hodinovém programu představila skvělá kapela Stanleyś Dixie Steet Band. K tanci, poslechu a dobré náladě hrála skupina
Meteor. Dalším zpestřením programu bylo vystoupení skupiny orientálního
tance Shahrazad. Vyvrcholením oslav byl ohňostroj.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na nás do domova přišli podívat, dále pak všem vystupujícím, všem, kteří se podíleli na přípravách
a na hladkém průběhu oslav. Největší díky patří sponzorům, bez kterých by
takovouto akci nebylo možné zorganizovat. Jsou to ASH SYSTÉM, s.r.o., Bc.
Dana Váhalová, Bruno Jambor, Ddesinder - Karel Tříska, Fišer a synové spol.
s r.o., JUDr. Hana Šedivá, Klaro spol. s r.o., KONEX OCEL s.r.o., Linet, spol.
s r.o., LUKY - instalatérství Jindřich Lukeš, Mária Novosadová, Pavel Ščudlík
ŠAT-SPORO, pivovar Radegast, PNT-VESTRA, s.r.o., REHACENTRUM
- Bc. Kateřina Malichová, řeznictví Machač, sdružení Bendig – Kotalová,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., SINEKO Engineering
s.r.o., stavební firma Radek Klimša a TATRA, a.s.

„pátek“
17. Ĝíjna 2008

Profi cviþitelka
TEREZA SATTKOVÁ
Licence „A“IFFA
vás zve na

„DVOUHODINOVKU“
plnou pohybu
Obleþení sponzoruje f. NEYWER
18:00 – 19:00 PREZENTACE
19:00 – 20:00 BODY + BALANCE WORK
20:15 – 21:15 LATINA DANCE
Cena: 120,- Kþ
70,- Kþ jednotlivé hodiny

Ještě jednou všem mockrát děkuje
Martina Fajárková, Domov Příbor p.o.

Tereza Sattková
mobil: 724 963 164 – staþí SMS
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz

Perličky z rodného domu ….

Opět vás všechny zdravím z rodného domu
Sigmunda Freuda. Půlrok utekl jako voda a mně to
nedá, abych vám nepřiblížila pár zajímavých okamžiků.
Návštěvnost rodného domu není rozhodně
o statistických číslech, ale je především o návštěvnících - lidech, kteří tento dům navštívili a jak je
návštěva ovlivnila, protože muzea jsou především
osvětová záležitost.
Během letních měsíců přijeli další návštěvníci
nejen z blízkého okolí, ale i z různých vzdálených
koutů naší republiky. Např. z Prahy, Liberce, Chebu,
jižních Čech, z jižní Moravy a dalších a samozřejmě
i ze zahraničí. Na zavěšené mapě světa v pokladní
místnosti přibyla další označení států, ze kterých právě zahraniční turisté přijeli kvůli osobnosti S. Freuda
až sem k nám do Příbora. Tak například kromě mnoha evropských jako Polsko, Německo, Rakousko,
Francie, Anglie, Slovensko, Maďarsko, Rusko, Itálie

a mnoho dalších navštívilo rodný dům také mnoho
turistů z Argentiny, Brazílie, Islandu, Cejlonu (Srí
Lanka), Belgie, Holandska. V neposlední řadě rodný
dům navštívili i účastníci celosvětového kongresu
psychiatrie v Praze. (ostatní státy jsem vzpomínala
již v červnovém článku Měsíčníku)
Mladí studenti psychologie z Karlovy univerzity pojali svou „exkurzi“ svérázným způsobem (jak
se můžete dozvědět z pamětní knihy, do které zážitek z návštěvy zaznamenali). Kniha je uložena v IC
v rodném domě. Pan Freud by z nich měl opravdu
velikou radost – určitě by se od srdce zasmál. Taktéž
paní Horáčková, když zjistila, při pohledu na pokreslené stoličky v audiosále, že Vladimír Jiránek použil
právě příjmení Horáčková do své humorné karikatury související s doktorem Freudem - byla smíchy
bez sebe.
Pro mě samotnou však největším zážitkem byl
zájezd organizované skupiny zrakově postižených
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a nevidomých z Olomouce. Soustředili mezi sebou
i zrakově postižené z USA, Polska a Rakouska. Každý
z nich měl s sebou osobního průvodce, který jim do
nejmenších detailů popsal celou expozici. Nevěřili
byste, s jak obrovským zájmem si celý rodný dům
„prohlédli“ a jak byli rádi, že i jim to bylo umožněno. A  víte jak se mezi s sebou dorozumívali???
ESPERANTEM! Je velmi potěšující sledovat takovou
skupinu lidí pro niž i přes určitá omezení neexistují
žádné bariéry – ani zrakové ani jazykové.
V sobotu 20. září u příležitosti Dne otevřených
dveří kulturních památek využilo možnosti prohlédnout si expozici v rodném domě přibližně 80
návštěvníků.
I když turistická sezona pomalu končí, vy, kteří jste to doposud nestihli a máte zájem rodný dům
Sigmunda Freuda navštívit, jste samozřejmě i nadále
srdečně zváni.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Informace
pro občany
Vážení občané města Příbora, kromě přehledu ze schůzí RM a ZM se Vám v tomto čísle
pokusím přiblížit ještě některé kroky, které úřad
dělá k lepší spolupráci s občany a jejich orientaci
ve veřejné správě. Někteří z Vás vědí, že činnost
na MÚ je z valné části daná velmi přesně příslušnou legislativou a ne vždy všem vyhovující, kdy
se může stát, že občan se hněvá na úředníka, že
nevyřídil to či ono, ale zákonem stanovené povinnosti jsou pro úředníka závazné a ty ctít musí.
Kromě toho jsou zde i vnitřní předpisy, které jsou
schváleny samosprávnými orgány města a ty jsou
pro úředníka závazné stejně, jako ty zákonné.
Aby se občan lépe orientoval na MÚ, vydávám po
schválení radou města minimálně jednou ročně
novelizaci organizačního řádu městského úřadu,
jehož nedílnou součástí je i organizační schéma,
které se snaží názorně demonstrovat, jaké jsou
zde organizační vazby a z toho vyplývající podřízenost, ale také kolik je na úřadě zaměstnanců.
V podstatě to graficky znázorňuje vliv zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Jelikož se však neustále
ukazují problémy s orientací nejen na MÚ, ale
také mezi jednotlivými orgány a organizacemi
celého města, přijalo ZM v první polovině roku
usnesením úkol, zpracovat organizační řád města Příbor, který je v současné době pod patronací
starosty předkládán ZM k jeho schválení. Tímto
se budou zřejmě moci občané mnohem lépe orientovat i v této problematice, pokud organizační
řád ZM schválí. Schválený dokument včetně organizačního schéma rovněž umístíme na našem
webu, jako ostatně celou řadu dokumentů, které
jsou pro občany důležité.
A. Vaněk tajemník MÚ,
v Příboře dne 18. září 2008

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Masarykova 489
Tel.: 556 723 778, mobil: 739 080 862

ŘÍJEN  2008

provoz hudební
rockové zkušebny

Pondělí 6.10.

KYTARA a ROCK

BAV klub ul. Masarykova

středa - pátek

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH
KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
Úterý 7., 14., 21.

18:00 – 19:30 hod.

Úterý 7., 14., 21.

13:00 – 14:30 hod.   DISCO DANCE   - děti od 1. tř.
14:30 – 16:30 hod.   DISCO DANCE  - starší děti
16:30 – 17:30 hod.   DISCO DANCE  - předškoláci
18:00 – 19:30 hod.   ORIENTÁLNÍ TANCE

ORIENTÁLNÍ  TANCE

V Zrcadlovém sále na ul. Dukelská

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.
Dukelská.
Jednotlivá lekce 1.5h/75,- Kč
Pátek 3., 10., 17.

Pátek 3.,10.,17.,24.

14:45 – 16:15 hod.

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

vždy od 16:30 hod.

Zahajovací schůzka – 3.10.2008 ve 14,45 hod.

Kurz tance a společenského
chování

V Zrcadlovém sále
Středa 29.10.

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.
Dukelská. Přihlášky v BAV klubu.
Pátek 24.10.

15:15 – 17:00

Zveme Vás do divadla J. Myrona
v OSTRAVĚ na operetu

„ VESELÁ VDOVA “

18:00 – 22:00 hod.

Půlkolona

Franz Lehár.
Odjezd v 17:45 hod od Sokolovny v Příboře

Frekventantů Kurzu tance BAV klubu

Předprodej zájezdu v BAV Klubu.
Cena:200,- Kč

Zveme i rodiče, mládež, veřejnost.
Předprodej vstupenek v BAV klubu.

Koupím

rodinný dům v Příboře a okolí. Platba hotově.
Přímý zájemce. Za nabídku předem děkuji.
Tel. 776206702

Novinky z hmotné nouze

Od ledna 2007 vyplácí odbor sociálních věcí
Městského úřadu Příbor dávky pomoci v hmotné
nouzi. Tyto dávky svým charakterem nahradily
v minulosti vyplácené dávky sociální potřebnosti
– lidově nazývané doplatky do životního minima.

Protože dávky pomoci v hmotné nouzi jsou
novinkou našeho sociálního systému, stále dochází k jejich dolaďování i zpřesňování podmínek,
aby postihly co největší spektrum situací, ve kterých se občané mohou ocitnout ve finanční tísni.
Současně se stát snaží, aby se dávky dostaly skutečně jenom k těm potřebným, abych nedocházelo k jejich zneužívání a jedním z jeho hlavních cílů
je současně motivovat občany, kteří se ocitli ve
stavu nouze, aby se snažili svou situaci především
řešit vlastním přičiněním.
Při vlastním posouzení nároku na dávky se
pak vychází nejen z příjmové situace žadatele,
ale také z prokázání snahy si tento příjem sami
zvýšit, a to ať již hledáním vhodného zaměstnání, či uplatněním svých nároků, např. na výživné, využitím majetku, který občan vlastní apod.

Jedním z dalších důležitých faktorů, ke kterým se
ve výrazné míře přihlíží jsou náklady na bydlení,
jejich přiměřenost i prokázání jejich řádného hrazení. Co se týče posuzování příjmu žadatele a jeho
rodiny, vychází se z čistého příjmu za poslední 3
měsíce. Pokud došlo v měsíci, ve kterém si žadatel
o dávky požádá, k podstatnému poklesu příjmu,
je pak možné vycházet z aktuálních příjmů v tomto daném měsíci.
Od září 2008 pak nově k těmto faktorům přibylo i posuzování, zda si žadatel o dávky pomoci
v hmotné nouzi řádně plní své povinnosti ke svým
nezletilým dětem, vůči kterým mu bylo stanoveno
výživné. Pokud poživatel dávky má dluh na výživném větší než tři měsíční splátky, je při výpočtu
dávek výrazně postižen a místo částky životního
minima mu je přiznáno pouze existenční minimum. Např. osaměle žijící jednotlivec tak dostane
místo 3.126 Kč pouze částku 2.020 Kč měsíčně.
I nadále zůstávají v systému dávek pomoci
v hmotné nouzi zahrnuty tři druhy dávek:
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·

příspěvek na živobytí – svým charakterem je
určen především k úhradě stravy a ostatních
základních nezbytných životních potřeb

·

doplatek na bydlení – slouží k úhradě nákladů
na bydlení

·

mimořádná okamžitá pomoc – jednorázový
příspěvek, který má pomoci v určitých, v zákoně přesně specifikovaných, situacích.

Dávky pomoci v hmotné nouzi nelze přiznávat zpětně, proto je dobré jejich případné uplatnění příliš dlouho neodkládat. Informace k dávkám
i potřebné tiskopisy lze nalézt i na internetu na
adrese http://portal.mpsv.cz/soc/hn . Konkrétní
informace přímo pro vaši aktuální sociální situaci
vám pak poskytnou pracovnice odboru sociálních
věcí Městského úřadu Příbor, který sídlí v budově
Správy majetku města na ul. Freudově v Příboře.
22. 9. 2008
Ludmila Řezníčková,
odbor sociálních věcí Městský úřad Příbor
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