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Dechový orchestr mladých Příbor

Dechový orchestr mladých Příbor reprezentoval spolu s mažoretkami ZUŠ Příbor ve dnech 4. – 7. září 2008 naše město na
Mezinárodním hudebním festivalu Euro Musiktage v severoněmeckém Böslu. Celého festivalu se zúčastnilo 24 hudebních seskupení různého charakteru. Kromě dechových orchestrů byl k vidění a slyšení například harmonikový soubor nebo kapely složené
převážně z bicích nástrojů. Německému publiku se DOM Příbor
představil jako čestný host a vítěz ročníku 2004 hned při zahajovacím ceremoniálu a poté také na koncertech v Böslu a okolních
městech.

Cena diváků
Cena pro absolutního vítěze Euro Musiktage 2008
Radost z výsledku byla opravdu veliká. Po vyhlášení držitele ceny pro
absolutního vítěze všichni hudebníci i s mažoretkami vtrhli na pódium a vyzkoušeli jeho pevnost, když jásání doprovodili poskoky. Každý
si chtěl potěžkat ten největší pohár a vyfotit se s ním. Všechny zážitky
ze zájezdu přebilo závěrečné vyhlášení a všichni si radost vítězů pořádně užili.

Celý festival byl soutěžní. Hlavní program se odehrával v neděli 7. září. Soubory byly rozděleny do kategorií podle druhu nástrojů.
Do kategorie koncertní dechové hudby se kromě DOM Příbor zapsaly soubory z Německa, Maďarska, Nizozemí a Polska. V dalších kategoriích se objevili také zástupci z Dánska, Bulharska, Belgie či Itálie.
Také mažoretky se pustily do boje s konkurencí ve své kategorii.
Soutěžní vystoupení orchestru i mažoretek se povedlo na jedničku, a to se odrazilo také v celkových výsledcích:
1. místo pro DOM Příbor v kategorii koncertní dechová hudba
1. místo pro mažoretky ZUŠ Příbor
Cena pro nejlepšího dirigenta
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Mgr. Simona Macková, DOM Příbor

Informace k prodeji obytných domů
Zastupitelstvo města Příbora na svém 8. zasedání dne 13. 9. 2007 schváli- Seznam domů schválených 17. ZM dne 26. 6. 2008 k prodeji pro 2. vlnu prodeje dle schválených pravidel:
lo k prodeji 18 obytných domů a 4 domy k doprodeji dle Pravidel pro prodej
obytných domů a bytů z majetku města Příbora pro 1. vlnu v rámci II. etapy
prodeje bytového fondu.
Pro realizaci prodeje byla vybrána výběrovým řízením

firma ISA

CONSULT s.r.o. Frýdek-Místek, která poskytovala své služby nájemcům prodávaných domů v oblasti právní, financování i bezplatné poradenské služby.

ulice

Číslo popisné

Čs. armády

1362
1363
1364
1365
1375
1376
1383
1366
1367
1368
1369
1393
1394
1395
1516
1518
1350
1351
1404
1405
1406
1407
1408
1402
1403
1338
1339
1340
1341
1377
1378
16 domů

Čs. armády
Čs. armády
Čs. armády
Čs. armády

Všech 18 obytných domů založilo bytová družstva a ZM na 18. zasedání

Frenštátská

dne 21. 7. a na 19. zasedání dne 25. 9. 2008 schválilo prodej domů těmto by-

Frenštátská

tovým družstvům.

Štramberská

V současné době probíhá doprodej u 4 obytných domů.
Zastupitelstvo města Příbora na svém 19. zasedání dne 25. 9. 2008 vyhlásilo prodej bytového fondu pro 2. vlnu k 1. 3. 2009 v souladu se schválenými
Pravidly pro prodej obytných domů v majetku města za stejných podmínek
vyhlášených pro 1. vlnu prodeje bytového fondu v rámci II. etapy prodeje

Dr. Čejky
Dr. Čejky
Štramberská
Npor. Loma

bytového fondu.
V současné době probíhá výběrové řízení na soudního znalce k ocenění domů schválených k prodeji a firmy k zajištění realizace prodeje bytové-

Šafaříkova

ho fondu a nebytových prostor dle schválených Pravidel pro prodej obytných

Dukelská

domů a bytů z majetku města Příbora na 8. zasedání ZM dne 13. září 2007.
Pravidla pro prodej obytných domů a bytů z majetku města Příbora jsou
k dispozici v informačním centru MÚ Příbor..
odbor MŠBMH MÚ Příbor

Dukelská
Čs. armády
Celkem

Stavební parcela Výměra stavební počet bytových
číslo
v m2
jednotek
700 k.ú. Příbor
199
22
701 k.ú.Příbor
198
702k.ú. Příbor
197
24
703k.ú. Příbor
197
186k.ú. Příbor
315
14
187k.ú. Příbor
316
14
246k.ú. Příbor
315
14
705k.ú. Příbor
197
26
704k.ú. Příbor
198
706k.ú. Příbor
198
26
707k.ú. Příbor
197
548k.ú. Příbor
217
549k.ú. Příbor
215
24
550k.ú. Příbor
216
283/8 k.ú.Klokočov
358
12
2115/3k.ú. Příbor
387
32
543k.ú. Příbor
198
20
542 k.ú.Příbor
197
561k.ú. Příbor
202
560k.ú. Příbor
223
559k.ú. Příbor
220
59
558k.ú. Příbor
223
557k.ú. Příbor
201
568k.ú. Příbor
201
24
569k.ú. Příbor
201
752k.ú. Příbor
189
8
751k.ú. Příbor
189
778k.ú. Příbor
188
10
777k.ú. Příbor
188
240k.ú. Příbor
197
27
241k.ú. Příbor
197
356

Stavební úřad informuje v souvislosti
s novým stavebním zákonem:

Stavby, které nepotřebují žádné vyjádření,
opatření ani rozhodnutí stavebního úřadu:
a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše
menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací,
b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m,
c) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod
vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní
díla,
d) sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a
související zařízení do celkové výšky 1,5 m,
e) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely,
f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást,
g) informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích,
h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi
a s veřejným prostranstvím,
i) propustky na účelových komunikacích,
j) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne
30 dnů v roce,
k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná
na stávajících stavbách,
l) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud
podléhají schvalování a dozoru státní báňské
správy podle horních předpisů,
m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénic-

ké stavby pro film, televizi nebo divadlo,
n) sjezdy z pozemních komunikací na sousední
nemovitosti,
o) označení budov státních orgánů a orgánů
veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických a fyzických
osob podnikajících podle zvláštních právních
předpisů a označení nemovitých kulturních
památek podle zvláštního právního předpisu,
popřípadě značkou stanovenou mezinárodní
smlouvou.
Toto se však nevztahuje na kulturní památky
a na nemovitosti, které nejsou kulturní památkou,
ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. V těchto případech je stavebník povinen zajistit si stanovisko příslušného dotčeného orgánu hájícího zájmy památkové péče – Městský úřad Kopřivnice,
odbor Územního plánu a památkové péče.
Při provádění zemních prací nebo terénních
úprav, je stavebník povinen zajistit si informace
o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu – podzemní
vedení plynu, vody, el. energie, sítě Telefonica O2,
popř. optické kabely.
Jiné druhy staveb než výše uvedené podléhají
vždy předchozímu projednání se stavebním úřadem.
Příště: Přístřešky a zastřešená stání pro automobily.
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počet garáží

počet nebyto-vých celkem jednotek
prostor
na dům
22
24

2
3
2

16
17
16
26
26
30

6
5
6

17
38
20

59

24
2

10

3

13

5

385

27
24

Autobusové zastávky
s novými názvy
V souvislosti s přípravou nových jízdních řádů, které by měly začít platit od neděle 14. 12. 2008, byly autobusovým přepravcům předány odborem ÚP, rozvoje a MPR
MÚ v Příboře návrhy na změnu označení
názvů autobusových zastávek v centrální
části Příbora, kde dosud všechny autobusové zastávky byly v jízdních řádech označeny
Příbor, u škol, což mnohým cestujícím způsobovalo komplikace především při přestupování.
Počínaje platností nových jízdních řádů
budou změněny názvy autobusových zastávek takto:

Zastávka před poštou ve ulici Jičínské –
Příbor, u pošty
Zastávka u kostela sv. Valentina ve ulici
Lidické – Příbor, u kostela

Zastávka mezi školami ve ulici
Komenského (směr Kopřivnice) – Příbor,
u škol

Zastávka mezi školami ve ulici
Komenského (směr Ostrava) – Příbor, u
škol
Ing. Jaroslav Šimíček

Představujeme vám…

Zdeněk Pukovec
Věk: 		

61

Stav: 		

ženatý

Dosažené vzdělání: Státní konzervatoř
			

v Ostravě

Povolání: klarinetista Janáčkovy
			

filharmonie Ostrava

Koníčky: vše kolem amatérské
			

kinoprojekce, elektrotechnika,

			

aranžování skladeb

V Příboře žije: od narození
1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
Lásku k hudbě po otci, klidnou povahu po
matce.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?

9. Co se vám ve městě nelíbí?
Vandalismus a sprejerství.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Freudovy slavnosti s návštěvou prezidenta a
návštěva Prof. Cyrila Höeschla na slavnostním koncertě, který jsem dirigoval.

	Provozování koncertní činnosti a podpora
kultury v našem městě a okolí.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
	Kniha Přehled světových dějin, Svěrákovy filmy, také Želary, Král Lear, Waterloo, Hamlet...,
hudba všeho druhu.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Z profesního života čestné uznání ve hře na
klarinet na mezinárodní soutěži Pražské jaro
1968, získání trvalého angažmá v Janáčkově
filharmonii Ostrava a v osobním uplatnění
mých dvou dcer ve světě hudby.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
	Od mala jsem chtěl být profesionálním muzikantem.
5. Měl jste v dětství svůj vzor?

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?

	Klarinetistu Karla Dlouhého z České filharmonie.

	Ne.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Rodinné hudební zázemí, každodenní muzicírování a hraní v místních orchestrech – na
kůru, v dechovce, v salonní kapele, ve skupině
MOP...

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
Určitě ne.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?

Přeji vám všem, abyste i nadále mohli obdivovat krásu hudby a všemožně ji podporovali.

Jsem patriot.
8. Které místo ve městě máte nejraději?

Děkuji vám za rozhovor

	Okolí řeky Lubiny a starý hřbitov.

Nikola Horňáková referent odboru KCR.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. listopadu
Anna Geryková

Alena Mytníková

František Holáň

Bronislava Köttová

Adéla Blinková

Ludmila Zahradníková
František Pecina
Jaroslav Hrbek
Josef Hanzelka

Miroslava Filipová
Dagmar Kvapilová

Drahomíra Reimerová
Libuše Novotná

Božena Petrová

Adolf ína Rožnovská
Marie Machová

Růžena Veldamonová
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v říjnu:

Vesmírné přízraky – odkud a proč přicházejí - Arnošt Vašíček
Autor ve svých knihách vychází především
z osobních zkušeností. Navštívil 80 zemí a předmětem jeho zájmu jsou prokazatelně zaznamenané nevysvětlitelné úkazy a také legendy naznačující kontakty s jinými světy.
Kateřina Keplerová - Katja Doubeková
Matka astronoma Johanna Keplera unikla
jen o vlásek smrti upálením na hranici jako čarodějnice. Závistiví sousedé nařkli osvícenou
a statečnou vdovu z čarodějnictví, přestože se
jako přírodní léčitelka těšila do té doby velké
oblibě a všeobecnému úspěchu. Jen díky pomoci svého slavného syna a císařského dvora se jí
podařilo přežít.
Sedmý syn - Reay Tannahallová
Hrdinou románu je vévoda z Gloucesteru,
pozdější anglický král Richard III. Autorka ho
tentokrát nepopisuje jako bezectného surovce,
kráčejícího přes mrtvoly za svým cílem – anglickou korunou, ale jako muže, jemuž byl osud
do značné míry vnucen okolnostmi. Ukazuje
ho nejen jako válečníka a chladnokrevného intrikána, ale také jako manžela, milujícího otce a
schopného politika.
Projekt Avalon - Wolfgang Hohlbein
Pojišťovací detektiv Rudger Harm je pověřen vyšetřením záhadných událostí doprovázejících zmizení posádky na ropné plošině Avalon
uprostřed ledových vod Severního moře.
Zjišťuje, že prostor, do nějž je Avalon zasazen,
není obyčejnou zeměpisnou kótou, ale bránou
jinam, do světa keltských kultů, elfů a víl …
Nepohodlní - Margaret Murphy
Vyšetřování smrti brutálně zavražděné afghánské imigrantky přivádí inspektora
Rickmana do samého středu společenství přistěhovalců. Vyšetřování se přesouvá také do jeho
soukromí. Když začne počet obětí narůstat, inspektor je obviněn ze zločinu, který nespáchal.
Hranice zoufalství – kniha autora bestselleru Zaříkávač koní Nicholase Evanse
Pod ledem horského potoka v odlehlé oblasti severozápadní Montany zahlédne dvojice
běžkařů přízračnou tvář mladé ženy. Jedná se
o Abbie Cooperovou – členku ekoteroristické skupiny, která už dva roky uniká zatčení.
Její rozvedení rodiče přiletí identifikovat tělo.
Román skládá dohromady mozaiku vzájemných
vztahů střihy mezi přítomností a minulostí.
Když Anna utekla - Irena Fuchsová
Kniha povídek o mužích a ženách kolem
nás. Česká autorka představuje ušlápnutého
pana profesora, arogantního fotografa, ženu,
která zmlátila svého manžela, dívku na vozíku a
řadu dalších.

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
Pondělí:		
Úterý:		
Čtvrtek:		

13:00 – 15:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Rekonstrukce MŠ Kamarád v ul. FrenštátskÉ, č.p. 1370 skončena
Na základě orgány města schváleného rozpočtu pro rok 2008 začala dne 2. června 2008
rekonstrukce MŠ Kamarád V ul. Frenštátské,
č. p. 1370 v Příboře. Tato rekonstrukce byla nutná
pro odstranění závad plynoucích z platných hygienických předpisů a dále pak pro již nevyhovující
elektroinstalaci celého objektu. V neposlední řadě
také na základě usnesení Zastupitelstva města
Příbora, které neschválilo centrální vyvařování
stravy pro mateřské školy, bylo nutno rekonstruovat stávající kuchyni mateřské školy.
Formou výběru dle zákona o veřejných zakázách byla pro tuto rekonstrukci vybrána a orgány města schválena firma STAVMORAVIA
OSTRAVA, s.r.o., Ostrava-Přívoz.
Co vše bylo předmětem rekonstrukce:
-

rekonstrukce všech sociálních zařízení objektu;

-

rekonstrukce stávající kuchyně s vybavením
novou technologií;

-

kompletní rekonstrukce elektroinstalace objektu, včetně posílení příkonu ;

-

úpravy a rekonstrukce vycházející z hygienických zápisů – soulad s hygienickými
předpisy;

-

výměna stávajících dřevěných okenních výplní za plastové spolu s výměnou všech vstup-

ních kovových dveřních výplní rovněž za
plastové, osazení všech oken z jihovýchodní
strany žaluziemi a v prostorech kuchyně a
výdejen stravy umístění zábran proti vniku
hmyzu. Tyto práce na základě výběrového
řízení prováděla firma DEC-PLAST Trade
s.r.o., Místecká 286, Příbor;
-

rozšíření kapacity mateřské školy o páté oddělení rekonstrukcí prostor tělocvičny mateřské
školy spolu s vybavením nábytkem, herními
prvky a speciálními pomůckami.

Kolaudace po výše uvedené rekonstrukci proběhla dne 28. 8. 2008 a provoz v mateřské škole
byl zahájen v pondělí 1. 9. 2008.
Rekonstrukce jak uvádím výše, je věc jedna,
ale aby rekonstrukční práce mohly proběhnout a
byl řádně zabezpečen provoz zařízení po rekonstrukci, to je věc druhá. Na dobu rekonstrukce
mateřské školy musel být její provoz přerušen
s tím, že výuka i ostatní činnosti probíhaly v
náhradních prostorách, tedy nejprve ve školní
družině v ul. Svatopluka Čecha a následně pak
v Mateřské škole Švermova. Zde bych rád poděkoval za pochopení a pomoc při umístění dětí
ředitelce Základní školy Příbor, Jičínská 486 Mgr.
Miladě Maščuchové a vedoucí vychovatelce školní družiny paní Vlastě Strejčkové. V této souvislosti patří poděkování také těm rodičům dětí z

Prostředky z fondů EU už míří i do Příbora
Období v letech 2007 – 2013 je pro Českou
republiku významné mimo jiné tím, že pravděpodobně naposledy bude moci z fondů Evropské
unie čerpat finanční prostředky v takové výši jako
dnes. Tyto prostředky se rozdělují prostřednictvím tzv. operačních programů, z nichž pro město
Příbor patří mezi nejdůležitější Regionální operační program Moravskoslezsko. O dotace z tohoto programu se žádá na základě vyhlášených
výzev, které jsou vyhlašovány podle jednotlivých
prioritních os a opatření , kam mají finanční prostředky směřovat.
Město Příbor již v letošním roce do tohoto
operačního programu podalo 3 žádosti o dotaci a
ve dvou případech bylo úspěšné. V rámci oblasti
podpory „Rozvoj cestovního ruchu“ byla podána
žádost na akci Naučná trasa Městské památkové
rezervace Příbor – orientační značení a infosystém. Tento projekt zahrnuje vybudování 8 zastavení u významných památek města, každé zasta-

vení bude obsahovat kovaný stojan s panelem, na
kterém bude uveden popis památky, dále bude
doplněno městským mobiliářem – lavičkou, stojanem na kola a odpadkovým košem. Součástí
projektu je rovněž oprava schodů ke starému
hřbitovu. Na tuto akci získalo město dotaci ve
výši 92,5 % způsobilých výdajů, maximálně do
výše 2 174 190,-Kč.
Druhou akcí, která bude podpořena z prostředků Reginálního operačního programu
Moravskoslezsko, je projekt „Stavební úpravy
Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátská“. O
realizaci této akce se píše na jiném místě tohoto vydání měsíčníku, proto jen doplním, že i na
tento projekt získalo město dotaci ve výši 92,5%,
maximálně do výše 8 338 865,50 Kč.
Ing. Jiří Hajda
Městský úřad Příbor

Pozvánka

na 20. zasedání Zastupitelstva města Příbora,
které se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu 2008
od 16.30 hod. ve velkém sále Katolického domu v Příboře.

Hlavními body zasedání budou :
- bezpečnostní situace a veřejný pořádek ve městě
- návrh střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
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Mateřské školy Kamarád, kteří pro snížení počtu
dětí v době rekonstrukce objektu pochopili situaci
a zabezpečili pobyt svých dětí u babiček a dědečků nebo to vyřešili jiným způsobem.
Aby rekonstrukce mateřské školy mohla proběhnout beze zbytku, musely být učebny i ostatní
místnosti školky postupně vystěhovávány a zase
po rekonstrukci muselo být provedeno nastěhování nábytku, hraček apod. a následně proveden
úklid pro zprovoznění zařízení. Zde patří mé
poděkování řediteli Technických služeb města
Příbora Ing. Josefu Kiszovi a jeho spolupracovníkům, kteří v době intenzivní seče trávy v odpoledních hodinách i o sobotách zabezpečovali stěhovací práce.
Mé poděkování patří rovněž ředitelce
Mateřské školy Kamarád paní Ivě Drholecké a
pracovníkům MÚ Příbor, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu rekonstrukce za celou organizaci související se zabezpečením rekonstrukce
mateřské školy. Rád bych poděkoval také všem
pracovníkům mateřské školy, to je učitelkám, kuchařkám, uklízečkám a ostatním, že i nad rámec
své pracovní doby a také o sobotách i nedělích
pomáhali po rekonstrukci připravit celý objekt
mateřské školy pro zahájení provozu ve stanoveném termínu. Ještě jednou díky.
Ing. Bohuslav Majer, místostarosta

VYUŽÍVÁNÍ
CZECH POINTU

Dne 11. února 2008 byl zahájen provoz pracoviště Czech Pointu na pokladně
MÚ Příbor. Zpracovávají se zde žádosti
a výpisy z rejstříku trestů a výpisy z obchodního rejstříku. Od zavedení CZECH
POINTU požádali občané v jednotlivých
měsících o následující počet výpisů:
Měsíc

rejstřík trestů obchodní rejstřík

Únor

25

3

Březen

33

0

Duben

30

3

Květen

49

0

Červen

54

3

Červenec

33

2

Srpen

47

5

Září

42

3

Celkem bylo ke dni 30. 9. 2008 zpracováno 313 žádostí a výpisů z rejstříku
trestů a 19 výpisů z obchodního rejstříku.

Měsíčník města příbor a 5

EKOŠKOLA OSLAVILA DEN STROMů

Z kalendáře starosty města

Září-říjen 2008, ing. Milan Strakoš
Padající listí, chladné noci, ale taky dřívější
stmívání. To vše s sebou přináší podzim. Až na
několik deštivých dnů však bylo počasí vcelku
v normě, a tak zejména zahrádkáři měli dostatek
času k úklidu a přípravě zahrádek na jarní a letní
měsíce příštího roku.
Díky počasí se daří držet i termíny hlavních
stavebních akcí. Asi po šesti týdnech od zahájení
prací tak mohl být otevřen průjezd hlavní křižovatky „u škol“ směrem od Ostravy na Kopřivnici.
Směr od Nového Jičína k náměstí by měl být
zprůjezdněn v prvním týdnu příštího měsíce (listopad). Hned poté, pokud to ovšem počasí dovolí,
budou provedeny úpravy dalších komunikací (zejména ulice Čs. armády) a chodníků, po kterých
byla a zatím ještě je vedena náhradní doprava.
V uplynulém měsíci získalo město výraznou
finanční podporu ve výši asi 8 mil. Kč určenou
na generální opravu Mateřské školy Kamarád
v Frenštátské ulici. Vlastní prostředky města,
ze kterých byla tato oprava hrazena, tak budou
v příštím roce mohou být použity na další potřebné opravy školských zařízení nebo taky na jiné
rozvojové akce. A těch je pro příští rok nachystáno opravdu hodně. O tom, která z připravovaných
akcí bude realizována, rozhodne zastupitelstvo
města při schvalování rozpočtu příštího roku.
Schvalování rozpočtu města má svá pravidla.
Jedním z těchto pravidel je i možnost občana se
k navrhovanému rozpočtu vyjádřit a uplatnit i
své návrhy. Před projednáním v zastupitelstvu
města musí být návrh rozpočtu vyvěšen 15 dnů
na úřední desce městského úřadu. Připomínky a
návrhy k takto předloženému rozpočtu musí zastupitelstvo města při jednání o rozpočtu taktéž
projednat.
Na rozdíl od předchozích let předkládají rozvojové záměry pro tvorbu rozpočtu tzv. pracovní
skupiny, které byly jmenovány zároveň se schválením Strategického plánu města Příbora na období
do roku 2016. V těchto pracovních skupinách nejsou pouze členové zastupitelstva města, ale celá
řada dalších občanů. Lze proto předpokládat širší
pohled na rozvoj města a realizaci zcela nových
projektových záměrů.
Ve čtvrtek 2. října uspořádala komise pro
občanské záležitosti tradiční setkání sedmdesátiletých občanů města. Tak jako každoročně
byli spokojeni ti, kteří oslavovali, ale taky ti, kteří
oslavy připravovali. Poděkování patří všem členkám komise v čele s její předsedkyní paní Libuší
Klaudovou.
Zastupitelstvo města Příbora se sešlo k jednání ve čtvrtek 25. 9. 2008. Schválilo organizační řád města, který řeší organizační vztahy mezi
zastupitelstvem, radou města, příspěvkovými a
obchodními organizacemi apod. Dále projednalo

„Pod korunami vzrostlých stromů i duše pohana pookřeje.“

se při společné práci poznávaly a zjistily, že mají
více společného než odlišného.

Tímto mottem byl provázen projekt Den stromů, který uspořádala ZŠ Příbor, Dukelská, škola
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Škola je držitelkou mezinárodního titulu Ekoškola
/Eco school/. Právě pro moravské Ekoškoly byla
vypsána ekologickým sdružením Tereza Praha
grantová výzva na uspořádání Dne stromů. Naší
škole byl projekt jako jedné ze 3 vybraných škol
Moravy schválen a podpořen finanční částkou
33 000,- Kč generálním partnerem Ekoškoly společností Provident Financial.

12 skupinek složených z našich žáků a studentů, kteří vysadili stromy a keře, se zároveň stalo jejich patrony. A tudíž se o tyto stromy a keře
budou i nadále starat a provádět reportáže do tisku a místní televize o tom, jak stromy rostou a jak
se jim daří.

Dne 1. 10. 2008 jsme akci zahájili připomenutím historie vzniku Dne stromů a proč se tento
svátek slaví v mnoha zemích světa. V České republice připadá na den 20. října.
Poté následovalo pásmo ,,Kouzlo stromů“
složené z básniček, písní, tanců s tématikou stromů a přírody v podání žáků naší školy pro všechny přítomné.
Následovala praktická část projektu. Celkem
jsme vysadili 12 stromů a keřů (lípa, dub, buk,
bříza, jeřáb, vrba, javor, jabloň, višeň, líska, rybíz,
angrešt), které byly označeny popiskou s názvem
stromů, charakteristikou stromů i obrázkem
stromů, včetně květů a plodů. Vznikla tak naučná stezka ovocných i okrasných stromů a keřů,
které nám zkrášlí a zpříjemní školní zahradu i
přilehlý areál. Pod námi vysazenými stromy chceme postupně umístit lavičky, které budou sloužit
k relaxaci nejen naší Ekoškoly, ale i pro místní
obyvatelstvo. V pracovním vyučování chceme vyrábět různé ptačí budky, aby v korunách stromů
hnízdili ptáci, a žáci mohli pozorovat, jak hnízdí
a vyvádějí mladé.
Akci jsme zařadili i do projektu ,,Nesedávej
panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi“. Proto
jsme do projektu přizvali ke spolupráci a výsadbě
stromů i studenty Masarykova gymnázia v Příboře
a žáky ZŠ Komenského 68 z Nového Jičína. Děti
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Po výsadbě následovaly ekologické a sportovní hry, které si pro všechny zúčastněné děti i studenty připravili pedagogové naší školy.
Žáci soutěžili např. v hodu plastovou lahví,
třídění odpadků, poznávali hmatem předměty,
probíhali slalomem z PET lahví. Byla postavena
překážková dráha, žáci si vyzkoušeli i zručnost při
řezání polínek. Nechyběly sladké odměny.
V rámci společného vzdělávání dětí s určitým
handicapem i bez něj, což byla idea Týdne pro inkluzi, si žáci místního Masarykova gymnázia připravili pro naše žáky vzdělávací úkoly, které souvisejí se Dnem stromů. Stali se tak na chvíli jejich
učiteli a pracovali s našimi žáky ve skupinkách.
Vznikl např. Strom přání, žáci si zahráli na
autory knih a vznikly knížky s povídáním, pohádkou či povídkou o stromech s věnováním blízké
osobě. Z některých žáků se stali lesní čarodějové a čarodějky a ,,vykouzlili“ ve cvičné kuchyňce
dobrotu: Vodníkovu večeři na vrbě (palačinky
se špenátem) a Tajuplné plody od lesních žen
(amolety se šlehačkou zdobené lesními plody).
Jiní žáci se zase stali ,,badateli a pod dohledem
studentů gymnázia dělali různé pokusy s názvem
Einsteinův lipový doušek.
Den stromů se v naší Ekoškole vydařil. Všichni
žáci, studenti, zapojení rodiče i pedagogové školy
vykonali kus práce pro přírodu a životní prostředí. Slíbili jsme si, že se z oslavy Dne stromů u nás
ve škole stane každoroční tradice.
Mgr. Pavla Rýdlová ZŠ Dukelská, Příbor

KAŽDÝ SE K DIPLOMU NEPROKOUŠE
Pejsci pomáhají lidem se zdravotním
handicapem zařadit se zpátky do společnosti.
Mnozí z nás přispívají finančními částkami, jiní sponzorskými dary, najdou se i
takoví, kteří dělají, že se jich to vůbec netýká.
Koncem školního roku 2008 byla společností HELPPES – centrum výcviků psů
pro postižené o.s. vyhlášena pro nás – školáky – literární soutěž Malý psí redaktor.
Chopili jsme se příležitosti a napsali několik příspěvků, ať už to byla povídka, básnička či příběh. Vžili jsme se do světa psů
a psíků a snažili jsme se prokousat řádky
na papíře. Naše literární dílka zaslala paní
ředitelka Mgr. Vlasta Geryková na danou
adresu a nastaly dny a týdny očekávání.
Přehouply se letní prázdniny a hle! Naše
škola byla pozvána na slavnostní akci –
předávání speciálně vycvičených asistenčních psů tělesně postiženým lidem. Den D
se blížil, účast přislíbily i známé osobnosti
– ministr MPSV RNDr. Petr Nečas, paní
Dagmar Havlová, Marta Kubišová, Diana
Kobzanová, Pavel Vrba a další. Program
sliboval nezapomenutelné zážitky.
20. 9. 2008 se zástupkyně naší školy –
paní učitelka Mgr. Irena Ryšálková a dvě
žákyně Petra a Lucie Klosovy – vypravily
do Prahy do areálu sdružení HELPPES.
Cesta vlakem uběhla rychle, ukázalo se i
sluníčko.
První velký dojemný zážitek nás čekal již v tramvaji. Spolu s námi cestoval i
zrakově postižený chlapec s asistenčním

psem. Žasly jsme, jak pes poznal, kdy má
vystupovat a jak dokáže bezpečně vést svého páníčka.
Program byl naplánován na celý den,
na pódiu se střídaly slavné osobnosti, probíhala slavnostní promoce asistenčních
psů, sešli se zde lidé ze všech koutů naší
vlasti, aby podpořili činnost Občanského
sdružení HELPPES, shlédly jsme ukázky
dovedností psích mazlíčků.
Přiznám se, že některým z nás se vloudila do očí i nějaká ta slzička dojetí.
V 11.50 hodin nastalo slavnostní vyhlášení soutěže dětí. Do té chvíle jsme nic netušily o výsledcích, a proto překvapení bylo
obrovské. Žáci naší školy obsadili v literární soutěži tři první místa a navíc jednu
speciální knižní cenu spisovatele a básníka
Pavla Vrby. Po velkolepém předání jsme se
vrátily do centra Prahy. Dychtily jsme po
návštěvě známých památek, protože Prahu
ještě tak neznáme. I když čas uběhl jako
voda a v nohách jsme měly snad oněch tisíc mil, vracely jsme se večerním vlakem
příjemně unavené a hlavně – spokojené a
nadšené z každé minuty v Praze. Ve škole
nám pak byly ceny předány na slavnostním
shromáždění.
Vážíme si toho, že i my školáci jsme
mohli přispět, účastnit se velkolepého projektu a zvýšit tak kvalitu života lidí se zdravotním postižením.
Každý se k diplomu neprokouše!
Žákyně 8. a 9. ročníku
Základní škola Dukelská, Příbor

zprávu o hospodaření města za 1. pol. letošního
roku a přijalo vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích v Příboře. Bližší informace k této vyhlášce
jsou uvedeny v samostatném článku. Na programu byla znovu záležitost prodeje pozemků města
v lokalitě Boroveckých rybníků, o které opětovně
nebylo rozhodnuto.
Zastupitelé schválili celou řadu prodejů bytových domů, které byly zařazeny do tzv. 1. vlny
prodeje. Rovněž byl schválen časový harmonogram prodeje obecních domů, které byly zařazeny
do tzv. 2. vlny prodeje. I o těchto záležitostech je
podrobněji psáno v samostatném článku.
Příští zasedání zastupitelstva města se uskuteční 6. listopadu 2008 a bude z větší části věnováno sociální problematice.
Ve čtvrtek 16. 10. 2008 převzali zástupci TJ
Příbor a oddílu kopané rekonstruované fotbalové
hřiště od firmy Zelený pažit, s. r. o. Ostrava. Až na
drobné nedostatky je kvalita provedené práce na
dobré úrovni.
Na čtvrtek 14. 10. 2008 jsem svolal pracovní schůzku se zástupci tělovýchovných jednot a
sportovních klubů, které působí na území města. Schůzky se zúčastnili téměř všichni pozvaní.
Zástupci sportovců obdrželi informaci o současně vypsaných dotačních možnostech na úrovni
Krajského úřadu MSK. Druhým bodem společné
schůzky byla organizace setkání zástupců sportovců spojená s vyhodnocením nejlepších sportovců, trenérů a cvičitelů, která se plánuje v termínu 20. 11. 2008.
22. 9. 2008... účast na schůzce Osadního výboru
v Hájově
29. 9. 2008... pravidelná schůzka se zástupci policie
1. 10. 2008... účast na zahájení vernisáže výstavy „Slavné vily Moravskoslezského kraje“
v Ostravě
1. 10. 2008... společná schůzka se starostou
Kopřivnice na téma bezpečného propojení
obou měst pro cyklisty jednání se zástupci
vojenského klubu důchodců
8. 10. 2008...jednání se členy výboru místní organizace rybářů na téma Boroveckých rybníků
14. 10. 2008...jednání se zástupci sportovců o dotačních možnostech, vyhodnocení nejlepších
sportovců
15. 10. 2008...schůzka se zástupci Sdružení přátel dechového orchestru mladých o možnostech uspořádání setkání dechových orchestrů
v roce 2009 v Příboře
15. 10. 2008...účast a organizace pracovního setkání členů zastupitelstva se členy výboru
místní organizace rybářů
16. 10. 2008...pracovní setkání s hejtmanem MSK
za účasti zástupců Svazu letců Příbor o možnostech dokončení památníku letců v Příboře
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Městská policie Příbor informuje:

Dne 25. 09. 2008 byla na 19. zasedání
Zastupitelstva města Příbor vydána obecně závazná vyhláška č. 3/2008, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Vyhláška nabyla účinnosti dne 14. 10. 2008
a zakazuje konzumaci alkoholických nápojů ve
vymezených plochách veřejného prostranství
ve městě. Porušení této právní normy je přestupkem a kontrolu dodržování vyhlášky bude
provádět městská policie a Policie ČR.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Příbora se na svém
zasedání dne 25. 09. 2008 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále
jen „vyhláška“) je v rámci zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku vymezit některá
místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím
vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví způsobenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.
Čl. 2 Vymezení pojmů
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).
Čl. 3 Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Zakazuje se konzumace alkoholických
nápojů na vymezených plochách veřejného
prostranství ve městě Příboře. Vymezené
plochy se zákazem požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí
této vyhlášky.
Zakazuje se konzumace alkoholických
nápojů na všech autobusových zastávkách
na území města Příbora.
Zakazuje se konzumace alkoholických
nápojů na všech volně přístupných prostranstvích vlakového nádraží na území města
Příbora.
Zakazuje se konzumace alkoholických
nápojů v okruhu 100 m od budov škol a školských zařízení.
Zákaz požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství (dále jen „zákaz“) se
nevztahuje na dny 1. ledna a 31. prosince.
Zákaz se nevztahuje v provozní době na
restaurační zahrádky, předzahrádky, cukrárny a kavárny, které jsou součástí provozoven.
Zákaz se rovněž nevztahuje na prostor,
ve kterém se koná kulturní, sportovní či společenská akce pořádaná, spolupořádaná
nebo povolená městem Příborem.
Čl. 4 Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Lokalita Městské památkové rezervace- veřejné prostranství ohraničené ulicemi : Lidická, Jičínská, ČSA, J.Rašky, Žižkova. J.Hory, B.Buska

Lokalita u objektu „Letka“ -veřejné prostranství ohraničené ulicemi : ČSA, Sv. Čecha, Dukelská, Komenského

Lokalita městský park, Penny market - veřejné prostranství ohraničené ulicemi : Masarykova, Lidická, Ostravská, Hřbitovní
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střípky Městské policie

Lokalita u nádraží ČD - veřejné prostranství ohraničené: kolejištěm od nádraží ČD po ul.Smetanovu u „Benátské lávky“, řekou Lubinou, sjezdem ze silničního mostu
přes řeku Lubinu z ul. Nábřeží RA na ul. Frenštátskou, nádražím ČD

Lokalita park Nábřeží RA - veřejné prostranství ohraničené : řekou Lubinou, domem čp. 897, ul. Nábřeží RA

Lokalita parčík nábřeží RA - veřejné prostranství ohraničené : ul. Nábřeží RA, chodníkem z „Benátské lávky“, řekou Lubinou
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Dne 19. 9. 2008 v 8.50 hod. bylo přijato tel. oznámení od ženy, že pod loubím u
květinářství je zřejmě podnapilý muž, který se po slovní potyčce pere s jejím manželem. Hlídka na místě spatřila podnapilého
muže sedícího ve výloze vedle prodejny
Vlasta. Napadený pak hlídce sdělil, že jej
právě tento muž slovně napadl, pliv mu do
obličeje a posléze ho začal fyzicky napadat.
Strážníci proto provedli úkon, při kterém se
podnapilý muž k hlídce choval arogantně,
urážel ji vulgárními výrazy a neuposlechl
také výzvy strážníka k předložení průkazu
totožnosti. Hlídka proto na místě rozhodla o předvedení agresivního muže na OO
Policie ČR Příbor, a to za použití chvatů
a hmatů sebeobrany a pout. Tam se muž
podrobil orientační dechové zkoušce, při
které mu bylo naměřeno 1,94 promile alkoholu v dechu. Následně byl převezen do
protialkoholní stanice ve Frýdku-Místku a
o jeho protiprávním jednání bude rozhodovat komise k projednávání přestupků.
Dne 19. 9. 2008 při pochůzkové činnosti v 16.40 hod. strážníci v ulici Dukelské
provedli kontrolu skupinky nezletilých, kdy
zjistili, že 13 letý mladík měl u sebe v igelitovém sáčku zabalenou část rostliny o velikosti asi 4 cm, která byla značně podobná
marihuaně. Rostlinku mu měl údajně dát
nějaký 13 letý kamarád z Příbora. Hlídka
po těchto zjištěních rostlinku chlapci odebrala a celou událost předala k dalšímu šetření OO Policie ČR Příbor. Následně bylo
potvrzeno, že se opravdu jednalo o marihuanu.
Dne 13. 10. 2008 v 22.00 hod. bylo
přijato tel. oznámení od obsluhy čerpací
stanice v ulici Ostravské, že před malou
chvílí byli v prodejně muž a žena, kteří mu
z regálů ukradli několik piv. Dále oznamovatel uvedl, že když na ně volal, tak utekli
směrem ke hřbitovům. Hlídka při projíždění Ostravskou ulicí pak spatřila skupinku podezřelých osob, a proto se rozhodla
provést kontrolu totožnosti těchto osob.
Následně bylo zjištěno, že právě tato skupinka měla na svědomí krádeže v čerpací
stanici. Jelikož se jednalo o osoby, které již
byly v minulosti trestány, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Příbor, která si událost na místě převzala k šetření.

Týden knihoven

6. - 10. října proběhl 12. ročník celostátní akce Týden knihoven. V pondělí tuto
akci zahájil český spisovatel, režisér a záhadolog PhDr. Arnošt Vašíček známý především jako autor zfilmovaného detektivního seriálu Strážce duší a režisér 52 dílného
cyklu Planeta záhad. Besedy pro gymnázium věnoval zajímavostem kolem populární
Ďáblovy bible a také starým legendám.
Následovala zajímavá přednáška prezidentky Grafologické aliance ČR Zdeňky
Tuškové, která nás seznámila s možnostmi grafologického rozboru. Posluchači si sami
na sobě mohli vyzkoušet některé techniky grafologické expertízy, které umožňují další
sebepoznání.
Knihovnu navštívily některé třídy mateřských a základních škol. Možnost přihlásit
se bezplatně do knihovny využilo 33 dospělých čtenářů a děti nám stále nosí přihlášky,
které si rozebraly během Týdne knihoven.
Všechno se ale do Týdne knihoven nevešlo. Zavítala k nám námořní kapitánka,
lékařka a spisovatelka Karin Pavlosková, která vyprávěla o své dobrodružné cestě na
plachetnici. Je jednou z mála žen ve světě, která podniká takovou cestu, a navíc je první českou kapitánkou a lékařkou obeplouvající svět.
V rámci projektu prevence kriminality, který vyhlásila městská policie, se uskutečnily přednášky emeritního policejního rady JUDr. Miloslava Dočekala. Děti ze základních škol informoval o kriminalitě v naší zemi, legislativě, která se týká mládeže, drogách a také šikaně. Na závěr doplnil několik návodů ke zvýšení osobní bezpečnosti.
Říjnový kulturní program uzavřela svými besedami spisovatelka Věra Řeháčková
– autorka psychologických románů a knih pro mládež.
A co Vám knihovna nabízí v listopadu?
4. 11. přijede do Příbora cestovatel, překladatel a fotograf Jaroslav Jindra. Bude
vypravovat o své cestě v exotické Papui Nové Guinei.
13. 11. se bude konat přednáška s názvem Léčebné metody čínské medicíny v
praxi. Paní Vlasta Strachotová seznámí posluchače se základními principy regenerace,

orgánovými hodinami a také s méně známými metodami jako jsou ušní svíce nebo diagnostika EAV SUPERTRONICEM.
20. 11. zveme ženy a dívky na ukázku denního líčení, manikúry, lakování a zdobení nehtů.
Další informace o našich aktivitách se dozvíte na www.pribor.knihovna.info
Silvie Bahnerová

Přednáška emeritního policejního rady Dočekala k prevenci kriminality

Přednáška spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka

Přednáška o grafologii

„Máme rádi zvířata“ - výtvarná soutěž pro děti v Týdnu knihoven

Malí výherci výtvarné soutěže

V Týdnu knihoven od 6. do 10. 10. 2008 proběhlo vyhodnocení prací
všech účastníků soutěže Máme rádi zvířata. Děti nám přinesly opravdu krásné
obrázky a bylo velmi těžké vybrat z nich devět, které pak budou oceněny
knihami a drobnými dárky.
Soutěže se zúčastnila Mateřská školka Pionýrů a vyhodnoceny byly obrázky Katky Mlčochové za kočičí obrázek, Patrika Fajárka za velkého kocoura a
Štěpána Nováka za krásnou žirafu.
Za Mateřskou školku Švermova ceny přebraly Terezie Sobková za dvě povedené žirafy, Lucie Pavlištíková za veselého slona a Daniela Jurečková taky
za žirafy. Děti z této školky byly v ostravské zoologické zahradě a malovaly
exotická zvířata.
Za Základní školu Dukelská si ceny odnesli Dominik Novák za bezkonkurenční růžovou kočku, Karel Kotlár maloval tučňáka a Nikola Hufeislová
koťátko.
Všechny obrázky malované různými technikami – temperou, suchým
pastelem, fixem i pastelkami, jsou vystaveny v dětském oddělení městské
knihovny.
Elen Fialová
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Z jednání rady a zastupitelstva města

Z jednání rady města
43. schůze RM dne 30. září 2008 mj. projednala:
• Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro městkou památkovou rezervaci ze dne 16. září 2008.
• Uložila starostovi jednat se zainteresovanými stranami
kolem situace Borovecké rybníky.
• Uložila dopracovat organizační řád města podle předložených připomínek.
• Vzala na vědomí poděkování generálního ředitele
Českých drah za pomoc při odstraňování vlakového neštěstí ve Studénce členům JSDH v Příboře.
• Vzala na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi majetku v lokalitě bývalé Flussovy továrny.
• Vzala na vědomí informaci o dražbě areálu UNIMO buněk u nádraží ČD Příbor.
• Schválila Organizační řád Městského úřadu v Příboře
s platností od 1. 11. 2008 podle předloženého návrhu.
• Schválila návrh na odepsání pohledávek TS města
Příbora ve výši 1.180,-Kč.
• Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 4 500 Kč
Pečovatelské službě OASA o. p. s., Štefánikova.
• Zrušila zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
„Výroba grafických laminátovaných tabulí do orientačněinformačních panelů naučné trasy MPR“.
Z jednání zastupitelstva města
Na 19. zasedání ZM dne 25. září 2008 ZM projednalo
mj. tyto záležitosti:
• Vzalo na vědomí zprávy z 26. a 27. schůze finančního výboru ze dne 23.6.2008, 8.9.2008.
• Vzalo na vědomí zprávy z 22., 23. a 24. schůze Osadního
výboru v Hájově ze dne 16. 6. 2008, 14. 7. 2008, 18. 8. 2008.
• Vzalo na vědomí zprávy z 21. a 22. schůze Osadního výboru na Prchalově ze dne 2. 7. 2008, 3. 9. 2008.
Schválilo plán práce Osadního výboru Hájov na 2. pololetí 2008.
• Schválilo plán práce Osadního výboru Prchalov na 2. pololetí 2008.
• Schválilo upravený plán práce finančního výboru na 2.
pololetí 2008.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 791- 793 na ul. Palackého,
včetně pozemků stavební par. č. 642, 641, 640 v k.ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 412 m2 družstvu Bytové
družstvo Palackého 123, se sídlem Příbor, Palackého 792,
PSČ 742 58, IČ 278 50 358 za cenu 2 592 500,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1342 -1343 na ul. Dukelsk,á
včetně pozemků stavební par. č. 776, 775 v k.ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 448 m2 družstvu Bytové
družstvo Dukelská 42-43, se sídlem Příbor, Dukelská 1342,
PSČ 742 58, IČ 278 51 257 za cenu 3 115 700,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 93 - 94 na ul. Jičínská, včetně pozemků stavební par. č. 1274, 1273 v k.ú. Příbor, obec
Příbor o celkové výměře 463 m2 družstvu Bytové družstvo
U smrku 93-94, se sídlem Příbor, Jičínská 93, PSČ 742 58,
IČ 278 50 684 za cenu 4 276 000,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1320 - 1321 na ul. Fučíkova,

včetně pozemků stavební par. č. 782, 781 v k.ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 451 m2 družstvu Bytové
družstvo Nad školkou 1320-21, se sídlem Příbor, Fučíkova
1321, PSČ 742 58, IČ 278 51 575 za cenu 2 962 000,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1336 - 1337 na ul. Dukelská,
včetně pozemků stavební par. č. 754, 753 v k.ú. Příbor, obec
Příbor o celkové výměře 452 m2 družstvu Bytové družstvo
DUKLA 1336-37, se sídlem Příbor, Dukelská 1336, PSČ
742 58, IČ 278 53 896 za cenu 3 050 600,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1312 na ul. Fučíkova, včetně
pozemku stavební par. č. 791 v k.ú. Příbor, obec Příbor
o celkové výměře 219 m2 družstvu Bytové družstvo
Fučíkova 1312, se sídlem Příbor, Fučíkova 1312, PSČ 742
58, IČ 278 51 869 za cenu 1 341 500,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1313 na ul. Fučíkova, včetně
pozemku stavební par. č. 790 v k.ú. Příbor, obec Příbor
o celkové výměře 216 m2 družstvu Bytové družstvo
HATČARBAC, se sídlem Příbor, Fučíkova 1313, PSČ 742
58, IČ 278 51 281 za cenu 1 327 200,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1325 - 1327 na ul. Švermova
a čp. 1328 - 1330 na ul. Fučíkova, včetně pozemků stavební par. č. 765, 764, 763, 762, 761, 760 v k.ú. Příbor, obec
Příbor o celkové výměře 1328 m2 družstvu Bytové družstvo ŠVEFUČ, se sídlem Příbor, Fučíkova 1328, PSČ 742
58, IČ 278 51 753 za cenu 8 370 800,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1347 – 1348 na ul. Dukelská,
včetně pozemků stavební par. č. 664, 663 v k.ú. Příbor, obec
Příbor o celkové výměře 451 m2 družstvu Bytové družstvo
U smuteční vrby, se sídlem Příbor, Dukelská 1348, PSČ
742 58, IČ 278 53 918 za cenu 3 093 200,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1322 - 1323 na ul. Švermova,
včetně pozemků stavební par. č. 780, 779 v k.ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 376 m2 družstvu Bytové
družstvo Jednosměrka, se sídlem Příbor, Švermova 1322,
PSČ 742 58, IČ 278 50 641 za cenu 2 301 800,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1314-1315 na ul. Fučíkova,
včetně pozemků stavební par. č. 786, 785 v k.ú. Příbor, obec
Příbor o celkové výměře 453 m2 družstvu Bytové družstvo
Fučíkova harmonie 45, se sídlem Příbor, Fučíkova 1315,
PSČ 742 58, IČ 278 51 761 za cenu 2 903 100,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1333 - 1334 na ul. Fučíkova,
včetně pozemků stavební par. č. 757, 756 v k.ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 384 m2 družstvu Bytové
družstvo U trafiky, se sídlem Příbor, Fučíkova 1334, PSČ
742 58, IČ 278 50 609 za cenu 2 347 400,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 235-237 na ul.Jičínská, včetně pozemků stavební par. č. 1279,1278,1277 v k.ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 559 m2 družstvu Bytové
družstvo U hvězdárny, se sídlem Příbor, Jičínská 236, PSČ
742 58, IČ 278 51 516 za cenu 4 304 000,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 813 na ul. Masarykova, včetně
pozemku stavební par. č. 1332 v k.ú. Příbor, obec Příbor o
celkové výměře 168 m2 družstvu Bytové družstvo Mop, se
sídlem Příbor, Masarykova 813, PSČ 742 58, IČ 278 50 838
za cenu 980 200,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 812 na ul. Jičínská včetně po-

zemku stavební par. č. 1268 v k.ú.Příbor, obec Příbor o
celkové výměře 189 m2 družstvu Bytové družstvo Příbor
Jičínská 812, se sídlem Příbor, Jičínská 812, PSČ 742 58, IČ
278 51 630 za cenu 1 485 200,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 799-800 na ul. Lidická včetně pozemků stavební par. č. 1408/2, 1408/1 v k. ú. Příbor,
obec Příbor o celkové výměře 319 m2 družstvu Bytové
družstvo Před parkem, se sídlem Příbor, Lidická 799, PSČ
742 58, IČ 278 52 008 za cenu 1 882 000,- Kč.
• Rozhodlo prodat dům č.p. 1331 na ul. Fučíkova včetně
pozemku stavební par. č. 759 v k.ú. Příbor, obec Příbor
o celkové výměře 226 m2 družstvu Bytové družstvo U
Altánu, se sídlem Příbor, Fučíkova 1331, PSČ 742 58, IČ
278 51 648 za cenu 1 725 800,-Kč.
• Schválilo Organizační řád města Příbor s účinností od
1. 1. 2009.
• Uložilo dopracovat organizační řád města, podle předložených připomínek.
• Schválilo obecná doporučující kritéria pro zařazování
projektů a aktivit do dvouletých akčních plánů.
• Vyhlásilo prodej bytového fondu pro 2. vlnu k 1. 3. 2009
v souladu se schválenými pravidly pro prodej obytných
domů v majetku města za stejných podmínek vyhlášených
pro l. vlnu prodeje bytového fondu v rámci II. etapy prodeje bytového fondu.
• Schválilo rozpočtová opatření, přičemž celková výše příjmů a celková výše výdajů schválených při třetí změně rozpočtu města Příbora na rok 2008 zůstává zachována.
• 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.
3/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
• Vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze
dne 26.06.2008, kterým se městu Příbor promíjí odvody a
penále za porušení rozpočtové kázně.
• Souhlasilo s uzavřením smluvních vztahů mezi městem Příbor a jednotlivými zhotoviteli akce „ Naučná trasa
městské památkové rezervace Příbor – orientační značení
a infosystém“ s tím, že platby budou realizovány z rozpočtu města Příbora na rok 2009 a budou kryty z přiznané
dotace ve výši 2 174 190,36 Kč, což činí 92,5 % způsobilých
výdajů.
• Vzalo na vědomí informaci o projednání Návrhu opatření obecné povahy “Změna č.4 územního plánu sídelního
útvaru Příbor” ve znění předložené prostřednictvím důvodové zprávy.
• Konstatovalo pověření, že “Změna č. 4 územního plánu
sídelního útvaru Příbor” není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a se stanovisky dotčených orgánů.
• Vydalo dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, “Změnu č. 4 územního plánu sídelního útvaru Příbor” ve znění předložené prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.

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.
Je to již osm let, co ZM schválilo v rozpočtu města Příbora finance v objemu
Kč 400 tis. na nastartování grafického informačního systému. Každý rok se uvedený
systém nejen aktualizuje, ale také pozvolna
rozšiřuje, a to samozřejmě potřebuje peníze, které dle mého názoru jsou velmi dobrou „investicí“ pro celkový přehled majetku

města z hlediska grafického začlenění v katastru města Příbora, Klokočova, Hájova a
Prchalova. Mimo jiné jsou zde i ortofotomapy, které velice názorně poskytují přehled o
situaci ve městě. V posledních letech se začíná využívat tento systém i pro pasportizaci
majetku, orientaci v „Územním plánu“ a v
řadě dalších aktivit města, např. u TS města
Příbora. Aby systém nesloužil pouze úřednické obci, ale také občanům, podnikáme ve
spolupráci se společností Digis, která je hlavním realizátorem akce, takové kroky, které
povedou k nejbližších letech k aplikaci nejprve intranetové a později také k internetové
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verzi, aby nákladně a pracně zajištěná databáze měla co nejširší využití a občané měli
přístup k veřejně šířitelným údajům. Ti, kteří
již potřebovali informace přes tzv. CZECH
POINT, již vědí, o čem je řeč a ti ostatní budou mít brzy možnost obdobné informace,
které poskytuje stát získávat i za samotné
město Příbor, protože zrovna v těchto dnech
probíhají další jednání na aktualizaci a rozšiřování GISu města Příbora s výše jmenovanou společností pro příští rok.
A. Vaněk tajemník MÚ,
v Příboře dne 20. října 2008

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace
IČ 75088398, DIČ CZ75088398
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

Pravidelné akce

MĚSÍC LISTOPAD

VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí / 19:30-21:30 / tělocvična / 20 Kč
STOLNÍ TENIS
Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / zdarma
KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 20 Kč
Středa / 19:00–20:00 / tělocvična / 20 Kč
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý / 17:30-19:00 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč
KERAMIKA
Čtvrtek / 14:30-16:30 / LUNA /
Pátek / 16:00-18:00 / LUNA /
Vstupné děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč/hod
pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod
HRÁTKY S POČÍTAČI, INTERNET
Pátek / 15:00-18:00 / LUNA
Vstupné hrátky 15 Kč. Vstupné internet, děti 10
Kč/h, dospělí 20 Kč/h

Akce
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
5. 11 / středa / 18:15 / sraz před restaurací U Čechů
/ 10 Kč. Pozorování večerní oblohy dalekohledem
CELESTRON C8 NGT. Pozorovat budeme např.
Měsíc 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

Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
13.11. / čtvrtek / 9:00 – 12:00, 16:30 – 18:30 /
LUNA. Práce s vlastním materiálem (šála, šátek,
kravata). Počet míst omezen. Do 7.11. je možno
se přihlásit a zajistit materiál (šátek, šálu, kravatu).
Vstupné: 100 Kč (barvy a kontury). Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
19.11. / středa / 13.30 / tělocvična LUNA
Meziškolní turnaj ve vybíjená pro žáky 5. tříd.
Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
21.11. / pátek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
Cyklus čtyř kurzů pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové z Ostravy. V ceně materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete hotový výrobek. Počet
míst omezen. Na akci je nutno se přihlásit do 14.11.
Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

Připravujeme

MIKULÁŠ V LUNĚ
5.12. / pátek / 10:00 – 12:00 / LUNA. Akce je určena pro maminky s malými dětmi. Do 1.12. je
možno nahlásit zajištění balíčku, nebo si můžete
donést vlastní balíček. Informace: J. Lupíková
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
LETNÍHO TVOŘIVÉHO TÁBORA
7. - 8. listopadu / pátek od 17:00 / sobota do 13:00
/ LUNA / 150 Kč
Setkání je nejen pro děti letního tvořivého tábora,
ale i pro jejich kamarády. Program: hry, soutěže
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

ADVENT V LUNĚ
28.11. / pátek /9:00 - 12:00, 15:00 – 18:00 / LUNA
/ 20 Kč. výroba adventních věnců. Vstupné 20 Kč
+ materiál (polyst. věneček, stuhy, svíčky atd., dle
vlastního výběru si hradí každý sám. Je možné si
donést vlastní materiál). Akce pro děti, veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ s průvodkyní Z. Tvarůžkovou. 29.11. / sobota / 4:00 /
odjezd od LUNY. Návštěva kulturních, historických památek a předvánočního jarmarku. Akce
pro veřejnost. Cena: dítě 350 Kč, od 15 let a dospělí 650 Kč. Přihlásit se můžete do 26.11. 2008.
Informace: J. Lupíková

MATEěSKÉ CENTRUM „ZVONEýEK“

Úterý s Jarkou

KALANETIKA
9:30 – 11:30 / LUNA / 20 Kþ
Cviþení pro maminky s hlídáním dČtí.

StĜeda s Alenkou

Spoleþný program pro maminky s dČtmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 20 Kþ
5.11.
12.11.
19.11.
26.11.

OBRATNÁ KOýIýKA
Cviþení s Dádou
POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI
MÁME RÁDI ZVÍěÁTKA
Povídání o zvíĜátkách
ěÍKADLA, HRY, SOUTċŽE

Pátek s Ladou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 20 Kþ
7.11.
14.11.
21.11.
28.11.

RAZÍTKA Z BARMBOR
Podzimní tvoĜení z brambor.
KOUZELNÉ ŠTċRKÁTKO
S sebou ruliþku z toaletního papíru
KORÁLKY Z PěÍRODNIN A RģZNÝCH MATERIÁLģ
S sebou pĜírodniny, tČstoviny, malé ovoce, velkou jehlu.
ADVENT
Výroba adventních vČncĤ od 9:00 hodin.

Bližší informace a pĜihlášky na uvedené akce získáte v LunČ PĜíbor, SVý.

Volby do zastupitelstev krajů

Ve dnech 17. – 18. 10. 2008 proběhly volby
do zastupitelstev krajů. Voleb se zúčastnilo 42,2%
všech registrovaných voličů v Příboře.

Za přípravu, organizaci a hladké zajištění
voleb patří poděkování všem, kteří se na zabezpečení voleb podíleli, tj. hlavně pracovníkům
Českého statistického úřadu, Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, firmě Telefónica O2,
firmě N.T.I. Kopřivnice, ředitelům a pracovníkům
ZŠ Jičínské a ZŠ Npor. Loma, členům okrskových
volebních komisí, pracovníkům Technických služeb města Příbora a zaměstnancům Městského
úřadu Příbor.

Výsledky voleb za Příbor jsou následující:
číslo
1
12
18
19
24
27
31
32
33
37
42
44
47
48
53

Strana
název
Komunistická str.Čech a Moravy
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Strana zelených
Moravané
Osobnosti kraje
Národní strana
Nejen hasiči a živn.pro kraj
Strana zdravého rozumu
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
SDŽ-Strana důstojného života
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Demokracie
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
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celkem
520
323
98
40
59
5
16
7
3
7
11
8
841
1 016
30

Platné hlasy

v%
17,42
10,82
3,28
1,34
1,97
0,16
0,53
0,23
0,10
0,23
0,36
0,26
28,18
34,04
1,00

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

LISTOPAD 2008

provoz hudební rockové zkušebny
středa - pátek

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH
KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
Úterý 4., 11.,18., 25

18:00 – 19:30 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.
Dukelská.
Jednotlivá lekce 1.5h/75,- Kč
Pátek 7., 14., 21., 28.

vždy od 16:30 hod.

Kurz tance a společenského
chování
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.
Dukelská. Přihlášky v BAV klubu.
Pondělí 6.10.

15:15 – 17:00

KYTARA a ROCK
BAV klub ul. Masarykova
Úterý 4., 11., 18., 25

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
V Zrcadlovém sále na ul. Dukelská
Pátek 7.,14.,21.,28

14:45 – 16:15 hod.

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Zahajovací schůzka – 3.10.2008 ve 14,45 hod.
V Zrcadlovém sále
Sobota 8.11. Odjezd v 17:45 hod od
Sokolovny v Příboře
Zveme Vás do divadla A. Dvořáka v
OSTRAVĚ na operetu

Divadlo v Příboře

Tělocvičná jednota Sokol vznikla v srpnu
1893 a Tělocvičná jednota českého Orla v roce
1908. Ačkoli obě jednoty, jak je zřejmé z názvu,
pěstovaly tělocvik, téměř stejně velkou snahu věnovaly kultuře, a to divadlu, hudbě a zpěvu. V TJ
Sokol vznikl dramatický odbor již v roce založení
jednoty. V druhém pololetí roku 1893 nastudovali a sehráli Sokoli tři divadelní hry. Samozřejmě,
že členové dramatického odboru hráli divadlo
s láskou, ale vedle toho je „tlačila“ ještě jiná věc.
Divadlo pomáhalo jednotě vydělat peníze na tělocvičné nářadí a později i na zakoupení objektu
pro sokolovnu. Tehdy neměli žádné dotace. V nejlepším případě mohli mít jednoho nebo více mecenášů, dnešním jazykem sponzorů, ale jinak, co
si nevydělali, to neměli. A tak z výtěžku prvních
představení si mohli koupit první tělocvičné nářadí. V dalším roce sehráli šest představení. Koupilo
se další nářadí a sokolská knihovna se rozrostla
na 68 svazků. V roce 1895 byla sehrána dvě představení. Protože 11 představení za necelé tři roky
byla asi přece jen hodně, došlo v souboru ke krizi
a v roce 1896 a dalších letech nebylo sehráno žádné představení. Hlavní příčinou bylo ovšem to, že
nebylo kde hrát. Sál s jevištěm na Sklípku nebyly
Sokolům pronajaty. A tak k obnově činnosti dramatického odboru došlo až v roce 1901, kdy byla
sehrána dvě představení.
Aktivita souboru nebývale vzrostla až v roce
1910, když se v TJ začaly sbírat peníze na stavbu sokolovny. Byly nastudovány opět dvě hry,
Oblaka a Ondráš a Juráš. V dalším roce 1911 to
bylo sedm divadelních her, mezi nimi Noc na
Karlštejně, Maryša, Pasekáři a Sv. Dorota. Ten rok

„ PODSKALÁK “
K. Hašler
Předprodej zájezdu v BAV Klubu.
Cena:200,- Kč
Čtvrtek 13.11. BAV klub, ul. Masarykova
17:00 – 19:00 hod

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ
s muzikoterapií

PRAKTICKÁ VÝUKA ZÁKLADŮ HRY NA
AFRICKÉ BUBNY DJEMBE.
ZVEME VŠECHNY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ NAUČIT
JEDNODUCHÉ ZÁKLADNÍ RYTMY
A ZAŽÍT RADOST SOUZNĚNÍ PŘI
SPOLEČNÉM BUBNOVÁNÍ.
TECHNIKA JE VHODNÁ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.
PRO TY, KTEŘÍ NEMAJÍ VLASTNÍ BUBEN,
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ.
Z důvodu omezeného počtu DJEMBE nutno se
předem přehlásit :

(pokračování)

byl významný jinou kulturní událostí, a to krajinskou výstavou severovýchodní Moravy v Příboře.
Na výstavišti byl i divadelní pavilon s jevištěm a
tam sehráli sokolští ochotníci některé ze svých
her. Počet her byl překonán v dalším roce, kdy
soubor nastudoval a sehrál deset her. Stejný počet uvedli i v roce 1913. Z těch známějších jmenuji Jedenácté přikázání, Nápoj lásky, Václav
Hrobčický z Hrobčič. Tento pro nás neuvěřitelný
počet her byl jakýmsi posledním výkřikem před
dlouhou odmlkou. Když řinčí zbraně, mlčí Můzy,
říká jedna latinská moudrá věta. Vypukla první
světová válka. Ještě předtím se podařilo jednotě koupit kartonážní a knihařskou dílnu od tekly
Pischkitlové za 29 504 K  s pozemkem. Plány na
přestavbu vypravoval stavitel Michal Koudelka,
významný činovník zdejšího Sokola. Stavba byla
zadána Bedř. Karlsedrovi. Ještě do poloviny roku
1914 sehráli Sokoli čtyři hry v osmi představeních. V červnu se konalo okrskové cvičení a poslední akcí byla oslava Jana Husa. Pak byl konec
se sokolskou činností. Do konce roku 1914 odešlo
na frontu 59 členů. V závěru roku 1915 byla Česká
obec sokolská rozpuštěna. Do objektu, který se
měl stát sokolovnou, bylo nastěhováno vojsko,
které ničilo jak zahradu, tak budovu. Vojáci pálili
vše, co bylo možno spálit.
Činnost Sokola byla obnovena okamžitě po
vzniku republiky na členské schůzi dne 1. 11. 1918.
Po stagnaci ve válečných letech nebývalou měrou ožila činnost dramatického odboru. V roce
1919 sehráli sokolští ochotníci 19 celovečerních
představení a dvě jednoaktovky. Jejich divadelní knihovna čítala 550 svazků divadelních her.
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V tomto roce o příborské pouti byla slavnostně
otevřena sokolovna. Bohatá činnost pokračovala
i v dalších letech. Jednou z nejúspěšnějších her byl
Maeterlinckův Modrý pták. Hru uvedla sokolská
scéna v roce 1922. Z francouzštiny ji přeložila
Melanie Malečková, učitelka, členka příborského Sokola. V dalším roce byla uvedena Jiráskova
Lucerna. V roce 1925 činnost poněkud ochabla.
Snad i začínající sokolské kino bylou příčinou
menšího zájmu o divadlo. Neznamená to ovšem,
že by se vůbec nehrálo. Bylo uvedeno pět her
v deseti představeních a silvestrovský program.
V roce 1926 byla provedena Vrchlického Noc na
Karlštejně a Tylova Fidlovačka. Divadelní odbor
měl velkou výhodu v tom, že v Sokole působil
velký symfonický orchestr, a tak ochotníci mohli
hrát hry s hudebními čísly nebo dokonce operety. V roce 1927 bylo sehráno sedm her mj. Svatba
Křečinského a Světa pán v županu. Byla založena
i loutková scéna. Loutkových představení se zúčastňovalo v průměru 110 dětí. V dalších letech
sehrával dramatický odbor šest až sedm her ročně. V roce 40. výročí založení Sokola došlo k přestavbě a přístavbě sokolovny. Přestavěn byl sál
s jevištěm, aby vyhovoval jak divadlu, tak kinu,
a přistavěna byla tělocvična. Vše bylo slavnostně
otevřeno 10. 6. 1934. V dalších letech do okupace
se celkem nic nezměnilo. Za okupace samozřejmě
činnost ustala a ze sokolovny se stal Chemnitzer
Hof.
Lubomír Loukotka

Vyhodnocení soutěže „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ
V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ“.

V letošním roce proběhl třetí ročník soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově“. Stejně jako ve dvou předcházejících létech, tak se i letos soutěžilo ve dvou kategoriích:
1. Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.

Zájemci o soutěž se měli možnost do uvedených kategorií přihlásit ve
stanoveném termínu, zúčastnit se mohli současně v obou vyhlášených kategoriích. Ohodnocení pak bylo prováděno jednotlivě .
Po vyhlášení soutěže se v termínu přihlásilo celkem 28 zájemců. Z celkového seznamu soutěžících se současně do obou kategorií přihlásilo 11 občanů
města. Jak z počtu čtyřiceti přihlášených výsadeb vyplývá, zájem o tuto soutěž oproti minulým ročníkům vzrostl (rok 2006 – 16 soutěžních výsadeb, rok
2007 - 23 soutěžících výsadeb).

ZLATÉ PÁSMO

2. Květinový výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Vyčleněná částka z rozpočtu města Příbora byla mezi soutěžící rozdělena
tak, že ti, jenž se umístili v soutěži v tzv. „zlatém pásmu“, obdrží poukázku ve
výši 700,- Kč. Soutěžící, jejichž výsadby byly zařazeny do „stříbrného pásma“,
pak obdrží poukázku na nákup zboží v hodnotě 450,- Kč.
Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za aktivní účast v naší
soutěži. Oddělení životního prostředí zároveň tímto velmi děkuje paní Ivaně
Žárské a Ing. Rudolfu Volnému, kteří byli nápomocni v hodnocení nádherných soutěžních výsadeb.
V následujícím roce 2009 bude vyhlášen 4. ročník této soutěže. Všichni,
kteří budou mít zájem se v příštím roce zúčastnit, budou s podmínkami soutěže seznámeni prostřednictvím tohoto periodika, místního rozhlasu, lokálního TV vysílání či webu města Příbora.
Za hodnotící komisi, Ing. Andrea Nováková

ZLATÉ PÁSMO

Město Příbor odměnilo všechny soutěžící hodnotnou cenou, a to opětovně finanční poukázkou. V cenové výši obdržené poukázky si mohou soutěžící
v zahradnictvích a květinářstvích v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Čtyřčlenná komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené květinové zahrádky a balkóny. Dle podmínek soutěže stanovených při vyhlášení bylo
při posuzování výsadeb přihlíženo k tomu, zda lze výsadby vidět z veřejného
prostranství města či osad.

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Posouzení soutěžních květinových balkónových či zahradních výsadeb
bylo prováděno podobně jako v předcházejících dvou ročnících. Jednotlivé
výsadby byly po jejich zhlédnutí komisí zařazeny do pomyslného „zlatého a
stříbrného pásma“.

I. KATEGORIE
Petra Bajerová, ul. Nová č.p. 981, Příbor
Pavla Burešová, ul.Štramberská č.p. 1353, Příbor
Milada Busková, Místecká č.p. 40, Příbor
Ing. Jaroslav Halfar, ul.Šmeralova č.p. 726, Příbor
Jarmila Hanzlíková, ul.Myslbekova č.p. 1057, Příbor
Jana Kratochvílová, ul.Dukelská č.p. 1335, Příbor
Zdeňka Lankočí, ul.Štramberská č.p. 1354, Příbor
Hana Londinová, Hájov č.p. 86, Příbor
Radim Monsport, ul.Vrchlického č.p. 983, Příbor
Jakub Návrat, ul.Štramberská č.p. 1351, Příbor
Irena Nedomová, ul.Palackého č.p. 709, Příbor
Lenka Richterová, ul.Vrchlického č.p. 951, Příbor
Ludmila Sudová, ul.Na Benátkách č.p. 993, Příbor
Ludmila a František Surovcovi, ul.Vrchlického č.p. 967, Příbor
Anna Svobodová, Náměstí Sigmunda Freuda č.p. 21, Příbor
Eva Šumberová, ul.Oldřicha Hlemy č.p. 129, Příbor
Josef Taichman, ul.Jičínská č.p. 167, Příbor
Ivana Vahalíková, Ostravská č.p. 530, Příbor
Eva Zajoncová, ul.Štramberská č.p. 1350, Příbor
Veronika a Milan Hozovi, ul.Luční č.p. 1527, Příbor
MUDr. Mořic Jurečka, ul.Myslbekova č.p. 1335, Příbor
Ludmila Smětáková, ul.ČSA č.p. 225, Příbor
Marie a Stanislav Zárubovi, Hájov č.p. 106, Příbor
2.KATEGORIE
Milada Busková, Místecká č.p. 40, Příbor
Jarmila Hanzlíková, ul.Myslbekova č.p. 1057, Příbor
MUDr. Mořic Jurečka, ul.Myslbekova č.p. 1335, Příbor
Marie Pírková, ul.Palackého č.p.792, Příbor
Radim Monsport, ul.Vrchlického č.p. 983, Příbor
Irena Nedomová, ul.Palackého č.p. 709, Příbor
Věra Poláčková, ul.Gagagrinova č.p. 198
Ludmila Sudová, ul.Na Benátkách č.p. 993, Příbor
Ludmila a František Surovcovi, ul.Vrchlického č.p. 967, Příbor
Anna Svobodová, Náměstí Sigmunda Freuda č.p. 21, Příbor
Barbora Sopuchová, ul.Jičínská č.p. 171, Příbor
Eva Šumberová, ul.Oldřicha Hlemy č.p. 129, Příbor
Marie a Stanislav Zárubovi, Hájov č.p. 106, Příbor
Veronika a Milan Hozovi, ul.Luční č.p. 1527, Příbor
Ludmila Smětáková, ul.ČSA č.p. 225, Příbor
Alena Sochová, Prchalov č.p. 67, Příbor
Barbora Zárubová, Hájov č.p. 85, Příbor
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Den bez aut

V sobotu 27. září 2008 si příborští občané, podobně jako v předchozích dvou
letech, připomněli Den bez aut.
Akce ke Dni bez aut se v Evropě konají už posedmé. Bývají vyhlášeny vždy na
22. září. V letošním roce se kampaň zaměřila na téma „Čistý vzduch všem“, tedy
na zlepšení kvality ovzduší ve městech.
S  tímto tématem souvisí také akce,
kterou připravil MÚ Příbor, odd. ŽP
spolu s Rančem u Michálků. Podmínkou
účasti bylo dopravit se na letiště jakkoliv,
ale bez použití motorového dopravního
prostředku. Akce se již tradičně zúčastnily také děti z dětského domova.
Ve 14.00 hod. se účastníci akce, zejména děti a jejich rodiče v počtu přibližně kolem sedmdesáti setkali na letišti pro
bezmotorová letadla, aby si společně užili
pouštění draků. Přijeli na kolech, v kočárku nebo přišli pěšky a byli přivítáni letáčky a obrázky. Protože počasí akci přálo,
jednu chvíli se ve vzduchu vznášelo, ke
spojenosti zejména nejmenších účastníků,
20 draků. Další zpestření odpoledne připravil malým účastníkům klub leteckých
modelářů. Překvapení v podobě bonbónů
padajících z letadélka přijaly děti s velkým zájmem a nadšením.
Odpoledne tradičně pokračovalo příjezdem koní a jízdou koňským povozem
po polních cestách směrem k Michálkům,
kde bylo připraveno občerstvení v podobě pitíčka, oplatky a párku. Zde se mohly
děti projet na koních a ponících.

Poděkování patří vlastníkovi
pozemku, na kterém se drakiáda
uskutečnila Ing. Juraji Tinkovi
a firmě JETI MODEL, s.r.o.
Organizátoři rovněž děkují všem,
malým i velkým, kteří se akce zúčastnili, a těší se na podobnou
akci v příštím roce.
Za MÚ Příbor
Ing. Libuše Volná

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek (vedle gymnázia v Místku)

Škola s příkladným hodnocením České školní inspekce
a šestnáctiletou tradicí!
1. 	Čtyřleté denní studium pro žáky 9. tříd základních školStudijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Zaměření 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu
Zaměření 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství
	Roční školné u denního studia: 0 – 11.000,- Kč podle prospěchu.
2.	Nástavbové studium pro absolventy SOU s výučním listem
Studijní obor: 6441L/524 Podnikání – studium denní,
dálkové, večerní
3. Zkrácené studium pro absolventy středních škol maturitních oborů
Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - studium denní, dálkové

www.primmat.cz (www.ssspfm.cz)
Dny otevřených dveří: 24. 11. 2008 a 12. 1. 2009 vždy od 15:30 hodin.

KOPÍROVÁNÍ
PěÍBOR
NÁMċSTÍ!!!
A4 – 1,50 Ký
NámČstí S. Freuda 47 (vedle Bonveru), Po – Pá: 9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30

ABET CREDIT, s.r.o.

!NOVÁ KANCELÁě
PěÍBOR OD 16.10.!
NEJSCHVALOVANċJŠÍ ÚVċRY
¾ PRO ZAMċSTNANCE, DģCHODCE, OSVý
(I ZAýÍNAJÍCÍ)
¾ VċK 18 – 75 LET
¾ 30.000 – 250.000 Ký
¾ BEZ RUýITELE

35.000 Ký –JEN 1.029 Ký MċSÍýNċ
90.000 Ký –JEN 2.416 Ký MċSÍýNċ
150.000 Ký –JEN 4.027 Ký MċSÍýNċ
RPSN 23,12%

NÁMċSTÍ S.FREUDA 47 (VEDLE BONVERU):
PO-PÁ: 9:00-12:00, 13:30-16:30
TEL: 774 556 841
U NÁS SI MģŽETE VYBRAT ÚVċR NA MÍRU!
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Ohlédnutí za příborskou poutí
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