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Naučná trasa Městskou
památkovou rezervací Příbor
– orientační značení a infosystém
Město Příbor vybudovalo „Naučnou trasu městskou památkovou
rezervací - orientační a informační systém“, který má za cíl přiblížit
nejvýznamnější památky v MPR a jejím nejbližším okolí občanům
města a především jeho návštěvníkům.
Trasa je určena nejen pro pěší, ale i pro cyklisty a bylo na ní realizováno celkem 8 zastavení, které prostřednictvím grafických panelů
s texty a obrázky umístěných na kovaných informačních tabulích nabídnou ve třech jazykových mutacích zajímavosti a informace o jednotlivých památkách. Mezi 8 vybraných významných památek MPR
patří : rodný dům Sigmunda Freuda, památník Sigmunda Freuda,

piaristický klášter, náměstí a církevní památky – kostel Narození
Panny Marie, kostel Valentinský, kostel sv. Františka a kostel sv. Kříže.
Jednotlivá zastavení, která zároveň slouží jako odpočívadla s posezením, jsou doplněna městským mobiliářem (kované směrníky, kované
stojany na kola a koše a kované lavičky)
a nabízejí zajímavé pohledy i na další místa ve městě včetně pohledu na celkové panorama Beskyd. Trasa začíná i končí na náměstí
Sigmunda Freuda, kde je instalován informační panel se zvukovým
průvodcem, jehož prostřednictvím může turista získat informace
nejen o naučné trase, ale i o dalších památkách, atraktivitách
a pověstech města.
Další zajímavostí na trase jsou opravené schody ke starému hřbitovu,
které jsou provedeny z netradičního, pro Příbor však typického materiálu – oblázkové dlažby z říčních kamenů.
Město se s projektem zařadilo mezi úspěšné uchazeče o dotaci z prostředků Evropské unie a získalo v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Moravskoslezsko, oblasti podpory Rozvoj cestovního ruchu, nárok na úhradu 92,5% uznatelných nákladů projektu,
které dosáhly výše 2 mil.Kč. Na projektu spolupracovali pracovníci
odborů územního plánování, rozvoje a MPR a kultury a cestovního
ruchu Městského úřadu v Příboře.
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Termíny svozu popelových nádob od 1.ledna 2009
I. PŘÍBOR

II. PŘÍBOR

PRCHALOV

Nádoby 120 l a 80 l – ulice (páteční svozy)

Nádoby 120 l a 80 l – ulice( úterní svozy):

9. května, B. Buska, B. Němcové, Čs.armády,
Etzlova, Freudova, Gagarinova, Hluboká,
Hřbitovní, Hukvaldská, Jičínská, Juraňova,
K. Čapka, Krátká, Křivá, Kubínova, Lesní,
Lidická, Lomená, Luční, Masarykova, Místecká,
Mlýnská, Myslbekova, Na Kamenci, Nádražní,
nám. S.Freuda, Nerudova, O.Helmy, Okružní,
Ostravská, Osvobození, Pod Hradbami, Pol.
vězňů, R. Volného, Říční, Sadová, Štefánikova,
Štramberská, Švédská, Tovární, Tržní, Tyršova,
U Brány, Zahradní, Zámečnická

28. října, Alšova, Benátky, Bezručova, Březinova,
Dukelská, Dvořáková, Erbenova, Frenštátská,
Fučíkova, J. Hory, J. Rašky, Jiráskova, K.H.Máchy,
Kamenná, Kasnice, Komenského, Kpt. Jaroše,
L. Janáčka, Mánesova, Na Hrázi, Na Nivách, Na
Valše, Nábřeží, Nová, Palackého, Pod Haskovcem,
Remešova, Šafaříkova,Sládkova, Šmeralova,
Smetanova, Stojanova, Sušilova, Sv.Čecha,
Švermova, Úzká, V Kopci, Větrovská, Viznarova,
Vrchlického, Wolkerova, Žižkova

1 x za 14 dní
2.1.)

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1) 1x týdně		

každý pátek

2) 1x za 14 dní pátek - lichý týden

3) 1x za 4 týdny v těchto termínech: 9.1., 6.2.,
6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9.,
16.10., 13.11., 11.12.

Sváží se podle domluvených četností svozů:
1x týdně -		
1x za 14 dnů

každé úterý

úterý - lichý týden

1 x za 4 týdny v těchto termínech (sudé úterý): 6.1., 3.2., 3.3., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6.,
21.7., 18.8., 29.9., 27.10., 24.11., 22.12.

pátek – lichý týden (první svoz

1 x za 4 týdny pátek - data měsíčních svozů
jsou: 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6.,
17.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12.

HÁJOV
1 x za 14 dní
11.1.)

pátek – sudý týden (první svoz

1 x 4 týdny 		 pátek - data měsíčních svozů
jsou: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6., 24.7.,
21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.,

III. Nádoby 1100 l
Se svážejí podle domluvených četností:
1x týdně – úterý

2x za týden - úterý, pátek

Informace k realizaci prodeje
domů pro 2. vlnu
V současné době probíhá zpracování znaleckých posudků na domy schválené k prodeji
17. Zastupitelstvem města Příbora dne 26. 6.
2008 pro 2. vlnu prodeje s termínem od 1. 3.
2009. Nabídky na domy a byty budou doporučeným dopisem doručeny oprávněným nájemníkům prostřednictvím firmy ISA CONSULT
s.r.o. Frýdek – Místek včetně pravidel pro prodej obytných domů a bytů. Tato firma bude celý
proces prodeje realizovat ( tzn. povede informativní schůzky s nájemníky, bude nápomocna
při založení družstev, vyřizování úvěrů až po
zajištění vkladu vlastnického práva na katastr
nemovitostí ).
V případě jakékoliv změny budou občané včas informováni prostřednictvím Úřední
desky, webových stránek či měsíčníku města
Příbora.
odbor MŠBMH MÚ Příbor

OCENĚNÍ DÁRCŮ KRVE
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III.
třídy dárcům krve, kteří dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů a nejvyšší zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří
dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
S potěšením sdělujeme, že mezi
vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM je pan

Roman Šoltys

a mezi vyznamenanými zlatou medailí
prof. Mudr. J. Janského je pan

Marek Šmíd

Jmenovaným patří dík nejen těch, kterým
pomohli navrátit zdraví, ale nás všech.
Za komisi pro občanské záležitosti

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36 a obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody
základních škol zřízených městem Příbor a část společného
školského obvodu základní školy, se uskuteční

ZÁPIS
k povinné školní docházce pro školní rok 2009/2010,
který se bude konat na

Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510
Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485
v pátek 6. února 2009 - od 13:00 do 18:00 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem

narozeným od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003
s odloženou školní docházkou z r. 2008
Na žádost zákonného zástupce může být
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2003 do 31. 12. 2003

U zápisu předložte:
- rodný list dítěte
Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních
tabulích městského úřadu a na školách
Městský úřad Příbor

L. Tošenovjanová
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Výročí v roce 2009

620 let – V roce 1389 biskup Mikuláš z Rýzmburka
udělil Příboru právo hradební. Je to nejstarší listina
v příborském městském archivu.
430 let – V roce 1579 na biskupský stolec usedl
Stanislav II: Pavlovský, jeden z nejvýznamnějších olomouckých biskupů, velký příznivec města
Příbora.
420 let – Roku 1589 biskup Stanislav II. Pavlovský
povolili městu Příboru vybírat mýtné za přejezd
můstku přes říčku Sedlnici v Borovci. Mýto se vybíralo v domku vedle hostince U Zeleného stromu
(na jeho místě je budova s hvězdárnou)
410 let – 1599 po Stanislavu Pavlovském se stal olomouckým biskupem František z Dietrichsteinu,
rovněž velký příznivec našeho města
380 let – město koupilo Olšový mlýn (Olšák) od Jiřího
Olšovského za 1000 zl.
- 17.11. 1629 narozen Giovanni Pietro Tencalla, architekt. Stavěl mj. piaristickou kolej v Příboře
280 let – 15.1.1729 narozen v Kroměříži Antonín
Wolný, malíř, autor dvou velkých obrazů sv. Isidora
a sv. Vendelína ve farním kostele.
230 let – 12.9. 1779 zemřel Václav Pokorný, zakladatel
příborské lékárny
210 let – 1799 narozen v Příboře Josef Pur, městský
lékař, lidumil, , nár. buditel, starosta v letech 185053.
- 3.3. 1799 narodil se v Příboře Blažej Josef Karas,
piarista, rektor koleje v Moravské Třebové a v Praze.
Působil na piarist. gymnáziích v Ml. Boleslavi,
Kroměříži, Litomyšli.
190 let – 13.4.1819 narodila se v Příboře v č. 17
Amálie Grulichová, provdaná Janáčková, matka
Leoše Janáčka.
170 let – 21.6.1839 zemřel Bonifác Buzek, prof. na piarist. gymnáziích v Litomyšli, Strážnici, Mikulově,
Příboře. Jedna z brněnských ulic nese jeho jméno.

Lubomír Loukotka

160 let – 1849 narozen Josef Janoušek, prof. na učitelském ústavě v Příboře, jeden se zakladatelů hasičského sboru.
150 let – 24.4.1859 narozen Jiří Mezírka ve Zlíně, ředitel měšťanské školy v Příboře, zakladatel zdejšího
rybářského spolku.
- 11.11.1859 narozen v Příboře František Xaver
Benedikt Richter, profesor na lyceu v Augsburku a
na vídeňské univerzitě.
- 28.11.1859 narozen v Příboře Antonín Svoboda,
autor dvou velkých obrazů na schodišti gymnázia.
Vystavoval na krajinské výstavě 1911 a na okresní
výstavě 1930.
120 let – 16.2.1889 narozen v Příboře Kazimír
Šitavanc, učitel, inspektor stát. menšinových škol.
Pohřben na Vyšehradském hřbitově
- 27.8.1889 položen základní kámen ke stavbě
školy na Jičínské ulici.
110 let – 6.12.1889 narozen Josef Luňáček, prof. na
gymnáziu v Příboře, malíř. Na dvou obrazech zachytil Valentinskou pouť v Příboře
- 1899 do města doveden vodovod z Kazničova.
22.12. socha sv. Zachariáše přemístěna ze staré
kamenné kašny za farní kostel. Kamenná kašna
nahrazena litinovou kašnou.
100 let – 21.2. 1909 na Hukvaldech narozen Jan Václav
Sládek, malíř. Studoval na reál. gymnáziu v Příboře
a na uměl. prům. v Praze. V letech 1945-46 vyučoval na zdejším gymnáziu. Příbor byl častým námětem jeho obrazů.
- 23.11.1909 narozen Čestmír Hrnčárek, učitel, kulturní a vlastivědný pracovník.
- 27.2.1909 obdrželi hostinskou koncesi manželé
Holubovi. Po přestavbě domku na Štramberské ulici u lesa Cihelňáku zahájili provoz v později velmi
oblíbeném hostinci Točna. Hostinec uzavřen 1972,
zbourán 1976.
Pro velké množství výročí neuvádím výročí mladší než 100 let.

Blahopřejeme jubilantům narozeným
od 1. do 28. února
Olšovská Anna
Krompolcová Milena
Geryk Vladimír
Lhotáková Ludmila
Volný Rudolf
Martínek Jaromír
Kolaříková Ludmila
Poláček Rudolf
Jurák Ferdinand
Krišková Marie
Ulman Stanislav
Plačková Marie
Jurásková Vlasta
Mácha Miroslav

Mohaplová Alice
Trtková Marie
Masnicová Růžena
Pavlisková Jarmila
Richterová Marie
Kazíková Anežka
Friedrichová Dagmar
Gans Václav
Starůstka Josef
Filip Oldřich
Kuchařová Jiřina
Mališová Anna
Rutová Anna
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v lednu:
Jeffery Deaver – Hodinář
Za mrazivé prosincové noci, jsou brutálně
zavražděni dva lidé. Jejich trýznivou smrt doprovází cynická pachatelova vizitka: hodinky
s ciferníkem ve tvaru měsíce, které odtikávají
poslední minuty života obětí. Vyšetřování se
ujímá Lincoln Rhyme, který má na dopadení šíleného „Hodináře“ jen několik hodin, poněvadž
pachatel dal jasně najevo, že další útok je otázkou striktně vymezeného času.
Sandra Brown – Záměna
Jednovaječná dvojčata Gillian a Melina
Lloydovy jsou si k nerozeznání podobná.
Potřeštěnější z obou sester, Melinu, napadne zahrát si dávnou dětskou hru na záměny.
Přesvědčí Gillian, aby na jeden večer zaujala
její místo mediálního doprovodu astronauta a
národního hrdiny Christophera Harta. Gillian
sestřin návrh zpočátku odmítá, ale nakonec ho
přijme a druhý den je nalezena mrtvá. Melina
se rozhodne, že musí za každou cenu zjistit,
kdo její sestru zavraždil.
Román Les oběšených lišek finského spisovatele Arto Paasilinna, se odehrává v laponských pustinách. Náhoda svede dohromady tři
lidi, které by v „normálním životě“ sotva něco
spojovalo, a oni společně přečkávají dlouhou
laponskou zimu. Úspěšný zloděj se ukrývá před
kumpánem, s nímž se nerozdělil o kořist, major
finské armády se během roční dovolené snaží
vyléčit ze závislosti na pomerančovém likéru a
devadesátiletá Laponka prchá před úředníky,
kteří ji chtějí umístit do domova důchodců.
David Hewson – Vila mystérií
V rašeliništi na okraji Říma je náhodou nalezeno tělo mladé dívky. Původní domněnka, že
se jedná o dva tisíce let starou oběť starověkého
pohanského rituálu, se brzy ukáže jako omyl.
Policejní inspektor Leo Falcone v mrtvole pozná dívku, nevlastní dceru amerického gangstera Wallise, která zmizela před šestnácti lety.
Začíná vyšetřování, které odhalí mnohé hříchy
z minulosti.
Simona Monyová – Matka v koncích
Základním omylem většiny matek je domněnka, že se zvyšujícím se věkem by měly
zmoudřet a výchovu potomků zvládat snadněji.
Ve skutečnosti však jde pouze o to, aby si každá
matka dokázala zachovat aspoň tolik rozumu,
kolik měla, než svoje děti počala.
James Patterson – Mistr zločinu
Alex Cross bojuje s nejbezohlednějším vrahem, s jakým se kdy utkal. V celé zemi jsou za
bílého dne unášeni muži a ženy a mizí beze stopy. Alexovi je jasné, že tito lidé nebyli vybráni
náhodně. Jde o obchod a novodobé zotročování
lidí. V pozadí akcí stojí přízračná postava zvaná
Vlk – mistr zločinu. Alexe dráždí nemotornost
a přehnaná opatrnost FBI, a tak je nucen sám
vyrazit na lov, aby zachránil některé z obětí.

Z jednání rady a zastupitelstva města

47. schůze RM v mimořádném termínu
dne 18. prosince 2008 mj. projednala:
j Projednala „pronájem nebytového prostoru č.
j
j

9 na náměstí S. Freuda a odložila materiál RM
č. 47/2 na schůzi RM dne 13. ledna 2009
Doporučila ZM schválit částku Kč 1 mil. jako
přesun finančních prostředků na nákup softwaru Spisová služba
Vzala na vědomí rozbor výdajů a příjmů v lesním hospodářství za poslední tři roky

výnosů a nákladů pro rok 2009, které jsou
realizovány přes účet města Příbora vedený
SMM Příbor s.r.o.

21. zasedání ZM dne 18. prosince 2008 mj.
projednalo:
j Schválilo pátou změnu rozpočtu města

48. schůze RM v mimořádném termínu
dne 19. prosince 2008 mj. projednala:
j Schválila poskytnutí finančního daru ve výši

20 000 Kč společnosti SALUS o.p.s., Tyršova
1015, 742 21 Kopřivnice

49. schůze RM dne 13. ledna 2009 mj.
projednala:
j Uložila provést kontrolu výběru poplatků
a pohledávek za tuhý komunální odpad

j Doporučila zapracovat do návrhu 1. změny

j

j

j

j

j

j

j

j
j

j

rozpočtu studii zavedení vodovodních řadů
do oblasti Příbor - Paseky vč. ekonomických
posouzení náročnosti díla a využitelnosti díla
Uložila zadat zpracování ekonomických rozvah apod. ve věci řešení provozování kulturních aktivit a kulturního zázemí pro jejich realizaci
Jmenovala pracovní skupinu pro zadání a průběžné konzultace úkolu 49/2/3- řešení provozování kulturních aktivit a kulturního zázemí pro jejich realizaci ve složení: Ing. Milan
Strakoš, p. Ivo Lacný , Ing. Jana Svobodová,
Ing. Lenka Filipová
Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí pro
občanské záležitosti ze dne 24.11.2008 a komise pro městskou památkovou rezervaci ze
dne 11.11.2008
Uložila zpracovat další postup na využití lokality „Za školou“, pokud VOKD, a.s. odstoupí
ze svého záměru Uložila předložit harmonogram procesu realizace elektronické komunikace MÚ a členů ZM
Uložila zpracovat podkladový materiál jako
odpověď na dopis Ing. Libora Filipa ze dne
2.1.2009 ve věci stavu střechy č. p. 1325 – 27,
1328-1330 na ul. Fučíkově
Schválila sazebník úhrad za poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. na účetní období 2009 ve výši současných sazeb za kopírování na informačním centru
Vzala na vědomí informaci o realizaci prodeje bytového fondu a nebytových prostor dle
schválených pravidel pro I. vlnu prodeje k 31.
12. 2008
Stanovila zhotovitelem akce „Parkoviště
na ul. Šafaříkové, Příbor“ firmu JAPSTAV
MORAVA, s.r.o. Kopřivnice
Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbora pronajmout nebytový prostor
v objektu č.p. 3 v Příboře - Prchalově za účelem využití prostoru k poskytování obchodu,
služeb,skladu případně kanceláře o celkové
ploše 89,26 m2 za stanovených podmínek
Uložila provést rozbor jednotlivých položek

j
j
j

j
j
j

j

Příbora na rok 2008 v následujících objemech:
příjmy
204 700,30 tis. Kč, což je
zvýšení oproti schválené čtvrté změně rozpočtu na rok 2008 o 68 286,60 tis. Kč,
výdaje 189 737,30 tis. Kč, což je
zvýšení oproti schválené čtvrté změně rozpočtu na rok 2008 o 29 330,60 tis. Kč,
financování
mínus 14 963,00 tis. Kč, což
je snížení oproti schválené čtvrté změně rozpočtu na rok 2008 o 38 956,00 tis. Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu páté změny rozpočtu města
Příbora na rok 2008.
Schválilo priority akčního plánu města pro
rok 2009 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
vVzalo na vědomí rozpočtový výhled na rok
2010/2011 a priority akčního plánu na rok
2010
Schválilo přesun prostředků ve výši 1 mil. Kč
z kap. 3322 – Prostř. k dotaci MK do kap. 6171
na přípravu a zavedení elektronické spisové
služby
Schválilo příspěvek TJ Příbor v kap. 3419, který je určen pro údržbu hřiště na kopanou
Přesunulo z kapitoly 3319 – Záležitosti kultury (družební styk) částku 80 000 Kč do rezervy
Schválilo rozpočet města Příbora na rok 2009
v následujících objemech:
příjmy
124 036,00 tis. Kč
výdaje 122 721,00 tis. Kč
financování
1 315,00 tis. Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu a pozměňovacích návrhů „Návrhu rozpočtu města Příbora na rok
2009“.
Schválilo:
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarád na ul. Frenštátskě
v Příboře na rok 2009 ve výši 1 926,00 tis.Kč
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Pionýrů v Příboře na rok
2009 ve výši 716,00 tis. Kč.
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola na ul. Jičínskě v Příboře na
rok 2009 ve výši 3 593,00 tis. Kč.
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola na ul. Npor. Loma v Příboře
na rok 2009 ve výši 4 250,00 tis. Kč.
neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna na ul. Komenského v Příboře
na rok 2009 ve výši 607,00 tis. Kč.
neinvestiční příspěvek Diakonii ČCE na výdaje spojené s poskytováním pečovatelské služby na rok 2009 ve výši 500,00 tis. Kč.
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neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, středisko volného času na rok
2009 ve výši 598,00 tis. Kč
dotaci Tělovýchovné jednotě Příbor na rok
2009 ve výši 210,00 tis. Kč
Schválilo plán práce Osadního výboru Hájov
na 1. pololetí 2009
Schválilo plán práce Osadního výboru
Prchalov na 1. pololetí 2009
Schválilo plán práce finančního výboru na 1.
pololetí 2009
Schválilo plán práce zastupitelstva města na 1.
pololetí 2009
Udělilo Čestné občanství města Příbora
p. Lubomíru Loukotkovi, bytem Příbor,
Šafaříkova 1402
Vzalo na vědomí Prohlášení nájemníků domu
č.p. 1377 a 1378 na ul. ČSA ve věci, že po odkoupení domu dle schválených Pravidel pro
prodej a doprodej bytových domů v majetku
města Příbor, souhlasí tito nájemníci s činností Klubu vojenských důchodců a ostatních zájmových organizací ve výše uvedeném
domě do doby dořešení náhradních prostor
pro činnost těchto organizací ze strany města
Příbora
Schválilo provedení změny u bytů 0+1 v domě
č.p. 1377-1378 na ul. Čs. armády ze stávajících dohod o ubytování na nájemní smlouvy
na dobu neurčitou
Vzalo na vědomí dopis obyvatel garsonek na
ulici Čs. armády v Příboře – paní Kristýny
Cedidlové, pana Martina Sedláčka a pana
Petra Vejrosty
Vzalo na vědomí důvodovou zprávu ve věci
stanovení rozsahu 3. vlny prodeje domovního
a bytového fondu včetně příloh č. 1, 2, 3 a 4
Uložilo zpracovat další postup na využití lokality “Za školou” pokud VOKD, a.s. odstoupí ze svého záměru
Vzalo na vědomí zápis z jednání mezi městem
Příbor a společností VOKD, a.s., ve věci řešení pozastavení spolupráce mezi výše jmenovanými subjekty při výstavbě lokality „Za
školou“. Vyhovělo společnosti VOKD, a.s. na
základě jejich písemného požadavku, pozastavit spolupráci města Příbor se společností
VOKD, a.s. ve věci realizace zástavby lokality
„Za školou“ nejpozději do 31. 3. 2009¨
Schválilo realizaci priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře
na období 2008 – 2012 podle zásad organizačního a personálního zabezpečení realizace Strategického plánu rozvoje města Příbora
do roku 2016 jako součást rozvojové oblasti
„Příbor a jeho obyvatelé“
Schválilo odpis pohledávky ve výši 85 230,- Kč
z titulu neuhrazené faktury za provedené práce na domu čp. 1345 na ulici Dukelskě z důvodu její nevymahatelnosti
Vydalo OZV č. 6/2008 města Příbora o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489 Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862
ÚNOR 2009

provoz hudební – rockové zkušebny
pondělí, středa, pátek

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
Úterý 3., 10., 17., 24. 18:00 – 19:30 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské. Jednotlivá lekce 1.5h/75,- Kč.
Úterý 3.,10.,17.,24. V Zrcadlovém sále na ul.Dukelské
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
Středa 4.1.2009 19:00 – 21:00 hod.
Novinka – každou 1. středu v měsíci, v Zrcadlovém sále na ul. Dukelskě

TANČÍRNA

Zveme páry všech věkových kategórií, které by si chtěly zatančit společenské tance – standardní, latinskoamerické, country a jiné. Pod vedením tanečního mistra si můžete něco zopakovat, něco nového se
naučit a hlavně – společně si zatančit. Přihlásit s můžete na jednotlivé tématicky uzavřené lekce, nejedná se o pravidelný kurz. Cena lekce – 100,-/os. (uhradíte při zahájení). Pozvěte i své známé!
Pátek 6.,13.,20.,27. V Zrcadlovém sále 14:45 – 16:15 hod.

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Pondělí 16.2. 17:30-19:30 hod
V BAV klubu na ul. Masarykově 489

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 přihlásit a
uhradit zápisné. Cena akce: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč
Středa 18.2., Odjezd v 17:15 hod. od sokolovny v Příboře
Zveme vás do divadla A. Dvořáka v OSTRAVĚ na operu
DON GIOVANNI aneb POTRESTANÝ PROSTOPÁŠNÍK - W. A. Mozart
Předprodej zájezdu v BAV klubu. Cena:200,- Kč
Sobota 21.2. V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské od 15:00 hod.

dětský maškarní karneval

V programu: rej masek, diskotéka, pestrá předtančení showdance, diskodance, latinsko-americké tance,
ukázky párů, vystoupení TK Lenka, soutěže, hry. Občerstvení zajištěno, opět budou k prodeji vaše oblíbené poháry. Předprodej místenek v BAV klubu. Cena:20,- Kč
Sobota 28.2. V BAV klubu na ulici Masarykově 14:00-18:30 hod.
Novinka – každou poslední sobotu v měsících únor až květen

Cyklus seminářů – Feng shuej

1. seminář Živly – rozdělení, charakteristika, vzájemné působení. Semináře jsou určeny pro ty, kteří
chtějí mít své bydlení zařízené dle zásad feng shuej. Postupně se seznámí s filosofií, zásadami a praktickým využitím feng shuej pro své vlastní bydlení s možností využití i v budoucnu.
Informace a přihlášky v BAV klubu. Cena jednoho semináře: 500,- Kč

Vážení občané města Příbora,
nastartoval nový rok 2009 a s ním i řada nových úkolů pro úředníky, které mají za cíl nejen
dosáhnout na dotace Evropské unie, ale také zlepšit a hlavně zjednodušit jednací proces MÚ s občany a naopak. K tomu nejen, že se pracuje na vylepšování webových stránek za účelem vyšší informovanosti občanů o dění ve městě, ale také se připravuje spisová služba v elektronické podobě.
Tato umožní nejen urychlit, ale také zjednodušit podání písemností občanů na MÚ, aniž by museli
na samotný úřad dojít. Je to kromě jiného i aplikace povinnosti zřídit datovou schránku, kterou
nařizuje zákon k 1.7.2009 a posiluje to určitě i přehlednost celého oběhu dokladů. Elektronizace
vzájemné komunikace se dále bude promítat i do poskytování podkladů členům ZM, kteří by podle svého usnesení měli být již v tomto pololetí vybaveni výpočetní technikou, která toto umožní. I
na tomto poli je patrná snaha členů ZM držet krok se světem a urychlovat tak aplikaci schválených
procesů, obzvláště v této době probíhající hospodářské krize, kdy toto sehrává obzvlášť důležitou
roli.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 19. ledna 2009

střípky Městské policie
Dne 18.12.2008 bylo v 20.55 hod. přijato oznámení od
servírky restaurace Zlatá hvězda, že se v restauraci perou nějací návštěvníci. Na místě byl v prostoru u bowlingu nalezen na zemi ležet podnapilý muž, který byl
svědky celé události označen za agresora, kdy měl napadat ostatní hosty restaurace. V muži byl zjištěn 23 letý
T.H. z Kopřivnice, který prokazatelně svým jednáním
narušoval občanské soužití a budil veřejné pohoršení.
Byla mu proto provedena orientační dechová zkouška
na přítomnost alkoholu v dechu, při které bylo naměřeno 2,54 promile. Jelikož nezpůsobil újmu na zdraví, ani
škodu na majetku bylo jeho jednání vyhodnoceno jako
přestupek, za který bude po vystřízlivění řešen.
Dne 21.12.2008 bylo v 10.35 hod. přijato oznámení od
prodavačky prodejny Halle na náměstí, že před malou chvíli přistihla jednoho muže při krádeži. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o hlídce již známého 38
letého R. K., který se pokusil odcizit ponožky, visací
zámek a termosku na alkohol v celkové ceně 238,- Kč.
Zboží bylo vráceno prodejně a jelikož se muž svým
protiprávním jednáním dopustil přestupku proti majetku, bude událost dále řešena před Komisí k projednávání přestupků při MÚ Příbor.
Dne 23.12.2008 byli v 22.30 hod. při pochůzkové činnosti strážníci Městské policie Příbor svědky dopravní nehody, kdy řidič osobního vozidla Škoda Rapid
nedal přednost při vyjíždění z náměstí S. Freuda
a střetl se s osobním vozidlem Fiat-Brava, které vjíždělo na kruhový objezd. Vozidlo Škoda-Rapid po nárazu vrazilo do rohu prodejny drogérie Xantea a způsobilo škodu na fasádě domu. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn, na místo však vzhledem ke způsobené škodě
třetí osobě byla přivolána Policie ČR, která činila další opatření. Orientační dechová zkouška obou účastníků dopravní nehody byla negativní.
Dne 30.12.2008 bylo v 10.05 hod. přijato tel. oznámení, že na rybníku v Borovci je labuť, která je pravděpodobně přimrzlá. Na místě po marných pokusech
o vyproštění labutě byli o pomoc požádáni místní
hasiči, kteří žádosti vyhověli. Po chvíli se však labuť
prudce pohnula a sama vyskočila z vody na led, aniž
by jevila známky jakéhokoli poranění. Vzhledem
k těmto zjištěním byli hasiči odvolání.
Dne 02.01.2009 bylo v 08.55 hod. přijato oznámení, že
neznámý řidič vozidla při couvání z parkovacího místa na náměstí S. Freuda narazil pracovnici technických služeb do zad. Na místě strážníci zjistili totožnost řidiče a skutečnost, za kterých ke střetu došlo.
Bylo zjištěno, že řidič přehlédl pracovnici TS a nedopatřením tak do ní lehce vrazil. Vzhledem k tomu, že
nedošlo k žádné újmě na zdraví, ani k žádné škodě na
majetku, byla věc vyřešena na místě omluvou řidiče.
Dne 07.01.2009 bylo v 10.20 hod. přijato oznámení
zaměstnance Penny Marketu, že před malou chvíli zadrželi v prodejně muže, který se snažil odcizit
žárovku v hodnotě 139,- Kč. Na místě bylo zjištěno,
že se jedná 70 letého muže ze Sedlnic, který byl za
přestupek proti majetku na místě vyřešen v blokovém řízení. Ve 13:25 hod. byl však tentýž muž nalezen
v silně podnapilém stavu ležící na ulici Komenského,
kdy dle sdělení svědků se vrávoravou chůzí pohyboval po hlavní silnici, přičemž několikrát upadl na
zem. Jelikož mimo podnapilost nebyl nijak zraněn,
byl převezen na služebnu městské policie, kde si jej
následně převzala jeho manželka, která byla mezitím
vyrozuměna.
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Hájovští hasiči

Z kalendáře starosty města
prosinec 2008/leden 2009, ing. Milan Strakoš
Nový rok s sebou přinesl zimní počasí i náladu. Sníh a zejména nízké teploty, někdy až na
hranici -15 ºC, místy zamrzlá řeka Lubina nebo
rybníky v okolí města, se staly vyhledávanými
místy pro bruslaře. Zájemci o lyžování mohli využít zejména sjezdovky v nejbližším okolí města,
v Beskydech, které nabízely dostatek sněhu nebo
upravených běžeckých tratí.
Slavnostní chvíle prožíval na novoročním
symfonickém koncertu v neděli 11. ledna 2009
pan Lubomír Loukotka, kterému jsem před zaplněným sálem předal dekret o udělení Čestného
občanství města Příbora, který mu zastupitelstvo
města přiznalo v prosinci minulého roku.
Na přelomu roku bylo dokončeno značení
nové naučné trasy městskou památkovou rezervací s osmi zastaveními. To první je přímo na
náměstí S. Freuda a je zajímavé zejména tím, že
informační panel je vybaven zvukovým průvodcem, panoramatickou mapou centra města a světelnou signalizací. Ostatní zastavení jsou situována u významnějších památek jako je rodný dům
S. Freuda, piaristický klášter, kostely apod. Tato
zastavení jsou provedena jednotně a na panelech
jsou popisy významných památek. Podrobnější
popisy jsou potom uvedeny v brožuře, kterou mohou zájemci obdržet na informačním centru nebo
v rodném domě S. Freuda. Na realizaci projektu
získalo město z prostředků evropské unie dotaci
ve výši asi 90% celkových nákladů, které se pohybují okolo 2 mil. Kč.
Zastupitelstvo města nemělo v tomto období
žádné zasedání. První schůze rady města se v novém roce uskutečnila v úterý 13. ledna 2009 a členové rady se zabývali především hospodařením
příspěvkových organizací města, tj. školami a mateřskými školkami. V rámci řešení žádostí a připomínek občanů Pasek, doporučili členové rady
zastupitelstvu města zpracovat studii zásobování
pitnou vodou této lokality. Na programu byly rovněž otázky spojené se zabezpečením kultury ve
městě, zejména s pohledem na nabídku Družstva
Katolického spolkového domu převést objekt
Katolického domu do majetku města. Touto problematikou se budou zastupitelé zabývat v první
polovině letošního roku.
Od 1.1.2009 došlo k reorganizaci řízení
u Policie ČR. Byla zrušena Okresní ředitelství
PČR a jejich kompetence převzala Krajské ředitelství PČR. Z okresních ředitelství se staly tzv.
územní odbory. Obvodní oddělení PČR zůstalazachována, takže reorganizace nebude mít vliv na
činnost státní policie v městech a obcích.
V závěru roku 2008 schválili členové zastupitelstva města rozpočet města na letošní rok.
V současné době zpracovávají zaměstnanci měst-

Koncem každého roku nastává čas na hodnocení,
čeho bylo za uplynulý rok dosaženo. A tak se hájovští
hasiči sešli na valné hromadě dne 7. prosince 2008, která
se konala v sále kulturního domu za hojné účasti členů a
hlavně mládeže, a to i těch nejmenších. Každého zaujala
na stole výstavka trofejí a pohárů, které za své výkony obdržela všechna soutěžící družstva, což svědčí o úspěšném
minulém roce. Také jsme viděli novou hájovskou hasičskou standartu, kterou vyrobila paní Eva Jakšová z Bolatic
a která bude slavnostně vysvěcena 9. května 2009 na
Floriána, patrona hasičů.
Řízení valné hromady se ujal p. František Kocourek.
Starosta sboru p. Josef Chromčák informoval na svém vystoupení o shromáždění představitelů SDH okresu Nový
Jičín, dále také uvedl, že povinnosti vůči okresnímu sdružení byly splněny, a to všechna hlášení i členské příspěvky.
Hasiči žijí bohatým kulturním a společenským životem. Mají svého zástupce v osadním výboru Petru
Kuchařovou, v kulturní komisi Vladimíra Feixe ml. a
správcem obecního domu je Rostislav Rojíček. Uspořádali
pro děti zájezd na krytý bazén v Kopřivnici a 16. února
se konal tradiční hasičský ples za hojné účasti. Zajímavá
byla také beseda s p. Tomečkem o Dakaru. V květnu se
konalo Floriánkové posezení při guláši a také uspořádali
okrskovou soutěž. V červnu se smažila svatodušní vaječina a 2. srpna se konal letní večer na výletišti za velké účasti hlavně mládeže. K dobré náladě také přispěla výborná
hudba Meteor. Prostory výletiště jsou již upraveny tak, že
je možno používat pro výčep piva a občerstvení upravené
hospodářské budovy včetně pergoly.
Starosta Josef Chromčák poděkoval členům za
brigádnickou činnost při údržbě a vylepšování hasičské techniky, překážkové dráhy a také za výsledky, které
dosáhla všechna družstva. Dále poděkoval městskému
úřadu za poskytnutí veřejné finanční podpory, která byla
určena na zakoupení sady dresů pro družstvo žen, vzduchové pistole pro nácvik střelby, hadic pro běh na 100 m a
zajištění hasičské standarty. Také poděkoval přítomnému
předsedovi osadního výboru p. Radku Jurečkovi za přízeň
a celoroční spolupráci.
Velitel jednotky SDH Ladislav Matula seznámil přítomné s činností za rok 2008. Jednotka má místní působnost, to znamená, že zasahuje pouze na území naší
obce, kde v průběhu roku k žádné mimořádné události
ani požáru nedošlo. Kontrolou vrchního komisaře IZS
Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně byl zjištěn
nedostatek ve výbavě věcnými prostředky, a to nevyhovujícími zásahovými přilbami. Finanční zajištění jednotky ze
strany města respektive přerozdělování těchto peněz přes
jednotku SDH Příbor není dobré, protože s tímto minimem finančních prostředků se nadále jednotka udržovat
nedá. K výsledkům k soutěžím v požárním sportu velitel
uvedl, že jako vítězové okrskového kola obsadili muži
v okresním kole 4. místo a ženy 3. místo. Po zbytek roku
se obě družstva zúčastnila různých pohárových soutěží,
kde dosahovala vcelku uspokojivých výsledků úměrných
jejich možnostem a technickému vybavení.
Družstva mužů a žen se v tomto roce zaměřila na
pohárové soutěže v požárním útoku. A tak pod vedením
Vojtěcha Jalůvky začali pilně a usilovně trénovat, aby byli
dobře připraveni reprezentovat Hájov. Vždy nepřijde hned
úspěch, ale snad stojí za zmínku 1. místo v Hodoňovicích,
2. místo v Pražmě, Pstružím, Lubině a Lukavci a 3. místo na Hukvaldech, Palkovicích a Kopřivnici. Také se
velmi dařilo 13. září, kdy stihli tři soutěže v jednom dni.
Nejprve vyhráli v Brušperku, potom zvítězili v Místku
a ve Pstružím pak skončili na 6. místě. Už byli asi moc
unaveni. Některých soutěží se zúčastnily i ženy a těm se
také velice dařilo. Z vítězství se radovaly v Pražmě, Skalici,
Lukavci a Frýdlantu, z druhého místa pak v Bernarticích,
Janovicích, Palkovicích, Kozlovicích a Lubině a 3. místo
obsadily v Bašce.
A která děvčata tak vzorně representují Hájov? Jsou
to: Markéta Kejíková, Markéta Vargová, Eva Tománková,
Lucie Matulová, Monika Kabátová, Šárka Kubínová,
Iveta Kocourková, Lucie Kuchařová, Zuzana Keprtová,
Martina Jalůvková a Adéla Sýkorová.
Ženy zvítězily také v okrskové soutěži a v okresním
kole obhájily 3. místo.
Dorostenky nevytvořily družstvo pro malý počet zá-
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vodnic, proto soutěžily jen v kategorii jednotlivců.
Reprezentovaly okres Nový Jičín na krajském kole
Moravskoslezského kraje v Krnově. Ve velké konkurenci
dosáhly tohoto umístění: 6. místo – Iveta Kocourková,
9. místo Zuzana Keprtová, 13. místo Markéta Kejíková.
Velkou tradicí hájovských hasičů jsou mládežnické
kolektivy. Družstvo starších žáků do 15 let má 17 dětí
a obsadili celkové 5. místo ve sportovní činnosti dle směrnic CTIF. Nově se podařilo sestavit družstvo mladších
žáků 5 a 6 letých dětí, kteří pod vedením Martina Kabáta
začínají sbírat první zkušenosti na soutěžích. Určitě je to
příslib do budoucnosti, že naši žáci budou zase patřit mezi
nejlepší. Vedoucími mládeže jsou dále: Daniel Polášek,
David Polášek, Ondřej Sýkora a Tomáš Kocourek.
A tak když vidíme, kolik dobrovolných hasičů je
zapojeno do soutěží, starají se o techniku, chodí na brigády a také, jakých soutěžních výsledků dosahují a jak
prezentují naši obec, nemusíme se o budoucnost hasičů
na Hájově obávat. A to, že hasiči pořádají každoročně
celou řadu kulturních a společenských akcí, je vlastně samozřejmostí. Škoda jen, že valnou hromadu nenavštívili
zástupci okrsku a města Příbora a svými příspěvky neobohatili jednání.
V diskuzi vystoupil p. Radek Jurečka, předseda osadního výboru. Ocenil spolupráci s hasiči a informoval přítomné o úpravě výletiště a připravovaných investičních
akcích. Starosta SDH Josef Chromčák popřál přítomným
do nového roku vše nejlepší s přáním, aby se červený kohout vyhnul naší obci i v příštím roce.
Po odsouhlasení pokladní zprávy, zprávy revizorů
a po schválení plánu činnosti na rok 2009, řídící schůze
František Kocourek valnou hromadu ukončil.
Po ukončení valné hromady jsme zhlédli nejdůležitější okamžiky ze soutěží za celý rok, jak je zachytil
fotoaparátem a kamerou Vojtěch Jalůvka. Všechny zmíněné události a fotografie můžete zhlédnou na webových
stránkách, které si hájovští hasiči sami vytvořili a sami si
je spravují. Jejich adresa je: http://sdhhajov.ic.cz/. Určitě
se na ně podívejte.
Jan Matula

Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově
Zpráva o činnosti
Dne 29.12.2008 se konala výroční valná hromada členů SDH v Prchalově. Po přivítání přítomných členů a hostů přednesl starosta sboru
p. Neusser zprávu o činnosti sboru za rok 2008.
Připomněl členům všechny kulturně společenské
a sportovní akce. Již jako tradičně je naší první
akcí v roce hasičský ples a dětský karneval. Akce
se konaly v sobotu 26.1.2008 a v neděli 27.1.2008.
Na plese byla účast velmi hojná i na karneval se
dostavil velký počet dětí i dospělých.
Další akcí, která má své pevné místo v kalendáři, je tradiční svatodušní vycházka, která loni
vyšla na 11.5.2008. Už od rána všichni členové výboru připravovali naše výletiště a chystali posezení, občerstvení a těšili se na vysokou návštěvnost.
30.5.2008 naši mladí členové káceli májku,
která byla postavena na hřišti. Této akci počasí
velmi přálo i účast byla velmi dobrá a v přátelském posezení jsme vydrželi až do pozdních nočních hodin. V sobotu 12.7.2008 jsme pořádali
již 5. ročník volejbalového turnaje rodinných
družstev. Tentokrát turnaj 2 x přerušila letní
bouřka, ale nakonec hráči prokázali sportovního
ducha a dohráli turnaj i za deště, za což jim i jejich fanouškům patří naše uznání. Letošní ročník
vyhrálo družstvo rodiny Monsportů. Celkem se
zúčastnilo 7 družstev.
Druhou srpnovou sobotu 9.8.2008 jsme
pořádali letní večer. Opět se střetla naše snaha
s rozmary matky přírody. Chladné a deštivé počasí nás donutilo odvolat hudbu, ale nakonec naši
skalní příznivci přesto přišli, poseděli a příjemně
se pobavili -chráněni plátěnými stany. Další akcí,
na které se náš sbor podílel, byla hasičská soutěž,
která se uskutečnila 17.8.2008. Přípravy započaly
již v pátek a všichni doufali v pěkné nedělní počasí. To nakonec vyšlo náramně a dohromady přijelo 49 týmů. Soutěž měla již tradičně kromě hlavního kola ještě kolo druhé a také švédskou trojku.
Domácí se skvělým časem umístili již po páté za
sebou na prvním místě a dosáhli tak dalšího vítězství v letošním ročníku Moravskoslezské ligy.
Ve švédské trojce docílili prchalovští kluci druhého místa těsně za borci z Kojkovic. Poděkování
patří všem, kteří jakýmkoliv způsobem v organizaci soutěže pomohli.
Děti v naší obci si již několik let spojují konec
prázdnin s dětským odpolednem plným soutěží
a her zakončeným večerním táborákem, opékáním špekáčků. Akce proběhla dne 29.8.2008,
i když k večeru přišel mírný déšť, dětem to náladu nezkazilo. Poslední akcí v tomto roce byla
Krmášová zábava, která tentokrát připadla na sobotu 18.10.2008. K tanci a poslechu hrála hudba
Heliantus, občerstvení bylo připraveno v dostatečné míře a díky našim sponzorům a příznivcům
jsme měli i bohatou tombolu. Účast byla vysoká
a věříme, že všichni se dobře bavili a byli spokojeni.
Spoustu práce během celého roku jsme také
udělali na údržbě a drobných opravách na objektech výletiště a hasičské zbrojnice. Ve spolupráci
v osadním výborem se nám podařilo vyměnit stará okna na hasičské zbrojnici za nová plastová.
Závěrem starosta sboru poděkoval všem
sponzorům a příznivcům, kteří podporují naši
sportovní činnost a všem členům za jejich celoroční práci.
Člen družstva mužů Tomáš Pělucha seznámil
přítomné s činností družstva během celého roku,
ve které uvedl: „V letošním roce se družstvo zapojilo do bojů v Extralize České republiky. K tomu,

aby se družstvo mohlo do těchto bojů zapojit, nám
pomohlo získání nového vozidla, které spolehlivě
slouží k přepravě našeho družstva. Už po několik
let se nám hlavou honila myšlenka zúčastnit se
celého ročníku Extraligy ČR v hasičském sportu,
ale auto bylo vždy jednou z překážek, proč tato
myšlenka nešla nikdy uskutečnit. Proto i díky novému autu jsme se po pěti letech rozhodli nezúčastnit se aktivně dalšího ročníku MSL, která doposud nepoznala jiného vítěze než Prchalov, ale
porovnat své síly s nejlepšími týmy v ČR a zúčastnit se Extraligy ČR v požárním sportu. Ta se od
MSL liší hlavně délkou tratě a jelikož prchalovské
hřiště svými rozměry tyto podmínky nesplňuje,
museli jsme tréninky absolvovat v nedalekých
Oprechticích, jež nám nabídly pomocnou ruku.
Seriál se skládal ze 14 závodů rozmístěných po
celé republice a nám se, krom závodů v Úhercích
u Plzně, podařilo objet vše. První kolo již tradičně patřilo Letohradu Kunčice, kde jsme časem
18,35s obsadili 12. příčku. Dalším extraligovým
kolem byl závod v Bašnici a po předvedeném
výkonu nám časem 17,93s patřilo až 14.místo.
V týmu začala pomalu panovat menší nervozita,
protože po třetím kole nám patřila až 15. příčka,
což bylo oproti našim cílům docela zklamání.
Tréninky proto nabraly vyšších obrátek a snahou
bylo odbourat veškeré chyby. Své ovoce to sklidilo
již v dalším kole v Opatovicích, kde jsme doposud
naším nejlepším časem 17,72 s obsadili devátou
pozici. Hned další závod v Radíkově potvrdil naši
zlepšující se formu, 7. příčku jsme dobyli časem
17,39s a v celkové tabulce to znamenalo posun
směrem nahoru. Pomalu jsme věřili v první trojku na některém z dalších klání, a ta přišla hned
v následujících závodech. Sobotní umístění na
6.místě sice ještě bednu neznamenalo, ale v neděli
v Petrovicích jsme už nenechali nic náhodě a třetím místem si pomalu získávali respekt ostatních
týmů. V kolektivu jsme mezitím přivítali nového
člena Tomáše Monsporta z Prchalova, který začal trénovat na postu proudaře. V celku rychle se
zapracoval a jelikož byla extraligová pauza, dostal
šanci ukázat své schopnosti už na závodě MSL
v Kozmicích. A zhostil se jí víc než náramně. Jako
neznámý člen týmu upoutal zraky kolem sedících soutěžících skvělým sestřikem 14,2s, který
nakonec znamenal třetí nejlepší sestřik soutěže.
V extralize jsme dále postupně získávali body a
po 11.místě v Květinově a Sedlejově se vyhoupli už na sedmou příčku celkového hodnocení.
Následující závodní víkend zavítala extraliga do
Moravskoslezského kraje závodem v Pustkovci.
Skvělým časem 17,18s jsme obsadili čtvrtou
příčku a přiblížili se tak k magické 16-ti sekundové hranici. Ta konečně padla v Babicích, kde
čas 16,94s znamenal nejen náš nejlepší dosažený výsledek a umístění v sezóně, ale také druhou
příčku a posun na páté místo v tabulce extraligy.
Poslední exraligový závod se pomalu blížil a my
doufali v udržení první pětky. Z dalších pozic se
na nás tlačilo hned několik týmů, a tak byl závod
trochu nervózní. Nakonec jsme obsadili sedmou
příčku a o pouhé dva body si tak udrželi pátou pozici v celkovém hodnocení extraligy pro rok 2008.
Sezona nakonec skončila velmi pozitivně a my
si dokázali, že můžeme soupeřit i s nejlepšími týmy v republice a pevně věříme, že jsme
obec Prchalov proslavili i daleko za hranicemi
Moravskoslezského kraje.“
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ského úřadu návrh 1. změny rozpočtu, který bude
zastupitelům předložen k projednání a schválení
na březnovém zasedání. Tento návrh rozpočtu
bude pro město důležitý, neboť bude obsahovat
návrh investičních akcí, které by měly být v letošním roce postupně realizovány, případně projekčně připravovány pro rok 2010. Návrh bude počátkem března zveřejněn na úřední desce městského
úřadu k připomínkování občanům města.
6.2.2009… jednání s náměstkem hejtmana MSK
o pokračování rekonstrukce křižovatky a silnice mezi školami
11.2.2009… předání dekretu o udělení čestného
občanství p. Lubomíru Loukotkovi na slavnostním koncertu v katolickém domě
14.12.2009… jednání se zástupcem spol. TEDOM
o chystaných úpravách kotelny na sídlišti
Véska-Benátky
15.1.2009… účast na zahájení výstavy Regiontour
2009 v Brně
20.1.2009… jednání s vedoucím územního odboru PČR v Novém Jičíně o organizačních změnách u Policie ČR

Program Muzea
a pamětní síně
S. Freuda v Příboře
na únor 2009
do 15. února 2009

VÁNOCE VE MĚSTĚ

Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska prezentující dobu vánoční a zimní čas v městském
prostředí málo známým pohledem
Refektář

6. února – 3. března 2009

BESKYDY – DOMOV VELKÝCH ŠELEM
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
5. února 2009 v 17.00 hodin

Nový sál Muzea a pamětní síně S. Freuda
v Příboře

17. února 2009 17.00 hodin

Beseda k výstavě

BESKYDY – DOMOV VELKÝCH ŠELEM
Součástí besedy bude prohlídka výstavy
Vstupné 30,- Kč, snížené 15,- Kč
Ing. František Šulgan, pracovník správy
CHKO Beskydy v Rožnově p. Radh.

Jako každý rok proběhl poslední den před vánočními prázdninami na ZŠ Npor.Loma Příbor
netradičně.
Žáci nemuseli myslet na domácí úkoly a místo aktovky s učebními pomůckami si donesli různé společenské hry a především dobrou náladu.
Vyučující pro ně připravili širokou škálu sportovních a zábavních aktivit
Žáci 1.stupně sledovali v chemii pokusy,vyráběli vánoční svícny, v dílnách přívěsky, vystřihovali vánoční ozdoby ,v kuchyňce pekli vanilkové
rohlíčky, v tělocvičně soutěžili v různých hrách,někteří stavěli z lega, další dřevěné domečky, pracovali na počítačích a sledovali pohádky.
Žáci 2.stupně si zvolili, jakou formou chtějí

DEN HER

strávit tento den. Někteří z nich zůstali ve škole.
Především dívky si chtěly vyzkoušet výrobu nepečeného cukroví. Jejich mlsným jazýčkům zachutnaly mandlové hříbečky,kuličky Raffaello nebo
kokosové mušličky. I nám učitelům se při pohledu
na tyto dobroty sbíhaly sliny.
Kdo z žáků se nechtěl unavit při sportu, využil nabídky přiblížit si vánoční atmosféru filmovou projekcí nebo si lámat hlavu při společenských hrách.
Pro sportovní nadšence byla k dispozici tělocvična,kde se utkali ve florbalovém a volejbalovém turnaji. Po chodbách se rozléhal ťukot
pingpongových míčků a radostné výkřiky vítězů
v šipkách. Bowlingoví nadšenci zmáčení rozbřed-

lým sněhem dorazili do Zlaté hvězdy. Rozdělili
se do skupin,většinou podle ročníků a soupeřili
mezi sebou. Ti, na které nezbylo místo v Příboře,
pospíchali časně ráno na vlakové nádraží,aby se
dopravili na bowling do Kopřivnice. Pro zručné a
manuálně šikovné děti byla přístupna keramická
dílna v DDM Luna Příbor.Při zhotovování vánočních ozdob zcela zapomněly na rychle ubíhající
čas. Svým rodičům tak jistě nachystaly pěkný dárek pod stromeček.
Co říci závěrem ? Doufejme,že tento příjemný den přispěl ke klidnému prožití Vánoc.
Přejeme všem žákům a učitelům úspěšný rok
2009.
Mgr. Ivana Bortlová, Mgr.Jana Malíková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, VÁNOČNÍ JARMARK A VÁNOČNÍ KONCERT
Ve čtvrtek 18.prosince 2008 uspořádala ZŠ
Npor.Loma v Příboře Den otevřených dveří spojený s vánočním jarmarkem a vánočním koncertem
ve školní jídelně pro rodiče a širokou veřejnost.
Ve všech třídách a odborných pracovnách
byly vystaveny pomůcky, fotografie,diplomy, výsledky projektů, výkresy a výrobky žáků. Jedna
třída byla věnována stonožkovému hnutí, ve fyzice a chemii byly ke zhlédnutí zajímavé pokusy,

v tělocvičně se sportovalo a ve cvičné kuchyni se
pekly koláče.

Na vánočním jarmarku si mohli návštěvníci
zakoupit : perníčky, krabičky,záložky do knih, obrázky, vizitky, korálky, peněženky, zapichovátka,
figurky, čepice a bačkůrky.
Ve sborovně se sešli bývalí zaměstnanci školy
s vedením a nynějšími zaměstnanci na předvánočním posezení.
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V 17:00 hodin pak začal vánoční koncert ve
školní jídelně. Jídelna byla zcela zaplněna rodiči i
bývalými žáky, kteří vyslechli vánoční koledy, hru
na flétnu, taneční vystoupení i divadelní představení s tématikou Vánoc.
Všem žákům a učitelům děkuji za přípravu a
organizaci a přeji mnoho úspěchů v roce 2009.
Mgr. Ján Drtil

ředitel školy

Výroční členská schůze Archeologického klubu v Příboře
13. ledna 2008 se uskutečnila výroční členská
schůze archeologického klubu (AK). Po stručném
úvodu a zápisu přítomných členů byl ustanoven
program , který obsahoval tyto hlavní body:
I.

Zpráva o činnosti členů AK za rok 2008.

II.	Projednání žádosti o finančním příspěvku
města Příbora na činnost AK.
III. 	Plán činnosti a úkoly AK.

IV. 	Přijetí nového člena do AK v Příboře.
V. Diskuse a závěr

I. Hlavní směry činnosti
Archeologického klubu v Příboře.
◆ Objevitelská činnost systémem povrchových
sběrů archeologického materiálu (byly objeveny nové pravěké lokality v širším okolí
Bílovce a Hladkých Životic). K nejzajímavějšímu nálezu pana J. Diviše patří radiolaritový
pěstní klín z lokality Bílovec – Butovická pole
a nález eneolitické trojúhelníkové šipky s křidélky z nové lokality Hladké Životice 3, kterou
objevil D. Fryč .
◆ Provádění povrchových sběrů na archeologických lokalitách objevených v minulých letech
– zapojili se všichni členové AK. Byly prováděny v okolí Příbora, Kopřivnice, Štramberku,
Bílovce, Fulneku, Hranic, Lipníku a Kněžic,
okr. Třebíč.
◆ Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – provádí se velmi pečlivě.
J. Diviš vypracoval několik velmi náročných
prací (fotodokumentace a zpracování nálezů
na počítači). Jedna z prací s názvem Soubor
katalogů, obsahuje přes 8000 vyfocených a
podrobněji popsaných archeologických nálezů. Obsahuje také fotografie a plánky archeologických lokalit, dále jsou uváděny u lokality
názvy článků, pokud byly konkrétní nálezy již
publikovány.

vání archeologických nálezů i pro stálejší expozice (tradičně byla zřízena výstava v kostele
sv. Kříže v Příboře ( zapojili se všichni členové
výboru).
◆ Archeologické přednášky – 30. ledna 2008
pro žáky ZŠ v Heřmanicích u Oder ,16.2. 2008
přednáška „Pravěké nálezy na Fulnecku“ na
výroční schůzi ČSOP ve Fulneku a další . 12.
4. 2008 uspořádal AK pro veřejnost vycházku
s odborným výkladem „ Po stopách pradávného osídlení okolí Příbora“. Přestože bylo
velmi nepříznivé počasí , zúčastnilo se 13 lidí,
včetně dětí.
◆ Spolupráce s kulturním odborem radnice
města Příbora ( velmi dobrá, J. Diviš předal
pí. Filipové na CD svoje práce zpracované na
počítači).

II. Projednání žádosti
◆ Zastupitelstvo města Příbora požádáme o finanční příspěvek na činnost AK .

III. Plán činnosti
◆ Plán činnosti AK bude i v roce 2009 zahrnovat :
◆ Objevitelskou činnost systémem povrchových sběrů archeologického materiálu.

ných archeologických předmětů k odbornému zpracování profesionálním archeologům
i studujícím archeologii nebo historii.
◆ Pořádání archeologických výstav v Příboře a
okolních městech .
◆ Archeologické přednášky pro školy a veřejnost .
◆ Práce ve výboru ČAS, pobočky pro severní
Moravu a Slezsko .
◆ Spolupráce s kulturním odborem radnice
města Příbora .

IV. Přijetí nového člena
◆ 13. 1. 2009 byl přijat nový člen do AK
v Příboře, obětavý a velmi aktivní archeolog
Jiří Tichánek.

V. Diskuse a závěr
◆ Závěrečná diskuse byla spojena s ukázkou
nových archeologických nálezů.
Za vedení AK v Příboře Jan Diviš a Daniel Fryč.

◆ Provádění povrchových sběrů na objevených.
archeologických lokalitách v širším okolí
Příbora, Kopřivnice, Štramberka, Lipníku nad
Bečvou, Hranic, okolí Kněžic, okr. Třebíč a na
území Bílovecka a Fulnecka .Vyhodnocování
nalezeného materiálu, evidence a úschova.
◆ Publikační činnost v odborném a periodickém tisku.
◆ Spolupráce a konzultace archeologických nálezů s odbornými a vědeckými pracovníky.
◆ Poskytování informací a zapůjčování naleze-

Ukázka štípané industrie z archeologické výstavy
v kostele sv. Kří že v Příboře.

◆ Publikační činnost v odborném a periodickém tisku – v předešlém ročníku Archeologie
Moravy a Slezska (AMS) byly uveřejněny
3 příspěvky J. Diviše a D. Fryče. Pro letošní číslo AMS jsme již odevzdali 4 příspěvky
k tisku. Dalších několik článků bylo vydáno
v Měsíčníku města Příbora. Za celou existenci AK máme v seznamu více než 110 samostatných publikací a příspěvků do odborného
i periodického tisku.
◆ Účastnili jsme se výroční schůze ČAS, pobočky pro Moravu a Slezsko.
◆ Spolupráce neprofesionálních archeologů
AK s odbornými a vědeckými pracovníky
(Dr. Petr Neruda, Dr. P. Škrdla, Dr. L. Šebela,
doc. V. Janák a další).
◆ Poskytování informací a zapůjčování nalezených archeologických předmětů k odbornému zpracování profesionálním archeologům i studujícím archeologii nebo historii
(letos nás několik studentů navštívilo, poslal
je doc. V. Janák a Dr. J. Pavelčík).
◆ Pořádání archeologických výstav a zapůjčo-

Přednáška člena AK v Příboře na základní škole.
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Zastavení u řeky Lubiny

Kdo z vás se nyní v těchto dnech vydal na
procházku kolem řeky Lubiny, jistě si všiml, že
do kolonie kachen divokých se letošní zimu opět
vrátily labutě velké. I když se vrátily v menším počtu než loni či předloni, mnohé z nás návrat labutí
potěšil.
Ráda bych se s vámi podělila o pár zajímavých poznatků o tomto okřídleném klenotu mezi
ptactvem.

Během 16. a 17. století byly labutě velké rozšířeny do mnoha zemí Evropy. V té době byly
chovány hlavně v zajetí, ale dnes známe labutě
jako poloochočené ptáky, žijící většinou ve volné
přírodě. Labuť velká, jeden z nejtypičtějších ptáků českých řek a jezer, by do konce tohoto století
mohla z Česka úplně vymizet. Varuje před tím
nová unikátní obsáhlá studie o dopadu globálního
oteplování na evropské ptačí druhy, kterou představila Česká společnost ornitologická.

To, že labuť zmizí z českých řek a rybníků, neznamená, že v Evropě zcela vyhyne. Jen
se „posune“ dál na sever, kde bude mít potřebné
podmínky k životu. Podobné to bude i s dalšími
druhy. Klimatický atlas hnízdního rozšíření ptáků v Evropě konstatuje, že se vhodné oblasti pro
život ptactva posunou v průměru o 550 km na
severovýchod a zároveň se zmenší přibližně o pětinu. Severovýchod Evropy by se tak na konci tohoto století měl stát oblastí s největším výskytem
ptačích druhů na kontinentu. To znamená, že se
v Česku uhnízdí i některé druhy, které zde zatím
nežijí anebo jsou zatím vzácné.
Víte, že:
-

labutě velké se ozývají celou škálou různých
funivých, chrochtavých či šeptavých hlasů

„Labuť skutečně může být jedním z druhů,
které vymizí,“ konstatoval Petr Voříšek z ornitologické společnosti. Labuť ovšem nebude jediným
ptákem, který v české přírodě za čas už nejspíš nebude hnízdit. Mezi další patří třeba drozd kvíčala
nebo sýc rousný, kteří v současnosti patří v Česku
mezi hojně rozšířené druhy. „Zdá se, že se s nimi
na konci 21. století už vůbec nebudeme moci setkat,“ řekl ornitolog Voříšek.
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-

opeření labutě se skládá z téměř 25 000 per

-

dospělá labuť spotřebuje za jeden den až 4 kg
potravy

-

labuť velká je jedním z nejtěžších létajících
ptáků

-

pro labuť velkou je typický černý čelní hrbol
na kořeni zobáku. Ten je obzvlášť výrazný
u samců během jara v době páření

-

páry spolu setrvávají po celý život, jestliže
však jeden partner uhyne, vytvoří se velmi
rychle nový pár.

Labutě velké jsou pohádkově půvabní ptáci.
Jejich působivé siluety se dají pozorovat dlouhé
chvíle i u nás v Příboře.….
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

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

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
BŘIŠNÍ TANCE
Středa / 17:00-18:00 / LUNA / začátečníci
Středa / 18:00-19:00 / LUNA / pokročilí
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč
KERAMIKA
Čtvrtek / 14:00-16:00 / 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

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
5.2. / čtvrtek / 17:00 / LUNA
Akce pro interní a externí zaměstnance.
Informace: L. Nenutilová
MINIMAŠKARNÍ PLES
6.2. / pátek / 9:00 - 12:00 / LUNA / 10 Kč. Hry,
soutěže, tanec. Akce pro maminky a jejich zlatíčka. Informace: J. Lupíková
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
13.2. / pátek / 14:00 – 16:00 / LUNA / 50 Kč
Výroba náhrdelníku z korálků. Akce pro děti a

veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
DECOUPAGE (DEKUPÁŽ)
13.2. / pátek / 16:00 – 18:00 / LUNA / 100 Kč
Příprava dna a víka na oplétání dózy z pedigu. Akce pro účastníky kurzů pletení z pedigu.
Informace: K. Bukovjanová
O POHÁRY LUNA PŘÍBOR
14.2. / sobota / 8:00 – 16:00 / LUNA
Veřejná soutěž v plastikovém modelářství v kategorii letadla, bojová technika, dioramata.
Akce pro žáky, juniory, seniory. Informace: L.
Nenutilová
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
18.2. / středa / 13.30 / tělocvična ZŠ Npor. Loma
Meziškolní turnaj v přehazované pro žáky 7. tříd.
Informace: J. Lupíková
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
19.2. / čtvrtek / 13:00 / LUNA
Střediskové kolo recitační soutěže. Akce pro žáky
1. – 9. ročníků ZŠ. Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
19.2. / čtvrtek / 15:00 – 18:00 / LUNA /100 Kč
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).
Počet míst omezen. Do 13. 2. je možno se přihlásit a zajistit materiál (šátek, šálu, kravatu). V ceně
barvy a kontury. Akce pro veřejnost.Informace:
K. Bukovjanová
KOSMETICKÁ PORADNA
25.2. / středa / 13:00 / LUNA / 20 Kč
Kosmetická poradna s kosmetičkou V. Žárskou
na téma „Péče o pleť v zimním období“. Akce pro
žáky 9. tříd. Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU - I. skupina
26.2. / čtvrtek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
4. setkání kurzu pletení z pedigu pod vedením
lektorky paní Věry Slívové z Ostravy. V ceně
materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete hotový výrobek – dózu s víčkem. Počet míst omezen.

Na akci je nutno se přihlásit. Akce pro veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová
Výtvarná dílna
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU - II. skupina
27.2. / pátek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
4. setkání kurzu pletení z pedigu pod vedením
lektorky paní Věry Slívové z Ostravy. V ceně
materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete hotový výrobek - dózu s víčkem. Počet míst omezen.
Na akci je nutno se přihlásit. Akce pro veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová
Připravujeme
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR
9. – 13.3. / pondělí - pátek/ od 8:00 – 16:00 /
LUNA / 650 Kč. Hry, soutěže, výlety do okolí,
karneval, výtvarné sportovní činnosti. V ceně
strava, vstupné, ceny na soutěže, doprava. Určeno
pro děti do 12 let. Přihlásit se můžete do 5.3.
v Luně. Informace: K. Bukovjanová
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO KORUTANSKÝCH ALP
7. – 12.3.
Pro rodiny s dětmi a veřejnost. Bližší informace
budou upřesněny později.
ZÁJEZD DO PRAHY
24. - 26.4. / pátek – neděle
Určeno pro rodiny s dětmi a veřejnost. Pěkné
ubytování ve vícelůžkových pokojích. Cena bude
upřesněna na samostatných letáčcích. Přihlásit se
můžete již nyní. Informace: K. Bukovjanová
LÉTO 2009
11. – 24.7.
letní tábor Malá Bystřice
13. – 19.7.
Poznávací zájezd do Českých
Budějovic a okolí
26.7. – 7.8. Letní tábor s koňmi v Klokočově
u Vítkova
24.8. – 28.8. Tvořivý tábor v Luně
28.8. – 6.9. Pobytový zájezd do Chorvatska –
Mali Lošinj
Rybářský letní tábor na Lačnově – termín bude
upřesněn později

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
Úterý s Jarkou KALANETIKA

9:30 – 11:30 / LUNA / 20 Kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.
Středa s Alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 20 Kč
4.2.POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
11.2.POHYBOVÉ HRÁTKY, ŘÍKADLA
18.2.POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE
25.2.POHYBOVKY, ŘÍKADLA
Pátek s Ladou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 20 Kč
6.2.TVOŘENÍ Z PAPÍRU – PTAČÍ BUDKA
13.2.TVOŘENÍ Z PAPÍRU - LODIČKA
20.2.SNĚHULÁČCI – PAPÍROVÝ OBTISK
27.2.TVOŘENÍ Z PAPÍRU - HAD
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce
získáte v Luně Příbor, SVČ.
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Mgr. LUBOMÍR LOUKOTKA - ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PŘÍBORA
Prvním čestným občanem Příbora v novodobé historii města se stal
in memoriam v r. 1999 Sigmund Freud. Pak v roce 2004 bylo čestné
občanství předáno Bedřichu Pukovcovi a rok nato Ludvíku Demlovi.
Oba jsou hudebníky, oba vedli dlouhá léta dechové orchestry a dělali
tak čest Příboru nejen v nejbližším okolí, ale i za jeho hranicemi.
Oba čestní občané nejvyšší ocenění města vždy převzali na novoročním koncertě v Katolickém domě v Příboře. I letošní novoroční koncert Symfonického orchestru Sdružení hudebníků
Bedřicha Pukovce měl výjimečný ráz.
V neděli 11. ledna byli všichni hosté koncertu svědky
slavnostního předání Čestného občanství Mgr. Lubomíru
Loukotkovi – dlouholetému kronikáři města Příbora. Ocenění
předával Milan Strakoš, starosta Příbora. Pan Loukotka přijal ocenění se skromností sobě vlastní a první slova poděkování pronesl
s dojetím: „Protože vím, že těchto ocenění v historii města nebylo
mnoho, velice si ho vážím. Velice.“
O udělení Čestného občanství rozhodlo Zastupitelstvo města
Příbora 18. prosince 2008.
Čerstvý držitel Čestného občanství města Příbora Mgr. Lubomír
Loukotka se historií Příbora zabývá intenzivně od roku 1971. Tehdy
končil studium českého jazyka na Pedagogické fakultě Ostravské university. Jako téma své diplomové práce si zvolil „Místní a pomístní
názvy v Příboře“. Už ve fázi zpracovávání se ukázalo, že téma přesáh-

Foto: Miroslav Růžička, Městský úřad Příbor, odbor kultury, CR

ne hranice českého jazyka a z velké části zasáhne do historie města,
historie tak zajímavé, že se od ní Lubomír Loukotka už neodpoutal!
Historie se mu stala koníčkem!
Brzy poté – v roce 1974 začal psát městskou kroniku. Stal se tak
v historii Příbora 10. kronikářem města.
Jako kronikáře jsme ho ve vysílání Local TV Příbor představili
už v roce 1996! Od té doby s panem Loukotkou spolupracujeme.
Intenzivněji se naše spolupráce rozvinula v letech 2007 – 2008, kdy
jsme zavedli rubriku Z historie po současnost - rubriku, v níž se ptají na historii města diváci. Postupně pan Loukotka vysvětlil některé
„příborské“ pojmy například šištot, Šibeňák, vyprávěl o vzniku názvů
ulic, přesně označil hranice Vésky, Benátek a Klokočova, dozvěděli
jsme se o tom, které živelné katastrofy a kdy Příbor postihly, jak to
bylo s koupališti v Příboře a naposledy jsme si připomněli dávné
příborské hostince. A budeme pokračovat i v roce 2009.
Zajímavá je i publikační činnost pana Loukotky. Jeho knížka
Dějiny Příbora v datech a Příborské pověsti by neměla scházet v žádné knihovničce. Publikace Svědkové příborské minulosti vyšla v roce
2008 a mapuje sakrální památky Příbora. Do mnoha knih (Příbor
současný a historický – 1992, Piaristé v Příboře – 1994, Almanach
k 100. výročí Masarykova gymnázia – 2002, Dějiny města Příbora
– 2002) přispěl několika kapitolami. Řadu článků pan Loukotka napsal do Měsíčníku Příbora, do Vlastivědného sborníku okresu Nový
Jičín a přispíval - a stále přispívá i do dalších, např. filatelistických
periodik. Autoři děl o Příboře si ho také zvou jako odborného poradce. Takto se podílel na vzniku knih o S. Freudovi – Fakta a dojmy
a Freudův Příbor a na knize Lašská brána Beskyd.
O práci Lubomíra Loukotky je stále velký zájem. O jeho procházkách městskou památkovou rezervací se mluví i za hranicemi města.
Jeho přednášky jsou vždy plné faktů i zajímavostí – i ta zatím poslední „O poště v Příboře“ uspořádaná v příborské pobočce Muzea
Novojičínska!
Lubomír Loukotka oslavil v září 2008 osmdesáté narozeniny, narozeniny, které by mu nikdo nehádal. Možná je to tím, že Lubomír
Loukotka působí tak klidně a vyrovnaně. Sám říká: „Jsem spokojený
se svým životem“, pak dodává, „ale přece jen mám jedno přání - aby
mi sloužilo zdraví.“
A co sny? Všechny se mu postupně splnily, ale… „Rád bych ještě
leccos neznámého o městě v archivních materiálech vypátral, ovšem
přestěhování archivu z Příbora do Nového Jičína mi bádání zkomplikovalo,“ vysvětluje pan Loukotka. A byli jsme zase u historie města
– u životní záliby Lubomíra Loukotky.
Myslím si - a určitě nejsem zdaleka sama, že Čestné občanství
města Příbora je ve správných rukou. Je nás řada, kteří si Lubomíra
Loukotky vážíme. Děkujeme mu za spolupráci, děkujeme mu za práci pro Příbor a jeho občany. Jsme rádi, že ho máme! Srdečně blahopřejeme k získání ocenění.
Napsala: Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor
www. televize-pribor.cz, tel. 776 725 909
email: televize-pribor@seznam.cz
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