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Informace o organizaci školního roku 2009/2010 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
- Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve středu 30. června 2010.
- Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
- Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1.ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
- Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
- Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Nový Jičín od pondělí 1. února do neděle 7. února 2010.
- Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
- Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
- Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Odbor majetku, školství, bytového a místního hospodářství

Absolventi – co dělat po ukončení studia
Někteří žáci a studenti v letošním roce ukončili své studium, ale pokud
se jim nepodařilo najít zaměstnání, užívají ještě prázdnin nebo již navštívili
úřad práce. V článku jim i jejich rodičům chceme nabídnout některé užitečné rady, jak dále postupovat.
Především je dobré vědět, kdy absolventům končí jejich prázdniny, po
dobu kterých jsou ještě považováni za nezaopatřené děti. U středoškoláků prázdniny končí s koncem oficiálních školních prázdnin, tj. 31. 8. 2009,
kdežto u vysokoškoláků trvají pouze jeden další měsíc po ukončení studia.
Jde o „úspěšné“ završení studia, v opačném případě končí už dnem ukončení studia.
Na ukončení studia má přímou návaznost také změna v placení zdravotního pojištění, které za nezaopatřené děti platí stát. Nezaopatřené je
každé dítě do 15 let věku a poté student do 26 let.
Za nezaopatřené dítě se považuje také dítě ve věku do 18 let, které je
vedeno v evidenci úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud tedy absolvent ukončil studium, platí za něj stát pojištění ještě
v době prázdnin, ovšem po této době si buď musí zdravotní pojištění hradit sám v částce 1.080 Kč měsíčně nebo nastoupit do zaměstnání, kdy je
mu platba na zdravotní pojištění srážena ze mzdy. Další možností je pak
evidence na úřadu práce, protože za uchazeče o zaměstnání evidované na
úřadu práce platí rovněž zdravotní pojištění stát.
Současní absolventi to na úřadu práce mají těžší oproti absolventům
v letech minulých, protože ti dostávali podporu v nezaměstnanosti. V současné době se studium pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nezapočítává. Pokud absolvent při studiu nepracoval v rozsahu alespoň 12 měsíců
v posledních 3 letech před zaevidováním se na úřadu práce, nesplní potřebnou dobu pojištění, což pro něj bude znamenat, že bude veden v evidenci
úřadu práce, ale nedostane podporu v nezaměstnanosti. Finanční výhodou
tak pro něj bude pouze úhrada zdravotního pojištění státem.
Pro občany města Příbora je úřad práce na adrese: Kopřivnice,
Štefánikova 1163 (bývalé ředitelství Tatry).
Dávky pomoci v hmotné nouzi nahradily od roku 2007 předchozí dávky sociální potřebnosti. S touto změnou došlo také ke zpřísnění podmínek,
za kterých mohou absolventi dávky získat. A tak i když absolvent již nestuduje a je veden v evidenci úřadu práce, je stále pro nárok na dávky posuzován společně se svými rodiči, pokud s nimi žije v jedné domácnosti.
Pokud rodiče pracují, nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi absolventovi
pravděpodobně nevznikne. Proto často u absolventa nastává situace, kdy
ukončí školu a nedostane podporu v nezaměstnanosti, a je i nadále odkázán na finanční výpomoc rodičů.
Bližší informace k dávkám pomoci v hmotné nouzi můžete získat na
odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, který sídlí v budově Správy
majetku města Příbor s.r.o. na adrese Příbor, Freudova 118.
Bc. Ludmila Řezníčková, odbor sociálních věcí

BAV klub Příbor – středisko volného času, s. r. o. vás zve na

BUBENICKOU PÁRTY
BONGA, DJEMBÉ,
PERKUSE, ORIENT
KDE:

Venkovní areál BAV klubu ul. Masarykova v Příboře, za špatného počasí – klubovny v budově BAV klubu
KDY: v sobotu 26. 9. 2009 od 14 – 22 hod.

Program:
setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkuse nástroji
– bonga, ethno – djembé, tamburíny, muzikoterapie, workshopy, orientální tance, jamování, capoeira, arteterapie

Přizvání:
Naděžda Smazová – Příbor – workshop – bubnování, muzikoterapie, arteterapie
Capoeira – doprovodný program – ukázky
Orientální tance – workshop i pro začátečníky
Ivo Samiec – bubenická škola z Opavy
Pavel Nowak – z Ostravy, workshop, řízené bubnování a koncert
jeho skupiny CAMARA (bubenická smršť z Ostravy)
Vlastní nástroje s sebou (není podmínkou).
V průběhu akce zajištěn prodej občerstvení, opékání buřtů
apod.

Vstupné:
130,- Kč dospělí na místě,
100,- Kč dospělí v předprodeji
50,- Kč děti do 15 let
250,- Kč rodinné vstupné – 2 dospělí, 2 děti
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Svaz včelařů Příbor vás srdečně zve na

Včelařské odpoledne
dne 22. srpna 2009 od 13:00 hod. za klubovnou u nádraží.
Hudba, tombola, občerstvení: guláš, pivo, medovina, perníky.
Vstupné dobrovolné k hojné účastí zvou pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů Prchalov pořádá dne 8.8.2009

Letní zábavu
začátek v 17 hodin

K tanci a poslechu bude hrát skupina Largo p. Sklenovského
K občerstvení guláš, uzená žebra a další.

Vstupné 35 Kč.

POZVÁNKA
Městský koordinační výbor KSČM v Příboře pořádá tradiční akci

LETNÍ ODPOLEDNE

v sobotu 22.8.2009 od 13:00 h v zahradní restauraci MEXICO
s gulášem, velkou tombolou, hudbou a občerstvením
Na hojnou účast se těší pořadatelé

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. srpna
Jaroslav Frydrych

Marie Hončová

Ludmila Teglová

Ludmila Tvarůžková

Lubomír Světnička

Marie Šimíčková

Eva Zbránková

Drahomíra Polášková

Jozefa Černá

Antonín Hajda

Vlasta Hajdušková

Oldřich Kocourek

Marie Michná
Marie Procházková
Ludmila Sattková
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v červenci:
Andreas Wilhelm napsal další fascinující
dobrodružný román Projekt Sakkára. Vynikající
badatelé Peter Lavell a Patrick Nevreux chtějí objevit pramen moudrosti záhadného kacířského
faraona Achnatona. Prvním záchytným bodem
se jim stává papyrus zcizený v Tutanchamonově
hrobce. Jejich cesta, která přes Rhodos a Káhiru
směřuje pod nekropoli v Sakkáře, záhy probouzí
zájem mocných konkurentů – bezohledné tajné
společnosti i přitažlivé Melissy, členky pochybné
sekty …
Kniha Tiga Haguea Zóna 22 je šokujícím
vylíčením osudu mladého Angličana a jeho boje
o přežití v krutých, až středověkých podmínkách
vězeňského tábora v putinovském Rusku.
V historickém románu Kladivo na Skoty popsala Jean Plaidy život anglického vládce Eduarda,
nazývaného Longshanks (Dlouhán). Eduard je silný muž oddaný svému poslání, má však i slabinu
– lásku ke svým dětem a zvláště k dcerám, jejichž
společnosti se nedokáže vzdát, ani když se mají
vdávat. Po smrti své milované ženy Eleanor se žení
znovu stejně šťastně. Jedinou příčinou jeho rodinných starostí je princ Eduard, který se obklopuje
podivnými přáteli. Za těchto neklidných dob je
Eduardovým snem sjednocení království anglického, skotského a waleského pod jeho vládu. A to se
mu téměř podaří. Umírá však v nejistotě, jeho úkol
není zcela dokončen a koruna připadne rozmařilému synovi.
Alexandr V. Pylcyn, v knize Trestný prapor
útočí, vzpomíná na období let 1944-1945, kdy se
jako velitel čety trestného praporu pro důstojníky Rudé armády zúčastnil sovětské ofenzívy
„Bagration“ a operací na Visle a Odře ve východním Německu. Sovětské trestné jednotky se staly
pověstnými a kolovaly o nich historky – o útocích
neozbrojených trestanců proti německým kulometům – jež autor prožil na vlastní kůži.
Kniha komentářů reportéra a komentátora
České televize Zdeňka Velíška – Svět tají dech
– nabízí zasvěcený pohled na otázky, na které ve
spěchu nahlížíme zpravidla ze zorného úhlu hlavních zpráv a ne vždy si připouštíme, jak křehký je
globalizovaný svět vůči otřesům v ekonomické,
bezpečností či energetické sféře.
Historický román Anny Březinové Královská
láska nás zavádí do neklidné doby panování Jana
Lucemburského. Samolibý, prudký a ctižádostivý
král cizinec určitě není tím nejideálnějším partnerem půvabné a inteligentní dědičky přemyslovské
dynastie Elišky. Královna proto hledá útěchu v náručí mužného a statečného šlechtice Viléma Zajíce
z Valdeka. Jejich vztah však neunikne pozornosti
Vilémových soupeřů.
Hlavní hrdinkou knihy Miroslava Žambocha
Líheň je Marika Zaháňská, mladá, sportovně založená žena, pracující jako asistentka na vysoké
škole. Kromě problémů v osobním životě žije relativně všedně – do chvíle, než v uličkách na Praze 5
narazí na ozbrojeného násilníka a mladého muže,
který jí pomůže z nesnází. Setkání otáčí její život
vzhůru nohama. V průběhu hodin se dostává mezi
mlýnská kola americké rozvědky pátrající po kufříkových atomových bombách a rusko-české mafie
čelící nepříteli, proti němuž je CIA partou trampů
na výletě.

Z jednání rady a zastupitelstva města

62. schůze RM v mimořádném termínu
dne 22. června 2009 mj. projednala:
j
j

j

j

j
j

j

Vzala na vědomí děkovný dopis Okresního
mysliveckého spolku Nový Jičín
Uložila přepracovat plán údržby bytového
fondu na základě současně známých skutečností (statika domu na ul. ČSA, rezerva rozpočtu apod.)
Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 1. července 2009
do 31. prosince 2009
Doporučila ZM schválit třetí změnu rozpočtu
města Příbora na rok 2009 v následujících objemech:
příjmy – 154 483,66 tis. Kč, což je snížení
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2009 o 1 184,34 tis. Kč,
výdaje – 215 087,66 tis. Kč, což je snížení
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2009 o 1 184,34 tis. Kč,
financování – 60 604,00 tis. Kč – beze změny oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2009,
v členění a finančních částkách dle předloženého a upraveného návrhu třetí změny rozpočtu města Příbora na rok 2009
Uložila zveřejnit veřejnou zakázku na akci
„Stavební úpravy piaristického kláštera III.
etapa - knihovna“ na centrální adresu
Stanovila dle § 74 odst.1 zákona o VZ členy
hodnotící komisi veřejné zakázky „Stavební
úpravy piaristického kláštera – III.etapa
- knihovna“ ve složení ing. Jiří Hajda, ing.
Jan Černoch, ing. arch. Zdeněk Tupý, Silvie
Bahnerová, ing. Jana Svobodová a stanovila
dle § 74 odst. 4 náhradníky hodnotící komisi veřejné zakázky „Stavební úpravy piaristického kláštera – III.etapa - knihovna“ ve složení ing. Jaroslav Šimíček, ing. Ivo Kunčar,
Michaela Kusiaková, Drahomíra Plandorová,
ing. Milan Strakoš
Stanovila dle § 71 odst.3, že hodnotící komise
bude vykonávat i funkci komise pro otevírání
obálek

63. schůze RM dne 30. června 2009 mj.
projednala:
j

j

j

j

Rozhodla o poskytnutí finančního daru obci
Jeseník nad Odrou pro potřeby obce a jejich občanů v rámci humanitární pomoci odstraňování následků povodní v částce
Kč 100 000,- z rezervy rozpočtu města
Uložila opětovně zveřejnit záměr města odkoupit pozemek o výměře cca 800 m2 v lokalitě u městského koupaliště a pod Haškovcem
po dobu 90 dnů
Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města pronajmout nemovitosti - pozemky
parc.č. 2202/1 orná půda o výměře 368 m2,
parc.č. 2202/2 orná půda o výměře 319 m2,
parc.č. 2202/3 orná půda o výměře 153 m2,
k.ú. i obec Příbor, formou výběrového řízení,
za těchto stanovených podmínek
Pověřila Správu majetku města Příbor s.r.o.
přípravou akce „Revitalizace bytových domů

j

j
j
j

j

j

č.p. 1483-1485, 1486-1488 na ul. U Tatry a
1489-1491 na ul. Choráze„
Rozhodla vyčlenit z rozpočtu města částku
200 tis. Kč na zajištění přípravy realizace akce
Revitalizace bytových domů č.p. 1483-1485,
1486-1488 na ul. U Tatry a 1489-1491 na ul.
Choráze
Vzala na vědomí odstoupení firmy H.L.
Production od navrhované smlouvy a tím od
veřejné zakázky malého rozsahu
Uložila připravit opětovně návrh na vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu na „Vydávání
a distribuci Měsíčníku města Příbora“
Odsouhlasila výzvu k podání nabídky dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění a v souladu se směrnicí rady
města č.1/2007 na akci „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – knihovna –
dodávka interiéru“
Rozhodla poskytnout předchozí souhlas příspěvkovým organizacím zřízeným městem
Příbor k přijímání peněžitých darů účelově
neurčených od fyzických nebo právnických
osob a to v maximální výši 40 tis. Kč v jednotlivých případech, v souladu s ust. §27 odst.5
písm. d) a §39b) odst.1 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Schválila přepracovaný plán údržby a oprav
DBF na rok 2009 v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě

j

j

j

j
j

64. schůze RM v mimořádném termínu
dne 7. července 2009 mj. projednala:
j

Schválila služební cestu do Rehlingenu ve
dnech 10.- 14.7.2009 na základě pozvání starosty města Rehlingenu pro ing. M. Strakoše,
p. I. Žárskou a ing. J. Svobodovou

26. zasedání ZM dne 7. července 2009 mj.
projednalo:
j

Rozhodlo revokovat usnesení č.24/7/7/1 a
vypustit z návrhu na rozdělení příspěvků

j

z Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2009 příspěvek na opravu domu čp. 80
Schválilo rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2009 dle návrhu
předloženého na tomto zasedání, tedy včetně
příspěvku na restaurování litinového kříže u
kostela sv. Valentina
Schválilo třetí změnu rozpočtu města Příbora
na rok 2009 v následujících objemech
příjmy - 150 910,66 tis. Kč, což je snížení
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2009 o 4 757,34 tis. Kč,
výdaje - 211 514,66 tis. Kč, což je snížení
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2009 o 4 757,34 tis. Kč,
financování - 60 604,00 tis. Kč - beze změny
oproti schválené druhé změně rozpočtu na
rok 2009,
v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu a připomínek ke třetí změně rozpočtu města Příbora na rok 2009
Schválilo zřizovací listinu organizační složky Městská knihovna Příbor s účinností od
8.7.2009
Vzalo na vědomí informaci z valné hromady
společnosti ASOMPO, a.s., ze dne 29.5.2009
Ustanovilo pracovní skupinu k rozpracování
zadání rozsahu činnosti v Kulturním domě
v Příboře ve složení :
Ing. Ph.D. Dana Forišková
Ing. Ivo Lacný
Ing. Jana Svobodová
Ing. Milan Strakoš
JUDr. Hana Šedivá
Ing. Rudolf Volný
Vzalo na vědomí informaci o možném využití a finanční náročnosti provozu Katolického
domu v Příboře
Dne: 21. července 2009
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009
Vlastník
Vlastník
Město
minimálně
minimálně
Radnice č.p. 19, parc. č. 1456/2
město Příbor
542 859,00
% z celkových nákladů
0,00
50,04
Kompletní výměna střešní krytiny a související práce
Ohradní zeď, parc. č. 2
město Příbor
362 000,00
% z celkových nákladů
0,00
50,00
Restaurování čtyř soch českých patronů, obnova vstupního schodiště a části ohradní zdi
Lurdská kaple, parc.č.2
město Příbor
129 000,00
% z celkových nákladů
0,00
50,00
Celková obnova kaple
Farní kostel Narození Panny Marie, parc. č.1
Římsko katolická farnost
53 832,00
106 459,00
% z celkových nákladů
10,11
20,00
Oprava části schodiště do věže, dokončení soklu a sanace vlhkosti
Měšťanský dům č.p.31, parc. č. 1465
70 700,00
17 300,00
Ing. Přemysl Chleboun
a spol.
% z celkových nákladů
40,87
10,00
Obnova výkladce (dřevěný za hliníkový) a oprava střechy dvorní části
Měšťanský dům č.p. 44, parc. č.1660/1
Ing.Jiří Bouška
48 000,00
12 000,00
% z celkových nákladů
40,00
10,00
Obnova dřevěného výkladce a dokončení opravy krovu
Litinový kříž u kostela sv.Valentina, parc.č.1369
Město Příbor
135 000,00
% z celkových nákladů
50,00
Restaurování kříže
MPR celkem
172 532,00 1 304 618,00
Nemovitá kulturní památka
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Program
Celkem
maximálně
542 000,00 1 084 859,00
49,96
100,00
362 000,00
50,00

724 000,00
100,00

129 000,00
50,00

258 000,00
100,00

372 000,00
69,89

532 291,00
100,00

85 000,00
49,13

173 000,00
100,00

60 000,00
50,00

120 000,00
100,00

135 000,00
50,00

270 000,00
100,00

1 685 000,00 3 162 150,00

Bav klub Příbor – středisko volného času, s. r. o.
Masarykovo 489, Příbor 742 58 Tel: 556 723 778, 739 080 862
pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ TANCE a společenského chování
Zahájení: pátek 18. 9. 2009 v 16:30 hod.
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská
Kursovné 1.250,- Kč, celkem 42. hod. vždy v pátek
V ceně: 10 lekcí po 3. hod. 30 hod. – vyučovacích
Vstupné: 50,- Kč - 1 lekce 4 hod. – Půlkolona 23. 10.
			

- 1 lekce 2 hod. – opakovací 28. 11.

Vstupné: 100,- Kč - 1 lekce 6 hod. – Kolona 28.11.
v Katolickém domě
Vstupné: 100,- Kč: Gastrolekce - stolování s rautem, společenská výchova
Naše zvláštnosti: 1. Absolventi mohou pokračovat v našem TK Lenka
(vystupování na plesech, přehlídkách, kulturních akcích, zaměření
hlavně na latinsko - americké tance, soutěžní tanec párů i skupin).

V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.

KDU-SL a HOSTINEC HÁJOV
poádají v sobotu 15.srpna 2009

PROGRAM POUTI :
15:00 hod.
MŠE SVATÁ K 10.VÝROÍ
VYSVCENÍ HÁJOVSKÉ KAPLE
Od 16 do 19 hod.
KONCERT DECHOVÉ HUDBY
Od 19 hod. na výletišti pod kulturním domem

střípky Městské policie
16.06.2009
Dne 16.06.2009 v 07:30 hod. bylo přijato oznámení, že na ubytovně na ul. Jičínské došlo k potyčce mezi
nájemníky. Na místě hlídka zjistila, že k potyčce došlo mezi 42letým mužem a 49letou ženou, kdy se muž
snažil dostat do bytu ženy. Ta ho však odmítla vpustit
a muž se proto za pomoci fyzické síly pokusil dveře
bytu otevřít. Mezi oběma tak došlo k přetlačování, které skončilo přivřením ženiny ruky do dveří.
Následkem toho došlo k poranění jejího předloktí
ruky, které si vyžádalo lékařské ošetření. Muž se tak
dopustil protiprávního jednání, které bude kvalifikováno a řešeno na základě lékařského zprávy dle závažnosti zranění.
09.06.2009
Dne 09.06.2009 hlídka v 16:05 hod. při pochůzkové činnosti kolem prodejny Penny Market spatřila jim
známého 48letého muže, který seděl podnapilý v blízkosti nákupních vozíků a popíjel pivo. Strážníci muže
proto upozornili, že porušuje vyhlášku města č. 3/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství a vyzvala ho, aby zanechal protiprávního
jednání a opustil prostor před prodejnou. Muž však
na výzvu hlídky nereagoval, pokračoval v pití a poté
i slovně napadal strážníky. Jelikož v silně podnapilém stavu budil veřejné pohoršení a také ohrožoval
na zdraví i sebe, bylo rozhodnuto o jeho převozu na
protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku.
Orientační dechovou zkouškou bylo muži naměřeno
2,41 promile alkoholu v dechu. Ze svého protiprávního jednání se bude následně zodpovídat před komisí k
projednávání přestupků při MÚ Příbor.
09.06.2009
Dne 09.06.2009 bylo přijato oznámení od občana
města, že na ulici Místecké před parkovištěm prodejny potravin Koruna stojí přes celý levý jízdní pruh
osobní vozidlo, ve kterém se řidič vozidla nenacházel.
Hlídka na místě zjistila, že vozidlo patří 43leté ženě,
která vozidlo zaparkovala na parkovišti, přičemž zapomněla zatáhnout ruční brzdu a odešla nakupovat.
Vozidlo poté samovolně vyjelo z parkoviště až na hlavní komunikaci, kde zůstalo v půli vozovky stát a tvořilo překážku v silničním provozu. Řidička vozidla se
svým jednáním dopustila přestupku proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, za který byla následně
vyřešena v blokovém řízení.
03.06.2009

* k tanci a poslechu hraje HELIANTHUS
* bohaté oberstvení - kotlíkový guláš
* vstupné dobrovolné
*** Na Vaši hojnou úast se tší poadatelé ***

Dne 03.06.2009 v 06:45 hod. bylo přijato oznámení, že na křižovatce ulic Jičínská a ČSA došlo k dopravní nehodě, kdy řidič srazil cyklistu a z místa dopravní nehody ujel. Hlídka okamžitě dorazila na místo
dopravní nehody, kde pomohla zraněnému cyklistovi
poskytnout první pomoc. Svědci dopravní nehody
již předtím na místo přivolali rychlou zdravotnickou
službu, která po chvíli přijela na místo a zraněného
muže převezla k vyšetření do nemocnice v Novém
Jičíně. Strážníci mezitím zjistili totožnost svědků nehody a také informace o vozidle, které způsobilo dopravní nehodu a z místa ujelo. Ihned byla na místo
přivolána také Policie ČR, které byly na místě předány
zjištěné skutečnosti a informace potřebné k odhalení
řidiče podezřelého ze spáchání trestného činu.
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Další luxusní archeologický nález od Prchalova

Z kalendáře starosty města
Červen/červenec 2009, ing. Milan Strakoš
Celý minulý měsíc byl ve znamení deště, bouřek
a povodní. Ve všech sdělovacích prostředcích jsme
mohli vidět a číst, jaké škody voda způsobila, a to nejen na majetku, bohužel i na životech občanů. Příboru
se povodně vyhnuly, i když voda v Lubině dosáhla
hrozivé hodnoty. Většina z nás si jistě připomněla rok
1997, kdy povodně v Příboře zanechaly spoustu škody. Od té doby ale došlo k úpravám břehu Lubiny, byly
postaveny betonové hrázky a břehy Lubiny zpevněny.
Nelze ale udělat taková opatření, která by znamenala
naprosté bezpečí občanů.
Na Novojičínsku způsobily povodně nevyčíslitelné škody, které se neobešly ani bez ztrát toho nejvzácnějšího, lidských životů. Mezi nejvíce postižené
obce patří Životice u Nového Jičína, Hladké Životice,
Kunín, Šenov u Nového Jičína, Jeseník nad Odrou
a mnoho dalších. Právě Jeseníku nad Odrou a jeho
občanům zaslalo naše město částku ve výši 100 tis.
Kč. Dary z finančních sbírek byly zaslány i z Hájova
a Prchalova.
Ve dnech 27.-28.6.2009 se v Příboře konal tradiční festival dechových hudeb. V sobotu patřil skupinám
mažoretek, které se představily na náměstí a později
v městském parku, v neděli potom souborům dechových orchestrů. Přes nepřízeň počasí si však v obou
dnech našel své návštěvníky. Organizaci festivalu zajišťovalo město Příbor společně se členy Společnosti
přátek dechového orchestru mladých.
Festival dechových hudeb uspořádalo i naše
partnerské město Rehlingen (Německo) ve dnech 10.13.7.2009. Na festivalu vystoupil swingový orchestr
pod vedením Zdeňka Pukovce, a tak jako vždy patřil mezi nejlepší. Závěrečného vystoupení orchestru
v pondělí 13.7.2009 ve večerních hodinách byla přítomna asi tisícovka návštěvníků, což je překvapující
především proto, že Rehlingen má asi tři tisíce občanů. Společně se swingovým orchestrem jsem se festivalu zúčastnil i já a dvě členky rady města, paní Ivana
Žárská a paní ing. Jana Svobodová.
Den před odjezdem do Německa byla v Muzeu
Novojičínska otevřena výstava „Slavné vily
Moravskoslezského kraje“. Zajímavou expozici na vernisáži shlédlo, bohužel, jen několik přítomných občanů. Výstava ale bude v muzeu otevřena až do poloviny
měsíce září.
Počátkem prázdnin, 7.7.2009, se uskutečnilo zasedání zastupitelstva města, na kterém byla projednána a schválena třetí změna rozpočtu na letošní rok.
Vzhledem k celostátnímu neplnění daní byl i městský
rozpočet zkrácen o 7,2 mil. Kč. Tyto prostředky byly
pokráceny z rezervy rozpočtu, a tak v letošním roce
nebudou mít vliv na dříve naplánované akce. Sníženy
ale byly provozovní prostředky, a to jak na městském
úřadě, tak i v některých školských příspěvkových organizacích.
Ještě před koncem školního roku byly zahájeny
stavební práce související s generální opravou kuchyně na škole Npor. Loma a na Mateřské škole na
Švermově ulici. Obě stavební akce budou dokončeny
před začátkem nového školního roku. V těchto dnech
byla dokončena oprava chodníku na Štramberské
ulici a zahájena výstavba chodníku na Místecké uli-

Při XXVIII. setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu
a Slezsko, konaného v květnu r. 2009 ve
Štramberku, byl neprofesionálním archeologem
Tomášem Truchlým z Kopřivnice prezentován další zajímavý nález ze známé archeologické lokality
pod Prchalovem (trať Skotnické pohraniční pole).
Tentokrát se nejednalo o bronzový prsten, který našel tento neprofesionální archeolog v dubnu
v roce 2004 (Diviš, J.: Luxusní archeologický nález
z Prchalova, Měsíčník města Příbora, únor 2005,
str. 10), nýbrž o část laténského bronzového náramku pokrytého ušlechtilou zelenkavou patinou
(viz. fotografie náramku). Místo nálezu keltského
šperku nebylo doprovázeno keramikou stejné kultury, je vyznačeno na mapce ( elipsa ), asi 80 m severovýchodně od mostu přes silnici a nachází se jihovýchodně od centra naleziště Příbor – Prchalov.
Dobou laténskou začíná ve střední Evropě
raná doba dějinná (protohistorická). Keltové, obyvatelstvo indoevropského původu, jsou nejstarším
historicky doloženým etnikem severně od Alp.
Keltové nebyli jenom obávanými bojovníky, ale
měli nemalé řemeslnické a technické schopnosti

i velké umělecké nadání. Zakládali oppida, což
byla opevněná rozsáhlá sídliště na ploše několika
desítek hektarů, s několika sty až tisící obyvateli. Oppida byla především výrobními středisky,
středisky bohatství a moci politické i vojenské.
Archeologické nálezy vypovídají o činnosti kovářů,
slévačů bronzu, výrobců šperků z drahých kovů,
bronzu, o dovednosti hrnčířů, jejichž běžnou výbavou se stal otáčivý hrnčířský kruh. Keltové razili
zlaté a stříbrné mince. Laténské (keltské) osídlení
se v okrese Nový Jičín projevuje poměrně pozdě,
až někdy okolo poloviny 2. stol. př. n. l. a přetrvává
zde až do století následujícího. Nejlépe prozkoumaným sídlištěm je prozatím ,,Šutyrova studánka“
u Kopřivnice, můžeme je datovat do 2. pol. 2. stol.
př. n. l. až do 1. stol. př. n. l. Ještě četnější a hlavně rozmanitější nálezy pocházejí z Kotouče, jsou
dokladem osady, počínající však o něco později,
v 1. pol. 1. stol.
Další stopy laténského osídlení pocházejí přímo z Kopřivnice, jde o zlomky keramiky získané
v samotném městě, mezi rameny Kopřivničky.
V blízkém okolí Příbora byly zatím zaznamenány z této doby jen ojedinělé nálezy z lokality
Bažantnice.
(viz. zlomek hrdla nádoby a zoomorfní bronzové plastiky).
Keramický zlomek hrdla nádoby
Zoomorfní bronzové plastiky
Jan Diviš – Tomáš Truchlý
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Vážení občané !

Zápisem do katastru nemovitosti ze dne
23. 6. 2009 bylo ukončeno téměř 2,5leté snažení nás rybářů z MO ČRS Příbor o vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům pod
Boroveckými rybníky, které byly v majetku
města Příbora. Historie těchto rybníků začala v roce 1962 výstavbou rybníků a staveb.
Od té doby byly tyto rybníky a stavby neustále rozvíjeny a sloužily rybářům i ostatní
veřejnosti. Nabízí se otázka, co bude dál s těmito rybníky a pozemky. Na tuto otázku se
vám budeme snažit odpovědět.
V první řadě je nutné konstatovat, že
Český rybářský svaz (ČRS) je dobrovolným
občanským sdružením, které se řídí svými
Stanovami a Jednacím řádem. Z toho jasně vyplývá, že tento majetek budou opět
spravovat občané a bude sloužit opět občanům. Tímto stručným oslovením vás všech,
chceme podat informace jak bude areál
„Boroveckých rybníků“ využíván. Chceme,
aby areál měl široké využití pro veškeré činnosti související s rybářstvím, rekreačními
a naučnými aktivitami.
Nejprve k tomu co je nutné v prvé řadě
k rozvoji rybochovu. Rybníky potřebují nutné opravy a údržby veškerých technických
staveb. (Nápustná a výpustná zařízení,hráze.) S tím souvisí i úprava zeleně. Pravidelná
sečení, zrušení nevhodných porostů a znovu osázení, přispěje k vytvoření přírodního
prostředí klidu. Dále bude pokračovat chov
kapra, candáta, lína a ostroretky v rybnících
pro potřeby všech revírů Českého rybářského svazu. Tento chov je nutností pro získání
finančních prostředků na činnost místní organizace a její další rozvoj. V současné době

je velmi špatný stav hospodářské budovy
v areálu. Naším záměrem je postavit budovu
novou na místě původní, která však bude mít
všestranné využití. Tento objekt bude sloužit
nejen potřebám MO ČRS, ale chceme, aby
jeho prostory byly využívány pro potřeby
všech občanů. Byla by administrativním i
naučným centrem pro všechna možná využití. Zvláštní důraz budeme klást pro využití
a uspokojení potřeb činnosti mládeže.
Důležitou součástí kupní smlouvy je
provozování „Naučné stezky“v areálu, ve
spolupráci s městem Příbor. Máme jasnou
představu, jak bude tato stezka provozována a využita. Ve spolupráci s městem Příbor,
ochranou životního prostředí a myslivci,
musíme vytvořit provozní řád. Stezka musí
být vybavena odpočinkovými místy.
Samostatnou kapitolou je financování
celé této činnosti. Věříme tomu, že nejen
vlastními prostředky, ale i s pomocí dotací
a půjček naplníme naše plány s „Boroveckým
rybářským areálem“.
Skutečnosti zde uvedené, jsou odpovědí
těm zastupitelům města, kteří vytvářeli nepříznivou atmosféru při jednáních, kde ve
svých vyjádřeních znevažovali poctivou práci rybářů a možná i počítali s jiným využitím.
Děkujeme těm zastupitelům města a ostatním občanům, kteří nám pomáhali naplnit
naše velké přání.
Těšíme se na návštěvu a dobrou spolupráci se všemi přáteli přírody a rybářství.
Petrův zdar !
Schváleno výborem MO ČRS Příbor.
Milan Konvička
Dne: 8. 7. 2009

Zábava, která pomohla...

Předseda MO ČRS

Už asi pátým rokem kulturní komise Hájov pořádá na svátek Cyrila a Metoděje,
5. července, „Letní večer“. Někdy se tato akce musela zrušit kvůli nepříznivého počasí. Letos opět
nastalo dlouhé deštivé období, které způsobilo v mnoha obcích tolik zkázy a smutku.
Letošní „Letní večer“ na Hájově se konal s velkým přáním (nejen pořadatelů), ať alespoň tento večer neprší a aby se dobrovolným vstupným z této akce přispělo na pomoc některé z obcí postižené záplavami. Počasí vydrželo a na hájovském výletišti voněl guláš a grilované klobásy, hudba, tanec a dobrá
nálada vládly až do pozdních nočních hodin. A dá se říct, že tento „Letní večer“ byl jiný, než předchozí
- měl atmosféru lidské solidarity vůči těm, kteří se ještě dlouho budou vyrovnávat s těžkým obdobím
svých zničených domovů.
Celková částka 20.000,- Kč byla věnována obci Jeseník nad Odrou. Jménem kulturní komise Hájov
děkuji jak občanům Hájova, tak i hostům z okolních obcí, kteří přišli na „Letní večer„ a na tuto sbírku
přispěli¨.
Ivana Kmeťková

ci. Novou krytinu dostává po více jak šedesáti letech
střecha radnice.
Město získalo další dotační prostředky, tentokrát 200 tis. Kč na postupné dokončení památníku
na Frenštátské ulici, do pokladny města byly zaslány prostředky z fondů Evropské unie ve výši 8 mil.
Kč na opravu MŠ Frenštátská, která byla dokončena
o prázdninách loňského roku.
Evropská unie poskytuje finanční prostředky až
po dokončení akce a splnění všech stanovených ukazatelů. V závěru prázdnin budou zahájeny stavební
úpravy městské knihovny v piaristickém gymnáziu,
rovněž z prostředků Evropské unie.
Ve středu 24.6.2009 jsme se sešli u pomníku na
Jičínské ulici, abychom si připomněli významný den
– Den památky obětí komunistického režimu. Setkání
byl přítomen poslanec Pavel Hrnčíř a senátor Milan
Bureš.
V sobotu 27. června se ve sportovní hale TJ
Příbor uskutečnily závody olympijských nadějí států
Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko)
ve vzpírání. Závodů se zúčastnilo asi sedmdesát sportujících vzpěračů a vzpěraček, všichni zúčastněni byli
s organizací mistrovství nadšeni. Poděkování patří
všem příborským organizátorům.
Je před námi druhý prázdninový měsíc. Vám,
kteří s dovolenou čekáte na srpen, přeji hodně slunečných dnů a dobré pohody.

24.6.2009 setkání s občany u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu
24.6.2009 jednání se zástupci Družstva Katolický
spolkový dům o prodejní ceně objektu kulturního domu
27.6.2009 přivítání sportovců Visegrádské čtyřky ve sportovní hale TJ Příbor u příležitosti přeborů olympijských nadějí ve vzpírání.
Zahájení byl přítomen předseda svazu vzpírání ČR p. Petr Krol.
27.6.2009 zahájení a přivítání účastníků festivalu
dechových hudeb v Příboře
29.6.2009 účast na zasedání finančního výboru při
projednávání třetí změny rozpočtu letošního
roku
1.7.2009 účast na jednání osadního výboru
v Prchalově
3.7.2009 společná schůzka se zástupci Správy majetku města Příbor, spol. Mattes a spol. Corsat
ve věci realizace rozvodu televizní a internetové sítě ve městě
8.7.2009 zahájení vernisáže „Slavné
Moravskoslezského kraje“ v muzeu

10.7.-14.7.2009 návštěva partnerského města
Rehlingen (Německo) u příležitosti dechového festivalu k 90. výročí založení dechového
orchestru Almenrausch

Klub Českých turistů Příbor pořádá tyto akce
v sobotu 22. srpna 2009

v sobotu 29. srpna 2009

autobusový zájezd na Slovensko

cyklistický výlet - Košatka - Soutok řeky Lubiny s Odrou

Vrátná dolina

Sraz účastníků turistické akce v 8:00 h Sokolovna Příbor.

Rozsutec, Strečno

Trasa: Příbor, Petřvald, Petřvaldík, Příbor, Délka trasy: 40 km

Informace: ing. Emil Suchánek

Vybavení kol a účastníků musí odpovídat platným předpisům.

Tel: 606 711 135

Vedoucí akce: Ing. Emil Suchánek
Tel.: 606 711 135, 556 722 198
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Festival dechových hudeb Příbor 2009
Ve dnech 27. a 28. června hostil Příbor již tradiční festival dechových hudeb, který se tentokrát
neodehrál tak zcela podle zaběhnutého scénáře.
Sobotní festivalový den totiž patřil pouze a jenom
mažoretkám a až neděli pak obstarala přehlídka
dechových orchestrů.
Před sobotní 10. hodinou se již soubory mažoretek z Havířova, Zábřehu, Ostravy, Kopřivnice,
Dolního Benešova a samozřejmě Příbora chystaly
k dopolednímu programu na náměstí, kde všechny zúčastněné na úvod přivítal starosta města
Milan Strakoš s přáním vydařených vystoupení
i spokojených diváků. Při jejich pochodu náměstím a následných jednotlivých vystoupeních doprovázel soubory mažoretek příborský Dechový
orchestr mladých řízený Ivo Lacným a slovem vše

vtipně uváděl Pavel Handl.

Rožnova pod Radhoštěm, Zábřehu a Příbora.

Odpolední program se poté přesunul do
městského parku, kde jednotlivé soubory představily, již na reprodukovanou hudbu dle svého
výběru, svá pódiová vystoupení a všichni, kteří
v parku byli, jistě potvrdí, že se bylo na co dívat.
V neposlední řadě je třeba dodat, že počasí sobotnímu programu více než přálo, což už se o neděli
bohužel říct nedalo.

Odpolední program se pak stejně jako předešlý den i přes nepřízeň počasí uskutečnil v městském parku a myslím, že je záhodno poděkovat
všem, nejen účinkujícím, ale také divákům, kteří
i přes opravdu dosti nevlídné počasí přišli a bavili se kvalitní hudbou. Závěrečným koncertem
příborského Dechového orchestru mladých, tak
trochu symbolicky již při svitu sluníčka skončil
další ročník festivalu dechových hudeb v Příboře,
jehož definitivní tečku obstarali svým poděkováním všem zúčastněným pan Ivo Lacný a Ludvík
Demel.

Nedělní pošmourné a deštivé ráno pak donutilo orchestry vystoupit ve skrytu podloubí a jedinými účastníky, kteří tak odolávali nepříjemnému
dešti, byli diváci a příborské a zábřežské mažoretky. Na hudební kvalitě však počasí nic neubralo,
a tak mohli všichni přítomní vychutnávat vystoupení dechových orchestrů z Hranic, Štramberku,

Miroslav Růžička

Zastávka v rodném domě Sigmunda Freuda

Rok s rokem se sešel a turistická sezona je
opět v plném proudu. Již v minulých článcích
jsem se zmiňovala o přijíždějících turistech nejen
od nás, ale téměř z celého světa.
V letošních měsících tomu není jinak. Opět
bych se s vámi všemi chtěla podělit o pár zajímavých střípků z návštěv našeho města Příbora
a také rodného domu Sigmunda Freuda.

odbor KCR

a v jeho programu byly dva pořady věnovány také
Sigmundu Freudovi.

jemné letní hry Lašské brány Beskyd „Kdo hledá,

Ani nepříznivé červnové počasí neodradilo
k návštěvě našeho města velké turistické zájezdy
ze Vsetína, Dvora Králové a Příbrami.

Lacha a tím pádem navštívit i nás rodný dům

A co dodat závěrem?? Rodný dům Sigmunda
Freuda je opět i v letošním roce zapojen do ta-

Například v měsíci květnu se „dveře netrhly“.
Možná to bylo umocněno i tím, že se Sigmund
Freud v květnu narodil (6.5.1856). Taktéž v tomto
období jsme měli možnost zhlédnout poutavou
reportáž od redaktorky Zuzany Jiroušové v publicistickém pořadu Víkend, který pravidelně vysílá
televize Nova. Tentokrát s podtitulem „Služba
vlasti“, kde nám odborníci z České psychoanalytické společnosti přiblížili Freudovo dílo.
6. května přijela skupina studentů ze Střední
školy odborné a speciální v Klimkovicích.
Tato škola se zařadila mezi pravidelné návštěvy
u nás v Příboře. Ze studentů i jejich paní profesorky vyzařovalo tak obrovské nadšení a zájem
o expozici, že jsem se nestačila divit.
V rodném domě proběhla i beseda s pražským psychoanalytikem Václavem Buriánkem,
autorem knihy „Fakta a dojmy“. Osobní setkání
s tímto příjemným pánem potěšilo všechny zúčastněné. Besedu uspořádala paní Mgr. Marie
Šupová.
Zajímavou návštěvu tvořila rovněž skupina
čtyřiceti eurodelegátů, která po prohlídce rodného domu strávila v našem městě několik dalších
hodin. Rovněž jsem měla příležitost mezi celou
řadou dalších návštěvníků přivítat zájezd TJ Sokol
Měchenice u Prahy se svými japonskými družebními hosty.
V červnu navštívil rodný dům pan Mgr. Petr
Rotrekl z Opavy, autor festivalu Další břehy, který měl letos téma „Snílci, společnost s ručením
omezeným“. Na tento festival bylo zapůjčeno
50 prací z Mezinárodní soutěže „Můj sen“, kterou
pořádá příborská Společnost Sigmunda Freuda
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najde“. Neváhejte se opět vydat po stopách Lojzy
Sigmunda Freuda.
Jste srdečně zváni a vítáni!
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Přehled akcí v Příboře na měsíc srpen 2009
Sobota 1. srpna

Sobota 22. srpna

HIP - HOP PÁRTY
D5 production, Restaurace za vodou

Středa 5. srpna až sobota 8 srpna od 22:hod.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
středa 5. srpna - Kdopak by se vlka bál
čtvrtek 6. srpna - Kozí příběh
pátek 7. srpna - Tobruk
sobota 8. srpna - Bathory

„VÝSTAVKA HASIČSKÉ TECHNIKY JSDH PŘÍBOR,
TECHNIKY POLICIE ČR, MĚSTSKÉ POLICIE,
RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY A DALŠÍ TECHNIKY“
Areál hasičské zbrojnice, SDH Příbor

Sobota 29. srpna od 19:00 hod.

BENÁTSKÁ NOC

Sobota 8. srpna od 17:00 hod.

LETNÍ ZÁBAVA

SDH Prchalov

Areál hasičské zbrojnice, SDH Příbor

Sobota 29. srpna 2009 od 8:00 hod.

CYKLISTICKÝ VÝLET KOŠATKA
„SOUTOK ŘEKY LUBINY S ODROU“

Sobota 15. srpna od 15:00 hod.

HÁJOVSKÁ POUŤ

Hájovská kaple						

Info: tel: 606 711 13, KČT Příbor

Sobota 29. srpna od 15:00 hod.

Nám. S. Freuda, město Příbor

Místní hřiště na Prchalově				

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA SLOVENSKO
„VRÁTNÁ DOLINA, ROZSUTEC, STREČNO“

KDU – ČSL a hostinec Hájov

Sobota 15. srpna od 19:00 hod.

Sraz účastníků před sokolovnou Příbor. KČT Příbor

Probíhající výstava do úterý 18. srpna

LETNÍ VEČER

TAJEMSTVÍ Z DEPOZITÁŘE PŘÍBORSKÉHO MUZEA

Výletiště pod Kulturním domem Hájov KDU – ČSL a hostinec Hájov

Sobota 22. srpna od 13:00 hod.

Nový sál muzea. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Probíhající výstava do neděle 13. září

LETNÍ ODPOLEDNE

SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Zahradní restaurace MEXICO Městský koordinační výbor KSČM v Příboře

Refektář muzea. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příbor

Sobota 22. srpna od 13:00 hod.

VČELAŘSKÉ ODPOLEDNE
Klubovna u nádraží, Svaz včelařů Příbor

Připravujeme: Neděle 13. září - TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ

INSTALACE ZDARMA

za 75,-Kč až 1000kbps
za 200,-Kč až 2500kbps
za 300,-Kč až 3500kbps
www.libresnet.cz
Tel: 737 516 372
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Allianz pojišťovna, a.s.
si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené
pojišťovací kanceláře ve Vašem městě Příbor.
reprezentant

Veronika Smočková
Náměstí Sigmunda Freuda 20
Nabízíme Vám kompletní sortiment pojištění pro občany:
- Životní pojištění (Allianz kapitálové pojištění, Allianz investiční pojištění,
Allianz dětské pojištění, Allianz rizikové pojištění, úrazové pojištění)

- Penzijní připojištění
- Komplexní autopojištění
- Pojištění majetku občanů
(nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti)

Cestovní pojištění
Kontakty: tel: 595 534 558, mobil: 775 755 559
-

email: veronika.smockova@iallianz.cz, zanova@email.cz
Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás navštívíme
a připravíme nezávaznou nabídku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Allianz – stojíme při Vás.

Provozní doba kanceláře
Pondělí 9:00 - 17:00 hodin
Úterý
9:00 - 14:00 hodin
Středa 12:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 10:00 - 16:00 hodin
Pátek
10:00 - 13:00 hodin
Schůzku lze, po domluvě, sjednat
i mimo otevírací dobu a kancelář !!!
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zaměřený na

BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY
BRAMBORÁKY ALLA PIZZA
Rozvoz po Příboře zdarma.

Ø

32cm

Obal v ceně. Minimální objednávka 100,- Kč.
Rozvoz menu !!! po Příboře zdarma od 1 porce.

ROZVOZ ZDARMA DO 7 km

Hájov, Kateřinice, Kopřivnice - Lubina,
Kopřivnice, Mošnov, Prchalov, Příbor, Rychaltice,
Skotnice, Závišice
ZA PŘÍPLATEK 10,- Kč

Fryčovice, Hukvaldy, Libhošť, Mniší, Sedlnice,
Štramberk, Trnávka
ZA PŘÍPLATEK 30,- Kč

Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Petřvald,
Stará Ves n.O., Staříč, Studénka

Hotel & Irish pub U Freuda
Nádražní 416, Příbor
Tel: 774 711 077
www.rozvoz-pribor.wz.cz
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Festival dechových hudeb Rehlingen
Ve dnech 10. - 14. 7. 2009 odjel na pozvání
Dechového orchestru Almenrausch z německého Rehlingenu na Festival dechových hudeb
Swingový orchestr pod vedením Zdeňka Pukovce
a delegace města vedená starostou. Festival dechových hudeb byl uspořádán k 90. výročí založení dechového orchestru z družebního města. Mimo příborskou swingovou skupinu se
představily orchestry z USA, Holandska, Francie
a dalších měst Německa. FDH vyvrcholil „monstrkoncertem“ na místním stadionu,
kde hrálo společně asi tisíc hudebníků. Po celé čtyři dny byl festival bohatě navštíven.
Příborský swingový orchestr patřil k těm nejlepším.
Ing. Milan Strakoš, starosta města

Foto: Rudolf Jarnot
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