
Měsíčník Města příbor a 1

w

Měsíčník
města Příbora

březen 2010

V únoru 2008 po 51 letech byla u nás v Příboře znovuob-
novena tradice masopustu.  Je úžasné, že se tato tradice 
obnovila a pokračuje rok od roku ve větší míře.
I letos 16. února jsme měli možnost se veselit společně  
s rejem masek a maškar.
V odpoledních hodinách se začalo naše náměstí nejdříve 
plnit dětskými maskami, posléze dospělými. 
Ústřední postavou masopustního veselení byla opět maska 
medvěda. K vidění však byly i různé pohádkové postavičky, 
např. masky různých kouzelníků, večerníčků, pirátů, čaro-
dějnic, lesní víly, Bílá paní, gejscha a dokonce i čtvero roční 

období -  Jaro, Léto, Podzim a Zima. Opravdu, bylo na co 
se dívat!!
Za doprovodu dechové hudby a příborských občanů se 
masopustní rej vydal průvodem z náměstí přes lávku do 
Vésky, prošel Benátky a nabral směr Mexiko. Tam bujaré 
veselení za všeobecného žalu skončilo slavnostním obřa-
dem, tzv. „Pochováním basy“.
Myslím, že tohle byl opět masopust, tak jak má být. Plný 
smíchu, legrace, pohody a hezkých zážitků pro všechny zú-
častněné, v maskách i bez nich.

Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Masopustní veselí
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Informace pro občany
V únoru bylo na Městském úřadě v Příboře nainstalováno zařízení, se 

kterým se již určitě každý z nás setkal při telefonování do mnoha úřadů či 
podniků. Jedná se o zařízení zvané automatická spojovatelka. Po vytočení 
čísla ústředny se nabídne volajícímu pomocí menu přepojení na požadova-
né číslo. Volající poté stiskem tlačítka na telefonním přístroji volí požado-
vanou položku. 

V rámci jednotlivých odborů MÚ vykonávají pracovníci mnoho růz-
ných agend. Z důvodu zapamatování však nabízejí toto zařízení čtyři čí-
selné volby, které lze naprogramovat. Proto byly ze všech agend vykoná-
vaných na MÚ zvoleny čtyři odbory, které jsou nejvíce občany požado-
vány. Jde hlavně o odbor finanční (agenda poplatků za psy, TKO), odbor 
organizační a vnitřních věcí (matrika), odbor majetku (agenda bytů, nájmů  
a prodeje pozemků) a městské informační centrum.  

Protože je však možno volat konkrétního pracovníka i přímo, tj. nikoli 
přes spojovatelku, předkládáme pro zjednodušení komunikace mezi obča-
ny a městským úřadem telefonní seznam MÚ Příbor s kontakty na všechny 
jeho pracovníky.   

V případě písemného dotazu je možno využít e-mailu. Seznam e-mai-
lových adres pracovníků je na webu města.

telefonní seznam  - Městský úřad příbor

Ústředna: 556 455 455

Fax. 556 722 093

vedení města 556 455 XXX
STAROSTA Ing. Milan Strakoš  400
MÍSTOSTAROSTA Ing Bohuslav Majer 401
TAJEMNÍK Ing. Arnošt Vaněk  402
MĚSTSKÁ POLICIE   556 725 111, 404, 405
OdděLení KOntROLní a PRÁvní 
  Eva Srněnská 417
  JUDr. Radomír Velička 415
OdBOR ORGanIZaČní a vnItŘníCH věCí 

vedoucí odboru Ing. Bc. Zuzana Turková 410
sekretariát Alice Buczková 411
matrika Zdenka Pustějovská 412
OP, cest. pasy, evid.obyv. Petra Herrmannová 414
informatik Ing. Jaromír Kavan 441
mzdová účetní Marie Šrámková 416
OdBOR maJetKU, ŠKOLství, BYtOvÉHO a místníHO HOsPOdÁŘství 

vedoucí odboru Věra Těšlíková 420
  Daniela Sehnalová 421
  Alena Gachová 422
  Naděžda Střelková 423
OdBOR FInanČní    

vedoucí odboru Ing. Kamila Nenutilová 430
  Dagmar Šatková 431
  Jana Kopková 432
                       Drahomíra Černá 433
  Bc. Eva Mináriková 434
OdBOR KULtURY a CestOvníHO RUCHU 

vedoucí odboru Ing. Lenka Filipová 440
  Miroslav Růžička, DiS 443
MIC Pavla Veselková 442
MIC Nikola Horňáková 444 i fax
Rodný dům S. Freuda Stanislava Slováková 556 722 200
OdBOR ÚZemníHO PLÁnU, ROZvOJe a mPR 

 vedoucí odboru Ing. Jaroslav Šimíček 450
  Ing. Ivo Kunčar 451
  Ing. Jitka Pechová 452
  Michaela Kusiaková 453
  Radka Ondrušáková 454
OdděLení PŘíPRavY PROJeKtŮ 
  Ing. Jiří Hajda 456
  Ing. Jaroslav Venzara 457
BUdOva smmP – ul. Fredova čp. 118:   staveBní ÚŘad 

vedoucí odboru Ing. Pavel Hanzelka 460
  Pavel Hykel 461
  Lenka Habdasová 462
  Ing. Mária Kubáňová 463
  Petra Kuchařová 467
OdBOR ŽIvOtníHO PROstŘedí a LesníHO HOsPOdÁŘství 

vedoucí odboru Ing. Libuše Volná 464
  Ing. Andrea Nováková, Bc. 465
lesní hospodář Petr Fiala 466
OdBOR sOCIÁLníCH věCí  
                 vedoucí odboru Bc. Lenka Filipcová 470
  Štefan Foriška 472
  Bc. Ludmila Řezníčková 473
  Irena Rozehnalová 474

Informace o zahájení prací na  
novém Územním plánu města 

příbora
Informujeme tímto veřejnost, že Zastupitelstvo města Příbora, kona-

né dne 28.01.2010 rozhodlo v souladu s § 44, odst a) zákona č.183/2006 

Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, o pořízení nového 

Územního plánu města Příbora.

Odbor územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace, 

jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, tímto vyzývá veřejnost 

k podání návrhů na funkční využití pozemků na území města Příbora (ka-

tastrální území Příbor, Klokočov u Příbora, Hájov a Prchalov) pro účely 

zpracování návrhu zadání nového územního plánu.

Návrhy lze podávat v termínu do 12. března 2010 na adresu Městský 

úřad Příbor, odbor ÚP, rozvoje a MPR, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 

58 Příbor v písemné i elektronické formě.

K návrhu lze využít formulář, který je k dispozici na webové stránce 

města (městský úřad → odbory → odbor ÚP, rozvoje a MPR → formuláře 

a tiskopisy), nebo přímo na odboru ÚP, rozvoje a MPR, kde mohou obča-

né získat k celému průběhu pořizování nového územního plánu podrob-

nější informace.

Ing. Jaroslav Šimíček

válečné hroby
Dovoluji si vám oznámit, že v těchto dnech byly pro veřejnost zpří-

stupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální 
evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu se zá-
konem č. 122/2004 sb., o válečných  hrobech.

Informace jsou dostupné z  internetových stránek „Válečné hroby“ 
na adrese: http://valecnehroby.army.cz a http://www.valecnehro-
by.army.cz/. Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky 
„Válečné hroby“ vstoupit  prostřednictvím odkazu „Evidence VH“ umístě-
ném na levém panelu obrazovky.  V evidenci lze vyhledávat údaje o váleč-
ných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných 
hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí).

Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve 
válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - 
Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech 
(záložka - Hledání podle údajů o VH).

K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy 
slouží odkaz „Mapa lokalit VH“. Pro zobrazení jednotlivých válečných 
hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení 
(větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě 
zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného 
hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace.

# Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapo-
vém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumen-
tace a e-mailový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost 
zobrazených údajů.

pplk. Ing. Ivan HRVOL - KVV Ostrava
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Bačovská Blažena
Bravencová Božena
Jedlička Ladislav
Koliba Pavel
Krejčí Drahomíra
Lovecká Alena
Šimečková Ludmila
Vaccová Ludmila
Valášková Vlasta
Wank Stanislav
Čierný Jaroslav
Konečný Miroslav
Kršňák Vladislav
Krutílek Josef
Kublák Alois
Vrsková Vlasta

Veličková Drahomíra
Friedlová Vlasta
Gawlowská Anastázie
Hřeblová Marie
Kopalová Miluše
Kutějová Marie
Machková Marie
Malušová Drahomíra
Pavliska Josef
Pišová Libuše
Prachařová Růžena
Rajnochová Amalie
Sokol Drahomír
Šumberová Františka
Dlouhý Josef
Koloničná Olga

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. března

městská knIhovna příbor
Představujeme některé z knižních  

novinek zakoupených v  únoru
Dlouho očekávaný nový román Dana Browna 

Ztracený symbol nenechává čtenáře v klidu. Robert 
Langdon, kterého čtenáři znají z knih Šifra mistra 
Leonarda a Andělé a démoni, je tentokrát vtažen do 
honby za legendárním zednářským pokladem. Děj se 
odehrává ve Washingtonu.

přísaha na volavku je nový historický román 
britské spisovatelky Jean Plaidy. Poté, co byl z příka-
zu své manželky Izabely a jejího milence Rogera de 
Mortimer král Eduard II. zavražděn v berkleyském 
hradě, stává se novým králem teprve čtrnáctiletý 
Eduard III. Aby královna odvedla pozornost od otco-
vy smrti, povoluje mu svatbu s Philippou z Hainaultu. 
Eduard si nárokuje také francouzský trůn po své mat-
ce a tuto ambici v něm podněcuje Robert z Artois, 
nenávidící francouzského krále, který přijel do Anglie 
s úmyslem vyprovokovat válku mezi oběma králov-
stvími. Eduard se nechce pustit do nebezpečného 
dobrodružství, ale nakonec je Robertem vyprovo-
kován. Ten uloví volavku a na banketu ji upečenou 
předloží králi a přitom jej přirovná, za jeho nechuť  
k útoku na Francii, k tomuto mírnému ptáku.  
A Eduard, aby nebyl považován za zbabělce, přísahá, 
že Francii dobude. 

Kočičí krimi Lilian Jackson Braunové má název 
kočka, která měla 60 vousků. Celé Moose County je 
na nohou kvůli ohromnému dědictví starých zámož-
ných rodin. Pouze Koko ví, co se stalo, nechce však 
nic prozradit. Jim Qwilleran si myslí, že je to tím, že 
Koko má více vousků než obyčejné kočky. Po nějaké 
době navíc záhadně vyhoří seniorské centrum a do-
chází i k  dalším zajímavým událostem: mladá žena 
umírá na včelí bodnutí a Qwilleranova přítelkyně 
Polly odjíždí do Paříže, kde se rozhodne zůstat. Krom 
toho je Qwilleranovo milované obydlí zničeno požá-
rem…

Vidiny popletené tlumočnice je česká detektiv-
ka Inny Rottové. Tchyně majitele soukromé detektivní 
kanceláře Jana Brodská řeší záhadu mrtvého muže, 
kterého ve svém hotelovém pokoji objevila tlumočni-
ce Renata Gruberová, ale než přijela policie, beze sto-
py zmizel. Případ vypadá beznadějně, protože všichni 
kolem prohlašují, že žádná mrtvola v  hotelu nebyla  
a že to jsou jen vidiny unavené a popletené tlumoč-
nice…

Dvojí tvář je nový román královny švédských 
detektivek Helene Turstenové. Po honičce policejní 
hlídky a ukradeného vozu, který srazí bývalého poli-
cistu a usmrtí ho, se na oddělení vražd pod vedením 
komisaře Anderssona rozběhne běžné vyšetřování. 
Při pátrání po odcizeném voze je však nalezeno tělo 
uškrcené mladé dívky, dlouhodobě sexuálně zneuží-
vané. Nikdo nemohl předem tušit, jak velký případ se 
před nimi skrývá. Drogy, obchod s mladými dívkami  
a mafiánské podsvětí… Jde dokonce i o život inspek-
torky Ireny Hussové.

Česká spisovatelka Eva Brabcová napsala román 
Momentálně mladá. Matylda je manželkou, mamin-
kou a dokonce i čerstvou babičkou. Především je však 
ženou, která nenaříká nad tím, jak jí život a zejména 
manžel hází klacky pod nohy. Neříká, že to do toho 
důchodu „holt už nějak doklepe“, ač její šéf vyznává 
kult mládí. Matylda totiž věří, že na splnění snů není 
nikdy pozdě, a nemluví o tom, ale rovnou jedná. 
S  humorem sobě vlastním mění svůj život k  obra-
zu svému. Výsledkem je nejen splněný sen, ale jako 
třešnička na dortu jeden mladý, krásný a perspektivní 
blonďák s uhrančivýma očima…

Novinka úspěšné spisovatelky společenských ro-
mánů Táni Keleové-Vasilkové rozbité štěstí popisuje 
příběh manželů Terky a Andreje. Vážná krize v man-
želství nastane, když Andrej, majitel cestovní kancelá-
ře, zkrátí daně a dostane se do vězení. Terka zůstane 
na výchovu dětí sama a musí se vyrovnat se situacemi, 
o kterých se jí předtím ani nesnilo.

Krejčí Jaromír
Sedláček Josef
Sklenovský Miroslav
Škarbová Emília
Vančurová Marie
Wojcik Rudolf
Kozlíková MarieHent

základní umělecká škola  a  společnost přátel Dechového 
orchestru mladých v příboře si vás dovolují pozvat na

j a r n í   k o n c e r t
 Dechového  orchestru  mlaDÝch  zuŠ příbor,
který se bude konat v sobotu  20.  března  2010    

v 17.00 hodin  ve velkém sále katolického domu v příboře.

Diriguje: Ivo  lacný

sólisté:
renáta schejbalová - xylofon
aneta kožušková - klavír 
martin sklenovský - trubka
libor bačovic - trubka
ondřej Šimíček - klarinet
jiří horkel  - pozoun
milan sklenovský - bicí
zpěv: alena  juřenová
koncert uvádí: mudr. mořic  jurečka

vstupné: dospělí   50,- kč
 děti           20,- kč      

od 22.3. do 31.5.2010 bude knihovna z důvodu 
stěhování do zrekonstruovaných prostor uzavřena!!!
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75. schůze rm dne 2. února 2010 mj. 
projednala:
j Uložila zveřejnit informace o MPR a jejím 

ochranném pásmu dle doporučení ko mise 
pro regeneraci MPR 

j Uložila zpracovat dokumentaci bezbariérové-
ho vstupu do prostranství kolem far ního kos-
tela NPM

j Vzala na vědomí zápisy z jednání komise pro 
městkou památkovou rezervaci ze dne 12.led-
na 2010 a komise pro občanské záležitosti ze 
dne 18. ledna 2010

j Vzala na vědomí „Výroční zprávu o svobod-
ném přístupu k  informacím za rok 2009“, 
předloženou podle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k  informacím, tajemní-
kem MÚ

j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr 
města Příbora prodat nemovitost – po-
zemek parc.č. 3287/9 písm. a) ostatní plocha, 
neplodná půda o výměře 1 m2, k.ú. i obec 
Příbor, za kupní cenu ve výši  100,-- Kč/m2, 
plus náklady spojené s převodem, včetně daně 
z převodu nemovitostí 

j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr 
města Příbora prodat nemovitost – po-
zemku parc.č. 887/16 ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 37 m2, k.ú. Mniší, 
obec Kopřivnice, za kupní cenu ve výši  Kč 
11.349,--, daň z převodu nemovitostí hradí  
prodávající

j Uložila zadat zpracování znaleckého posud-
ku na nemovitosti – pozemky parc.č. 180/2, 
184/3, 184/4, 184/5, 825/45, 825/48, k.ú. 
Klokočov u Příbora, obec Příbor za m2 po-
zemku

j Schválila převést budovu Městského úřadu 
v Příboře č.p. 19 na nám. S. Freuda do sprá-
vy společnosti Správa majetku města Příbor 
s.r.o. od 1.3.2010 v  rozsahu dle předávacího 
protokolu a za odměnu 2 500,- Kč bez DPH 
měsíčně

j Vzala na vědomí informaci odboru ÚP, roz-
voje a MMP k akci  „Revitalizace panelového 
domu č.p.1483-1485 na ul. U Tatry

j Schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční-
ho příspěvku na výdaje spojené s  provozem 
a  poskytováním sociální služby - Denního 
stacionáře pro  seniory v  Příboře dle předlo-
ženého návrhu smlouvy mezi městem Příbor, 
zastoupeném Ing. Bohuslavem Majerem a 
Diakonií ČCE – střediskem v Příboře, zastou-
penou Mgr. Lenkou Vaňkovou

j Schválila neziskové organizaci SALUS o. p. 
s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, z  roz-
počtu města z paragrafu 4329, položka veřej-
ná finanční podpora, finanční dar ve výši Kč 
20 000,- na provoz Domova pro rodiče a děti 
v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež 
„Čtyřlístek“. 

j Doporučila ZM schválit poskytnutí finanční-
ho daru Mateřské škole Hájov s.r.o., Hájov 55, 
Příbor 742 58, ve výši 12.000,00 Kč na náklady 
spojené s dopravou stravy pro děti z Příbora, 

které navštěvují mateřskou školu na Hájově.
j Doporučila ZM schválit smlouvu o spolupráci  

k přípravě, realizaci a využívání výstupů pro-
jektu  „Technologické centrum Kopřivnice“

j Schválila kupní smlouvu na prodej urnových 
schránek na městském hřbitově v  Příboře 
s těmito úpravami: vypustit článek č. VI, člá-
nek VII doplnit o obecné ustanovení „ostatní 
vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ob-
čanským zákoníkem“, článek III. „Předmětem 
této kupní smlouvy je prodej urnové  
schránky ….“

j Schválila Ceník pronájmu funkčních celků „ 
Katolického domu“ v  Příboře pro krátkodo-
bé pronájmy právnickým a fyzickým osobám, 
sdružením a organizacím pro rok 2010 s tím, 
že konečná cena je včetně DPH

j Schválila rozpočtové opatření č. 1 spočívají-
cí v  přesunu finančních prostředků z  polož-
ky rezerva na paragraf 3111 a paragraf 3113 
z  důvodu zajištění oprav a údržby na škol-
ských budovách, které vznikly jako následek 
nepříznivých povětrnostních podmínek:

Rezerva -75,00 tis. Kč
§3111 Údržba na budově MŠ Švermova 40,00 tis. Kč
§3113 Údržba na budově ZŠ Npor. Loma 35,00 tis. Kč

Celkem 0,00 tis. Kč

j Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky 
k  veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„Lávka přes Kopřivničku“   

j Odsouhlasila zadání PD na  stavbu 
„Rekonstrukce ulice Kašnice v Příboře“ dle 
předložené varianty č. 2

j Vzala na vědomí informace o možných nákla-
dech jednotlivých variant sociálního bydlení 
předložených radě města dne 22.12.2009

j Uložila vytipovat z hlediska územního plánu 
vhodné pozemky pro výstavbu nových sociál-
ních bytů 

j Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky 
k  veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce ulice Na Valše“

j Odsouhlasila výzvu k podání nabídky a pro-
kázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na poskytovatele bankov-
ního úvěru ve výši 10 000 000,- Kč.

j Vzala na vědomí přehled využití Katolického 
domu pro pořádání kulturních akcí města  
v roce 2010 a 2011

j Vzala na vědomí informaci o průběhu  prací 
na přípravě a realizaci akce „ Revitalizace pa-
nelového domu  č.p. 1483-1485 na ul. U Tatry 
v Příboře“

j Schválila dodavatelem akce „Těžba 1  400 
m3 dříví v roce 2010 v městských lesích Pří-
bor“ společnost Ostravské městské lesy s.r.o. 
Ostrava – Zábřeh, A. Brože 2/3124

31. zasedání zm dne 28. ledna 2010 mj. 
projednalo:
j Schválilo plán kontrol kontrolního výboru na 

r. 2010, rozdělení a pověření provést kontrolu 
členům KV:

j Dodržování hygienických norem v PO města 

– školy, ŠJ, DDM Luna – porovnání spotřeby 
čistících a hygienických prostředků, vybavení 
a doplňování (uklizené plochy x uživatelé) Z: 
Haštabová, Čapková – termín 16.2.2010

j SMMP – dodržování čerpání finančních pro-
středků z  účtu města v  souladu s  komisio-
nářskou smlouvou za rok 2008. Z: Kocourek, 
Kresta – termín 30.3.2010

j Kontrola a porovnání kalkulace cen obědů 
v  ŠJ Komenského a ŠJ Npor. Loma, Školní.  
Z: Kocourková – termín 13.4.2010

j Systém řízení dokumentace na MěÚ (jednot-
ný systém označování a zařazování dokumen-
tů, vyhledávání). Z: Lámer, Foriška – termín 
30.3.2010

j Kontrola provádění náhradní výsadby za po-
kácenou zeleň. Z: Štůsek, Švekuš – termín 
18.5.2010.

j Vedení stížností a reklamací a jejich vyřízení. 
Z: Kocourek, Kresta – termín 7.9.2010.

j Plán vzdělávání pracovníků MÚ a vynaklá-
dané finanční prostředky na vzdělávání. Z: 
Lámer, Foriška – termín 18.5.2010.

j Obecně – plnění usnesení RM a ZM. Z: 
Svobodová – termín průběžně.

j Vzalo na vědomí zprávu o činnosti JSDH – 
města Příbora za rok 2009

j Vzalo na vědomí zprávu Městské policie 
Příbor o bezpečnostní situaci a veřejném po-
řádku na území města Příbora za rok 2009

j Vzalo na vědomí zprávu Policie ČR, obvodní 
oddělení Příbor o bezpečnostní situaci a ve-
řejném pořádku na území města Příbora za 
rok 2009

j Uložilo RM předložit návrh na přerozdělení 
příspěvků z  Programu regenerace MPR pro 
rok 2010 na zasedání ZM dne 22.04.2010

j Rozhodlo dle § 44, odst. a) zákona č.183/2006 
Sb., stavební zákon ve znění pozdějších před-
pisů, z vlastního podnětu o pořízení nového 
Územního plánu města Příbora

j Uložilo Ing. Šimíčkovi dle § 47 zákona 
č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění poz-
dějších předpisů, pořizovateli – odboru ÚP, 
rozvoje a MPR MÚ v Příboře zabezpečit zpra-
cování návrhu zadání Územního plánu města 
Příbora a toto projednat v souladu se staveb-
ním zákonem

j Stanovilo dle § 47 zákona č.183/2006 Sb., sta-
vební zákon ve znění pozdějších předpisů Ing. 
Janu Svobodovou, členku zastupitelstva měs-
ta, která bude spolupracovat s pořizovatelem 
při zpracování návrhu zadání Územního plá-
nu města Příbora

j Schválilo žádost na realizaci projek-
tu „Bezpečné stojany pro jízdní kola“, 
z  Krajského programu prevence kriminality 
Moravskoslezského kraje na rok 2010 a spo-
luúčast města Příbor ve výši 20 % z celkových 
předpokládaných nákladů na tento projekt. 

Dne: 18. února 2010
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

z jeDnání raDy a zastupItelstva města
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Vážení občané města Příbora, 
 žijeme v  době, která je charakterizována 

pojmem celosvětová hospodářská krize. Protože 
však chceme, aby všichni občané obce nesli ná-
sledky krize co nejkratší dobu a s  minimálními 
osobními dopady, snažíme se i na úřadě o to, aby 
náklady na úřednickou obec byly minimalizová-
ny a proto se snažíme využívat možností dotační 
a grantové politiky jak státu, tak EU na pokry-
tí těchto ne zrovna levných položek rozpočtu 
města. Z  jedné strany školit úředníky vyplývá 
ze zákona, ale podle míry financí si zase z druhé 

strany musíme vybírat školitele tak, aby byli svou 
kvalitou přínosem při školícím procesu úřed-
níků a byli i finančně přijatelní. Proto jsme také 
přistoupili k  výzvě č. 57, řízení lidských zdrojů 
v územní samosprávě, kde je cíl: Posilování insti-
tucionální kapacity a efektivnosti výkonu územ-
ní veřejné správy a veřejných služeb, kde na tuto 
aktivitu je možno pro naše město získat cca 1,5 
mil Kč. 

Jde zde o zvýšení kvality práce jak samotných 
úředníků, tak politiků samosprávných celků – 
členů zastupitelstva města. O výsledku výzvy vás 

budu průběžně informovat. Dále je na místě při-
pomenout, že MÚ obdržel nedávno výsledky au-
ditu řízení a ten je také jakýmsi námětem ke zlep-
šení organizace řízení práce na MÚ, jdoucí zřej-
mě ruku v ruce s nabídkou výzvy č. 57, kdy je na 
místě vyzvednout i kladné hodnocení samotného 
fungování úřadu auditem řízení. Zvyšováním 
kvality práce chceme naplňovat již dávno přijaté 
heslo MÚ: Odborností a vstřícným jednáním za-
jišťovat kvalitní služby občanům. 

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 18. 
února 2010

Informace pro občany:

Vážení,
rádi bychom vás tímto požádali o zveřejnění výsledků tříkrálové sbírky, 

která již tradičně proběhla počátkem tohoto roku i ve vaší obci. Chtěli by-
chom poděkovat všem, kteří do naší sbírky přispěli, nebo se do ní zapojili. 

Bez této pomoci bychom nemohli rozvíjet sociální práci naší charity, 
nemohli bychom pomáhat těm nejchudším v našem regionu, či potřebným 
kdekoliv ve světě. Tříkrálová sbírka pomůže mimo jiné i na Haiti, tak jako  
v minulosti v jihovýchodní Asii postižené vlnou tsunami, či v Somálsku za-
saženém hladomorem.

obec skupiny Kč
Hájov 3 14 029,00
Kopřivnice 12 118 107,00
Libhošť 6 46 886,00
Lubina 11 61 301,00
Mořkov 8 45 997,00
Nový Jičín 26 168 215,00
Příbor 13 44 272,00
Rybí 10 41 699,00
Sedlnice 6 26 894,00 
Skotnice 2 9 363,00
Štramberk 5 29 751,00
Veřovice 7 50 159,00
Závišice 6 32 728,00
Ženklava 6 20 770,00
Životice 2 18 010,00
CELKEM 123 728 181,00
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotlivých obcí  

v oblasti našeho působení. Jako každý rok, i letos zdůrazňujeme, že výsledky 
jsou pouze informační a rozhodně nemají sloužit k vzájemnému srovnávání. 
Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomáhat, 
či něco obětovat. 

Vyúčtování předchozího ročníku jsme zaslali počátkem ledna. 
Připomínáme, že takto získané finanční prostředky lze použít na přímou 
sociální výpomoc osobám v hmotné nouzi, na humanitární pomoc do za-
hraničí a provoz charitních projektů. 

Ještě jednou všem upřímné poděkování.
Leško Miloslav, ředitel
V Kopřivnici 2.2.2010

prevence páchání trestné  
čInnostI na senIorech -

přednášky Městské policie příbor v klubu důchodců
Ve dnech 18.12.2009 a 27.01.2010 proběhly v klubu seniorů, jehož sídlo je 

na náměstí S. Freuda, přednášky, jejichž cílem bylo seznámit seniory s krimi-
nalitou páchanou právě na starých lidech. Seniorům bylo formou videonahrá-
vek promítnuto několik situací, do kterých se mohou běžně dostat. Jednalo se 
o situace jako např. přepadení na ulici či v domě, kapesní krádeže v obchodě, 
v dopravních prostředcích, jak si zabezpečit svůj byt, aby nedošlo k vloupání. 
Dále jak se zachovat, když někdo cizí zvoní za dveřmi a jaká mohou nastat ri-
zika spojená s podvodníky, kteří se chovají velmi slušně, vzbuzují důvěru, ale 
snaží se seniory pomocí lži a předstírání okrást. U každé situace byli senioři 
poučeni o tom, jak postupovat, aby se nestali obětí trestného činu, kam volat 
a jaké informace je třeba si v takovém případě pro policisty připravit. Na zá-
věr přednášek, které trvaly asi 45 minut, obdrželi všichni účastníci reklamní 
předměty s kontaktem na MP Příbor. 

Eva Kahánková Dis., strážník MP Příbor

  

  

c h a r I t a   k o p ř I v n I c e
Štefánikova 1163
742 21  kopřivnice  *  tel. 556 813 637
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Z kalendáře starosty města
Leden/únor 2010, 
ing. Milan Strakoš

Po několika letech se k nám letošní zima vrá-
tila s plnou parádou. A podle všeho nehodlá tak 
brzy ustoupit. Sněhu a mrazu si tentokrát „v tom 
dobrém“ mohli dostatečně užít všichni milovníci 
zimních sportů a bílé krajiny. Už ne stejnou ra-
dost ale asi sdílejí ti, kteří mají na starosti veřejná 
prostranství, chodníky nebo komunikace.

V  tomto krásném zimním počasí se v  ne-
děli 14. února uskutečnila dnes již tradiční 
Valentínská pouť. Návštěvnost byla snad ješ-
tě vyšší než v  předcházejících letech a poslední 
„poutníci“ odcházeli ze zahrady sokolovny až 
v pozdním odpoledni. Dobrá zábava, dobré jídlo 
a pití, tombola, technické zabezpečení – za to vše 
patří poděkování organizátorům, tj. živnostní-
kům, zaměstnancům odboru kultury městského 
úřadu a pracovníkům technických služeb. 

Těch kulturních akcí spojených s  obnovou 
nebo zachováním tradic se v  uplynulém měsíci 
uskutečnilo více. Připomenu plesovou sezonu, po-
chování basy v Příboře i v Hájově, dětské karneva-
ly apod. Tradičně již taky vyhodnocovala Policie 
ČR  své nejlepší pracovníky. Setkání se tentokrát 
uskutečnilo ve slavnostním sále Žerotínského 
zámku v  Novém Jičíně a za Obvodní oddělení 
v  Příboře byl vyhodnocen p. Martin Havrlant.  
I touto cestou ještě jednou gratuluji.

První zasedání zastupitelstva se v  letošním 
roce konalo 28. ledna. Nejdůležitějším bodem 
bylo projednání zpráv o stavu bezpečnosti a veřej-
ného pořádku na území města. Informace za rok 
2009 postupně poskytli zástupci hasičů, městské 
policie a Policie ČR. Zastupitelé se na začátku 
února sešli ještě na dvoudenním pracovním se-
tkání, kde byli seznámeni s chystanou 1. změnou 
rozpočtu města, diskutovali o koncepci rozvoje 
bydlení v  souvislosti s  nutnými opravami byto-
vého fondu nebo taky o záměrech rekonstrukce 
katolického domu, který je již v  majetku města. 
Formou dotazníku vyjádřili své představy o jeho 
budoucím funkčním  využití. Obdobný dotazník 
bude v  závěru února distribuován mezi občany  
a vzešlé podněty budou použity pro zpracování 
zadání a projektové dokumentace.

Tohoto dvoudenního pracovního setkání se 
zúčastnili taky vedoucí odborů a oddělení měst-
ského úřadu, kteří se zabývali problematikou ří-
zení a procesů, seznámili se s výsledky přezkumu 
hospodaření za uplynulý rok nebo s výsledky pro-
cesního auditu, který na úřadu proběhl v  závěru 
minulého roku.

Před dokončením je další etapa stavebních 
prací v  piaristickém gymnáziu. Jedná se o část 
prvního nadzemního podlaží, do kterých bude 
zpětně přemístěna knihovna. Nově otevřené 

Zima a sníh patřily vždy k  sobě. V  zimě, 
pokud to sněhová nadílka umožní, děti rády ve 
sněhu skotačí, koulují se, stavějí stavby ze sně-
hu. Potom celé prokřehlé a mnohdy i notně 
promočené se shlukují ve skupinkách a hrají si 
společenské hry, nebo něco vyrábějí. Pro letošní 
zimu nám přálo počasí, sněhu bylo v lednu dost 
a blížící se zimní olympiáda v nás jen umocnila 
myšlenku, abychom si i my zasoutěžili. Jak bývá 
u nás v družině zvykem, nejde nikdy o klasické 
disciplíny, ale vymýšlíme takové, u kterých si 
děti zadovádějí a je legrace. Taky je naší snahou, 
aby měly nějaký záměr, něco děti naučily, nebo 
u nich rozvíjely například spolupráci se spolužá-
ky, odpovědnost, umět přijmout prohru.

Děti jsme předem seznámily s  myšlenkou, 
nastínily jsme systém bodování a připravily 
jsme s  kolegyní výsledkovou tabulku, do které 
zapisujeme výsledky po celou dobu konání zá-
vodu. Naše velká tabulka se jmény dětí byla ce-
lou dobu vyvěšena v herně, kde se scházíme na 
jednotlivé hry.

Pro děti jsme připravily slavnostní zahájení, 
přinesly jsme olympijský oheň, vysvětlily jsme 
si s  dětmi, jaké má poselství, seznámily jsme 
děti se symboly her - kruhy. Paní vychovatelka 
Lenka připravila netradiční vlajku. Za přihlížení 
dětí se malovalo do sněhu barvami. Poté jsme 
si všichni podávali světýlko, které vždy putuje 
od sportovce ke sportovci. Druhou, tentokrát 
opravdovou vlajku jsme měli vyvěšenou v druži-
ně. Na její výrobě se podílelo hned několik dětí.

Za příznivého počasí jsme měly připraveny 
disciplíny na sněhu, jako běh na lyžích, ale bez 
lyží. Závodníci si pomáhali lyžařskými hůlkami. 
Závodilo se v bobech, kdy ledové koryto nahra-
zoval slalom na hřišti. Vytvořené dvojice měly 
za úkol slalomem projet dráhu. Na konci se po-
sádka vyměnila a slalomem se pokračovalo zpět. 
Utvoření posádek bylo na volbě dětí. Další disci-
plínou byl vysilující závod na velkém okruhu ko-
lem hřiště, kde se projevila kondice našich spor-
tovců. Po vyčerpávajícím pohybu venku jsme 
ve hrách pokračovali i uvnitř. K velkému zájmu 
dětí jsme v  herně roztáhly stůl na stolní tenis 
a hráli soutěže i v  tomto sportovním odvětví. 
Mnoho dalších her jsme mnohdy realizovaly 
na nápad dětí, které se dobře bavily. Například 
u takového závodu v pinkání s  míčkem o pál-
ku, kdy neposlušný míček ne a ne poslouchat, 
si děti užily hodně legrace. Velké soustředění 
nastalo také u odrazové čáry, když si soutěžící 
měřili svou obratnost ve skoku z místa. 

Na závěr každé olympiády patří slavnost-
ní ukončení. Oceňovaly jsme nejen výkony, ale 
především chuť se zúčastnit. Sladkostmi, me-
dailemi a diplomy jsme všichni jakoby uzavřeli 
první pololetí školního roku. Po rozdání všech 
ocenění jsme hromadně sfoukli olympijskou 
svíčku, slavnostně svěsili vlajku a všichni spor-
tovci nám zapózovali při závěrečném focení.

Text a foto: Vlasta Strejčková,  
Lenka Filipová, ZŠ Příbor, Jičínská

netradiční olympiáda 
ve školní družině - leden 2010
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Vydatné červnové a červencové deště v roce 
2009 napomohly autorovi tohoto příspěvku obje-
vit novou příborskou lokalitu z konečného paleo-
litu. Archeologická lokalita je situována na polích 
vedle zahrádkářské osady Orinoko (viz mapka). 
Samotná předpokládaná stanice, doložená na 
základě nejbohatší koncentrace nalezených ka-
menných nástrojů i několika připálených silicitů, 
existovala pravděpodobně před více než 9 tisíci 
léty nad Helénským údolím. Stanoviště pravěkých 
lovců bylo zřízeno jen asi 100 m od řeky Lubiny, 
na strategickém místě s přehledným výhledem do 
terénu jižním a západním směrem (viz foto lokali-
ty – vpravo se šipkou). Kolekce kamenných štípa-
ných nástrojů obsahuje přes 70 artefaktů a vznikla 
povrchovými sběry z  10 vycházek od června do 
září minulého roku. 

Nejnápadnějším znakem získané industrie 
jsou drobné až mikrolitické tvary vyhledaných 
kamenných artefaktů. Z nástrojů dominují mikro-
lity, a to mikročepelky (obr. 1 : 6), hrůtky (obr. : 1 
– 3 , hrůtky jsou i geometrických tvarů - trojúhel-
ník obr. 1 : 4), mikroškrabadla, (obr. 1 : 7). rydélka 
(obr. 1 : 5). Výskyt čepelek s otupeným bokem by 
mohl připomínat i původ starší – pozdní paleolit 
(obr. 2 : 2 a 10). Z  dalších kamenných artefaktů 
jsem našel rydla, čepelky i úštěpy, drobná až mik-
rolitická jádra (obr. 3) prozrazují výrobu nástrojů 
přímo na lokalitě. Povrch pazourkových nástrojů 
doznává různý stupeň patiny. V některých přípa-
dech jsem zaznamenal tenkou bělavou patinu, u 
jiných nástrojů jen závojovou a menší část nástro-
jů je bez patiny.

Převládající surovinou štípaných nástrojů je 
baltický pazourek, v menší míře byl k výrobě vy-
užíván rohovec a bílý křemen, který se na lokalitě 
vyskytuje ve velkém množství. 

Koncem října roku 2009 se setkali členové 
příborského vedení archeologického klubu (J. 
Diviš a D. Fryč) v  Brně s odbornými a vědecký-
mi pracovníky, a to s  . PhDr. CSc. Lubomírem 
Šebelou, Ing. Ph. D. Petrem Škrdlou , doc. PhDr. 
DrSc. Karlem Valochem. Těm byl prezentován, 
kromě jiných nových nálezů, také nejnověji získa-
ný archeologický materiál z   Příbora – Orinoka. 
Štípanou industrii z této příborské lokality zařa-
dili uvedení archeologové v souladu s naším názo-
rem rámcově do mezolitu. 

Střední doba kamenná pojmenovaná též vý-
stižněji jako konečný paleolit t př. n. l.) vyplňuje 
dobu bezprostředně předcházející přijetí země-
dělství a chovu dobytka. Změna přírodních pod-
mínek ( především oteplení i souvislé zalesnění 
krajiny), způsobila ústup nebo vymizení velké 
lovné zvěře. Novým poměrům se musel přizpů-
sobit i člověk. Vyhledával sušší polohy na vyvýše-
ných místech často při březích řek, potoků a jezer 
a zaměřoval se především na lov menších zvířat 

a rybolov. Sídliště byla malá, stejně tak i jednot-
livá obydlí. Ta byla obvykle zahloubena do země, 
vybavena ohništěm a měla nadzemní konstrukci 
z dřevěných tyčí a větví. Konstrukce byla na ob-
vodu zatížena kameny. V mezolitu je již bezpečně 
doloženo ochočení prvního zvířete - psa. K výro-
bě nástrojů bylo používáno především domácích 
surovin. Mezi nástroji jsou škrabadla, retušované 
čepelky, rydla, vrtáky a zejména drobnotvaré ná-
stroje, tzv. mikrolity geometrických tvarů (trojú-
helníky, lichoběžníky apod.). Z mikrolitů podob-
ných tvarů bylo možno sestavit různé nástroje 
(harpuny, šípy a pod.). To již znamenalo skutečný 
technologický pokrok. Při poškození se nezničil 
celý nástroj, ale jen jeho část, která byla snadno 
vyměnitelná. Nejpoužívanější zbraní byl luk a šíp.

K   poznání, že okolí Příbora bylo relativně 
hustě osídleno pravěkými lovci, rybáři a sběrači 
ve střední době kamenné, dospěl autor tohoto 
příspěvku již před mnoha léty na základě svých 
objevů. To bezpečně dokládají bohaté nálezy ka-
menné štípané industrie z archeologických lokalit 
ve Větřkovicích ( severozápadně od přehrady), v 
prostoru jihozápadně od Příbora (Příbor - Statek 
a Příbor - Bažantnice) a ještě z  nověji objevené 
lokality východně od Příbora, která byla pojme-
nované objevitelem J. Divišem Příbor - Klenosek. 
Příborské naleziště Statek, je nesporně nejvýraz-
nějším nalezištěm štípané kamenné industrie z 
konečného paleolitu na severní Moravě. Autor 
tohoto příspěvku se však domnívá, že mezolitická 
štípaná industrie z  této uvedené lokality pochází 
z mladší fáze střední doby kamenné, než industrie 
vyhledaná na příborském Orinoku. Nejbližší ana-
logii pravěkých nástrojů z Orinoka, a to z hlediska 
morfologického i surovinového, se jeví nástroje z 
lokality Klenosek (obr. 4). Štípaná industrie z po-
sledně jmenovaných lokalit by mohla pocházet 
z počáteční fáze mezolitu a obsahuje také nástroje 
i znaky připomínající pozdně paleolitické tradi-
ce. Podrobná zpráva o archeologických nálezech 
z  příborského Orinoka bude publikována v  roce 
2010 v odborném tisku (Přehled výzkumů).

Jan Diviš, předseda AK v Příboře

prostory budou vybaveny řadou počítačů, zcela 
novým knihovnickým nábytkem a mimo hlavní 
schodiště budou zpřístupněny rovněž výtahem. 
Nová městská knihovna bude veřejnosti otevřena 
v závěru května, po revizi a přestěhování knihov-
ního fondu. Bez většího časového přerušení bude 
v letošním roce zahájena poslední část oprav inte-
riérů této budovy. 

Na městském úřadu se zpracovávají nebo již 
byly podány další žádosti o dotace z  prostředků 
Evropské unie nebo z jiných zdrojů. Mimo budo-
vu piaristického gymnázia se jedná o revitalizaci 
zahrad mateřských škol, budovu Mateřské školy 
Pionýrů, lávku přes Kopřivničku nebo prostředky 
na školení pracovníků městského úřadu a zástu-
pitelů města. 

Smutnou zprávou se pro občany města sta-
lo oznámení o smrti pana faráře Pavla Dvořáka, 
který v  Příboře působil celých 32 let. Pana fará-
ře jsem měl možnost poznat i blíže, osobně, jako 
člověka sečtělého, moudrého, se smyslem pro 
osobitý humor. Mnoha lidem budou jistě dlouhou 
dobu jeho rady a pomoc scházet. 

Po tři týdny se v rámci pravidelných kontrol 
zabývali pracovníci Ministerstva financí ČR kon-
trolou auditu hospodaření města. Ze závěrečné 
zprávy je zřejmé, že hospodaření města je v  po-
řádku. Další nahlášená kontrola se bude zabývat 
životním prostředím a využíváním zemědělských 
pozemků. 

Před dokončením je návrh 1. změny rozpočtu 
na letošní rok. Tato změna nepřinese do dění ve 
městě žádné větší novoty, týká se především pře-
vodu některých nedokončených akcí z  loňského 
roku do roku letošního, zapracováním schvále-
ných dotací na piaristický klášter a veřejnou sprá-
vu apod. Ve výdajové části potom např. zvýšení 
příspěvku technickým službám v souvislosti s le-
tošní zimou nebo plánovaném zahájení revitaliza-
ce domu č.p. 1483 – 1485 na ulici U Tatry.

21.1.2010 účast na výroční schůzi Svazu tělesně 
postižených v Příboře

23.1.2010 účast na valné hromadě oddílu ko-
pané jako člen komise jsem se zúčastnil 
jednání a vyhodnocení historického měs-
ta Moravskoslezského kraje za rok 2009. 
Vítězem se stalo město Nový Jičín.

11.2.-13.2.2010 školení vedoucích pracovníků 
MÚ a zástupců města v Rajnochovicích

15.2.2010 jednání s náměstkem ministra obrany 
ing. Padělkem a náměstkem hejtmana MSK 
o dotacích na dokončení památníku letcům 
v Příboře. Dotace MO ČR pro rok 2010 před-
stavuje částku 1,09 mil. Kč, o výši dotace 
z MSK není zatím rozhodnuto 

15.2.2010 účast na jednání Osadního výboru 
v Hájově

16.2.2010 účast na slavnostním vyhodnocení nej-
lepších policistů okresu Nový Jičín

16.2.2010 účast na jednání kontrolního výboru 
zastupitelstva

přeDběžná a stručná zpráva o objevu lovecké stanIce  
ze střeDní Doby kamenné u příborského orInoka

 

 

vÝřez z mapy se zakreslením 
mezolItIcké lokalIty (elIpsa)

pohleD na lokalItu oD severozápaDu, označení ŠIpkou  
- centrum mIkrolItIckÝch nálezŮ 
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Rok s  rokem se sešel a nastala doba bilanco-
vání činnosti na výroční členské schůzi, která se 
konala v neděli 7. února 2010 v kulturní místnosti 
obecního domu.

Schůzi zahájila a řídila paní Miloslava 
Matoušová, která přivítela všechny přítomné a také 
hosty, místostarostu města Příbora ing. Bohuslava 
Majera a předsedu osadního výboru p. Radka 
Jurečku.

Předsedkyně klubu důchodců p. Barbora 
Zárubová hodnotila ve svém vystoupení uplynulý 
rok jako velmi úspěšný a bohatý na kulturní a spo-
lečenskou činnost. Poděkovala všem členům, že 
se v  tak hojném počtu scházejí každý týden tady 
v tomto krásném prostředí, děvčatům za úklid, pří-
pravu pohoštění a provoz kuchyňky a také za péči 
o květiny, které zdobí obecní dům. Ocenila, že kaž-
dý člen pomáhá podle svých možností, a proto je 
činnost tak pestrá.

Velmi si vážíme přítomnosti zastupitelů města 
na našich výročních schůzích a spolupráce po celý 
rok, proto přítomnému ing. Bohuslavu Majerovi 
a Radku Jurečkovi jménem důchodců poděkova-
la s vírou, že tyto dobré vztahy budou pokračovat  
i nadále. Vzpomněla také úmrtí 2 našich členů, kte-
ré jsme uctili minutou ticha.

Jak jsme vlastně prožili společně minulý rok, 
o tom podala podrbnou zprávu kulturní referent-
ka p. Alena Kubečková. Uvedla, že důchodci jsou 
součástí kulturní komise v naší obci, proto se or-
ganizačně podílejí na některých obecních akcích. 
V  loňském roce to byl obecní bál v měsíci lednu, 
krmášová zábava v říjnu, ale také poslední srpno-
vou neděli přátelské letní odpoledne na výletišti 
pro občany Jeseníku n/O a Hůrky, kteří byli po-
stiženi povodní 24. června ve večerních hodinách. 
Strávili jsme společně s  nimi krásné odpoledne, 
pozvali je na kávu a občerstvení také k  nám do 
klubu a věnovali se jim až do odjezdu. Jsme rádi, 
že jsme mohli aspoň tak vyjádřit lidskou solidari-
tu nad utrpením, které prožili. Také jsme vybrali 
v klubu na postižené povodní 4000 Kč. Celou tuto 
akci pořádal osadní výbor s kulturní komisí s při-
spěním všech složek. 

Důchodci každoročně pořádají návštěvy do 
ostravských divadel pro své členy i občany naší 
obce. V  únoru to bylo na operetu PODSKALÁK 
do divadla Jiřího Myrona a v  květnu na činohru 
FIALKY z  MONTRTMARTRU. V  měsíci září 
jsme navštívili v divadle Antonína Dvořáka operu 
Prodaná nevěsta, což byl vrcholný kulturní zážitek 
pro každého. Také jsme zavítali na divadelní hru 
LEV V  ZIMĚ do Kulturního domu v  Kopřivnici. 
Dále jsme připravili 2 zájezdy. Nejdříve na Lysou 
horu 26. června. Jelikož důchodcům by to pěšky 
nešlo, protože ty nohy už je tak neposlouchají a 
chtěli jsme, ať se na nejvyšší horu Beskyd dosta-
ne každý, tak jsme pohodlně nasedli do autobusu 
na Hájově spolehlivý řidič p. Jaroslav Jurečka nás 
bezpečně dovezl až na vrchol Lysé hory do výše 
1323 m nad mořem. Počasí bylo takové typické 
červnové, pěkné i déšť. My jsme ale pořád věřili, 
že bude hezky, vždyť na Lysé při dešti a mlze není 
moc příjemně. I když bylo pošmourno, čím víc 

jsme stoupali vzhůru, tak k naší radosti nás přiví-
tala Lysá hora ozářena sluncem. Příjemné teplo jen 
umocnilo náš dobrý pocit být na tom největším 
kopci ze všech. Na druhém zájezdu v  srpnu jsme 
navštívili Opavu, krásný zámek v  Raduni a lázně 
Klímkovice.

Hlavní naší akcí však bylo 14. listopadu 
SETKÁNÍ RODÁKŮ, které jsme pořádali spolu 
s osadním výborem. Přípravy probíhaly již během 
roku a podařilo se nám také sestavit DVD z mi-
nulosti i současnosti naší obce, všechny kroni-
ky vydat na CD a také připravit brožuru Střípky 
z  hájovské historie. K  prohlédnutí jsme připra-
vili staré kroniky a podle zájmu a účasti rodáků 
můžeme být s  tak náročnou akcí velmi spokoje-
ni. Za podpory města Příbora a osadního výboru  
a práce a přičinění nás důchodců, kteří jsme toto 
setkání připravovali, se podařila společenská 
akce, která svou úrovní a významem přesáhla hra-
nice naší obce. Velmi dobrou spolupráci máme 
s  naší mateřskou školkou, a tak nás děti pozva-
ly, aby nám zahrály krásnou vánoční pohádku o 
Ježíškovi. Na Den matek nám děti ve školce za-
zpívaly a přednesly básničky a při každé návštěvě 
školky jsme dostali od dětí malý dáreček, což nás 
vždy potěšilo. V  soutěží o nejhezčí květinovou 
výzdobu, kterou pořádá město Příbor, jsme za 
umístění obdrželi odměnu 600 Kč za muškáty na 
našich oknech. Ocenění nás potěšilo a za získa-
né prostředky jsme nakoupili zeminu a hnojivo 
na další rok. Také jsme nezapomněli na jubilanty, 
kteří se dožili kulatých nebo půlkulatých výročí. 
Vždy jsme pro ně měli kytičku a malý dárek a po-
přáli hlavně to zdraví a spokojenost.

naši jubilanti:
80 let – Jiřina kuchařová, Marie Štěpánová, 

alois Žábenský, Drahomíra polášková
75 let – oldřich kocourek
70 let – Josef kabát, barbora Zárubová
65 let – Věra blažková, Miloslava Matoušová, 

alena kubečková, stanislav kabát
Zprávu o stavu pokladny a finančním hospo-

daření přednesla p. Ludmila Zárubová a správnost 
všeho potvrdil revizor p. Josef Černý.

V  diskuzi vystoupil místostarosta ing. Majer 
a ocenil činnost Klubu důchodců na Hájově. 
Informoval nás o investicích především do škol a 
školek, piaristického kláštera, o připravovaném 
prodeji objektu školky na Hájově a další fázi opravy 
hájovského kulturního domu a hospody. uvedl dále, 
že město Příbor odkoupilo od družstva Katolický 
spolkový dům objekt Katolického domu včetně po-
zemku za 10 mil. Kč. V měsíci září letošního roku 
bude město Příbor hostitelem Národního zahájení 
Dnů evropského dědictví. Předseda osadního vý-
boru p. Radek Jurečka poděkoval důchodcům za 
aktivní účast na společenském dění obce a také za 

dobrou spolupráci v minulém roce.
A protože jsme vyčerpali všechny body pro-

gramu, mohla řídící schůze p. Matoušová podě-
kovat představitelům města za účast a diskusní 
příspěvky a jednání výroční členské schůze ukon-
čit.

Jan Matula

hájovŠtí DŮchoDcI
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...pokračování
Bez možnosti vážnější obrany se město 

Holešov ve čtvrtek 6. února 1620 ocitlo v doko-
nalém zmatku. Východisko bylo nalezeno v dosti 
zoufalém, ale ne zcela neobvyklém postupu: vstříc 
přijíždějícímu vojsku bylo vysláno eucharistické 
procesí s  křížem, vedené knězem. Když k  němu 
lisovčíci dorazili, seskákali s koní, pozdravili nej-
světější svátost, společně s procesím zazpívali ná-
boženskou katolickou píseň a pak se městu sku-
tečně vyhnuli. Zanechali sice u Holešova jakési 
hlídky, ale postupovali na jih, přičemž vypalovali 
a drancovali v širokém pásu celého svého průcho-
du do Rakous. poukaz na katolický charakter 
města Holešov skutečně zachránil.

Historikové nejsou úplně zajedno nejen  
v otázce, zda holešovský farář Jan sarkander 
procesí vedl, ani v  tom, zda procesí bylo jeho 
myšlenkou. Traduje se, že Sarkander vyzváněním 
svolal veškeré holešovské obyvatelstvo a vyslal 
lisovčíkům vstříc katolický průvod v čele s mon-
strancí v  rukou holešovského zámeckého kapla-
na samuela tučka. Známější verze této události 
však staví do čela procesí samotného Sarkandra.

Ale ono rádoby zázračné vyváznutí Holešova, 
sídla Ladislava popela z Lobkovic, významného 
katolického velmože a patrona faráře Sarkandra, 
se nezdálo moravským stavům nikterak zázrač-
ným. Podezření, že Lobkovic byl s  Poláky spol-
čen a že jejich pomoc na Moravu dojednal, bylo 
veliké. Dávný Lobkovicův rival, nyní nejvyšší 
moravský sudí Václav bítovský z  bítova a na 
bystřici, přední postava stavovského odboje proti 
Habsburkům na Moravě, kterému lisovčíci vypá-
lili statky, tak vydal zatykač na všechny katolic-
ké kněze z  Holešova. Sarkander vyrozuměný, že 
jde o útok především na něho, se snažil ukrýt na 
Tovačově, zámku Lobkovicovy manželky Anny 
Elišky ze Salmů. Útěkem však ještě zvýšil pode-
zření stavů, že je do věci zapleten. Lobkovice si 
nikdo netroufl soudit bez přímých důkazů, ale 
zatčení Sarkandra nebránilo nic. Lisovčíky nejvíce 
poškozený Bítovský z  titulu své funkce okamžitě 
vystavil potřebný zatykač. Sarkander byl obvi-
něn ze spojenectví s  nepřítelem, z  vyzvědačství  
a z  piklů proti povstání protestantské šlechty. 
Aby unikl zatčení, tak se skrýval v  lesích, ale za-
nedlouho byl bývalými farníky poznán, vyzrazen  
a zadržen v  lese nedaleko Troubek. Stavovští 
žoldnéři jej nejprve zavřeli do sklepa tovačovské-
ho měšťanského domu č. 8, ale brzy ho v poutech 
převezli do olomouckého městského vězení. Tam 
začala poslední etapa jeho života. Ve dnech 13. 
až 16. února byl vyslýchán neúprosně tvrdým 
útrpným právem za přítomnosti „soudcovské 
elity“ stavovského direktoria – již jmenovaného 
nejvyššího sudího Václava Bítovského z  Bítova 
(pana Bystřického), zemského hejtmana Ladislava 
Velena ze Žerotína (pana Břeclavského) a zem-
ského direktora Jana Skrbenského z Hříště (pana 
Fulneckého), známého ochránce Jana Ámose 
Komenského v  době jeho působení ve Fulneku. 
Olomoucký městský sudí Jan Scintilla byl jako 
katolík odsunut do role pouhého zapisovatele. 
Přitom byl Sarkander obviňován z velezrady pro 
spolčení s lisovčíky, přesněji, že loňského roku 

v polsku kozáckou vojenskou pomoc dojednal. 
Byl nařčen, že jako Lobkovicův emisar dojed-
nával z  jeho pověření vpád lisovčíků na Moravu 
(jak víme, lisovčíci byli oficiálně najati císařským 
zmocněncem generálem Michalem Adolfem hra-
bětem z  Althannu koncem léta 1619). Hlavním 
cílem výslechů bylo nashromáždit prostřed-
nictvím farářových svědectví dostatečné 
množství kompromitujících materiálů proti 
Lobkovicovi. Ale Sarkander ani při třetím stup-
ni mučení nevypověděl nic a následkům mučení  
o měsíc později podlehl. 

Pravda je, že necelý rok tomu zpět – v květnu 
1619 - se Morava přidala k  českému stavovské-
mu povstání. Bezprostředně poté byli direktori-
em ze země vypovězeni jezuité. Zemský hejtman 
Ladislav Popel z Lobkovic byl sesazen, krátce na 
to uvězněn, ale pak na čestné slovo propuštěn do 
domácí internace. Jeho osobní zpovědník a chrá-
něnec, holešovský farář Jan Sarkander, byl společ-
ně s  jezuitou Janem Drachovským (Drachoviem) 
nechvalně známý coby osvědčený a nekompro-
misní rekatolizátor. (Sám Lobkovic odmítl pode-
psat Rudolfův majestát z roku 1609 o náboženské 
svobodě a jeho panství bylo již roku 1616! násilně 
pokatoličtěno v  rozporu se zemskými zákony.) 
Neexistují přímé důkazy, že by Sarkander násilí 
sám prováděl; je však pravda, že to byl on, kdo si 
jezuity pozval na pomoc, a ani slovem proti je-
jich drastickým metodám neprotestoval. Proto 
o tři roky později, po Lobkovicově zatčení, ra-
dili holešovští farníci Sarkandrovi, aby se skryl, 
že i jemu hrozí nebezpečí. Jan jim vyhověl a se 
souhlasem kroměřížského probošta se odebral 
v  červnu 1619 na pouť do čenstochové, aby 
tam vyčkal, jak se věci budou utvářet. protože 
tou dobou odjížděl Lobkovicův štolba (správ-
ce konírny) do krakova, svezl se s  ním pod-
statnou část cesty. Sarkander navštívil posvátná 
místa  krakovského vojvodství, zázračnou Pannu 
Marii Čenstochovskou a zbytek času údajně trá-
vil v  modlitbách a rozjímání s  ostatními mnichy 
v  čenstochovském klášteře paulánů. Asi po mě-
síci se vracel na Moravu. Na své cestě domů se 
dověděl, že holešovští protestanti zabavili kato-
lický kostel a tamní fara byla obsazena nekatolic-
kým knězem. Jan neměl kam jít, a tak se uchýlil 
do opolsko-ratibořského knížectví Slezska, do 
rybníka u ratiboře, na lobkovické statky. Jak již 
bylo řečeno, mezitím došlo k propuštění Popela 
z  Lobkovic. Ten napsal Sarkandrovi, aby se ze 
Slezska vrátil do Holešova, že situace se zklid-
nila. Jan ale předpokládal, že to nebude ku pro-
spěchu farníkům, jelikož tím popudí nekatolíky, 
jež obsadili faru. Přál si zastávat místo zámecké-
ho kaplana Tučka a ten, pokud by s  tím kromě-
řížský děkan souhlasil, aby šel na jeho bývalou 
faru. S  tím však předně nesouhlasil Lobkovic. 
Nakonec se Sarkander přece jen do Holešova 
vrátil, ale až koncem listopadu 1619, na opětovné 
Lobkovicovo naléhání, protože fara už byla zase 
volná. Následující tragické události již byly popsá-
ny výše.

Jaký byl vlastně sarkander? V každém pří-
padě to byla osobnost velice složitá. Nevíme, jak 
vypadal, poněvadž veškeré podobizny vznikly až 

po jeho smrti. (V této věci se nikam nedostane-
me, protože všichni světci se zpodobňují stejně 
– jsou štíhlí s  upravenými vousy a asketického 
vzhledu, aby vypadali jako Kristus.) Je zajímavé, 
že příjmení jeho otce Řehoře Matěje Sarkandra 
je vlastně řeckým překladem německého slova 
Fleischmann. Jaký ale doopravdy Jan Sarkander 
byl, se nám sotva podaří zjistit, protože nosného 
materiálu není dostatek. Postoje, názory na něj  
a hodnocení jeho činů závisí často na tom, ke kte-
ré společenské či spíš názorové skupině se hlásí 
daný autor. 

Pozitivističtí historikové jako Gebauer či 
Stloukal se snaží oprostit od jakékoli ideologie  
a v jejich pojetí je Sarkander katolický kněz a in-
kvizitor, dvakrát obviněný z  vlastizrady, realizá-
tor násilného pokatoličťování, …soustředil se na 
likvidaci sborů Jednoty bratrské na katolických 
panstvích za pomoci vrchnostenských drábů, …
všude vyvolal nepokoje pro násilné vybírání de-
sátků a zavádění latinské liturgie; v  Boskovicích 
na panství pana Morkovského si dokonce počínal 
tak tvrdě, že zde po několika měsících hrozilo li-
dové povstání…, ba dokonce …zištný a svárlivý 
venkovský farář, který vedle mravní výše postrádá 
i národní význam. 

Z  katolického prostředí zaznívá přirozeně 
odlišný tón; Sarkander je hodnocen jako dítě své 
nesnášenlivé doby, jehož prvořadou snahou byla 
starost o své farníky. Že …zemřel jako křesťan, kte-
rý se až do poslední chvíle modlil a stránky brevíře 
si obracel jazykem, jelikož měl zcela vykloubené 
údy a smrtelně popálené tělo. Zemřel jako oběť 
násilí, když statečně hájil zpovědní tajemství… 
Musíme však dodat, že násilí on sám předtím 
na opačné straně napomáhal.

Když budeme prezentovat taková mnohdy 
protikladná hodnocení se všemi svými klady a zá-
pory, musíme dodat, že pravda bude nejspíš – jak 
už to bývá – někde uprostřed: Jan Sarkander byl 
z  kněžského hlediska postavou velmi rozporupl-
nou a pro obyčejné lidi těžko pochopitelnou. Jeho 
puntičkářská přísnost u farníků nezřídka vzbu-
zovala nelibost zvolna přerůstající do nenávisti. 
Jan totiž v  kostele při bohoslužbách (jako např. 
roku 1611 v  obci Charváty na Olomoucku) trval 
na nesrozumitelném latinském kázání a zakazo-
val lidem v lavicích zpívat. To vše v době, kdy do 
chrámů začaly pronikat první protestantské písně, 
jež byly ve velké oblibě, protože církevní obřady 
zpestřovaly. Sarkander tak ale nečinil z  hloupé 
ješitnosti a nadřazenosti. Byl typem faráře, kte-
rý ke svaté mši choval přehnaně nábožnou úctu  
a cokoliv světského mu přišlo znevažující. Lid 
ovšem takový úhel pohledu nechápal. Dokonce 
samotný kardinál Dietrichštejn byl velmi rozezlen 
a vyčítal Janovi přespřílišnou horlivost a součas-
ně poukazoval na to, že zbytečně vyvolává mali-
cherné spory v  nábožensky napjaté době (mezi 
roky 1609 a 1618). Sarkander se však nepodřídil 
ani svému představenému a situaci řešil tak, že 
často střídal farnosti. Zklidnění v  práci mu při-
neslo teprve usazení v  Holešově (1616), kde se 
stal chráněncem zemského hejtmana Ladislava 
Popela z  Lobkovic, který jej dosadil na post své-
ho osobního zpovědníka. Janův poklidný život byl 

390 let od tragických událostí na moravě – polští lisovčíci a sarkander
Igor Jalůvka
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však narušován majetkoprávními spory s  protes-
tantem Václavem Bítovským z  Bítova. Podstata 
nedorozumění byla prostá. Církevní desátky měly 
být placeny faře bez ohledu na to, kdo v ní právě 
přebýval. Pokud to však byl katolík, bylo běžné, 
že protestantská šlechta svým poddaným více než 
tolerovala neplacení. Tyto metody šly někdy tak 
daleko, že vyhladověním kněze bylo možné získat 
farnost pro svoji stranu. Sarkander o svém sporu 
vedl s  Bítovským velmi rozsáhlou koresponden-
ci a dovolával se spravedlnosti u svého patrona 
Lobkovice. Ale již dříve (1611), brzy poté co byl 
ustanoven farářem v  obci Charváty, psal kardi-
nálovi do Olomouce, aby byl zbaven této fary pro 
nedostatečné příjmy – že to nebyla příliš výnosná 
fara a farníci byli chudí. Dietrichštejn ve své od-
povědi neskrýval svou nelibost: „Bude tedy zbaven 
břemene, když jej tak obtížně nese; nezačnou-li se 
však jeho budoucí životní poměry utvářet tak, jak 
by si přál, ať nikomu nedává viny, než sobě.“ A kar-
dinál ještě připojil káravou charakteristiku Janovy 
osobnosti „o kolísavé a měnivé jeho povaze, pro 
kterou nemůže žít se svými farníky v pokoji“.     

Také ze Sarkandrových dopisů svému bratru 
i z  dalších listů-výtek od Dietrichštejna víme, že 
tento kněz byl opravdu dogmatickým katolí-
kem a vynikal především horlivými snahami 
pastoračními. Mnoho historiků se domnívá, že 
státně-mocenských intrik nebyl – na rozdíl od 
svého bratra - schopen. Zda ale Sarkander jako 
provinční kněz zůstane zcela na pokraji našich 

úvah, je nelehké odpovědět. 
Jeho starší bratr Mikuláš, rovněž katolický 

duchovní, byl dříve tajným agentem ve službách 
Rudolfa II. proti jeho bratru Matyášovi, který 
v  té době zabral Moravu. Mikuláš byl vlivným  
a obratným knězem, který sloužil jako spojka 
mezi Rudolfovým dvorem a protimatyášovským 
centrem. Kardinál Dietrichštejn nechal Mikuláše 
zatknout a tvrdě ho vyslýchal. Před Vánocemi 
1609 se mu však z vězení podařilo uprchnout do 
Pasova, kde se stal chráněncem biskupa Leopolda. 
(Stavovská veřejnost nikdy neuvěřila kardinálovi, 
že tento útěk neumožnil.) Zoufalý Dietrichštejn 
tak počátkem roku 1610 nechal alespoň zatknout 
jeho bratra, ale teprve když se Janovi nedokázalo 
vůbec nic, byl po více než roční vazbě propuštěn 
a znovu uveden do duchovní správy. Právě tato 
okolnost – být ve stínu slavného bratra – ho te-
oreticky mohla dovést až k  tajným jednáním  
v Polsku. 

Na straně druhé, nebyl člověkem zběhlým 
v  záležitostech tohoto světa, v  diplomatických 
kličkách a politických obratnostech. Z  dopisu 
bratrovi sám píše, že se neumí v  politické situa-
ci orientovat: Jáť všecem těm věcem tak nerozu-
mím… V podobném duchu neznalosti světa, ne-
obratnosti v korespondenci a politických naivit je 
napsán i další dochovaný Sarkandrův dopis, ad-
resovaný tentokrát Václavu Bítovskému z Bítova. 
Koneckonců naivně vyzněly i některé Janovy 
odpovědi u samotného výslechu v Olomouci: 

neví, proč jel Lobkovicův štolba do Polska; nemo-
hl s ním mluvit, protože sám nezná německy ani 
italsky, což byly jediné řeči, které štolba znal… 
Těžko uvěřit, že člověk, který dva roky studoval 
v  německém prostředí Štýrského Hradce, nezná 
německy nebo že kněz znalý latiny se nedorozumí 
s Italem!

Téměř měsíční Sarkandrův pobyt v  krakov-
ském vojvodství Polska není historicky podrob-
ně zdokumentován, což je podstatným jádrem 
problému. Svědectví, že navštěvoval svatá a pout-
ní místa, jelikož dal před lety Madoně slib, že vy-
koná pouť do Čenstochové, a zbylý čas věnoval 
rozjímání a meditaci s mnichy v čenstochovském 
klášteře paulánů, to vypověděl sám Sarkander při 
výslechu před soudem. K  tomuto tvrzení nee-
xistuje průkazné svědectví - ani listinné, ani jiné 
osoby. 

Co se týče argumentace žalující strany (pře-
devším Bítovského), Sarkandrovi podsouvali, že 
lisovčíky pozval v Krakově. s největší pravděpo-
dobností však sarkander poprvé slyšel o exis-
tenci „polských kozáků“, teprve až se o nich za-
čalo mluvit na východní Moravě, tedy bezpro-
středně před jejich nájezdem na Holešov. Zda 
o jejich existenci věděl i Lobkovic, je otázkou, ale 
z titulu jedné ze svých funkcí – člen tajné císařské 
rady – o nich nejspíš dobře věděl. 

Dokončení příště.

prezident republiky vyhlásil dne 8.2.2010 
svým rozhodnutím č. 37/2010 sb. volby do 
poslanecké sněmovny parlamentu české re-
publiky na dny 28. a 29. května 2010

Volby do poslanecké sněmovny 
parlamentu české republiky upravuje zákon č. 
247/1995 sb., o volbách do parlamentu české 
republiky a o změně některých zákonů (dále 
jen „zákon“).

kdy se budou volby do poslanecké sně-
movny pčr konat?

Volby do Poslanecké sněmovny se budou ko-
nat ve dnech 28. a 29. května 2010. Dne 28. květ-
na 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 29. května 2010 (sobota) se 
bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

za jakých podmínek má občan české 
republiky právo hlasovat ve volbách do 
poslanecké sněmovny pčr? 

Státní občan České republiky má právo hla-
sovat ve volbách do Poslanecké sněmovny za 
předpokladu, že 
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního 

práva
- prokáže svou totožnost a státní občanství ČR 

platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem ČR 
anebo cestovním průkazem

kde lze ve volbách do poslanecké sně-
movny pčr hlasovat? 
− Volič hlasuje ve volební místnosti na území 

obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v 
seznamu voličů pro volby do Poslanecké sně-
movny PČR. Bylo-li na území obce zřízeno 
více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební 
místnosti v tom volebním okrsku, kam podle 
místa svého bydliště patří. Starosta obce zve-
řejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 
13. května 2010) způsobem v místě obvyklým, 
které části obce náležejí do jednotlivých vo-
lebních okrsků a uvede adresy volebních míst-
ností.

− Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrs-
ku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a 
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu vo-
ličů pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. 
Při hlasování postupují členové okrskové vo-
lební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování.

− Volič může hlasovat v jakékoli volební míst-
nosti na území České republiky, pokud hlasu-
je na voličský průkaz.

jak si může volič opatřit voličský průkaz? 
Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, kte-

rý je u tohoto obecního úřadu zapsán v sezna-
mu voličů a nebude moci nebo nehodlá volit ve 
„svém“ volebním okrsku.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Poslanecké sněmovny PČR k hlasování 
v jakémkoli volebním okrsku na území České re-
publiky. 

K tomu, aby volič mohl volit na voličský prů-
kaz, musí podle zákona o volbách do Parlamentu 
ČR písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič 
zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou 
nebo jeho žádost doručí na obecní úřad jiná oso-
ba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič 
může samozřejmě požádat u obecního úřadu  
o vydání voličského průkazu osobně a vyhotovit 
žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá předem 
sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na 
písemné žádosti úředně ověřen. Žádost o vydání 
voličského průkazu lze podat již v současné době, 
nejpozději však musí být písemná žádost doručena 
příslušnému úřadu 7 dnů přede dnem voleb, tj. 21. 
května 2010 nebo osobně nejpozději 2 dny přede 
dnem voleb, tj. 26. května 2010. Obecní úřad nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 13. května 2010, 
předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, ane-
bo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

odbor org. a vnitř. věcí, Petra Herrmannová

volby Do poslanecké sněmovny parlamentu čr 
Informace a poDmínky hlasování
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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 / 30 Kč 
Středa / 19:00–20:00 / tělocvična / 30 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 
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
Výtvarná dílna - MaLoVÁní na HEDVÁbí

2.3. / úterý / 16:00 – 19:00 / LUNA /100 
Kč+materiál. Práce s vlastním materiálem (šála, 

šátek, kravata). Počet míst omezen. Do 1. 3. je mož-
no se přihlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, 

šála, kravata). V ceně barvy a kontury.
Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

soUstřEDění kroUŽkU CapoEIrY
19. - 21.3. / pátek - neděle / 16:00 / LUNA

Akce pro členy kroužku. Informace: J. Lupíková
VítÁní Jara

21.3. / neděle / 15:30 
Sraz všech účastníků na Náměstí S. Freuda. 

Připomenutí původního pohanského zvyku – vyná-
šení smrti (zimy) a vítání jara. Mařeny s sebou. Akce 

pro děti a veřejnost. Informace: K. Bukovjanová, 
Výtvarná dílna

kUrZ pLEtEní Z pEDIGU 
23.3. / úterý / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní 
Věry Slívové z Ostravy. V ceně materiál a občerstve-
ní. Z kurzu si odnesete hotový výrobek. Počet míst 

omezen. Na akci je nutno se přihlásit. 

Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
„o ZLatoU píŠŤaLkU“

24.3. / středa / 13.30 / tělocvična na Dukelské ul.
Meziškolní přátelský turnaj ve vybíjené pro žáky 5. 

tříd. Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna

MaLoVÁní na HEDVÁbí
30. 3. / úterý / 16:00 – 19:00 / LUNA /100 

Kč+materiál. ráce s vlastním materiálem (šála, šátek, 
kravata). Počet míst omezen. Do 28. 3. je možno se 
přihlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, šála, 

kravata). V ceně barvy a kontury. Akce pro veřej-
nost. Informace: K. Bukovjanová

„o ZLatoU píŠŤaLkU“
31.3. / středa / 13.30 / tělocvična Npor. Loma.

Meziškolní turnaj v přehazované pro žáky 7. tříd.
Informace: J. Lupíková

připravujeme
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

2.4. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUNA / 20 Kč
Akce pro děti, maminky s dětmi a veřejnost.

S sebou: vyfouklá vajíčka. Informace:  K. 
Bukovjanová, J. Lupíková

LÉto 2010, 2. – 6.7. rybářský letní tábor na 
Lačnově, Cena: 2 000 Kč

Zajišťuje: J. Lupíková (lupikova@lunapribor.cz)
11. – 23.7. Letní tábor Malá bystřice

  Cena: 3 600 Kč, sleva 200 Kč pro sourozence
  Zajišťuje: L. Nenutilová (nenutilova@lunapribor.cz)
12. – 18.7. poznávací zájezd do Ústí na Labem a 

okolí,   Cena 4 100 Kč,   Zajišťuje: K. Bukovjanová (bu-
kovjanova@lunapribor.cz)

14.8. – 26.8. Letní tábor s koňmi v klokočově u 
Vítkova, Cena: 5 000 Kč,   Zajišťuje: D. Kičurová, 
Informace: J. Lupíková (lupikova@lunapribor.cz)

23.8. – 27.8. tvořivý tábor v Luně
  Cena 1 250 Kč,   Zajišťuje: K. Bukovjanová (bukovja-

nova@lunapribor.cz)
27.8. – 5.9. pobytový zájezd do Chorvatska – Mali 
Lošinj,  Cena: děti do 6 let  4 000 Kč, Děti do 15 let 

4 800 Kč, Mládež do 18 let 4 950 Kč, Dospělí  5 200 Kč
Strava - polopenze, Děti do 10 let:     650 Kč,  
Ostatní: 1 100 Kč  Zajišťuje: L. Nenutilová  

(nenutilova@lunapribor.cz)

mateřské centrum „zvoneček“

Úterý s jarkou
kalanetIka

10:00 – 12:00 / LUNA / 25 Kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

středa s alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.

10:00 – 11:00 / luna / 25 kč
3.3.  poh3.3.  poháDka o pejskovI a 

kočIčce 
10. 3.  písnIčky, říkaDla, cvIčení, 

tanečky
17.3.  poháDka o kohoutkovI a 

slepIčce
24.3.  písnIčky, říkaDla, cvIčení, 

tanečky
31.3.  poháDka hrnečku vařnečku, vař

pátek s ladou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč

5.3.  stInítko na svíčku  
– práce s papírem a barvami

12.3.  jarní kytIčky  
– práce s papírem a barvami

19.3.  kočka na vzkazy  
– práce s papírem a barvami
26.3.  velIkonoční zápIchy  

– práce s papírem a barvami
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce 

získáte v Luně Příbor

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

 

měsíc březen

c e n í k 
pronájmu funkčních celků kulturního domu příbor pro krátkodobé pronájmy právnickým  

a fyzickým osobám, sdružením a organizacím  pro rok 2010
Místnost                      Základní sazba                  +         platba za každou hodinu užívání
Velký sál                              915,-                                                          200,-
Malý sál                               835,-                                                          140,-
Banketka                              415,-                                                           80,-
Přípravna jídel                     235,-                                                           90,-
Výčep u šatny                      190,-                                                           65,-
Zrcadlový  sál                      235,-                                                           90,-
Vestibul pro prodejní akce  - jednotná sazba 1 500,- Kč  pro dobu do 12 hod užívání
Všechny sazby jsou bez DPH, které musí být při krátkodobém nájmu uplatněno ve výši  

20 % pro všechny nájemce. Případné dlouhodobé pronájmy budou řešeny individuálně. Kontakt 
pro objednávky pronájmu nebytových prostor: paní Boháčová – tel. 556 723 787, mobil 737 405 595,  
 e-mail: bohacova@smmp.cz. Správa majetku města Příbor s.r.o. Freudova 118, 

Schváleno 75. schůzí Rady města Příbor dne 2. 2. 2010 

pozvánka
na 33. zasedání zastupitelstva města 
příbora, které se uskuteční ve čtvrtek  

11. března 2010
od 15.00 hod. ve velkém sále 
katolického domu v příboře

hlavním bodem zasedání bude:
- návrh 1. změny rozpočtu města 

 na r. 2010
- zpráva o plnění strategického 
 plánu rozvoje města za r. 2009
- zpráva o výsledku finančních  

kontrol za r. 2009
- návrh na přidělení veřejné  
finanční podpory pro r. 2010
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březen 2010
PROVOZ HUDEBNÍ – ROCKOVÉ ZKUŠEBNY

pondělí, úterý, středa, pátek
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY

DO VŠECH  KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ
hleDáme

Chlapce  cca od 10 let na roli prince do pohádky 
,,Dlouhý, Široký, bystrozraký.“ hledáme i další her-
ce z řad dětí a mládeže do dramatického kroužku 
scházíme se vždy v pondělí od 16:00 hod. v bav  

klubu  na ul. Masarykově
středa 3.3. 10:00-12:00 hod.

DopoleDne v rytmu bubnŮ 
AKCE PRO ŠKOLY-PRAKTICKÁ VÝUKA  HRY 

NA  AFRICKÉ  BUBNY  DJEMBÉ 
Bubny k dispozici.Tyto akce na požádání učitelů. 

Cena 50,-Kč/os. čtvrtek 4.3. od 16:30 hod.
mezInároDní Den žen

v Zrcadlovém sále BAV klubu na ulici Dukelské
hudba k tanci i poslechu , kulturní program , po-

hoštění , občerstvení
sobota 13.3.  1.lekce 14:00-18:30hod.
cyklus semInářŮ – fenG shuej

v BAV klubu na ul. Masarykově od 14:00 do 18:30 
h. Semináře jsou určeny pro ty, kteří chtějí mít svůj 

prostor uspořádaný dle zásad feng shuej. Naučí 
se zásady feng shuej, základy východní filosofie, 
která je výchozí myšlenkou feng shuej.Objasní si 
a naučí se prakticky využívat symboly ve svém 

životě a prostoru. Naučí se zákonitosti uspořádání 
svého bydlení a řešení problémů pomocí změn 

ve své domácnosti. Po získání základních znalostí 
vypracují za pomoci lektora svůj osobní prostor 

– bydlení a naučí se s vypracovaným plánkem f.s. 
zacházet, orientovat se v návrhu řešení, případně 
korigovat řešení v případě změn v užívání prosto-
ru (nové nátěry na stěnách, nové zařízení, koberce, 
nové funkčnosti pokojů nebo jenom zón, případně 

podpora nových životních priorit).
Lektorka: Erika Holubová Petrů – odborný po-

radce feng shuej. Cena jednoho semináře je 500,-
Kč , informace a přihlášky v BAV klubu na ul. 

Masarykově
pátek 19.3. 18:00-20:00 hod.

poDvečer v rytmu bubnŮ
SETKÁNÍ BUBENÍKŮ,HRA NA AFRICKÉ 

BUBNY DJEMBÉ, VÝUKA RYTMŮ.
VHODNÉ PRO DOSPĚLÉ, ST. DĚTI, MLÁDEŽ.                                 
CENA: dospělí - 130,- Kč ,děti do 15 let - 60,- Kč, 

pátek 26.3. Odjezd v 17:45 hod  
od sokolovny v Příboře.

Zveme vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ  
na muzikál

zvoník u matky boží 
Victor Hugo-Daniel Fikejz-Michael Tarant

Velký muzikálový epos o hledání smyslu života a 
lásky,zpracovaný podle známého románu Victora 

Huga.
Předprodej v BAV klubu. Cena:220,-Kč
pondělí 1.,8.,15.,22.,29. 16:00-17:30 hod.

DramatIckÝ kroužek
BAV klub na ul. Masarykově

úterý 2.,9.,16.,23.,30.
DISCO DANCE  - děti od 1. tř. 13:45-15:15 hod.
DISCO DANCE  - starší děti 15:15-16:45 hod.

DISCO DANCE  - předškoláci 16:45-17.45 hod.
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelskě

úterý 2.,9.,16.,23.,30. 18:00 – 20:00 hod.
Zveme Vás na

orIentální  tance
vždy v úterý  18:00 – 19:30h

(V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelskě 
v Příboře)

Cena při využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč
nebo předplatné únor-květen : 750,- Kč

Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro 
zdraví ženy:

Je vhodný pro všechny věkové kategorie - je vhod-
ný i pro ženy s nadváhou – šetrně odstraňuje 

napětí, blokády, bolesti páteře, zmírňuje klimak-
terické potíže – stimuluje činnost žaludku a střev, 

upravuje zažívací problémy – napravuje špatné 
držení těla – nepřetěžuje dolní končetiny – naučí 
pohybovat celým tělem, svůdně  a přitažlivě nau-
čí i jinak dýchat, což je vhodným tréninkem šedé 
kůry mozkové umožní estetický tvořivý projev a 

sebevyjádření pohybem.
Pozvěte  i  své známé!

úterý 2.,9.,16.,23.,30. 15:15-16:45 hod.
rc moDely

BAV klub na ul.Masarykově   středa 
3.,10.,17.,24.,31. 15:15-16.45 hod.

akustIcká kytara
BAV klub na ul. Masarykově

středa 3.,10.,17.,24.,31. 17:00-19.00 hod.
rocková kapela soumrak

BAV klub na ul. Masarykova-hudební zkušebna
středa 3.,10.,17.,24.,31. 15:15-17:00 hod.

aIkIDo-bojové umění
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

pátek 5.,12.,19.,26. 16:45 - 17:45 hod.
Djembe bubnování

PRO RODIČE S DĚTMI OD 5 LET
5 LEKCÍ

v BAV klubu na ulici Masarykově 489
Zahájení činnosti podmíněno 14 přihlášenými.
Cena: 200,- Kč / osoba Přihlášky v BAV klubu

Bubny pro členy kroužku k dispozici
 pátek 5.,12.,19.,26. 15:15-16:45 hod.

DĚTSKÁ ROCKOVÁ KAPELA
BAV klub na ul. Masarykově hudební zkušebna 

pátek 5.,12.,19.,26.15:30-17:00 hod.

latInsko-amerIcké tance 
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

vždy středa , pátek  17:00-19:00 hod.
TKL – páry -  LA tance 

Djembe bubnování
V BAV klubu,na ul. Masarykova v Příboře

Kroužek pro  děti,mládež,začátečníky
  vždy ve středu 16:45h– 18:15h

Zápisné: -děti do 15let: 550,- Kč leden-květen
 -mládež nad 15let a dospělí:  800,- Kč za 10 lekcí
   nebo možno využívat jednotlivé lekce za   100,- 
Kč/lekce   2 vyuč.hod., Kroužek pro dospělé,mlá-

dež, vždy ve středu 18:15h-19:45h
Zápisné:  -mládež nad 15let a dospělí: 1000,- Kč za 
10 lekcí, nebo možno využívat jednotlivé lekce za     

130,- Kč/lekce 2 vyuč.hod.
Zájemci využívající  jednotlivé lekce se musí při-

způsobit učivu stálých členů,jelikož výuka je nava-
zující. BUBNY MOŽNO ZAPŮJČIT

bav klub příbor - středisko volného času, s.r.o. masarykova 489, tel.: 556 723 778    mobil: 739 080 862

                            SPORTOVNÍ KLUB VZPÍRSPORTOVNÍ KLUB VZPÍRSPORTOVNÍ KLUB VZPÍRSPORTOVNÍ KLUB VZPÍRÁNÍ PříborÁNÍ PříborÁNÍ PříborÁNÍ Příbor    
                                    ve spolupráci  s oddíve spolupráci  s oddíve spolupráci  s oddíve spolupráci  s oddí lem aerobikulem aerobikulem aerobikulem aerobiku    

    

pořádají 12. března 2010pořádají 12. března 2010pořádají 12. března 2010pořádají 12. března 2010        
v hale na ul ici  Štramberská.v hale na ul ici  Štramberská.v hale na ul ici  Štramberská.v hale na ul ici  Štramberská.    

    SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ SPORTOVNÍ     
VEČÍREKVEČÍREKVEČÍREKVEČÍREK    

                        Bohatá tombola,  občerstvení.Bohatá tombola,  občerstvení.Bohatá tombola,  občerstvení.Bohatá tombola,  občerstvení.     
            Cena místenky 15Cena místenky 15Cena místenky 15Cena místenky 150000,  Kč.  (slosovatelná),   Kč.  (slosovatelná),   Kč.  (slosovatelná),   Kč.  (slosovatelná)    

Hudba: Libor Gal iaHudba: Libor Gal iaHudba: Libor Gal iaHudba: Libor Gal ia     

poDmínky Inzerce  
Do měsíčníku

Rozměry vsazovaných reklam:
A4   273 x 189 mm (výška; šířka) 2 000,- Kč
1/2 A4  134 x 189 mm (výška; šířka) (naležato) 1 000,- Kč
1/4  A4 134 x 93 mm (výška; šířka) (nastojato)    500,- Kč
1/8 A4   64 x 93 mm (výška; šířka) (naležato)    250,- Kč
1/16 A4   64 x 44 mm (výška; šířka) (nastojato)    125,- Kč

uzávěrka měsíčníku je vždy do 18. dne v měsíci.
Měsíčník vychází k 1. dni následujícího měsíce v nákladu 3500 

ks. Příspěvek či inzerci je možno zaslat mailem nebo doručit 
osobně na MIC Příbor ( disketa, CD, flash disk ), tisk je pouze 

černobílý, platba inzerce je možná pouze na fakturu. 
Fakturační údaje zadavatele musí obsahovat: název firmy, 

adresa, IČO, DIČ, Číslo účtu, telefon.
Kontakt:

tel.: 556 455 444 ( i fax )
e-mail: mic@pribor-mesto.cz
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pondělí 1. března od 15:45 h 
Rehabilitační cvičení PRo dáMy

Tělocvična v sokolovně Příbor, TJ Sokol Příbor

pondělí 1. března od  17:00 h
zaPoMenUtÉ oSUdy doMŮ
z PříboRSKÉho náMĚStí

Vyprávění o historii a osudech domů z příborského náměstí s kro-
nikářem města Lubomírem Loukotkou. Vstupné: 15,- Kč

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

Úterý 2. března od 16:00 do 19:00 h
Malování na hedvábí

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst ome-
zen. Do 1. 3. je možno se přihlásit a požádat o zajištění materiálu.

V ceně barvy a kontury, 100,- Kč + materiál. LUNA PŘÍBOR, 
středisko volného času, příspěvková organizace

Úterý 2. března od 18:00 h do 19:30 h                             
oRientální  tance

V Zrcadlovém sále BAV klubu, na ul. Dukelskě v Příboře
Cena při využívání jednotlivých lekcí: 80,- Kč

nebo předplatné únor-květen : 750,- Kč. BAV klub Příbor

čtvrtek 4. března od 16:30 h
MezináRodní den Žen

v Zrcadlovém sále BAV klubu na ulici Dukelská. Hudba k tanci i 
poslechu , kulturní program , pohoštění a občerstvení zajištěno. 

Městský výbor a Základní organizace KSČM v Příboře, Bav klub 
Příbor

pondělí 8. března od 15:45 h 
Rehabilitační cvičení PRo dáMy

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 9.března od 15:00 h
výtvaRná dílna „veliKonoce“

Budeme si povídat o velikonočních zvycích a vyrábět ozdoby na 
velikonoční stůl z plsti i papíru. Zveme všechny děti a maminky.

Městská knihovna Příbor

Úterý 9. března od 17:00 h 
 „dvaKRát zachRánĚnÉ dítĚ“

Městská knihovna Příbor. Setkání s panem Tomášem 
Graumannem, který vypráví o záchraně před koncentračním 

táborem a válečných událostech, jež výrazným způsobem ovlivni-
ly jeho život.  Zajímavé povídaní je doplněno o autentické foto-
grafické a filmové záběry. Vstup zdarma! Dětská misie, Městská 

knihovna Příbor

Úterý 9. března od 18:00 h do 19:30 h   
oRientální  tance
V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře. Cena při 
využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč. nebo předplatné únor-kvě-

ten : 750,- Kč. BAV klub Příbor

středa 10. března od 17:00 h 
PřednáŠKa „RychlÉ a eKonoMicKÉ vaření“
Přednáší Roman Uhrin. Součástí bude ochutnávka zdravé kuchy-

ně.  O. s. Život a zdraví, ZŠ. Npor. Loma

probíhající výstava do čtvrtku 11. března
výStava „benozza – MĚSto z RUbU
veSMíRU“

Refektář. Výstava obrazů Davida Hanzelky
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 

pátek 12. března 
SPoRtovní večíReK
Hala na ulici Štramberská. Bohatá tombola a občerstvení zajiště-
no. K poslechu a tanci hraje Libor Galia. Cena místenky 150,- Kč 

(slosovatelná).  Sportovní klub vzpírání Příbor ve spolupráci 
s oddílem aerobiku

sobota 13.  března od 14:00 do 18:30 h                                   
cyKlUS SeMinářŮ – FenG ShUeJ

Semináře jsou určeny pro ty, kteří chtějí mít svůj prostor uspo-
řádaný dle zásad feng shuej. Naučí se zásady feng shuej, základy 

východní filosofie, která je výchozí myšlenkou feng shuej. 
Lektorka: Erika Holubová Petrů – odborný poradce feng shuej. 

BAV Klub Příbor

pondělí 15. března od 15:45 h 
Rehabilitační cvičení PRo dáMy

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 16. března od 18:00 h do 19:30 h                             
oRientální  tance

V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře
Cena při využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč. nebo předplatné 

únor-květen : 750,- Kč. BAV klub Příbor

středa 17. března od 9:00 do 11:00 h
SeznáMení S inteRneteM 

Akce pro seniory. Nutná rezervace předem na tel: 556 725 037
Městská knihovna Příbor

pátek 19. března od 10:00 h 
zabíJačKovÉ hody  

Od 17:00 h k poslechu a tanci hraje harmonika.  
Hostinec U Čechů 

čtvrtek 19. března od 17:00 h
veRniSáŽ výStavy
 „PříboR MĚSto MalířŮ“

Refektář a Nový sál. Výstava příborských neprofesionálních 
malířů. Výstava potrvá až do úterý 18. května

Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře 

pátek 19. března od 18:00 do 20:00 h
PodvečeR v RytMU bUbnŮ

Setkání bubeníků, hra na africké bubny, djembé, výuka rytmů. 
Vhodné pro dospělé, starší děti,mládež. CENA : dospělí - 130,- Kč  

Děti do 15 let - 60,- Kč. Bav klub Příbor

sobota 20.  března od 17:00 h  
JaRní Koncet dechovÉho
oRcheStRU Mladých zUŠ PříboR

Katolický dům Příbor. Vstupné: dospělí   50,- Kč, děti 20,- Kč      
Základní umělecká škola a DOM Příbor

neděle 21. března od 15:00 h 
vítání JaRa

Sraz všech účastníků na nám. S. Freuda. Akce pro rodiny s dět-
mi, mládež a všechny příborské občanyPřipomenutí původního 

pohanského zvyku – vynášení smrti (zimy) a vítání jara.  
Mařeny s sebou. 

 Město Příbor, LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěv-
ková organizace

pondělí 22. března od 15:45 h 
Rehabilitační cvičení PRo dáMy

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 23. března od 16:00 do 20:00 h
KURz Pletení z PediGU 

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové  
z Ostravy. V ceně materiál a občerstvení.  

Z kurzu si odnesete hotový výrobek. Počet míst omezen.  
Na akci je nutno se přihlásit. Cena 200,- Kč.  

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace

Úterý 23 .března od 18:00 h do 19:30 h                             
oRientální  tance

V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře
Cena při využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč. nebo předplatné 

únor-květen : 750,- Kč. BAV klub Příbor

středa 24. března od 9:30 h
cvičení PoMalých FoReM aeRobiKU
 S MaRtoU beneŠovoU

Cvičení: od 9:30 do 10:30 h a od 20:00 do 21:00 h. 
Cena 40,- Kč/1 h. Omezený počet cvičenek. J e nutno  se přihlásit 

předem.  Sattková Drahomíra: tel: 723 372 632,  
e-mail: d.sattkova@seznam.cz. TJ Příbor oddíl aerobiku

středa 24. března od 13:30 h
„o zlatoU PíŠŤalKU“

Tělocvična na Dukelské ulici.
Meziškolní přátelský turnaj ve vybíjené pro žáky 5. tříd.

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,    příspěvková organizace

pátek 26. března od 17:45 h           .
ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA NA MUZIKÁL

zvoníK U MatKy boŽí 
Odjezd v 17:45 h od Sokolovny v Příboře

Velký muzikálový epos o hledání smyslu života a lásky,
zpracovaný podle známého románu Victora Huga.

Předprodej v BAV klubu. Cena:220,-Kč. BAV Klub Příbor

pondělí 29. března od 15:45 h 
Rehabilitační cvičení PRo dáMy

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

pondělí 29. března od 17:00 h
o veliKonočních tRadicích
Beseda s etnografem Mgr. Václavem Michaličkou o velikonočních 

tradicích. Vstupné: 15,- Kč. Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
Příboře 

Úterý 30. března od 16:00 do 19:00 h                                            
Malování na hedvábí
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).Počet míst ome-
zen. Do 28. 3. je možno se přihlásit a požádat o zajištění materiálu. 

V ceně barvy a kontury (100 Kč+ materiál). LUNA PŘÍBOR, 
středisko volného času, příspěvková organizace

Úterý 30.března od 18:00 h do 19:30 h                             
oRientální  tance
V Zrcadlovém sále BAV klubu,na ul.Dukelská v Příboře. Cena při 
využívání jednotlivých lekcí : 80,- Kč, nebo předplatné únor-kvě-

ten : 750,- Kč. BAV klub Příbor

 středa 31. března od 13:30 h
„o zlatoU PíŠŤalKU“
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Meziškolní turnaj v přehazované pro 

žáky 7. tříd. LUNA PŘÍBOR, středisko volného času,  
příspěvková organizace

pátek 2. dubna od 9:00 do 12:00 h
veliKononí tvoření

Akce pro děti, maminky s dětmi a veřejnost. S sebou: vyfouklá 
vajíčka,cena 20,- Kč . LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, 

příspěvková organizace. 

probíhající výstava do úterý 6. dubna
výStava FotoGRaFií  ladiSlava čevely „StRoMy“

Galerie v radnici. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 3. února 
od 17.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu. Město Příbor

LoUtkoVÉ DIVaDÉLko beránek
 „SŮl nad zlato“

Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidická

Út 16:30 – 18:00, čt 18:30 – 20:00
PoWeRJÓGa

Pavla Jeníková,  Štramberská 1587. tel: 603 119 174. Jóga v denním 
životě „Proti bolestem zad“. Mateřská škola na ulici Pionýrů a 

Luna Příbor, každé úterý  od 17:30 do 19:00 hod.  
Kontakt: 556 725 628, 733 165 317 556 725 852, 776 877 170.  

„Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši člověka“.

přehleD akcí v příboře na měsíc březen 2010
  

  

do 11. března 2010 
bEnoZZa – Město Z rUbU VEsMírU
Výstava obrazů Davida Hanzelky. Refektář

19. března – 18. května 2010 
příbor Město MaLířŮ
Výstava příborských neprofesionálních malířů
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek  
18. března 2010 v 17.00 hodin

Refektář a Nový sál

pondělí 1. března 2010, 17.00 hodin
ZapoMEnUtÉ osUDY DoMŮ 
Z příborskÉHo nÁMěstí
Vyprávění o historii a osudech domů z  příbor-
ského náměstí s  kronikářem města Lubomírem 
Loukotkou
Vstupné: 15,- Kč

pondělí 29. března 2010, 17.00 hodin
o VELIkonočníCH traDICíCH
Beseda s etnografem Mgr. Václavem Michaličkou 
o velikonočních tradicích
Vstupné: 15,- Kč
otevírací doba:
úterý a čtvrtek  8.00 – 12.00
    13.00 – 16.00
neděle   9.00 – 12.00

proGram muzea a pamětní síně s. freuDa v příboře na březen 2010
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TJ PŘÍBOR ODDÍL AEROBIKU, NA ULICI ŠTRAMBERSKÉ VÁS ZVE 

k 30. výročí založení oddílu 

na cvičení pomalých forem aerobiku 

s MARTOU  
BENEŠOVOU 

     z Nového Města na Moravě

středa  24. března 2010 
9 : 30   -   10 : 30         

a        
20 : 00   -   21 : 00 

Cena:  40,- Kč / 1 h

Pozor !!! – omezený počet cvičenek 
Je nutno se přihlásit předem. 

Sattková Drahomíra:  
tel: 723 372 632 

email :   d.sattkova@seznam.cz 

PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE  

www.ploty-pletivo.cz  -  oplocení
www.thuja.cz   -   túje na živý plot od 10 Kč

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,  
Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00 nebo po telefonické 

domluvě na tel.: 722 550 000 
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, 

jinak 300 Kč. 

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá 

prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné 
ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 
lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, 

vzpěry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, 
případně podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata 
ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 

1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm  
Výška pletiva Cena za 1m Balení Celkem 

100 cm 45 Kč 25 m 1.125 Kč
125 cm 56 Kč 25 m 1.400 Kč
150 cm 59 Kč 25 m 1.475 Kč
160 cm 67 Kč 25 m 1.675 Kč
180 cm 81 Kč 25 m 2.025 Kč
200 cm 84 Kč 25 m 2.100 Kč
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P ř í b o r  N e t  
Internet přes kabelovou televizi 

„ B ř e z e n  měsíc internetu “ 
 

Pro nové klienty měsíc  zdarma a bez připojovacího poplatku. 
Výběr  z  více  tarifů–  datově  neomezeno  –  individuální  přístup-‐  zařízení  majetkem  klienta  

 
 

CORSAT s.r.o., K Nemocnici 18, Nový Jičín 
Bližší informace:   556 710 590;  603 531 164;  603 468 354    www.corsat.cz 

                                                                                 
pripojeni��ribornet.cz     spravce�pribornet.cz     corsat�corsat.cz 

 
	 �����������������������������������������������������������	 

 
 
 
 

 

Kunín u N. Jičína 447
tel.: 556 749 414, mobil: 608 040 421

e-mail: info@auto-horecka.cz
www.auto-horecka.cz

Nový 5-ti dveřový spark je možno vidět a koupit v našem autosalonu.

*	 5-ti	dvéřové	a	5-ti	místné	
*	 5	litrů	spotřeba	na	100	km	
*	 splňuje	normu	Euro	V	(5)
*	 5	hvězdiček	v	bezpečnosti	
	 (stabil.	systémem	ESC)
*	 5m	poloměr	otáčení
*	 5	let	záruka

posilovač	řízení,	6	airbagů	v	ceně

NOVÝ Spark 

od 194 900 kč - hotově

od 154 900 kč - leasing
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Jak to všechno začalo…
Byl leden a konečně zima plná toho bílého nadělení, ze kterého 
se radují hlavně děti. A navíc, ve školce si povídáme o zimních 
sportech a také o aktuálním dění – blížící se olympiádě (na 
toto téma bude zpracován celý týdenní doplňkový projekt naší 
školy v přírodě). A tehdy přišel ten nápad: „Pojeďme na hory!“. 
Požádali jsme Vaška o svolení a bylo rozhodnuto. Letos uspořá-
dáme pětidenní zimní školu v přírodě a pokusíme se naučit ty 
naše malé prcky lyžovat. 
Ale obout lyže a pustit se dolů kopcem – to není tak jednodu-
ché! A tak jsme začali na to naše „únorové lyžování“ trénovat. 
Děti se učily houpat se v podřepu a v předklonu, přenášet váhu 
z jedné nožky na druhou, obout si lyžáky a „zacvaknout se“ 
do  bezpečnostního vázání, klouzat na lyžích, zvednout se ze 
země… .To všechno nejprve v tělocvičně na koberci, postupně 
pak na školní zahradě.
I rodiče náš nápad  s nadšením podpořili a někteří začali vyrá-
žet se svými ratolestmi do hor. To proto, aby si děti ten krásný 
sport „osahaly“ na opravdické sjezdovce a byly na lyžovačku co 
nejlépe připraveny.
A najednou přišel den odjezdu, poslední pusa mamce a hurá 
do hor!
Téměř všechny děti si s sebou vezly lyže a to byla docela výzva 
pro nás dospělé – nezklamat a naučit je základům tohoto krás-
ného zimního sportu. Věřte, nebylo to vůbec jednoduché, ale 
koncem týdne téměř všechny děti bezpečně sjížděly malou sjez-
dovku lyžařského areálu Solisko  a nahoru na kopec se nechaly 
hezky v klidu vyvézt „pomou“.
Ale také se bobovalo, chodili jsme na vycházky  a když už nožky 
bolely, vrátili jsme se „domů“, na hotel Cherry a třeba odpočí-
vali u pohádky v solné jeskyni.

Den před návratem jsme si společně zařádili na diskotéce  
a představte si, přišla za námi i „Sněhová královna“! Pochválila 
všechny děti, odměnila je plyšáčkem, protože si to opravdu za-
sloužily – neplakaly za maminkou, pilně sportovaly, navzájem 
si pomáhaly, vzorně plnily svá bříška a hlavně celých těch pět 
dnů byly moooc hodné.
Co ještě k tomu úžasně strávenému týdnu dodat? Možná jen, 
že opravdu stojí za to nabídnout dětem víc než je naší „pracov-
ní povinností“, protože ony si to zaslouží… . 
Děkuji rodičům za to,že nám věřili a nebáli se svěřit nám své 
ratolesti,  také skvěle sehranému kolektivu a hlavně Vaškovi, 
bez jehož „jištění“ by nemohla „naše školka“ takovéto akce 
uskutečňovat.

 Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov s.r.o.

„MOJE ŠKOLKA“ NA HORÁCH


