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Měsíčník
města Příbora
duben 2010

První jarní den

Jistě mi dáte za pravdu, že letošní vláda paní
Zimy byla pro nás všechny již hodně dlouhá.
Snad i z tohoto důvodu zavítalo v neděli 21.
března odpoledne opravdu mnoho obyvatel našeho
města na příborské náměstí. Již třetím rokem u nás
totiž pokračovalo obnovení tradice Vítání jara.
Pálení a házení Mařen do řeky Lubiny, jako rozloučení se zimou i zdobení břízky velikonočními vajíčky, jako přivítání jara na náměstí bylo doprovázeno Příborským žesťovým kvintetem a Příborskou
scholou, pod vedením Martina Monsporta.
I letos tuto akci pořádalo město Příbor a LUNA,
SVČ.
Za velice vydařené nedělní odpoledne patří dík všem
organizátorům i zúčastněným.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Upozorňujeme občany, že

  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

„Stavební práce na obchvatu Příbora“
Vážení občané města Přibora,
po trochu delší zimě, než jsme byli v posledních rocích zvyklí, jsme
opět zahájili práce na realizaci silničního obchvatu města Příbora, a to na
úseku navazujícím na silnici I/48 a v jejím okolí. Momentálně probíhají přípravné práce pro montáž nového mostu nad stávající silnicí I/48 FrýdekMístek – Nový Jičín a dále zemní práce, kdy se provádí odkop stávajících
svahů a následně bude provedena kanalizace podél silnice před sjezdem na
Mošnov. V následujícím období předpokládáme plné rozvinutí stavebních
prací a v této souvislosti dojde i k určitým omezením, na které bychom vás
rádi upozornili. Jak si už jistě všichni motoristé používající hlavní tah od
Nového Jičína na Frýdek-Místek všimli, tak v současné době je uzavřen
pravý jízdní pruh v délce cca 1 km, je to v souvislosti s výše popsanými pracemi. Tato uzavírka potrvá do 4.4.2010. Ve dnech 9.4.2010 (od 7,00 hod) do
14.4.2010 (do 7,00 hod) bude v tomto úseku z důvodu montáže mostních
nosníků a překopu silnice pro kanalizaci úplná uzavírka silnice I/48.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu ze směru od Frýdku Místku povede přes Příbor, po ulicích Ostravské, Lidické a Jičínské, objízdná trasa
pro veškerou dopravu ze směru od Ostravy bude vedena přes Skotnici,
Prchalov a v Borovci zpět na silnici I/48.
Osobní i nákladní doprava ve směru od Nového Jičína povede odklonem na mimoúrovňové křižovatce v Borovci přes Sedlnici, Skotnici a zpátky na silnici I/48.
Následně, tj. od 14.4.2010 (od 7,00 hod) až do 31.12.2010 budou uzavřeny oba jízdní pruhy ve směru na Nový Jičín (od nájezdu na I/48 ve směru od Mošnova) v délce cca 2 km, z toho důvodu bude uzavřen i sjezd z
ulice Jičínské na Nový Jičín., a to i v opačném směru. Doprava bude převedena do zbývajících dvou jízdních pruhů ve směru od Nového Jičína do
Frýdku Místku, kde bude obousměrný provoz.. Během měsíce června (od
13.6.2010) se uskuteční opět úplná uzavírka silnice I/48 na dobu cca 10 dnů
z důvodu demolice stávajícího mostu přes silnici I/48. Objízdné trasy budou zřejmě stejné, jako ve dnech 9.4.-13.4.2010. V roce 2011 by pak měl
být uzavřen dvojpruh ve směru od Nového Jičína na Frýdek-Místek, cca od
02-10/2011 a doprava vedena po již hotovém novém úseku komunikace.
Předem se omlouváme všem obyvatelům Příbora i okolních obcí za potíže a problémy spojené s těmito uzavírkami, ale protože se stavba provádí
za plného provozu, tak bohužel jiné akceptovatelné řešení není. Nezbývá
nic jiného, než doufat, že část řidičů zvolí pro své cestování nově otevřenou
dálnici D1 a tím odlehčí provozu v okolí Příbora.
Na závěr bych chtěl všem popřát pevné nervy a trpělivost s naší stavební činností, po otevření nové silnice na konci příštího roku si určitě všichni
oddechneme a vy se dočkáte tolik touženého klidu.
S pozdravem
za ALPINE stavební společnost CZ s.r.o., člen Sdružení Příbor obchvat
hlavní stavbyvedoucí
Svoboda Josef/ , mobil 737 271 633
e-mail : josef.svoboda@alpine.cz

je z důvodů stěhování do
zrekonstruovaných prostor
do 31. 5. 2010 UZAVŘENA !!!
Všechny výpůjčku budou
automaticky prodlouženy
do 1.6. 2010.

ZÁPIS
dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2010/2011
se bude konat

ve čtvrtek 8. dubna 2010
od 8:00 do 15:30 hod.
na těchto mateřských školách:


Mateřské škole Kamarád
na ul. Frenštátská a ul. Švermova



Mateřské škole na ul. Pionýrů


V mateřské škole na ul. Pionýrů a ul. Švermova proběhne
v rámci zápisu dne 8.4.2010

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Městský úřad Příbor

Upozornění na místa pro odkládání prošlých baterií
a elektrospotřebičů
Tímto upozorňujeme občany, že byla instalována některá nová místa na odkládání elektrospotřebičů typu malých, výbojek, svítidel. Na základě dobré spolupráce se společností EKOLAMP a.s., provozující kolektivní systém sběru, byly
ve městě nainstalovány dvě nádoby na sběr těchto spotřebičů, a to na chodbě
Technických služeb, Štramberská 483 a na chodbě odboru životního prostředí
a lesního hospodářství a stavebního úřadu Městského úřadu Příbor , Freudova
118. Na stejná místa byl rovněž umístěn malý box na sběr baterií a monočlánků,
který byl instalován v spolupráci s firmou EKOBAT s.r.o. De těchto kontejnerů
je možno vždy, v době, kdy jsou budovy otevřeny, tyto druhy prošlých elektrovýrobků odkládat.
Dále budou v nebližší době umístěny na dvou místech
(U Tatry – obchod a Klokočov u transformátoru) kontejnery 1100 l na sběr
drobných prošlých elektrospotřebičů typu mobilních telefonů, kalkulaček atd.
Tyto budou rovněž městu dodány zdarma.
Kromě toho samozřejmě stále platí, že v provozních hodinách – pondělí
8;00 až 11;00 a 12;00 až 16;30, čtvrtek 8;00 až 11;00 a 12;00 a ž 16;30 a sobota
8;00 a 12;00 - je v otevřen sběrný dvůr na TS Příbor, Štramberská 483, kam je
taktéž možno tento druh odpadu odnést.
Ing. Libuše Volná, odbor ŽPLH
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Město Příbor a Luna , SVČ příspěvková organizace
si dovolují pozvat rodiče s dětmi a všechny občany města na

stavění máje na příborském náměstí
v pátek 30. dubna od 16.00 hod.
Zápis do prvních tříd základních škol

V pátek 12. února 2010 proběhl v příborských základních školách zápis do prvních
ročníků pro školní rok 2010/2011. Celkem se zapsalo k povinné školní docházce 104
prvňáčků, z toho na Základní školu Npor. Loma 55 dětí a Základní školu Jičínská 49
dětí. Při počtu cca 13 odkladů školní docházky předpokládáme otevření čtyř prvních
tříd. Přejeme nastávajícím školákům na jejich cestě vzdělávání mnoho úspěchů.

Odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství

Pozvánka

na 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční ve
čtvrtek 22. dubna 2010 od 15.00 hod. ve velkém sále
Kulturního domu v Příboře
Hlavním bodem zasedání bude:
- Výroční zpráva města za rok 2009
- Zpráva o inventarizaci majetku města a jeho organizací za rok 2009
- Zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací za rok 2009
- Výsledek hospodaření města a jeho organizací za rok 2009
- Zpráva auditora k roční účetní závěrce za r. 2009 - starosta

Město Příbor děkuje všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly obecního plesu
konaného 6. února 2010 finančním či
věcným darem. Jmenovitě to jsou:
DEC PLAST, Příbor
V + V Saveko s. r. o., Kopřivnice
FA VAST TERCIA spol. s. r. o., Valašské Meziříčí
Cestovní kancelář KM TRAVEL, Nový Jičín
Drozd a spol., v.o.s. , Moravská – Ostrava
Ing. Václav Gadas, Příbor
Stavební práce Radek Klimša, Skotnice
Corsat s. r. o., Nový Jičín
Správa majetku města Příbor s. r. o., Příbor
RESA spol. s r. o., Ostrava – Vítkovice
Centrum podnikání a rozvoje s. r. o.,
Kopřivnice
Šárka Busková, Příbor
ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., Ostrava
– Zábřeh
AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, Studénka
GEO OFFICE, s. r. o., Ostrava -Vítkovice
PB SCOM s.r.o., Hranice
NOSTA s. r. o., Nový Jičín
Tomáš Halamíček, Příbor
Hotel U Freuda, Příbor
AF WIFCOM, Miličín
JAAL Fashion, Příbor
Ovocná a okrasná školka, Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. dubna
Potůčková Františka
Roš Oskar
Pešek Miroslav
Sikorová Anna
Podolková Božena
Pustějovský Vilém
Celý Radomír
Jurečková Marie
Tobiczyková Marie
Moravčík Pavol
Hozová Julie
Kyprová Věra
Slavíková Gertruda
Rašková Marie
Pustějovská Jiřina

Kotoučková Marie
Hřeblo Jaroslav
Chaloupka Miloslav
Dedková Milada
Mocková Stanislava
Hanušková Kristina
Goňo Rudolf
Dubcová Marie
Štefková Marie
Dobiášová
Wladyslava
Blaschkeová Marie
Kabát Alois
Rojanová Květuše
Dolejš František
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Fa LUKY, Jindřich Lukeš, Příbor
Obuv Alena Poláčková, Příbor
SHARP CENTRUM Ostrava s. r. o., Ostrava
FA Ricco, Rudolf Korčák, Příbor
Hlavními sponzory letošního plesu byly
firmy:
ODS – Dopravní stavby Ostravaa.s.
NOSTA, s.r.o.
Květinovou výzdobu věnovala a zapůjčila
Ovocná a okrasná školka Příbor,
Ing Jiří Veleba.
  

  

Z jednání rady a zastupitelstva města

76. schůze RM dne 23. února 2010 mj. projednala:

j Uložila předložit cenový rozbor tržeb a jednotkových cen prodaného dříví za rok 2009
j Vzala na vědomí zápisy z jednání komise pro
městkou památkovou rezervaci ze dne 9.2.2010 a
komise pro občanské záležitosti ze dne 15.2.2010
j Vzala na vědomí „Zprávu o výsledcích finančních kontrol u MÚ Příbor, příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory za rok
2009“
j Schválila přidělení finančních prostředků
žadatelům o veřejnou finanční podporu města
Příbor na prevenci kriminality včetně výše přidělené veřejné finanční podpory následovně: viz tab.
j Schválila doplňující pořadník pro přidělení
bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou
službou v Příboře na období od 24. února 2010 do
30. června 2010.
j Schválila Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o. s., Bieblova 3, Ostrava,
detašovanému pracovišti Nový Jičín, Sokolovská
9, Nový Jičín, z rozpočtu města příspěvek na provoz služby osobní asistence finanční částku ve výši
12 000,- Kč z paragrafu 4329, položka veřejná finanční podpora z rozpočtu města Příbor.
j Schválila Dodatek č. 4 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
j Schválila užívání nebytových prostor v objektu
Kulturního domu č.p. 560 na ul. Lidická v Příboře(
dále jen KD) do doby jeho rekonstrukce takto:
a) nebytový prostor- malý sál KD včetně sociálního zařízení a místnosti v 2. NP (pro uskladnění
hudebních nástrojů) za účelem využití prostoru ke
zkouškám Dechového orchestru mladých Příbor
za těchto podmínek:
-

cena za užívání nebytového prostoru 5 520,Kč /měsíc a včetně služeb

-

dohoda o užívání bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

-

platba za užívání bude hrazena čtvrtletně předem

-

bližší podmínky užívání budou zahrnuty
v uzavřené dohodě o užívání nebytových prostoru

b) nebytový prostor v 2. nadzemním podlaží KDklubovní místnost včetně sociálního zařízení za účelem využití prostoru pro schůzky
a zkoušky Příborské chrámové scholy za těchto podmínek:

vestibulu za účelem využití prostoru pro administrativní činnost Bytového družstva Kopřivnice za
těchto podmínek:

ní do nových prostor a provedení zákonné revize knihovního fondu v termínu od 22. března do
31. května 2010

-

cena za užívání nebytového prostoru 500,- Kč
/měsíc a včetně služeb

-

dohoda o užívání nebytového prostoru bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

j Schválila finanční dar ve výši 2 500,- Kč pro
Dětský domov Příbor a Školní jídelnu Příbor,
Masarykova 607, příspěvková organizace z § 3399.

-

platba za užívání bude hrazena čtvrtletně předem

-

bližší podmínky užívání budou zahrnuty
v uzavřené dohodě o užívání nebytového prostoru

j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města Příbor pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 560 na ul. Lidická v Příboře ( místnost ve
2. NP o celkové výměře 19,5 m2 ) za účelem využití prostoru pro výuku a školicí činnost za těchto
podmínek :
-

cena za pronájem nebytového prostoru
2 000,- Kč /měsíc včetně služeb

-

dohoda o užívání nebytového prostoru bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

-

platba za užívání bude hrazena čtvrtletně předem

j Schválila upravený ceník pronájmu funkčních
celků Kulturního domu Příbor pro krátkodobé
pronájmy právnickým a fyzickým osobám, sdružením a organizacím včetně příspěvkových organizací města pro rok 2010 – doplnění: vestibul (samostatně) základní sazba 1500,- Kč / do 12 hod.
j Vzala na vědomí informace o pozemcích vhodných k výstavbě nových sociálních bytů dle aktuálně platného územního plánu¨
j Vzala na vědomí informace o realizaci prodeje
bytového fondu a nebytových prostor dle schválených pravidel pro 2. vlnu prodeje k 31. 1. 2010
j Vzala na vědomí zprávu o plnění strategického
plánu rozvoje města za rok 2009 (akční plán 2009)
j Stanovila náhradní členy komise pro otvírání obálek a pro hodnocení nabídek veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
poskytovatele bankovního úvěru: Jana Kopková,
Ing. Iva Vorlíčková, Ing. Zuzana Turková,
Bc. Eva Mináriková, Ing. Bohuslav Majer
j Doporučila ZM schválit návrh první změny
rozpočtu města Příbora na rok 2010 v následujících objemech:
příjmy - 139 583,00 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
o 23 847,00 tis. Kč

-

cena za užívání nebytového prostoru 1 000Kč /měsíc a včetně služeb

-

dohoda o užívání nebytového prostoru bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

-

platba za užívání bude hrazena čtvrtletně předem

financování - 57 173,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
o 22 138,00 tis. Kč

-

bližší podmínky užívání budou zahrnuty
v uzavřené dohodě o užívání nebytového prostoru

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 1. změny rozpočtu města
Příbora na rok 2010

c) nebytový prostor v 1.nadzemním podlaží vedle

j Schválila uzavření knihovny z důvodu stěhová-

výdaje - 196 756,00 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
o 45 985,00 tis. Kč
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77. schůze RM dne 16. března 2010 mj.
projednala:
j Uložila předložit vyjádření vlastníků nemovitostí k návrhu na rozšíření hranice MPR.
j Uložila zpracovat odborný popis (historický)
prvků drobné architektury a následně popis a rozbor nezbytných oprav včetně ekonomické rozvahy pro případné opravy. Tento popis je nezbytný
pro rozhodnutí zastupitelstva o zavedení prvků
drobné architektury do majetkové evidence města
u vlastníků, kteří s převodem souhlasí
j Uložila zpracovat odborný popis a právní analýzu problematiky možnosti zavedení předmětných staveb prvků drobné architektury (na cizích
pozemcích) do evidence majetku města Příbor
j Vzala na vědomí zápis z komise pro MPR ze
dne 9.3.2010.
j Uložila předložit smlouvu mezi peněžním
ústavem a městem Příbor o přijetí úvěru ve výši
10 000 000,00 Kč
j Schválila Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s., Bieblova 3, Ostrava,
detašovanému pracovišti Nový Jičín, Sokolovská
9, Nový Jičín, z rozpočtu města na provoz služby
osobní asistence finanční dar ve výši 12 000 Kč
z paragrafu 4329, položka veřejná finanční podpora
j Souhlasila dle čl. II, odst.2 a odst. 5, písm. d)
OZV č. 1/2001 O znaku a praporu města Příbora
a jejich užívání, s užitím znaku města Příbora dle
žádosti firmy AKTIV 95 Opava, s.r.o., Slezská
110/24, Opava na vytvoření sběratelské kolekce
znaků měst a obcí ČR na reklamních předmětech
BUTON
j Schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem
Příbor a Hasičským záchranným sborem MSK na
radiostanice , nabíječe a plovoucí motorové čerpadlo
j Schválila přijetí darů – přenosných radiostanic
a stolních nabíječů ve výši 112 669,20 Kč a dýchacích přístrojů ve výši 79 968,- Kč dle darovacích
smluv od Moravskoslezského kraje
j Rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce a provozu dopravního hřiště v části parcely č. 1414/1
o výměře 3.400,62 m2 v areálu městského parku
v Příboře s příspěvkovou organizací LUNA Příbor,
středisko volného času, za účelem provozování
dopravní výchovy
j Zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu na
projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce
domu č.p. 247 na ulici Jičínské v Příboře“.
j Odložila projednání plánu nákladů SMMP
s.r.o. na léta 2011-2014 - údržba a opravy DBF do
doby schválení koncepce rozvoje bydlení.
j Schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro účely užívání stavby
“Lávka přes Kopřivničku“ na pozemku p.č. 2571,

k.ú. i obec Příbor, ze dne 17.2.2010 mezi oprávněným z věcného břemene městem Příbor a stranou
povinnou z věcného břemene Ing. Antonínem
a Mgr. Kateřinou Kunzovými, Npor. Loma 1386,
Příbor.
j Vzala na vědomí sdělení ředitele TS města
Příbora ke kácení a náhradním výsadbám.

j Schválila úpravu v plánu nákladů SMMP s.r.o.
pro rok 2010 – údržba a opravy DBF – změna č.2
- doplnění plánu o akci výměna dveří v domě ul.
Lidická čp. 810 a 811 – 120.000,- Kč
j Schválila úpravu v plánu nákladů SMMP s.r.o.
pro rok 2010 – údržba a opravy DBF – změna č.2
- rezerva 137.000,- Kč

j Schválila občanskému sdružení Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka v Novém Jičíně, Štefánikova 7, Nový
Jičín, z rozpočtu města z paragrafu 4329, položka
veřejná finanční podpora, na podporu činnosti finanční dar ve výši 6,000,- Kč.

j Schválila po úpravách plán nákladů SMMP,
s.r.o. - údržba a opravy DBF – změna č.2.

j Vyhověla žádosti pana Aloise Krompolce, trvale bytem Příbor, a souhlasí s přednostním přidělením bytu o velikosti 0+1 nebo 1+1 v domě
s pečovatelskou službou v Příboře

j Jmenovalo pí. Vladimíru Sklenovskou členkou
kontrolního výboru

j Doporučila ZM schválit závěrečnou zprávu
o výsledku inventarizace majetku a závazků města
Příbora za rok 2009.
j Stanovila zhotovitelem akce „Lávka přes
Kopřivničku“ firmu SATES MORAVA spol.
s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské
Meziříčí
j Stanovila zhotovitelem akce „Rekonstrukce ulice Na Valše“ firmu V+V Saveko s.r.o., Záhumenní
1346, 742 21 Kopřivnice
j Vyloučila z důvodu neúplnosti nabídky
z účasti v zadávacím řízení tyto uchazeče: Jiří
Wažik, Údolní 213/16, Darkovice; SWIETELSKY,
Suvorovova 538, Šenov u Nového Jičína; ALPINE,
stavební společnost CZ, s.r.o., Šenovská 463,
Ostrava; René Darmovzal, Mnichov 360, Vrbno
pod Pradědem; Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha; PB SCOM
s.r.o., Boženy Němcové 685, Hranice; Moravia
Trend s.r.o., Skotnice 12.
j Doporučila ZM města vzít na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací
k 31.12.2009
j Schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kopřivnice a městem Příbor, jako objednatel a společností SITA CZ a.s., se sídlem v Praze
2 Vinohradech, Španělská 10/1073, IČ 25638955,
zastoupenou Ing. Jiřím Kovářem, ředitelem Divize
Sever jako zhotovitel, jejímž předmětem je zajištění odvozu a zneškodnění nebo vyčištění odpadních vod přečerpaných do záchytné jímky zhotovitele u oprávněné osoby v souladu s platnými zákonnými předpisy ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
j Rozhodla schválit v souladu se směrnicí
č. 4/2005 o hospodaření a účtování dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku města a zásob
převod majetku, kterým se předává příspěvkové
organizaci města Technickým službám Příbor do
správy k vlastnímu hospodářskému využití movitý majetek v celkové hodnotě 2.525,- Kč k datu
17.3.2010.

Z jednání zastupitelstva města
33. zasedání ZM dne 11. března 2010 mj.
projednalo:

j Rozhodlo prodat panu Aleši Nenutilovi, bytem
Štefánikova 244, Příbor, nemovitost – pozemek
parc.č. 1348/6 ostatní plocha, ostatní zeleň o výměře 26 m2, k.ú. i obec Příbor, za kupní cenu ve
výši 100,- Kč/m2, l ks stromu – lípa za cenu dřevní
hmoty Kč 3.600,-- , kterou stanovil lesní hospodář, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně
z převodu nemovitostí
j Schválilo první změnu rozpočtu města Příbora
na 2010 v následujících objemech:
příjmy - 139 583,00 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
o 23 847,00 tis. Kč
výdaje - 196 756,00 tis. Kč, což je zvýšení
oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
o 45 985,00 tis. Kč
financování - 57 173,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
o 22 138,00 tis. Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 1. změny rozpočtu města
Příbora na rok 2010
j Schválilo poskytnutí finančního daru
p. Oldřichu Pustějovskému, Jičínská 359, Příbor
ve výši 200,00 tis. Kč jako náhradu za demolici
rodinného domu v souvislosti s vybudováním obslužné komunikace podél rychlostní silnice R48
a uzavření darovací smlouvy mezi městem Příbor
a p. Oldřichem Pustějovským na poskytnutí výše
uvedeného daru
j Schválilo poskytnutí finančního daru Mateřské
škole Hájov, s.r.o. IČO: 27782689 ve výši 12,00 tis.
Kč na náklady spojené s dopravou stravy pro děti
z Příbora ve školním roce 2009/2010 a uzavření darovací smlouvy mezi městem Příbor
a Mateřskou školou Hájov, s.r.o. na poskytnutí
výše uvedeného finančního daru
j Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín na rok 2010 ve výši 3 119,00 tis.
Kč, což je zvýšení oproti schválenému neinvestičnímu příspěvku o 15,00 tis. Kč.

j Uložila připravit návrh na přerozdělení veřejné
finanční podpory, schválené v 1. změně rozpočtu
města Příbora

j Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Npor. Loma Příbor
Školní 1510 okres Nový Jičín na rok 2010 ve výši
3 982,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému
neinvestičnímu příspěvku o 20,00 tis. Kč

j Schválila úpravu v plánu nákladů SMMP s.r.o.
pro rok 2010 – údržba a opravy DBF – změna
č.2 - prostředky nezařazené do plánu údržby 500.000,- Kč

j Schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
90,00 tis. Kč Římskokatolické farnosti na opravu
věžních hodin na věži farního kostela Narození
Panny Marie v Příboře
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j Schválilo dotaci Tělovýchovné jednotě Příbor
ve výši 200,00 tis. Kč na údržbu hřiště kopané
j Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové
organizaci Technické služby města Příbora na rok
2010 ve výši 18 950 tis. Kč, což je zvýšení oproti
schválenému neinvestičnímu příspěvku o 1 550
tis. Kč
j Schválilo investiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města Příbora na rok
2010 ve výši 170,00 tis. Kč za účelem pořízení parkovacího automatu na náměstí Sigmunda Freuda
j Schválilo přijetí úvěru ve výši 10 000 000 Kč na
realizaci revitalizace panelového domu čp. 14831485 na ul. U Tatry
j Uložilo předložit smlouvu mezi peněžním
ústavem a městem Příbor o přijetí úvěru ve výši
10 000 000,00 Kč
j Vzalo na vědomí zprávu o plnění strategického
plánu rozvoje města za rok 2009
j Vzalo na vědomí Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2009
j Schválilo udělení veřejné finanční podpory na
zajištění údržby a činnosti těmto organizacím dle
účelů uvedených v přílohové tabulce tohoto materiálu následovně:
Poř.
1
2
5
7
9
11
13
15
18
20
22
23
24
26
30
33
35
38
39
42
44

Předkladatel
ZO Český zahrádkářský svaz „Sídliště“ Příbor
Myslivecké sdružení Hájov
Český svaz včelařů ZO Příbor
Sdružení hudebníků Příbor
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Český zahrádkářský svaz základní organizace Hájov
Kynologický klub Příbor
Tělovýchovná jednota Příbor
Tělovýchovná jednota Příbor - oddíl kopané
Basketbalový klub Příbor
Společnost přátel DOM Příbor
Základní umělecká škola
Tělocvičná jednota Sokol Příbor
Tenisový klub Příbor, o.s.
Myslivecké sdružení Příbor
Horolezecký oddíl Příbor
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
BaV klub Příbor
Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Český svaz chovatelů Příbor
Společnost Sigmunda Freuda
Celkem

Kč
0
31
0
21
36
7
15
552
0
161
65
135
97
19
30
10
0
84
8
9
20
1 300

33/7/4/2 Schválilo udělení veřejné finanční podpory na zajištění činnosti těmto organizacím dle
účelů uvedených v přílohové tabulce tohoto materiálu následovně:
Poř.
3
4
6
8
10
12
14
16
17
19
21
25
27
28
29
31
32
34
36
37
40
41
43

Předkladatel
Myslivecké sdružení Hájov
Český svaz včelařů ZO Příbor
Český svaz včelařů ZO Příbor
SVP TSUNAMI Příbor - klub futsalu
Junák - svaz skautů a skautek ČR
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Hájov
Kynologický klub Příbor
Tělovýchovná jednota Příbor - oddíl ledního hokeje
Tělovýchovná jednota Příbor - oddíl kopané
Basketbalový klub Příbor
Společnost přátel DOM Příbor
Tenisový klub Příbor, o.s.
KČT (klub českých turistů)
Svaz tělesně postižených v ČR
BUGABOO SERVIS
Myslivecké sdružení Příbor
Horolezecký oddíl Příbor
Fotoklub Příbor
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
BaV klub Příbor
Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Český svaz chovatelů Příbor
Společnost Sigmunda Freuda
Celkem

v tis. Kč
3
2
5
8
13
2
5
8
27
71
75
5
3
14
0
3
5
4
6
11
8
4
18
300

j Schválilo přidělení grantů (příspěvků) předkla-

datelům projektů v grantovém řízení následovně
včetně výše přiděleného grantu: viz tab.
j Stanovilo pro rok 2010 náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena ZM ve
výši 210,- Kč/hod. v době od 7:00 do 15:00 hod.
j Schválilo smlouvu o spolupráci k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu „Technologické
centrum Kopřivnice“

Z kalendáře starosty města
Únor/březen 2010
ing. Milan Strakoš
Jaro už je tady, ale počasí tomu zatím v posledních týdnech nenasvědčovalo. Tak snad už se
to konečně změní a sluníčko nám dovolí odložit
zimní oblečení. Letošní zima byla již dost dlouhá
a pro všechny finančně náročná.
Zastupitelstvo města se sešlo během uplynulého měsíce hned dvakrát. V závěru února byl
na programu jediný bod jednání, který se týkal
revitalizace panelového domu č. p. 1483 - 1485
na ulici U Tatry. Dřívější usnesení zastupitelstva
podmínilo tuto generální opravu získáním dotace
z programu „Zelená úsporám“.
Podklady, které zpracovala Správa majetku
města Příbor s. r. o., však neodpovídaly směrnici
Státního fondu životního prostředí, a tak město
zatím o dotaci nemohlo požádat. Stejná problematika byla projednávána zastupitelstvem města
11. března a výsledek byl obdobný. V platnosti
zůstalo usnesení, že oprava má být realizována
z prostředků, které město získá úvěrem a druhá
část z dotačního programu. Aby mohla být akce
zahájena, zařadili zastupitelé do 1. změny rozpočtu města částku ve výši 15,2 mil. Kč, která odpovídá nabídce zhotovitele akce.
Na Státním fondu životního prostředí budeme jednat o výjimce z pravidel. V případě, že
tato nebude povolena, bude se hledat jiná cesta,
jak prostředky do rozpočtu města převést zpět.
Kontrolnímu výboru bylo zároveň uloženo prověřit zadání a průběh této veřejné zakázky.
Součástí schválené změny rozpočtu byly
i příspěvky na činnost a provoz neziskových organizací. Celkem bylo rozděleno 1,8 mil. Kč. Bližší
informace jsou uvedeny v samostatném článku.
Vzhledem k požadavkům organizací a problémům, které musí řešit, se zastupitelé rozhodli, že
příspěvky pro letošní rok zvýší o částku 300 tis.
Kč. O těchto prostředcích, tj. o jejich přerozdělení, bude rozhodovat některé z dalších jednání
zastupitelstva.
V souvislosti s rozsahem prací, kterou museli zajišťovat v období letošní zimy pracovníci
technických služeb, byl zvýšen provozní příspěvek této organizaci o 1,55 mil. Kč. Rozpočtem
byly pokryty další požadavky školských zařízení,
např. opravy sociálních zařízení na ZŠ npor. Loma
(375 tis. Kč) nebo zateplení štítové stěny MŠ
Frenštátská (250 tis. Kč).
V závěru února byly dokončeny práce na rekonstrukci knihovny v piaristickém gymnáziu.
V současné době je knihovna pro veřejnost uzavřena, a to z důvodu stěhování celého knižního
fondu. Knihovna by měla být pro veřejnost znovu,
a to slavnostně, otevřena počátkem června letošního roku. Dokončení oprav a úprav budovy piaristického kláštera bude v letošním roce pokra-

j Schválilo na základě ust. § 27 odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a

v souladu s ust. § 84, odst. 2 písmena d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č.4 zřizovací listiny „LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace“ dle předloženého návrhu –
povolení doplňkové činnosti organizace
j Uložilo kontrolnímu výboru provést posouzení celé zakázky revitalizace domu č.p. 1483-5
v souladu s právními předpisy.
Dne: 18. března 2010
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Veřejná finanční podporA města PříborA na prevenci kriminality
P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Předkladatel, právní forma
Renarkon Ostrava, obecně prospěšná organizace
Základní škola Příbor, Dukelská 1346
Dětská misie Příbor, občanské sdružení
Dětská misie Příbor, občanské sdružení
Academia Via Familia, občanské sdružení
Academia Via Familia, občanské sdružení
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov, nezisková organizace
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Příbor
Celkem

Název projektu
Terénní program pro uživatele drog ve městě Příbor
Cesta do přírody je cestou z nudy
Klubová a pobytová činnost pro děti a mládež
Streetball aneb Příbor v koši 2010
Den rodiny
A co dál?
Materiálové vybavení soutěžního družstva žen
Smysluplné trávení volného času – rozvíjíme svůj talent
Náklady na opravu učebny

Kč
16
6
16
12
7
0
5
5
13
80

přidělené granty města PříborA
P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Předkladatel, právní forma
Klub ZM KSČM - Miroslav Olšaník
Jan Tyllich
Sdružení hudebníků Příbor, sdružení
Josef Kleinwächter (tiskárna Kleinwächter)
Základní umělecká škola Příbor

Název projektu
v tis.
Zabezpečení kulturně společenské akce - MDŽ
2
Účast na tanečních soutěžích s mezinár. účastí v roce 2010 - tan. páry, výk. třída A
5
Letní swingový večer s Danem Bártou
17
Vydání knihy Ireny Kopecké s názvem„Praštěné kantorky a roztomilé děti“
4
4 koncerty vážné hudby žáků a učitelů ZUŠ Příbor
0
Reprezentace města Příbor - rodiště S. Freuda na Mezinárodním festivalu DO v rakousSpolečnost přátel Dechového orchestru mladých, občanské sdružení
67
kém Schladmingu
Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace
Majáles Masarykova gymnázia
16
Vilém Gebek
Den dětí Za Vodou
6
Vilém Gebek
Kulturní a hudební vyžití Za Vodou
4
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Příborská muzejní noc – „Za zbojníky, raubčíky a portáši“
11
Modelářský klub SMČR, sdružení
O poháry LUNA Příbor 2010
5
Modelářský klub SMČR, sdružení
Moravský knipl a Moravský šrapnel
4
Basketbalový klub Příbor
www.priborsport.cz
6
Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Příbor
90 let skautingu v Příboře
19
BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.
Bubenická párty - III. Ročník Djembe, Perkuse, Orient
9
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace
Mezinárodní fotosoutěž“ Sigmund Freud - včera - dnes - zítra“
18
Petr Frýdecký
VII. Příborské rockování
57
Celkem
250
Město Příbor
Galerie v radnici – Fotoklub Příbor
Vás zvou na výstavu
fotografií

Alena Pončová

„Ateliér příroda“

Výstava bude zahájena
7. dubna 2010
v 17:00 hodin
v obřadní síni
Městského úřadu v Příboře
výstava potrvá do 1. 6. 2010
www.pribor-mesto.cz
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Informace pro občany
Vážení občané města Příbora,
měsíc je za námi a tak opět přispívám svou
troškou do Příborského Měsíčníku. Myslím, že
je vhodné, abych vás informoval a skutečnosti
ve věci webových, neboli internetových stránek
města Příbora. Nejen, že jsem sám zjistil, ale
bylo mně i z více stran připomenuto, že je docela problém „objevit“ oficiální stránky našeho
města. Napíšete-li do hodně využívaného vyhledavače Seznam heslo Příbor, vyskočí nabídka, kde nejsou oficiální stránky města Příbora.
Objeví se zde sice stránka město Příbor, ale tyto
stránky nemají s městem Příbor nic společného, jsou to stránky soukromé vlastníka. Nelze
zde proto čerpat aktuální informace. Hodláte-li
najít oficiální stránky města Příbor, je nejjednodušší jít přes vyhledávač GOOGLE a zde zadat
buďto město Příbor, případně oficiální stránky
města Příbor. Zde se potom jednoduše do našeho webu dostanete. O zjednodušení cesty
k našim stránkám města se snažíme ve spolupráci s odborníky.
A. Vaněk tajemník MÚ,
v Příboře dne 18. března 2010

Doplnění Předběžné a stručné zprávy o objevu lovecké stanice
ze střední doby kamenné u příborského Orinoka
V minulém čísle nedopatřením
došlo k nezařazení fotografií nalezených nástrojů. Tímto obrázky
doplňujeme a doporučujeme vám si
přečíst úplné znění článku z minulého čísla Měsíčníku města Příbora.

  

obr. 1 - výběr mikrolitických nástrojů z příbora - orinoka

obr. 2 - čepelky s otupeným bokem

  

obr. 3 – drobná jádra a mikrojádra

obr. 4 - příčná šipka (lichoběžník) z lokality Příbor – Klenosek
  

Děti v divadle? Ano, často.

  

„Kdo chce jet s deváťáky do divadla? Máme pár
volných míst, někteří onemocněli.“ Zvedá se les rukou, na všechny se asi nedostane. Dávno pryč jsou
ty doby, že do divadla bylo dobré jet jen proto, že se
dá ulít z vyučování. Říkají to samy děti, nejsou to jen
mé výmysly. Jak to tedy s tou divadelní láskou u nás
ve škole vlastně je? Již několikátým rokem jezdíme
na dopolední představení do ostravského Divadla
loutek. Z nejlepších představení bych chtěla zmínit
Malované na skle, dobře jsme se pobavili i na Lišce
Bystroušce a Tajném deníku Adriana Molea.
Moc se těšíme na Krásku a zvíře a jsme zvědavi na
Stepující stonožku. Chtěli jsme jezdit i do Divadla
Antonína Dvořáka. Jedete-li ovšem na dopolední
představení do tohoto divadla, musíte mít štěstí na
správnou partu dětí z ostatních škol. Nám se to nepodařilo, představení/ opera A. Dvořáka Čert a Káča
/ bylo rušeno velmi neukázněnými žáky a tak už dopoledne do tohoto divadla nejezdíme. Našli jsme si
jiný způsob, jak si divadlo náležitě vychutnat. Jak?
Jednoduše. Zjistili jsme totiž, že existuje v Příboře

osoba, kterou divadlo také velmi baví a která organizuje zájezdy do ostravských divadel již několik
let. Není to nikdo jiný než paní Vlasta Trojčínská.
Využili jsme její aktivity a zahájili velmi příjemnou
spolupráci. Každý měsíc, chceme-li, zhlédneme
jedno představení, buď v Divadle A. Dvořáka, nebo
J. Myrona. Výběr je pestrý, naši žáci měli již možnost shlédnout několik činoher – např. Přelet nad
kukaččím hnízdem, Válka s mloky, Čarodějnice,
operety – Netopýr, baletní vystoupení – Šípková
Růženka, Louskáček, divadelní muzikál – Šakalí
léta a další. Večer má divadlo jinou atmosféru, v sále
je ticho, nikdo neruší představení nevhodnými poznámkami, všude jsou pěkně oblečení lidé, uvaděčky
jsou vlídné, děti se učí tím, jak vše dokola pozorují a
nasávají tu správnou divadelní pohodu.

V pátek 12. února se naše školička proměnila na
pohádkový hrad a místo dětí začaly vcházet do herny
princezny, víly, spidermani, rytíři a všemožná zvířátka, která přišla na maškarní ples. V herně je uvítala
Víla z Hončovy hůrky, která je na ples sezvala. A začala promenáda, ve které se masky navzájem představily a zároveň byly oceněny. Ocenění si zasloužily
všechny masky, protože byly opravdu kouzelné
Celé dopoledne nám rychle ubíhalo v rytmu diska a soutěžních disciplín – např. podlézání překážek,
chůze s vejcem na lžičce, obíhání kolem mety, koulení míče slalomem a mnohé jiné vydařené soutěže.
A jako na každém správném plese nechyběla tombola, ve které pochopitelně vyhráli všichni a bohaté
občerstvení od šikovných maminek.
No a pak následoval oběd a po něm naše masky
padly únavou do svých postýlek v ložnici a nechaly
si ještě o plese zdát…
V tomto školním roce nás ještě čeká v březnu
akce „Otevírání zahrady“, která je od podzimu zamčena,v tomto měsíci k nám zavítá p. logopedka,
která provede logopedické vyšetření dětí, dále pak
návštívíme knihovnu a pobesedujeme s pí knihovnicí.
1. dubna chystáme pro nové děti zápis do MŠ
ve SkotnicI na šk. rok 2010/2011 spojený rovněž
se Dnem otevřených dveří v naší školičce. V dubnu
máme přislíbenou účast policistů z novojičínského
dopravního oddělení, kteří seznámí děti s bezpeč-

ností na komunikaci a zj.co vše je potřebné při jízdě
na kole.
V květnu chystáme na Den matek výtvarnou
dílničku pro maminky s dětmi, kde si společně vyrobíme dárečky
1. 6. oslavíme Den dětí hledáním pokladu
a 3. 6. pojedeme na výlet na hukvaldský hrad a odpoledne se budeme loučit na zahradní slavnosti s našimi předškoláčky.
Tímto bych vás chtěla také pozvat na Den otevřených dveří 1. 4. 2010 od 9- 15 hod v naší MŠ.
S přáním hezkých jarních sluníčkových dnů
Naďa Nývltová, ředitelka MŠ Skotnice, přísp.org.

Jsem ráda, že je mohu pochválit, že si našli cestu
k něčemu tak krásnému, jako je divadelní umění. Ať
vám ta láska k divadlu, děcka, vydrží celý život.
Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Nejen maškarní ples ve školce
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čovat dále. Zároveň se zpracovává projekt využití
piaristické zahrady, který se chystá pro realizaci
v příštím roce.
Mezi občany byla rozšířena anketa, která se
týká chystané rekonstrukce kulturního domu.
S výsledky ankety a s návrhy řešení vás seznámím
v některém z dalších vydání měsíčníku.
Je to již dvacet let, kdy došlo k přejmenování příborského Stalinova náměstí na náměstí
Sigmunda Freuda. O tomto návrhu rozhodli občané města rovněž anketou. Dobu před dvaceti
lety si připomněli zájemci 23. února na besedě v
rodném domku S. Freuda. Tuto akci uspořádalo
město společně se společností S. Freuda. Se vzpomínkami dvacet let starými jsem se s posluchači
podělil já, předsedkyně spol. S. Freuda paní Marie
Šupová a kronikář města pan Lubomír Loukotka.
Rada města přijala dar Moravskoslezského
kraje ve výši téměř 200 tis. Kč. Dar je určen pro
potřeby vybavení Jednotky sboru dobrovolných
hasičů, kterým byly předány nové radiostanice
a dýchací přístroje.
Rozhodnutím rady města byly naopak schváleny drobné finanční dary nebo příspěvky, a to
např. Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně (6 tis. Kč), Centru
pro zdravotně postižené MSK (12 tis. Kč) nebo
Dětskému domovu v Příboře (2 tis. Kč) Většina
těchto prostředků směřuje prostřednictvím těchto organizací ke konkrétním potřebným občanům.
23. 2. 2010 účast na vzpomínkové akci k 20. výročí přejmenování příborského náměstí
27. 2. 2010 účast na výroční schůzi Tělocvičné
jednoty Sokol Příbor
1. 3. 2010 spolu s velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů p. Rudolfem Klimšou jsme
na setkání s hejtmanem kraje převzali dýchací
přístroje a vysílačky v hodnotě 200 tis. Kč
2. 3. 2010 jednání se zástupci spol. ČEZ o úpravách el. vedení v lokalitě u letadla v souvislosti
s chystaným dokončením tohoto památníku
letců
10. 3. 2010 jednání školské rady Masarykova
gymnázia v Příboře, na kterém byly schváleny
výsledky hospodaření organizace za rok 2009
11. 3. 2010 jednání s ředitelem úřadu práce p. ing.
Zimou o stavu zaměstnanosti na území města
a okresu
12. 3. 2010 jednání se zástupci ředitelství silnic a
dálnic o připravovaných náhradních řešeních
dopravy v souvislosti s výstavbou obchvatu
města
17. 3. 2010 jednání se zástupci ČEZ o chystaných
úpravách elektrických sítí ve staré části města
pod kostelem
18. 3. 2010 jednání se zástupci Státního fondu životního prostředí o dotaci na akci revitalizace
panelového domu č.p. 1483/85
jednání se zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska o programu národního zahájení Dnů evropského dědictví
v Příboře
jednání se zástupci Ministerstva kultury ČR
a dotaci na regeneraci MPR pro letošní rok
19. 3. 2010 společná schůzka starostů Lašské brány (Hukvaldy, Štramberk, Kopřivnice, Příbor)
o společných aktivitách v oblasti cestovního
ruchu v letošním roce

390 let od tragických událostí na Moravě – polští lisovčíci a Sarkander
Ona nešťastná formulace žalobců o pachtování se s „kozáckým atamanem“ v Krakově je
další ranou vedle. Kdyby skutečně došlo k jakémukoli jednání kohokoli s představiteli lisovčíků,
nemohlo to být v Krakově. Tam byl velkou autoritou krakovský kastelán Jiří Zbaraski, který byl
znám nejen svou averzí vůči verbování lisovčíků
do cizích služeb, ale i vůči lisovčíkům samotným
(z důvodu jejich loupeživé povahy). Jeho bratr
Kryštof Zbaraski byl neméně důležitým magnátem, jenž často na jednání varšavského sejmu vedl
ostré filipiky proti králi právě v otázce existence a
trpění lisovčíků polsko-litevským státem jako infamních (infamis et prosciptus = zbavení cti a prohlášení za psance). Averze šlechty i poddaných
krakovského vojvodství proti lisovčíkům byla
dána i jejich obavou o bezpečnost vojvodství jako
vojvodství hraničního, ať již obavou před odvetnými nájezdy Uhrů ze strany Sedmihradska (jako
reakcí na lisovské výpady), tak obavou před loupeživostí a pustošením kraje samotnými lisovčíky.
Proto také lisovské korouhve shromažďující se
později před výpravami do habsburských zemí na
území Polska, či přesunující se polským územím
při návratu z těchto výprav, se velkým obloukem
Krakovu vyhýbaly a pokud to šlo, vyhýbaly se i tomuto vojvodství.

Čeští historikové jsou v otázce Sarkandrova
pobytu v Polsku na rozpacích a očividně tápou.
PhDr. Fukala se jen neurčitě zmiňuje o jakýchsi
polských kontaktech. Kde? S kým? Co se dojednalo? To se od něj nedozvíme. Prof. Polišenský zase
psal, že Sarkander byl snad na pouti, snad s tajným posláním v Polsku a dále udává, že tento kněz
se s největší pravděpodobností stal obětí stavovské
zloby, když jeho vrchnost nemohla být postižena.
To je sice pravda, ale má to jeden háček. Jakési
pikle se v krakovském vojvodství přece jen v létě
1619 kuly.
Při pečlivém zkoumání polské historiografie jsem zjistil, že polský kralevic Vladislav
přijal pozvání od vratislavského biskupa Karla
Habsburského (svého strýce) a v květnu 1619 se
vydal do Slezska. O něco později pak probíhala
v Čenstochové tajná jednání mezi kralevicem
a zástupci české katolické šlechty protihabsbursky orientované. Zároveň polští historikové
udávají, že není dostatečně zřejmé, koho konkrétně čeští vyslanci reprezentovali.

Jak již bylo řečeno, Ladislav Popel z Lobkovic
byl před ustavením moravského povstaleckého
direktoria významným katolickým velmožem a
dokonce členem tajné císařské rady. Zákulisní
jednání a intriky pro něj nebyly jistě cizí. Jednání
dost možná probíhalo v Čenstochové v době,
kdy byl ve městě jako poutník přítomen i Jan
Sarkander. Jak také udávají polští historikové, oficiální důvod kralevicovy návštěvy Čenstochové
byl pielgrzymkowy, tedy rovněž poutní. Zda byl
ale Sarkander tohoto jednání v Čenstochové osobně přítomen jako vyslanec Popela z Lobkovic, nemůžeme teoreticky zcela vyloučit, avšak nejsou
na to žádné důkazy a tvrdit to by bylo odvážnou
historickou spekulací. Jak také uvidíme dále, vývoj událostí dopadajících ve svém důsledku na
Polsko způsobí, že rozhodně zavrhneme myš-

Igor Jalůvka

lenku uvažovat Lobkovice jako konspirátora tajných jednání v Polsku. Polští historikové totiž
dokládají, že snahou českých protihabsbursky
orientovaných katolických vyslanců na jednání
v Čenstochové bylo nabídnout českou korunu
kralevici Vladislavovi. Vladislav to však odmítl
a dal tak jasně najevo, že polský dvůr se nemíní vměšovat do českých záležitostí. Nešlo tedy
(zatím) o žádné dojednání přímé ozbrojené pomoci polským vojskem.

Není až tak známo, že se brzy po pražské defenestraci, 9. června 1618, obrátil císař Matyáš
na polského krále Zikmunda s žádostí o pomoc
proti povstalým Čechům. Přitom se odvolával
na bilaterální smlouvu z roku 1613, kterou oba
vladaři stvrdili, konkrétně na článek o vzájemné
pomoci przeciw zbuntowanym poddanym. Polsko
však počátkem léta 1618 stále válčilo v Livonsku
se Švédskem, výprava kralevice Vladislava právě
útočila na Moskvu a na jihovýchodních hranicích narůstalo napětí ve vztazích s osmanskou
říší. Zikmund proto počátkem července alespoň
císaři sdělil, že Čechům zabránil verbovat vojáky v zemích Polské koruny a ve Velkoknížectví
litevském. V srpnu pak císaře nabádal, aby řešil
vzniklý spor mírovou cestou.
Vůdcové českého povstání tehdy dobře věděli, že mít na své straně Polsko, je nereálným snem,
ale i oni později zkoušeli, jak dalece je nereálným.
Zástupci Čechů museli být velice zkušenými diplomaty. I zde je Sarkander „zcela mimo hru“.
Věřit tomu, že české nebo moravské stavy si
pro akt nabídky české koruny polskému kralevici vyberou zarputilého rekatolizátora a provinčního pastoračního kněze, navíc s mizivým
politickým rozhledem a citem, dost dobře nelze. Sami polští historici nazývají v této souvislosti české vyslance sprytni Czesi, tzn. důvtipní.
Co by se v očích českých zástupců vyřešilo přijetím koruny Vladislavem? Vědělo se, že
Vladislav, ač katolík, je v otázce náboženství snášenlivý, mnohem tolerantnější než jeho otec, král
Zikmund. Polsko bylo stavovským státem –
tedy slabým královským státem, a takový charakter zřízení byl jediný přijatelný pro české stavy.
Za to, kromě otázky náboženské, vlastně Češi bojovali. Jedno však měl kralevic Vladislav se svým
otcem společné: jako Zikmund III. (ze švédského
panovnického rodu Vasa) stále myslel na korunu
švédskou (tu získal pouze v letech 1592 – 1599),
myslel Vladislav nejen na korunu švédskou, ale
i ruskou (tu získal jako hoch jen nakrátko, mezi
roky 1611 a 1613). O nějaké české království, ke
všemu nábožensky nejednotné, jistě neměl zájem;
navíc by se dostal do zřejmého sporu se spřízněnými Habsburky. A jak by se na celý „polonofilský podnik“ dívali ve Vídni, a jak čeští stavovští
radikálové a ortodoxní protestanti, je otázkou, ale
na to samozřejmě nelze snadno odpovědět. Avšak
důležitější bude zodpovědět, koho zastupovali
„vyslanci české katolické šlechty protihabsbursky
orientované“. Rozhodně se nedá říci, že by Popel
z Lobkovic byl protihabsbursky orientovaný; navíc neměl vůbec zájem na ničem z výše uvedeného.
Konec jara a léto 1619 je navíc obdobím pře-
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pokračování -

kotných událostí na Moravě. I když se Morava
připojila v květnu k českému povstání, 10. června hrabě Buquoy porazil nedaleko Vodňan, u
Záblatí, Mansfeldovy praporce. Císařská armáda
přecházela do protiofenzívy v jižních Čechách
a porážky stavovského vojska se staly zdrojem
poraženectví i na Moravě. Moravští direktoři počali hledat prostředky k záchraně země
a pověřili Karla staršího ze Žerotína, aby jel do
Vídně a vyjednal smír (Karel samozřejmě nebyl
ani katolík, ani nebyl protihabsbursky orientován). Tento bratrský aristokrat, bývalý moravský zemský hejtman, využil zbytku své autority
u Habsburků a 29. července skutečně na tajném
jednání ve Vídni dojednal příměří s arciknížetem
Leopoldem jako císařovým zástupcem. V této
době se rozvíjí diplomatická aktivita konzervativního křídla moravské šlechty.
Co se týče kontaktů s Varšavou, Polsko se
po celá dvacátá léta snažili neutralizovat proti vstupu do války na straně Vídně nejen čeští a moravští, ale i slezští stavové s poměrným
úspěchem. Dělo se tak pomocí poselství k sejmu,
navazování styků se stavovskou opozicí (Lvovská
konfederace) i zahájením vyjednávání s osmanskou říší. Z těchto aktivit byly nejdůležitější kontakty s polskými magnáty-poslanci sejmu, protože ti nebyli většinou naladěni prohabsbursky a
jejich rétorika v sejmu bývala často prodchnuta
upřímnými slovanskými idejemi (nikoli proruskými). Naši stavové dobře věděli, že polsko-litevský
stát funguje jako stavovská monarchie s voleným
králem, kde panovník má dosti omezenou moc.
Toto zřízení, kde polský sejm, tedy velmožové sedící v něm, měli rozhodující moc a jejich rozhodnutí byla závazná pro krále, označují Poláci jako
rzeczpospolita, jakási šlechtická republika, kde
král je pouze jejím prvním úředníkem.
Je tedy docela možné, že do Čenstochové se
v létě 1619 odebrali s určitým záměrem zástupci konzervativního křídla moravské šlechty,
i když tentokrát by byli jejich partneři „ještě o
něco urozenější“ než běžní senátoři. (Navíc polští
historikové často nerozlišují mezi pojmy „český“
a „moravský“.) Moravsko-rakouské příměří ale
netrvalo dlouho, protože velitel moravských pěších pluků Ladislav Velen ze Žerotína (bratranec
Karla staršího ze Žerotína) již koncem července
udeřil na Mikulov a 5. srpna pak spolu s velitelem
moravské jízdy Fridrichem z Tiefenbachu porazil
pod Pálavou (u Dolních Věstonic) Dampierrovo
vojsko. Markrabství tak bylo definitivně získáno
pro české stavovské povstání a hrabě Thurn jako
velitel stavovských vojsk obou zemí mohl podruhé vyrazit proti Vídni. Česká koruna byla přetvořena v konfederaci rovných zemí (Češi zaujali
takový postoj poprvé) a v Praze byl jejím panovníkem zvolen rýnský falckrabě Fridrich V.; (lisovčíci
ho nazývali Heidelberczykem - dle hlavního města
Rýnské Falce).
Tvrzení polských historiků by nahrávala i
skutečnost, že jednání v Čenstochové bylo tajné.
Na královském dvoře ve Varšavě totiž existovala
tzv. křesťanská milice, spolek, jejímiž členy byla
polská královna Konstancie Habsburská (teta a
zároveň nevlastní matka Vladislava), bavorská

šlechtična Uršula Gienger zvaná Meierin, dvorní dáma a žena se značným politickým vlivem,
ministr války Mikuláš Wolski, knížata a maltézští rytíři bratři Radziwiłłové a jiní. Jejich snahou
bylo co nejvíce připoutat politiku polského krále
k Vídni, ne-li přímo zapojit polsko-litevský stát do
třicetileté války po boku katolické ligy. Tyto osoby se o jednání rozhodně neměly dovědět. Proti
těmto snahám stálo nekompromisní stanovisko
polských a litevských magnátů v sejmu, kteří naopak nechtěli Polsko zatáhnout do evropských mocensko-náboženských sporů. Sféra jejich zájmu
byla totiž namířena proti Rusku, protože vlastnili
rozsáhlé statky na východě a ty se snažili mocensky a územně pojistit. Král Zikmund III. zaujímal
vcelku neutrální postoj: podřizoval se sice politice a rozhodnutím sejmu, ale zároveň zavíral oči
nad verbováním lisovčíků agenty vídeňského dvora. Rovněž se má zato, že král o tajném jednání
v Čenstochové dobře věděl.
Co se týče dislokace lisovských korouhví,
v květnu 1619 lisovčíci pobývali na Litvě v okolí
Kovna, ale již v červnu a červenci byli na Ukrajině
najímáni polským vrchním velitelem Stanislavem
Żółkiewským. Proč? Při podrobnějším studiu polské historie dojdeme k tomu, že původní záměr
polského královského dvora v létě a na podzim
1619 bylo vyrazit proti slezským knížectvím,
nikoli přes Moravu na pomoc Vídni. K tomu
totiž zatím nebyl důvod. Na základě návštěvy
císařského kurýra hraběte Althanna bylo na konec září 1619 svoláno zasedání rady sejmu. To
povolilo verbování, ale zdůraznilo, že pouze za
pieniądze Cesarza Jegomości Ferdynanda. 30.
září pak vydal Zikmund III. potřebné instrukce
Stanislavu Żółkiewskému a ten pověřil Adama

Lipského, aby – jeśli wygasło zagrożonie tureckie
- uvědomil a sebral lisovčíky pro pomoc císaři.
Zmíněnou pomocí měla být ozbrojená výprava
do slezských zemí. (Vyplývá to mj. z listu Daniela
Naborowského do Vídně, varšavského informátora knížete Zikmunda Karla Radziwiłła, jenž
20. října 1619 psal knížeti, že senátoři povolili
výjezd proti Slezanům. Také biskup vratislavský
Karel Habsburský usiloval o zaciągu ludzi naszych proti protestantským slezským stavům a
jejich vojsku. Biskup byl ochoten oddat svou diecézi „pod ochranu“ polského krále. Dokonce ve
svém listu arcibiskupu hnězdenskému Vavřinci
Gembickému navrhl možnost spojit slezská knížectví s Polskem.) 8. října 1619 se do Varšavy
vrátil kralevic Vladislav společně s vratislavským
biskupem Karlem Habsburským, jenž ze strachu
před slezskými stavovskými vojsky Jana Jiřího
Krnovského a Kryštofa Donína uprchl k polskému královskému dvoru. Tam jmenoval koadjuktorem své diecéze jednoho ze synů krále, sedmiletého Karla Ferdinanda. Lisovčíci dosud vyčkávali v bracłavském vojvodství, v okolí Braiłova na
Ukrajině.
Mezitím zasáhly do válečného dění nové
události. 14. října 1619 přitáhl sedmihradský
kníže Gabriel Bethlen do Bratislavy (Požonku,
Prešpurku) a bez silnějšího odporu oblehl 27. listopadu Vídeň. Velitel vojsk českých stavů Jindřich
Matyáš Thurn společně s vojskem moravských a
slezských stavů při tom samozřejmě nemohli chybět. Protože se změnila válečná situace (bezprostřední ohrožení Vídně sedmihradskými a
stavovskými vojsky), původně zamýšlený vpád
lisovčíků do Slezska již nebyl nyní tak aktuální. Iniciativy se v Polsku chopil uherský magnát

György Drughet Homonnay (Jiří z Humenného),
který po prohraném soupeření s Bethlenem o
sedmihradské knížectví přesídlil jako emigrant
do Polska. Prohabsburský disident Homonnay
zamýšlel využít lisovčíků nejen k záchraně Vídně,
ale i k porážce a odstranění Bethlena, čímž by se
mu otevřela cesta nejen k získání sedmihradského knížectví, ale i k moci nad ostatním uherským
územím. Juraj Homonnay tedy vyrazil v čele lisovčíků do tehdejšího severního Sedmihradska,
dnes části východního Slovenska. O bitvě u
Humenného i jejích důsledcích jsem však již psal
v první části svého vyprávění – v únorovém čísle
Měsíčníku města Příbora.
Když jsem tedy zanalyzoval polské události
mezi květnem a listopadem 1619 – dobou rozhodující pro možné Sarkandrovy aktivity v Polsku
– a postavil je proti hypoteticky možným aktivitám tohoto kněze v Čenstochové v červnu 1619,
vidíme, jak mizivý vliv by tyto aktivity měly na
polskou velmocenskou politiku. Navíc Sarkander
nemohl v Čenstochové - osm měsíců před lisovským vpádem na Moravu - předvídat, jak se vyvine válečná situace mezi Vídní a jejími protivníky!
A tato situace se měnila velice rychle. Ke všemu
ani jediný polský historik zabývající se lisovčíky a
jejich akcemi v letech 1619-20 nevzpomenul jméno Jan Sarkander.
Zbývá proto poslední: historicky prozkoumat
teoretickou možnost spojení Jana Sarkandra přímo s lisovčíky. To si však povíme v příští, závěrečné části mého vyprávění.

Dokončení příště.

Jak ten čas letí…
Je to téměř neuvěřitelné, ale našemu náměstí
Sigmunda Freuda v Příboře je letos již 20 let.

5. 27. února byly na radnici a na domě číslo 42
umístěny tabulky s novým názvem

To tedy znamená, že z dětí, narozených v roce
jeho přejmenování podle význačného rodáka našeho města, jsou již „dospěláci“. Jsem tak trochu
na rozpacích, zda tímto titulem mohu pojmenovat i naše náměstí. Mám v této situaci hovořit
o jeho novodobých, či starších dějinách?

A jak dopadlo závěrečné sčítání hlasovacích lístků?

Každopádně si myslím, že pro mnohé z naší
mladé generace budou zajímavé následující údaje,
které i nám, dříve narozeným, osvěží v paměti, jak
to tenkrát bylo….
Nechme promluvit nejdříve fakta. Díky
stručnému výpisu pana kronikáře Lubomíra
Loukotky z kroniky našeho města se dozvídáme:
1.

8. ledna 1990 Měst.NV v Příboře vyhlásil anketu o novém názvu našeho náměstí

2. 17. ledna 1990 byly za účasti zástupců
Městského úřadu v Příboře a OF /Občanského
fóra/ rozpečetěny urny s hlasovacími lístky
a byly spočítány hlasy. Bylo odevzdáno 5815
platných a 35 neplatných hlasů.
3. 23. ledna byl nový název úředně „odstartován“
4. Dne 23. února 1990 bylo toto pojmenování
oficiálně potvrzeno

•

Pro název - náměstí Sigmunda Freuda hlasovalo 2318 občanů,

•

pro název - náměstí Míru hlasovalo 1286 občanů

•

pro název - náměstí „Masarykovo“ hlasovalo
907 občanů

•

název náměstí Sarkandrovo získal hlasy od
608 našich občanů

•

pojmenování náměstí Svobody získalo od občanů 553 hlasů….

Mimo tato pojmenování se zde objevily ještě další návrhy – náměstí Riegrovo, náměstí
Příborské, Havlovo, Benešovo, Důchodců, Jana
Masaryka, Boženy Němcové, Sv. Petra, Sv. Marka
a další – tyto však získaly již jen velmi málo hlasovacích lístků /1 až 6 kusů/
Pan starosta připomněl v den tohoto výročí 23. února 2010 účastníkům slavnostního setkání
atmosféru, která tuto dobu před 20 lety provázela. Na závěr nechal mezi přítomnými kolovat zajímavou medaili. Tu vytvořila k 70. výročí úmrtí
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Sigmunda Freuda jeho pravnučka Jane McAdam
Freudová – výtvarnice a medailérka. Tato medaile bude umístěna v Rodném domě Sigmunda
Freuda, kde toto příjemné setkání milovníků historie a obdivovatelů našeho význačného rodáka
probíhalo. Mezi přítomnými hosty byl rovněž
úspěšný filmař, pan PhDr. Eduard Mocek, kterému chci touto cestou poděkovat za dlouholetou, zdařilou videodokumentaci mezinárodních
propagačních projektů o Freudovi a o činnosti
Společnosti Sigmunda Freuda. Pro úplnost dodávám, že v měsíci březnu tento autor více než 40
dokumentárních filmů, za které posbíral téměř
sto cen po celé republice, převzal z rukou primátorky Evy Richterové Cenu statutárního města
Frýdku-Místku. Tato cena je zde udělována těm
občanům, kteří se zasloužili o reprezentaci města
a výrazně ovlivnili jeho kulturní život.
Zásluhou PhDr. Mocka je naše náměstí
Sigmunda Freuda ke svému 20. výročí zdařile
zmapováno v několika zajímavých dokumentech.
Některé z nich ještě čekají na svůj křest. Věřím, že
v rámci letošních oslav EHD potěší i vás - čtenáře
našeho Měsíčníku města Příbora.
Mgr. Marie ŠUPOVÁ –
Autorka a organizátorka projektu

PŘÍBOR – NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2010

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Vznik a zaměření:
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
(SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce
nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky.
Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. Sdružení historických sídel má.......... k 1.1.2010 celkem 212 členů, z toho 203 řádných (obcí, měst
a městských částí) a 8 přidružených.
Členy SHS ČMS Moravskoslezského kraje jsou tato města: Bílovec, Bruntál,
Brušperk, Frýdek-Místek, Fulnek, Hukvaldy, Karviná,.Nový Jičín, Odry, Opava,
Příbor, Štramberk.
Činnost Sdružení:
Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu
trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím
i naplnění účelu existence, Sdružení zejména popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, pořádá veřejnosti přístupné semináře, odborné konference, výstavy apod., uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem.
Podpora a partnerství:
Sdružení je partnerem Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, orgánů vrcholných zastupitelských sborů, odborných nestátních institucí působících v oblasti památkové
péče, nezávislých neziskových organizací zabývajících se péčí o národní dědictví
a spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi působícími v ČR i v zahraničí, jejichž poslání je shodné s jeho cíli.
Významné aktivity:
Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,
jehož je Sdružení gestorem a podle jehož pravidel probíhá pravidelná a úspěšná regenerace památkově chráněných území našich měst a obcí. Od roku 1994
je udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ spojená s právem používat titul „Historické město roku“.
Počínaje rokem 1991 jako spolupořadatel, od roku 1998 pak jako hlavní gestor v České republice Sdružení organizuje vždy v měsíci září Dny evropského
dědictví – Dny otevřených dveří památek (European Heritage Days – EHD),
což je rozsáhlý celoevropský projekt, který vede k neformálnímu uvědomování
si kořenů našich národních identit a ochraně kulturního odkazu našich předků.
Dny evropského dědictví probíhají pod záštitou Rady Evropy a v naší republice
též pod záštitou vrcholných státních orgánů.
Město Příbor se v červnu 2009 přihlásilo do výběrového řízení na pořadatele akce - „Národní zahájení EHD 2010“ …..ale o tomto si napíšeme v příštím
čísle Měsíčníku.
Odbor KCR

Společnost přátel DOM
a Město Příbor
vás zvou na tradiční

Prvomájový
koncert
Dechového
orchestru mladých
sobota 1. května 2010
v 10:00 hodin
Městský park Příbor

Máte to k nám blíže

Letiště v Mošnově, příletová hala …, právě tam se nachází pobočka
Ostravského informačního centra.
Neobyčejné informační centrum
Informace o blízkém okolí i celém Moravskoslezském kraji, o dopravě, letovém
řádu, prodej jízdenek MHD, publikací, map a suvenýrů, to vše je zde samozřejmostí. Víme, co se kde „šustne“ ve světě kultury a zábavy a navíc, právě u nás zakoupíte drtivou většinu vstupenek na akce v Ostravě, celé ČR, a dokonce na některé
akce v zahraničí. Ať už je to koncert vašeho oblíbeného zpěváka, či kapely, festival,
lední revue, tanec, muzikál v Praze, činohra, opera, balet, ples, přednáška či workshop v Domě kultury města Ostravy, Domě kultury Akord v Ostravě Zábřehu, či
v republice v prodejních systémech Ticket Art, Ticket Pro, Ticket Portal a Ticket
Stream. Novinkou je prodej vstupenek do Národního divadla Moravskoslezského,
či Kulturního zařízení Ostrava Jih. Seznam akcí najdete na www.ostravainfo.cz.
Vše na jednom místě
Chystáte se do zahraničí a už nyní propočítáváte poplatky bank za směnu valut a děsíte se, kolik peněz vás to bude zase stát? U nás poplatky neexistují. Směnit
můžete eura, americké dolary, britské libry, polské zloté, chorvatské kuny, maďarské forinty, nebo švédské koruny, a to vše s výhodným kurzem, o kterém se můžete
telefonicky informovat na čísle 558 272 419.
Pokud vám ke spokojenosti schází ještě dálniční známka, jste tu opět správně.
Motoristé cestující na Slovensko, do Rakouska, nebo po českých dálnicích zde mají
zelenou.
Nebojte se přijet autem
Patnáct minut. To je doba, po kterou můžete stát na parkovišti před odletovou
halou zdarma. Pokud se vám to zdá přece jen málo, jsou pro vás nedaleko připravena také neplacená parkoviště.
Přijďte se přesvědčit
Na vaši návštěvu v příletové hale letiště Mošnov, se srdečně těší pracovníci
OIS v pracovních dnech od 7.00 do 21.30 hod a o víkendech od 7.00 do 18.30 hod.
Ostravský informační servis, s.r.o. – pobočka Letiště
Vestibul příletové haly – Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava - Mošnov
E letiste@ostravainfo.cz, Telefon: +420 558 272 419

ŠATNÍK

Diakonie

STŘEDISKO DIAKONIE ČCE
A MěÚ PŘÍBOR
Pořádá ve dnech:
19.4. - 23.4.2010 od 800 do 1700
26.4. - 30.4.2010 od 800 do 1700
Ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické na ulici ČSA 225

- pod modrým domem s pečovatelskou službou
•
•
•

sběr šatstva, které již nepotřebujete
a chcete nabídnout ostatním
příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon,
krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME

AKCE ŠATNÍK JE URČENA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI!
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DŘEVOPRODEJ – DŘEVOVÝROBA
Nabídka dřevoprodej
- palubky obkladové a podlahové
- řezivo stavební a truhlářské
- lepené hranoly 4-stranně hoblované a
sušené
- OSB desky pero-drážka, rovná hrana
- BSH a KVH hranoly

Nabídka dřevovýroba
- altány, pergoly, suchá stání aj.
- zahradní chatky a chaty
- dřevostavby a stavby krovů
- dřevěná okna a dveře
- dřevěné podlahy a obklady
- vybavení interiéru a exteriéru
- 3D návrhy

- veškerý sortiment dodáváme v požadované kvalitě, rozměru a termínu dodání
- každou nezávaznou zakázku zpracujeme a vyhotovíme kalkulaci
- vlastní odběr v Příboře u Nového Jičína, popřípadě zajistíme dopravu na místo určení
Těšíme se na případnou spolupráci.

Kadeřnictví do domu
Nevyhovuje Vám provozní doba v kadeřnictví? Nemáte příliš času, nebo se Vám
jednoduše nechce čekat až na Vás přijde řada? Poskytujeme profesionální
kadeřnické služby v pohodlí Vašeho domova nebo zaměstnání. Moderní doba si
žádá změnu, proto „nechoďte ke kadeřníkovi a nechte kadeřníka přijít k Vám“.
A proč zvolit mobilní kadeřnictví?








Nabízíme:

Ušetříte svůj čas i peníze
 dámské střihy moderní i klasické
Nemusíte organizovat hlídání dětí
 barvení, přelivy, melíry
Už nemusíte cestovat ke kadeřníkovi
 regenerační zábaly
Pro osoby s sníženou mobilitou, pro seniory
 účesy pro každou příležitost
Profesionální servis v pohodlí vašeho domova
prodej vlasové a dekorační kosmetiky
Používáme profesionální vlasovou kosmetiku DUSY  vlasové poradenství

Objednávky na tel čísle:

777/906 196,

deccor@seznam.cz

Prodej profesionální vlasové a dekorační kosmetiky, bižuterie a dalšího zboží za nízké
ceny na:
www.inspire.eshopzdarma.cz
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Navštivte Piešťany – proslulé lázně zaměřené na léčbu a regeneraci pohybového
aparátu, nervová onemocnění a revmatismus.
Autobusový zájezd do slovenských lázní Piešťany je určen zájemcům o hezkou a cenově
dostupnou lázeňskou dovolenou. Poznáte Piešťany, absolvujete procedury, zatančíte si
nebo se jen zaposloucháte do hudby.
Doprava z domova a zpět je zajištěna.

Cena zahrnuje:
7x ubytování (osoba ve 2-lůžkovém pokoji Odevák
II), 7x polopenze - bohatý švédský stůl (1x v rámci
polopenze tématická večeře – např. zabíjačkové
speciality), uvítací drink, přednáška lékaře o zdravém životním stylu, taneční a hudební večery,
zákonné a komplexní pojištění
Příplatek za autobusovou dopravu 549 Kč/os.

zájezd

termín

cena

2. 5. - 9. 5. 2010

4 490 Kč

PY6/2

9. 5. - 16. 5. 2010

4 490 Kč

PY7

30. 5. - 6. 6. 2010

4 490 Kč

PY8

6. 6. - 13. 6. 2010

4 790 Kč

PY9

25. 7. - 1. 8. 2010

4 990 Kč

PY6

Pobyty s vlastní dopravou: 28. 3. - 2. 5. 3 990 Kč • 2. 5. - 13. 6. 4 490 Kč • 13. 6. - 19. 9. 4 990 Kč

www.pressburg.cz

Další informace v katalogu Lázně a Wellness 2010
Klientské centrum Olomouc, tř. Svobody 20,
tel.:

585 222 666

Česká pojišťovna, a.s.
zastoupená Bc. Patrikem Pavelkem
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

asistent/ka obchodní kanceláře
Charakteristika pracovní činnosti
správa pojistných smluv
péče o klienty
vyhledávání obchodních příležitostí
Požadujeme
minimálně středoškolské vzdělání
komunikativnost
vysoké pracovní nasazení
řidičský průkaz skupiny B a vlastní automobil
Nabízíme
úplné zaškolení a odborný růst
individuální adaptační proces
možnost profesního růstu
progresivní finanční ohodnocení
zázemí obchodního místa
Termín podání přihlášek
15.4 .2010
Svou přihlášku a životopis zašlete na ppavelek@cpoj.cz



Odpočiňte si !



Po celoroční práci máte nárok na kvalitní dovolenou.
Chcete prožít hezkou, bezstarostnou dovolenou?
Nechcete platit víc, než je nutné?
Chcete mít jistotu, že na dovolenou skutečně
odletíte/odjedete?
Jestliže je tomu tak,

máte 7 dobrých důvodů nás navštívit.
1/ Již 18 let působíme na trhu cestovného ruchu, máme bohaté zkušenosti
2/ Máme kvalitní přehled o všech cestovních kancelářích
3/ Spolupracujeme jen se seriozními a osvědčenými partnery-cestovními kancelářemi
a agenturami
4/ Vždy jsme schopni Vám nabídnout tu nejlepčí cenu a odpovídající kvalitu zájezdu
5/ Pohlídáme Vám nabídku nejlepších last minute zájezdů
6/ Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, poskytneme zájezd
dle jeho požadavků

7/ Vždy jsme ochotni zdarma poskytnout to nejcennější - dobrou radu
Jičínsk· 543 (naproti gymnáziu a ZŠ)
tel: 595 17 18 19
mobil: 608 77 55 82
e-mail: zajezdy@zars.cz
SKYPE: zars55

Osobně nás můžete navštívit v Po - Pá 8,00 -17,00
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www.ploty-pletivo.cz

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 – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní nabídku zboží a služeb
naleznete na www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a
to jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací
naleznete na www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
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
Celková cena s DPH
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

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@

Příbor Net
Internet přes kabelovou televizi
U nás v DUBNU zdarma a bez připojovacího poplatku.
-‐  nabídka  více  možností  tarifů  –    časově  neomezeno  –  datově  neomezeno  –  individuální  přístup  
CORSAT s.r.o., K Nemocnici 18, Nový Jičín
Bližší informace:  556 710 590; 603 531 164; 603 468 354
pripojeni@pribornet.cz

spravce@pribornet.cz

corsat@corsat.cz

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@

zaměřený na

BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY
BRAMBORÁKY ALLA PIZZA Ø 32cm
Rozvoz po Příboře zdarma.
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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PŘEHLED AKCÍ V PŘÍBOŘE NA MĚSÍC DUBEN 2010

  

Čtvrtek 1. dubna od 15:00 do 17:00 h

BLÁZNIVÝ DEN ŠŤASTNÁ
DVOUHODINOVKA

Sleva 50 % na všechno v uvedený den a čas. Skutečnost nebo
apríl? Přijďte se přesvědčit. Víno restaurant Terra Libera

Pátek 2. dubna od 9:00 do 12:00

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Malování vajíček – netradiční techniky. Akce pro děti a maminky s dětmi. S sebou: vyfouklá vajíčka Cena: 20 Kč.
LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Pátek 2. dubna od 19:30 h

VYSTOUPENÍ DUA „HLUČNÍ SOUSEDÉ“

Francouzské šansony, anglické balady. Víno restaurant Terra Libera

Sobota 3. dubna od 6:00 h

BEZRUČOVA MORAVICEHRADEC NAD MORAVICÍ

Odjezd: Příbor „sokolovna“ v 6.00 h, Kopřivnice KB 6:10
h, Benzina 6:15, Nový Jičín Lidl 6:25 h. Návrat: Příbor
„Sokolovna“ v 17:30 h. Odjezd do Hradce nad Moravicí,kde
bychom se zúčastnili 50. ročníku dálkového pochodu s trasami
5,7,13,15,25 km. Přihlášky: Gajdoš Milan tel.: 605 078 929,
email: mi.gajdos@seznam.cz. KČT Příbor

Sobota 3. dubna od 9:00 h

VELIKONOČNÍ JARMARK

náměstí S. Freuda, město Příbor

Sobota 3. dubna od 9:00 h

PREZENTACE POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

náměstí S. Freuda, město Příbor

Neděle 4. dubna až pondělí 5. dubna

NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI A PONDĚLI
PR O VÁS PŘIPRAVÍME MENU DLE
VAŠÍ OBJEDNÁVKY

Víno restaurant Terra Libera

Úterý 6. dubna od 18:00 do 19:30 h.

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská v Příboře
BAV klub Příbor

Středa 7. dubna od 17:00 h

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
ALENY PONČOVÉ „ATELIÉR PŘÍRODA“

Galerie v radnici. Vernisáž se uskuteční v obřadní síni městského úřadu. Město Příbor

Pátek 9. dubna od 19:00 h 		

TRADIČNÍ POSEZENÍ U KLAVÍRU

Muzikálové a lidové melodie. Víno restaurant Terra Libera

Sobota 10. dubna od 6:20 h

TAM, KDE KONČÍ KOLEJE – ÚDOLÍM
BYSTŘICE

Sraz účastníků turistické akce v 6 20 h na nádraží ČD Příbor,
odjezd 6:32 h vlakem směr Studénka. Návrat vlakem do
Příbora v 19:26 h. Trasa: 13 km - Domašov nad Bystřicí –
Hrubá Voda. Trasa vede po hranici vojenského újezdu, vezměte si doklady. Vedoucí akce: ing. Ivan Čejka, Tel.: 724 125 397
E-mail: ivan.cejka@seznam.cz. KČT Příbor

Pondělí 12. dubna od 15:45 h

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO DÁMY

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 13. dubna od 16:00 do 20:00 h

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové
z Ostravy.. Cena 200,- Kč
LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Úterý 13. dubna od 17:45 h

ZÁJEZD DO DIVADLA J.MYRONA V OSTRAVĚ
NA BALET „U2-YOU TOO...TY TAKY“?

Odjezd od sokolovny v Příboře. The Fantastic Rock - Dance
Performance. Nefalšovaný ryzí rockově-taneční večer, dle
hudby irské rockové kapely U2. Předprodej v BAV klubu.
Cena:220,-Kč . BAV klub Příbor

Středa 14. dubna od 13:30 h

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Meziškolní turnaj ve volejbalu pro
žáky 8. tříd. LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Středa 14. dubna od 17:00 h

PŘEDNÁŠKA “SNÍDEJ JAKO KRÁL“

ZŠ Npor. Loma. Přednáší Daniela Konečná. Součástí bude
ochutnávka zdravé kuchyně. O. s. Život a zdraví, ZS Npor. Loma

Pátek 16. dubna od 19:00 h

TRADIČNÍ POSEZENÍ U KLAVÍRU

Světoznámé šlágry. Víno restaurant Terra libera

Sobota 17. dubna až neděle 18. dubna od 5:00 h

ZÁJEZD DO TERMÁLŮ „VELKÝ MEDER“

Odjezd v 5:00 h od Sokolovny Příbor, návrat ve 20:00 h
Přihlášky do 3. 4. 2010 s datem narození pro pojištění.
Informace: V. Bilský 737 375 203, L. Nenutilová 732 902 256.
LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace. KČT Příbor

Sobota 17. dubna od 19:30 h

JARNÍ SHOW S ELVISEM V PŘÍBOŘE

Kulturní dům Příbor. Vstup do sálu od 18:30 h
Vstupné 120 Kč, předprodej: Městské informační centrum od
22.3. 2010. Elvis Presley Revival band

Pondělí 19. až pátek 23. dubna od 8:00 do 17:00 h

ŠATNÍK

Sborový dům Českobratrské církve evangelické na ulici ČSA
225 . (pod modrým domem s pečovatelskou službou) . • sběr
šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
• přijímáme pouze věci čisté a nepoškozené, • nepřijímáme
věci z umělých vláken, jako silon, krimplen, diolen
Středisko DIAKONIE ČCE, město Příbor

Pondělí 19. dubna od 15:45 h

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO DÁMY

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 20. dubna od 16:00 do 19:00 h

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst
omezen. Do 18.4. je možno se přihlásit a požádat o zajištění
materiálu (šátek, šála, kravata). Cena 100 Kč + materiál. V ceně
barvy a kontury. LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Úterý 20. dubna od 18:00 do 19:30 h.

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.Dukelské v Příboře
BAV klub Příbor

Pátek 23. dubna až neděle 25. dubna

VÍKEND S JÍDLY Z RYB

Připravili jsme pro vás vedle nabídky jídel z našeho jídelního lístku i nová jídla z ryb, která hodláme zařadit na náš jídelní lístek.

Pátek 23. dubna od 14:00 do 16:00 h

DECOUPAGE KVĚTINÁČŮ

Zdobení květináčů ubrouskovou technikou. Na akci je nutné si
donést vlastní keramický květináč. Vstupné: 20 Kč. V ceně barvy,
lepidlo, ubrousky. LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Pátek 23. dubna 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 a mládež. CENA :dospělí 130,- Kč ,děti do 15 let - 60,- Kč. BAV klub Příbor

Pátek 23. dubna od 19:00 h

TRADIČNÍ POSEZENÍ U KLAVÍRU

Šlágry 60. let a country hity . Víno restaurant Terra Libera

Sobota 24. dubna od 7:00 h

FLORA OLOMOUC

Odjezd: 7:00 nádraží, 7:05 školy . Návštěva tradiční jarní
výstavy. Cena: členové 100 Kč, nečlenové 150 Kč, děti 50 Kč.
Přihlásit se můžete do 21.4.2010. LUNA Příbor, SVČ, příspěvková organizace. Českým svaz zahrádkářů

Pondělí 26. až pátek 30. dubna od 8:00 do 17:00 h

ŠATNÍK

Sborový dům Českobratrské církve evangelické na ulici ČSA
225 . (pod modrým domem s pečovatelskou službou) . • sběr
šatstva. Středisko DIAKONIE ČCE , město Příbor

Pondělí 26. dubna od 15:45 h

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO DÁMY

Tělocvična v sokolovně Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 27. dubna od 18:00 do 19:30 h.

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul.Dukelská v Příboře
BAV klub Příbor

Středa 28. dubna až pondělí 3. května

ZÁJEZD DO PAŘÍŽE

Návštěva kulturních památek v Paříži, Remeši, Versailles.
Cena: 5000 - 5500 Kč. Informace: L. Nenutilová. LUNA Příbor,
SVČ, příspěvková organizace. Českým svaz zahrádkářů

Pátek 30. dubna od 16:00 h

TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJE

náměstí S. Freuda. město Příbor

Pátek 30. dubna od 17:00 h

ČARODĚJNICKÝ PODVEČER PLNÝ POHYBU

Sportovní hala na ulici Štramberská. Profi cvičitelka Tereza
Sattková – Licence „A“ IFAA. Mobil: 724 963 164 – stačí sms.
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz. Oddíl aerobiku při TJ Příbor

Pátek 30. dubna od 19:30 h

SLET ČARODĚJNIC

Vstup do nového čarodějnického roku nám předpoví kartářka,
můžeme si zakoupit různé čarodějnické knihy a materiály,
dozvíme se něco o energii a využití kamenů a čarodějnický
mistr kuchař nám ukáže malá kulinářská kouzla /podle počasí
i na přímém ohni/. Samozřejmostí jsou čarodějnické nápoje
jako „Žabí sperma“ či „Krvavá Marie“ nebo pokrmy „Zapékané
myší žemle“, „Žabí stehýnka po čarodějnicku“.
Vstup v příslušném kostýmu je vítán a ohodnocen.
Víno restaurant Terra Libera

Sobota 1. května od 10:00 h

PRVOMÁJOVÝ KONCERT DOM PŘÍBOR

Amfiteátr městského parku
Společnost přátel DOM Příbor, město Příbor

Neděle 9. května od 17:00 h

OSLAVA SVÁTKU MATEK

Farní kostel Narození Panny Marie. Koncert u příležitosti
„Svátku matek“. MěO KDU - ČSL
Probíhající výstava až do úterý 18. května

VÝSTAVA „PŘÍBOR MĚSTO MALÍŘŮ“

Refektář a Nový sál
Výstava příborských neprofesionálních malířů
Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příboře

LOUTKOVÉ DIVADÉLKO BERÁNEK

„SŮL NAD ZLATO“

Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidické

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00

POWERJÓGA

Pavla Jeníková, Štramberská 1587. tel: 603 119 174
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