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Měsíčník
města Příbora
červen 2010

Mešita hvězd Ireny Kopecké
V pondělí 17. května jsme měli možnost strávit literárněhudební podvečer v refektáři Muzea Novojičínska, muzea v
Příboře. Konal se u příležitosti vydání knihy „Praštěné kantorky
a roztomilé děti“, kterou napsala naše příborská rodačka, básnířka a spisovatelka paní Mgr. Irena Kopecká.
Společně s ní nás tímto večerem provázeli i recitátoři Tereza
Hasserová, MUDr. Mořic Jurečka , Marie Moravcová, Pavlína
Moravcová a hrou na kytaru doprovázela Daniela Lasotová.
Zazněly verše z dřívějších básnických sbírek, ale i některé humorné povídky z kantorského prostředí této nové knihy.
Například Preventivní prohlídka, Třídní kniha a další.
Refektář muzea byl zaplněn do posledního místečka.
Myslím, že mohu hovořit za nás všechny přítomné, že i přes nepříznivé počasí jsme strávili velice příjemný a klidný podvečer,
plný pohody a úsměvů.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Informace o prodeji domů v 2. vlně II. etapy prodeje bytového fondu města Příbora
Prodej domů v 2. vlně II. etapy prodeje bytového fondu města Příbora probíhal tak jako v l. vlně II. etapy dle schválených Pravidel pro prodej obytných
domů v majetku města Příbor, Pravidel pro doprodej nebytových prostor – garáží v domech vyhlášených k prodeji dle zákona 72/94 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a Pravidel pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů schválených 8. zasedáním Zastupitelstva
města Příbor ze dne 13.9.2007.
Celý proces prodeje II. etapy - 1. i 2. vlny byl realizován prostřednictvím firmy ISA CONSULT s.r.o. Frýdek – Místek. K prodeji ve 2. vlně bylo schváleno 16 bytových domů a všech 16 bytových domů bylo prodáno do družstevního vlastnictví (viz. tabulka č.l ).
K doprodeji bytů a nebytových prostor ( dále jednotek ) dle zákona 72/94 Sb. v platném znění byly prodány 2 domy (viz. tabulka č.2)
Tabulka č. 1 - Seznam prodaných domů v II. etapě – 2. vlně prodeje bytového fondu
čp.
Dukelská 1338
Dukelská 1339
Dukelská 1340
Dukelská 1341
Štramberská 1350
Štramberská 1351
Čs. armády 1362
Čs. armády 1363
Čs. armády 1364
Čs. armády 1365
Frenštátská 1366
Frenštátská 1367
Frenštátská 1368
Frenštátská 1369
Čs. armády 1375
Čs. armády 1376
Čs. armády 1377
Čs. armády 1378
Čs. armády 1383
Štramberská 1393
Štramberská 1394
Štramberská 1395
Šafaříkova 1402
Šafaříkova 1403
Npor. Loma 1404
Npor. Loma 1405
Npor. Loma 1406
Npor. Loma 1407
Npor. Loma 1408
Dr. Čejky 1516
Dr. Čejky 1518
16 domů

ulice
počet bytových jednotek
4
4
5
5
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
12
13
14
8
8
8
12
12
11
12
12
12
12
12
32
354

počet garáží
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
14
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
5
6
24

počet NP
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

celkem jednotek na dům
10

Název družstva
Bytové družstvo Dukelská 38-39

13

Bytové družstvo Kamarád 40-41

20

Bytové družstvo Bouře

22

Bytové družstvo u Hladovky

24

Bytové družstvo U Modřínů 6465

26

Bytové družstvo Pod letadlem

26
16
17
26

Bytové družstvo U Stíhačky
Bytové družstvo Pod Náměstím
Bytové družstvo Solitér 1376
Bytové družstvo čs.armády 1377-1378

16

Bytové družstvo Čtrnáctka

30

Bytové družstvo TŘI VCHODY

24

Bytové družstvo Šafaříkova 1402-1403

59

Bytové družstvo Pětilomka

17
38
384

Bytové družstvo Dr. Čejky 1516
Bytové družstvo Školní 1518 Příbor
Bytových družstev : 16

Tabulka č. 2 – Doprodej jednotek v II. etapě – 2. vlně prodeje bytového fondu
čp.

Fučíkova 1318
Fučíkova 1319
Čs.armády 1379
Čs.armády 1380

ulice
počet bytových jednotek doprodaných
9
8
12
12
celkem

počet garáží
2
2
0
0
41

počet NP
0
0
0
0
4

Společenství vlastnictví jednotek
1
1
0

Odbor majetku,školství, bytového a místního hospodářství MÚ Příbor

Bezpečně na internetu pro žáky ZŠ
Také naše škola, ZŠ Npor. Loma Příbor, se v rámci metodiky prevence
sociálně-patologických jevů zapojila do akce, kterou pořádá Preventivně
informační skupina Policie ČR.
V dubnu navštívili žáci 7. a 8. tříd budovu novojičínské policie, kde
nejprve zhlédli film „Seznam se bezpečně“ o nástrahách internetu a nebezpečích, která jsou skrytá za nejrůznějšími identitami. Tento film
připravil v loňském roce portál Seznam, takže byl aktuální a ukazoval
případy, které se opravdu staly. Poté následovala beseda, žáci se ptali, policista vysvětloval a čas, vyměřený na tuto besedu, nestačil. Dalo
by se diskutovat dál a dál. V každém případě získali kluci a holky mnoho informací a doufejme, že je využijí v praktickém internetovém životě.
Protože na besedu by dvě třídy byly moc, měli žáci i druhou aktivitu - sedmáci navštívili novojičínské muzeum, osmáci chodili po náměstí a vyplňovali
pracovní list. V obou případech se dozvěděli něco nového o blízkém městě.
V květnu absolvovaly besedu s policisty i 5. a 6. ročníky, protože i tyto děti
pracují s internetem v podstatě denně. Jako doplňující aktivitu jim vyučující
zajistili exkurzi na „Záchrance“ v Novém Jičíně. Kluci a holky si prohlédli
sanitku, zjistili, co všechno musí zdravotníci umět a jak vypadá dispečink.
V červnu čeká beseda i na žáky 9. ročníku.
Mgr. Simona Macková

Program Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře na červen 2010
do 30. června 2010

ZA BESKYDSKÝMI ZBOJNÍKY
Výstava obrazů a plastik na zbojnické téma
Refektář
do 5. září 2010

SLOVANÉ

Archeologická výstava o životě našich předků
Nový sál
15. června 2010, 17.00 hodin

ŽIVOT SLOVANŮ

Odpoledne s oživenou historií s ukázkou řemesel a dobové kuchyně
- život Slovanů předvede sdružení Velesův lid
Vstupné 15,- Kč
Nový sál
====================================================
Otevírací doba:
úterý a čtvrtek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle		
9.00 – 12.00
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Pozvánka

na 35. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční ve čtvrtek 3. června
2010

od 15.00 hod. ve velkém sále Kulturního domu v Příboře
Hlavním bodem zasedání bude:

- 	Návrh 2. změny rozpočtu města na r. 2010
-

Informativní zpráva o přípravách a zabezpečení Národního zahájení EHD 2010
v Příboře
Návrh změn a úprav obecně závazných vyhlášek města Příbora

- 	Návrhy na ocenění občanů u příležitosti Národního zahájení EHD 2010
- Návrh koncepce rozvoje bydlení

VÝZVA OBČANŮM

Dne 31.5. 2010, vypršela splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Vyzýváme tímto občany, kteří ještě
poplatek neuhradili, aby tak učinili nejpozději do 15. června 2010. Poplatek zaplaťte buďto jednorázově ve výši 360,-Kč/os nebo ve dvou splátkách ve výši 180,- Kč, zbývající část 180,- Kč je splatná do
30. září 2010.
Poplatek může být uhrazen některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně MÚ
- platba prostřednictvím složenky
- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím
variabilního symbolu ze složenky
Nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří finanční odbor poplatek platebním výměrem.

Městská knihovna opět v provozu

Od 1.6.2010 je Městská knihovna Příbor opět otevřená pro veřejnost. Knihovna je v 1. patře bývalého piaristického kláštera na ul. Lidické č. 50, hned vedle ZUŠ. Hlavní vchod je naproti kostelu sv.
Valentina. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem. Vchod do výtahu je v boční části kláštera směrem od budovy Policie ČR. U vchodu je umístěn zvonek do knihovny.
Nové prostory jsou větší a krásnější a svou klidnou atmosférou přímo vybízejí čtenáře k posezení
nad hezkou knihou nebo třeba jen k prolistování časopisů. Pro návštěvníky je k dispozici 8 počítačů
připojených k internetu.
Aktuální informace najdete vždy na www.pribor.knihovna.info.
Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pondělí 8 – 12 13 – 15
Pondělí 13 – 15
Úterý 8 – 12 14 – 18
Úterý 13 – 17
Čtvrtek 8 – 12 14 – 18
Čtvrtek 13 – 17
Pátek 8 – 12 14 – 18

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. června
Jaroslav Duraj
Vladimír Duží
Irena Feixová
Pavla Kašpárková
Hynek Liberda
Ludmila Rečková
Otto Holáň
Milan Kabát
Anežka Kelnarová
Eduard Mende
Helena Olšaníková
Miroslav Tardon
Emília Vystrčilová

Zdeňka Dufková
Jiřina Svobodová
Zdenka Zapletalová
Zdeňka Bílská
Růžena Drdová
  
Mária Gillarová
Ginka Staneva Krsteva
Irena Syslová
Anežka Toncrová
Ana Turek
Markéta Vachtová
Marie Vašutová
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střípky Městské policie
Dne 26.04.2010 bylo přijato na služebně MP
oznámení od občana města, že viděl dvě osoby
jdoucí směrem ke sběrně surovin, přičemž vezli
na vozíku železné vrata a nějaký sud. Tyto věci
měli údajně vzít z nového hřbitova. Hlídka na
základě tohoto oznámení provedla vyhledávání podezřelých osob, a spatřila je po chvíli na
ulici Juráňově. Jednalo se o hlídce již známého
40letého R.K. a 27 letého J.K., z Příbora, kteří
zapírali a uváděli různá místa, odkud věci vzali. Telefonicky byl proto kontaktován jednatel
firmy, která měla uložený materiál na novém
hřbitově, který potvrdil, že sud i vrata jsou jejich majetkem. Na základě těchto důkazů se oba
muži ke krádeži přiznali a následně jim bylo
sděleno, že se dopustili majetkového přestupku,
ze kterého se budou zodpovídat před Komisí
k projednávání přestupků při MÚ Příbor.
Odcizené věci byly vráceny původnímu majiteli.
Dne 06.05.2010 bylo přijato oznámení od
pracovníka bezpečnostní služby prodejny Penny
Market, že před malou chvíli zadrželi osobu,
která se snažila odcizit nějaké zboží z prodejny.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná
o hlídce již známého 40letého R.K. z Příbora,
který si měl za bundu schovat 0,5 l láhev tvrdého alkoholu a jedno balení mražených kuřecích
řízků. Za pokladnou byl následně zadržen pracovníky bezpečnostní služby. Po sepsání hlášení
o krádeži v prodejně byla pachateli majetkového
přestupku provedena strážníky dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, která prokázala 2,1 promile. Jelikož se prokázalo, že se
jedná o opakované krádeže, bude celá událost
předána k řešení Komisi k projednávání přestupků při MÚ Příbor.
Dne 06.05.2010 bylo přijato oznámení přes
tísňovou linku 156, kdy oznamovatel uvedl,
že měl být ve svém bytě na ulici Npor. Loma
v Příboře údajně napaden neznámým mužem.
Na místě bylo od 75letého muže zjištěno, že
k události mělo dojít předešlý den mezi 13:30
hod. a 15:00 hod. V tuto dobu si šel vyzvednout
do přízemí domu poštu, a když se vracel zpět
do bytu, tak ho někdo měl chytit zezadu za krk
a vtlačit do chodby bytu. Zde ho měl přitlačit
na zeď a donutit ho vydat složenky k vyplacení
důchodu, které v tuto dobu držel v ruce. Jelikož
vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu loupeže, byla celá událost bezprostředně předána na OO Policie ČR Příbor k dalšímu
šetření.
Dne 10.05.2010 bylo přijato v 12:30 hod.
oznámení od člena Mysliveckého sdružení
Příbor Hájov, že před malou chvílí obdržel na
svůj telefon zprávu, že byl narušen jejich objekt
myslivecké chaty. Hlídka se ihned vydala na místo, kde v bezprostřední blízkosti objektu spatřila 4 osoby sedící na lavičce u chaty. Jednalo se
o 3 mladíky ve věku 19 let a jednu dívku ve věku
17 let. Po ohledání objektu bylo hlídkou zjištěno, že je na chatě vylomeno několik desek a na
zemi byla spatřena spleť měděných drátů, které
byly vytrženy z pláště budovy. K tomuto činu se
následně přiznal jeden z přítomných mladíků.
Jelikož vzniklo podezření ze spáchání trestného
činu, byla na místo přivolána hlídka OO Policie
ČR Příbor, která si událost převzala k dalšímu
šetření.

Z jednání rady a zastupitelstva města

79. schůze RM dne 4. května 2010 mj. projednala:
j

Uložila přepracovat přehled dlužníků a doplnit komentářem způsobu dořešení dluhů

j

Uložila zpracovat postup zavedení jednotlivých prvků drobné architektury do majetku
města pro každý případ samostatně s podrobným popisem zavedení

j

Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
MPR ze dne 13.4.2010 a komise pro občanské
záležitosti ze dne 19.4.2010

j

Schválila poskytnutí veřejné finanční podpory v částce Kč 5 000,- ZO Český zahrádkářský
svaz „Sídliště“ Příbor na údržbu a provoz

j

Doporučila ZM odprodat v letech 2011-2014
z majetku města Příbora minimálně 200 bytů

j

Přidělila Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/02 Nový Jičín,
Záchranné stanici a centru ekologické výchovy Bartošovice na Moravě finanční dar ve výši
3 000,- Kč z rezervy rozpočtu města na zajištění provozu předmětné stanice

j

j

j

j

j

j

j

Schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 3000,- Kč za účelem stavby zvoničky
na Horečkách občanskému sdružení Naše
Beskydy se sídlem Martinská čtvrť 1137,
Frenštát pod Radhoštěm, z rezervy rozpočtu
města
Schválila Diakonii ČCE – hospici CITADELA,
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí z
rozpočtu města z paragrafu 4329, položka veřejná finanční podpora, na poskytování sociálních služeb finanční dar ve výši 20 000 Kč
Vzala na vědomí převzetí do majetku nalezené
a opuštěné movité věci dle § 135 Občanského
zákoníku v hodnotě dle odhadu 1 000,- Kč +
DPH
Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v piaristickém gymnáziu,
Lidická 50 v Příboře s Muzeem Novojičínska,
ul. 28. října 12, 741 11 Nový Jičín ze dne
4.12.2007 ve věci ukončení nájmu ke dni
1.8.2010 na část pronajímaných nebytových
prostor
Uložila po projednání zveřejnit na ÚD záměr města pronajmout nebytové prostory v
budově piaristického gymnázia v Příboře, na
ul. Lidická o celkové rozloze 135,7 m2 (bývalé
kontaktní místo) za stanovených podmínek
Uložila po projednání zveřejnit na ÚD záměr
města pronajmout nebytové prostory v budově piaristického gymnázia v Příboře, na ul.
Lidická o celkové rozloze 186,7 m2 za stanovených podmínek
Rozhodla udělit souhlas k uzavření podnájemní smlouvy k části objektu, budovy
čp.1520 na ul. Lomená v Příboře na pozemku par. č. 283/34 v k.ú. Klokočov,obec Příbor
o celkové výměře 467,25 m2 mezi firmou
TEDOM ENERGO s.r.o. a společností RAIV
s.r.o., zastoupené jednatelem Ing. Radomírem
Hončem, se sídlem Liberec, Londýnská 51/2
od 17.5.2010 za účelem drobné strojírenské

výroby
j

Stanovila dodavatelem zakázky „Služební
vozidlo pro MP“ firmu Autoservis Bártek
a syn spol. s.r.o. se sídlem Frýdek-Místek,
Národních mučedníků 499

j

Odsouhlasila návrh dodatku č.1 na stavební akci „Rekonstrukce ulice Na Valše“
v rozsahu Kč 1 033 236, 90, což je zvýšení
o Kč 156 886,40 (vč. DPH) předloženém odborem ÚP, rozvoje a MPR

j

Odsouhlasila návrh dodatku č.1 na stavební
akci „Lávka přes Kopřivničku“ v rozsahu Kč
1765 856,87, což je zvýšení o Kč 267 068,37
(vč. DPH) předloženém odborem ÚP, rozvoje
a MPR

j

Vzala na vědomí podání žádosti o nadační příspěvek z programu Oranžové schody
Nadace ČEZ na projekt „Základní škola Npor.
Loma v Příboře – škola bez bariér“, kterou podala Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 70983356

j

j

Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy ulice Sadová v Příboře“ firmu SATES
MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska
1386, 757 01 Valašské Meziříčí
Stanovila zhotovitelem projektové dokumentace akce „Z Poodří do Beskyd - cyklistické
propojení – úsek Příbor – Kopřivnice“ firmu
DHV, spol. s r. o., Hollarova 3119/5, 702 00
0strava

j

Vzala na vědomí žádost ČZS, ZO osada
Sídliště, Příbor na úhradu opravy oplocení
pozemku parc.č. 1071/2, k.ú. i obec Příbor

j

Doporučila ZM prodat firmě SKARAB, s.r.o.
se sídlem Příbor, ul. 9. května 1162 nemovitosti – pozemky parc.č. 184/3, 184/4, 184/5, k.
ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, za kupní
cenu Kč 66 000,-- Kč, plus náklady spojené s
prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí

j

Doporučila ZM darovat nemovitost – pozemek parc.č. 1348/5 ostatní plocha, zeleň
o výměře 279 m2, k.ú. i obec Příbor, včetně
dřevin, nacházejících se na tomto pozemku
Tělocvičné jednotě Sokol Příbor, se sídlem
Lidická č.p. 544, Příbor. Náklady spojené
s převodem uhradí obdarovaný

j

Uložila zajistit aktualizaci projektové dokumentace a energetického auditu na akci
„Revitalizaci domu č.p. 1486-88 na ul. U Tatry
a č.p. 1489-91 na ul. Choráze pro účel podání
žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám

j

Uložila zajistit potřebné podklady k revitalizaci domů čp. 1358 – 1360 na ul. Štramberské
podle bodu č. 1 důvodové zprávy

j

Uložila zajistit výběrové řízení na zhotovitele
akce „Revitalizace domu čp. 1358-1360 na ul.
Štramberské“

j

Uložila zpracovat žádost o dotaci z programu Zelená úsporám v režimu blokové výjimky na revitalizaci domu č. 1358-1360 na ul.
Štramberské

j

Schválila smlouvu o bezúplatném převodu

Měsíčník města příbor a 4

majetku od Hasičského záchranného sboru
MSK na hliníkový nastavovací čtyřdílný žebřík pro JSDH

Z jednání zastupitelstva města
34. zasedání ZM dne 22. dubna 2010 mj.
projednalo:
j

Uložilo prověřit soulad komisionářské
smlouvy a všech jejích dodatků se stanovami
SMMP s.r.o.

j

Uložilo prověřit vnitřní směrnice SMMP s.r.o.
ve vztahu ke komisionářské smlouvě, stanovám SMMP s.r.o. a příslušným zákonům (pravomoci, odpovědnost)

j

Vzalo na vědomí Výroční zprávu města
Příbora za rok 2009

j

Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města Příbora
za rok 2009

j

Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek
města a jeho organizací k 31.12.2009

j

Schválilo závěrečný účet města Příbora za rok
2009 v následujících objemech:
Příjmy 2009 - 230 237 833,73 Kč
Výdaje 2009 - 192 359 948,81 Kč
Financování 2009 - 37 877 884,92 Kč
a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.

j

Vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora
za období od 1.1. do 31.12.2009 vypracovanou firmou FAAT Consulting & Audit s.r.o.,
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava
– Moravská Ostrava

j

Rozhodlo přidělit příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2010 v rozsahu
tabulky, která je součástí tohoto materiálu.
Rekapitulace akcí obnovy připravovaných
v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2010 - rozdělení příspěvků

j

v tabulce na druhé straně

Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím municipálního úvěru ve výši
10 000 000,- Kč mezi věřitelem Komerční
bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě
33, čp. 969, PSČ 114 07 a dlužníkem městem
Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58
Příbor, PSČ 742 58 za účelem spolufinancování Projektu „Revitalizace panelového domu
čp. 1483 – 1485 na ul. U Tatry v Příboře s konečným datem splatnosti úvěru k 31.12.2024
a s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR
+ marže 1,20% a dále za podmínek uvedených
ve znění návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
tohoto usnesení

j

Zmocnilo starostu města Ing. Milana Strakoše
k uzavření „Smlouvy o úvěru“ s poskytnutím
municipálního úvěru ve výši 10 000 000,- Kč.

j

Souhlasilo s uzavřením dodatku smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2010
Kulturní památka
Poř. č.
(identifikace objektu)

Akce obnovy (stručná
charakteristika)

Z toho
Druh vlast- Celkové
náklady na
Podíl
níka (FO, PO, náklady
„památkové“ vlastníka
církev, obec) 2010
práce

Podíl obce

Potřeba státní podpory

17 600

61 000

1

Farní kostel Nar.
Restaurování vstupního
Panny Marie, parc. gotického portálu farního
č.1
kostela

církev

88 000

88 000

2

Oprava Lurdské kaple sanace zdiva, schodiště,
Kaple Panny Marie
repase oken, vstup. dveří,
Lurdské, parc. č. 2
oprava štukových prvků,
omítek

obec

298 000

298 000

149 000

149 000

3

Ohradní zeď, parc.
č. 2

Oprava kamenného zdiva,
sanace vlhkosti, obnova
omítky

obec

670 700

670 700

335 700

335 000

4

Měšťanský dům
č.p.1, parc. č. 86

Výměna střešní krytiny,
oprava krovu, komínů,
výměna světlíku a klempířských prvků

FO

604 427

604 427

60 443

302 000

9 400

241 984

5

Oprava soklu v průčelí
domu, zádlažby, repase
Měšťanský dům
vstupních dveří a výkladce,
č.p.13, parc. č. 102
výměna dveří v zadním
traktu

FO

209 081

209 081

84 172

20 909

104 000

6

Měšťanský dům
č.p.14, parc. č. 103

FO

251 351

251 351

101 215

25 136

125 000

7

Měšťanský dům Oprava oken ve dvorním
č.p.36, parc. č. 1652
fasádě

FO

57 015

57 015

23 313

5 702

28 000

8

Měšťanský dům
č.p.37, parc. č. 1653

Renovace oken, sanace
prasklin zdiva a obnova
fasády

FO

223 490

223 490

90 141

22 349

111 000

2 402 064

2 402 064

550 225

636 839

1 215 000

Oprava fasády, atiky,
klempířských prvků

rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na
spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektu „ Stavební úpravy
piaristického kláštera – III. etapa “ – rozdělení
na investiční a neinvestiční výdaje.
j

Delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742
72, IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře pana ing. Milana
Strakoše, nar. 14.9.1950, bytem Příbor, Úzká
315. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
akcionáře jménem akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných
hromadách společnosti ASOMPO, a.s.. Tato
delegace zaniká dne 30.9.2010 nebo odvoláním zastupitelstvem obce. Zmocněnec je ve
smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo
něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a
výhradně panu ing. Bohuslavu Majerovi, nar.
18.1.1955, bytem Příbor, Myslbekova 1070.
Dne: 19. května 2010

Akce obnovy připravované na rok 2010 celkem

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Charita ČR ve spolupráci s Českou televizí
dala k dispozici své sbírkové konto:
5015003434/5500
s variabilním symbolem 333.

Speciální povodňové konto zřídila
i společnost Člověk v tísni:
72027202/0300

Lidé mohou využít také DMS ve tvaru:
DMS POVODNE2010,

kterou odešlou na tel. číslo 87777.

Informace pro občany:
Vážení občané města Příbora,
píši tento článek v období, kdy pozvolna
končí dešťová aktivita, a tak mně ihned napadají veselejší myšlenky. Volby do parlamentu jsou
příští týden a ve městě přibude také veselá aktivita a tou je slavnostní znovuuvedení městské
knihovny do života.
Za minulé dny jsme si mnozí užili napjatých
nervů, hlavně ti, co jsou přímo ohroženi vysokou
vodou v řece Lubině a z toho hrozícími záplavami. Situace začala být kritickou v neděli 16.
května večer, kdy se začaly také objevovat první
telefonáty ohledně možné pomoci při velké vodě.

Neustále pršelo, a tak starosta svolal dopoledne
v pondělí 17. května povodňovou komisi, kde
jsme upřesnili úkoly, které je zapotřebí zajistit,
aby případné škody a problémy byly z důvodů
velké vody maximálně eliminovány. Naštěstí
voda začala v odpoledních hodinách zvolna opadávat a to se děje dosud. Práce kolem zvedající
se vody zasáhla řadu odborů na MÚ, a to v situaci, kdy vrcholí přípravy na hladký průběh voleb.
V současné době probíhají zkoušky spojení, které zajišťuje Český statistický úřad v prostorách
naší budovy MÚ a to také omezuje řadu činností,
hlavně pro různá jednání, protože se tak blokuje
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jednací, dnes již tak pohodlná a populární místnost rady města.
Čeká nás příští týden také příjemná událost,
a to otevření městské knihovny v nových prostorách piaristického gymnázia, kde se očekává od
tohoto místa, že se stane na mnoho let centrem
kulturního dění občanů ve městě a to jak svou
potřebou číst, tak využívat internetová pracoviště v moderním a krásném prostředí, kde nechybí
ani bezbariérový přístup.
A. Vaněk tajemník MÚ,
v Příboře dne 19. května 2010

Přijímací zkoušky nanečisto

Z kalendáře starosty města
Duben/Květen 2010
ing. Milan Strakoš
O počasí se mi tentokrát ani nechce psát.
Ale přesto je to asi nejdůležitější téma minulého
měsíce. Neustálý déšť, nízké teploty, zvednuté
hladiny řek a potoků. Znovu se vrátily povodně
a částečně zasáhly i naše město. Hladina Lubiny
v průtoku městem dosáhla 2. stupně povodňového nebezpečí v pondělí 17.5.2010 v 9.00 h. ráno.
V té době už se ale na několika místech dostala z
koryta řeky nad i pod Příborem. 1. stupeň povodňového nebezpečí jsme v Příboře zaznamenali již
o jeden den dříve, v neděli 16.5.2010. Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů průběžně zasahovali, odstraňovali vodu ze zaplavených sklepů,
čistili zanesené kanalizační vpustě, odstraňovali
spadlé stromy apod. Od nedělního odpoledne
byli v pohotovosti taky strážníci městské policie
a pracovníci technických služeb města. Členové
protipovodňové komise města se v tomto období
sešli dvakrát a řešili především preventivní opatření. Na majetku města nedošlo k větším škodám.
Voda se z koryta Lubiny vylila pouze v záplavovém území po levé straně pod klokočovským
splavem. Na vyústí Klenosem byla proudem vody
z betonových pilířů stržena nová dřevěná lávka,
která je pro tyto případy zajištěna proti odplutí
kovovým řetězem. Znovu musím konstatovat, že
protipovodňová opatření, která byla provedena
po povodních v roce 1997, jsou v mezích možností dostatečná. Limitujícím faktorem je však na
průtoku městem výška mostů a lávek. Informace
o povodních byly průběžně zveřejňovány na
www.stránkách města a městské televizi.
Přes nepříznivé počasí pokračovala většina
stavebních prací. Byla dokončena oprava komunikace Na Valše, po krátké přestávce a úpravě projektu pokračují práce na lávce přes Kopřivničku.
V rámci příprav na Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2010 byly svolány schůzky s vlastníky nemovitostí (domů), které tvoří podloubí
náměstí. Důvodem jednání byla dohoda o drobných úpravách a opravách podloubí před vlastní výmalbou podloubí, která bude provedena v
prázdninových měsících. O mimořádnou dotaci
bylo požádáno Ministerstvo kultury ČR. V případě kladného vyjádření by tato byla využita na
opravu jednotlivých zastavení křížové cesty v areálu farního kostela.
Ve středu 5. května jsme si na náměstí připomněli již 65. výročí od ukončení 2. světové války
a osvobození našeho města. Přesto, že v letošním
roce přišlo na náměstí jen několik desítek občanů, proběhly oslavy důstojně. U stejné příležitosti
byly položeny květiny i u pomníku v Hájově, kde i
přes nepřiznivé počasí přišlo opět velké množství
hájovských občanů.

Každoroční pořádání Přijímacích zkoušek nanečisto se na ZŠ Příbor, Jičínská 486 již stalo tradicí. V letošním školním roce se uskutečnily 17.
března 2010. Žáci devátých tříd, budoucí studenti
a učni, se pokoušeli vstoupit do světa dospělých.
Nejdříve vypracovali písemné testy z matematiky,
českého jazyka a všeobecného přehledu. Poté následovaly pohovory, ukázka toho, co je v budoucnosti může potkat při přijímacích pohovorech do
škol nebo zaměstnání. Zpočátku to všichni žáci
brali s humorem, ale s postupem času byli stále
vážnější a nervóznější. A tak nebylo divu, že i ti největší rošťáci seděli v klidu a sledovali své spolužáky,
jak se potí a třesou před komisí.
Žáci při ústních pohovorech byli rozdělení do
tří samostatných skupin. Pohovor v každé skupině
vedla tříčlenná komise, složená z odborníků, kteří mají zkušenosti v práci s mládeži a ve veřejném
sektoru. Pozvání přijali zástupci MěÚ v Příboře
(Ing. Bohuslav Majer, Ing Arnošt Vaněk, Ing. Bc.
Zuzana Turková), zaměstnankyně DDM Luna v
Příboře (Lenka Nenutilová, Kateřina Bukovjanová)
a paní Šitavancová. Všichni členové jednotlivých
komisí se chopili svého úkolu velmi zodpovědně.

Prokládali s citem profesionálů vážná témata humornými otázkami. Svými otázkami žáky dokázali
podržet a tím uklidňovat už tak nervózní atmosféru. Zároveň si dokázali získat respekt našich žáků.
Otázky u pohovoru se týkaly oblasti zájmové
činnosti žáků, prospěchu a plánů do budoucna.
Při sebehodnocení žáci hovořili o svých schopnostech a vysvětlovali, proč si vybrali příslušnou školu.
Nejzajímavější části pohovoru byla závěrečná otázka, kterou si vylosovali. Skrývala nějakou nepříjemnou situaci, která člověka může v životě potkat.
Po skončení akce si všichni žáci oddechli.
Uvědomili si, že to zase není taková hrůza, jak si
mysleli.Mnozí zjistili, že vedle vědomostí je zapotřebí také umět vystupovat, reagovat na různé situace a zvolit vhodné oblečení.
Všem žákům deváté třídy přejeme úspěšný
start na střední školu.
Za pomoc při organizaci děkuji třídním
učitelkám 9. ročníků (p.uč. Matulové a p. uč.
Šumberové).
Mgr. Dana Cágová, ZŠ Příbor, Jičínská 486,
okr. Nový Jičín

  

Výzva - Soudobá lidová kultura na Příborsku

Muzeum Příbor se v souvislosti s přípravou
výstavy o soudobé lidové kultuře (v roce 2011)
obrací k veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a
dokumentaci projevů soudobého folkloru a lidové tradice v Příboře a přilehlém okolí. Prosíme ty,
kteří mají ve svém vlastnictví některý z níže uvedených předmětů, aby je zapůjčili, popřípadě věnovali muzeu pro výstavní a dokumentační účely:
Hmotné artefakty
1) Dětská tradice - dětské památníky, zápisníky
dospívajících s poezií a testy, náramky přátelství (vázané z bavlnek), pletené copánky z
bužírek (používané např. jako přívěšky na klíče), skládanky z papíru, podomácku vyráběné
hračky a hry, loďky z kůry, céčka a mnohá další
„Novodobé kroje“ - oděv příslušníků hudebních subkultur (punk, skinhead, metal, rock,
bigbít apod.),oděv, výzdoba a výbava sportovních fanoušků, případně jiné projevy podobného druhu.
2) Subkultura vojáků základní služby – zápisníky,
památníky, metry, speciální vázání tkaniček.
3) Subkultura trempů - tzv. „cancáky“, totemy,
podomácku vyráběné pomůcky do přírody,
podomácku vyráběné a upravované součásti
oděvu, ozdoby, upomínkové předměty apod.
4) Autentické doklady dnešní obřadnosti – šerpy
z maturitních plesů, maturitní tabla a další výtvory současného zvykosloví.
Fotografická dokumentace
1) Dětské hry (tleskací hry, skákání přes gumu,
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skákání panáka, skládání „ornamentů“ z provázku – tzv. „provlékačky“ a další).
2) Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.
3) Další výtvory lidové tvořivosti (např. pomníčky
na místech nehod).
Texty současného folkloru
1) Současný veršovaný folklor, ústně šířené písničky a básničky, dětské říkanky, hry, rozpočítadla apod.
2) Současné pověsti, městské legendy a fámy.
3) Anekdoty a vtipy.
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období od roku 1945 do
současnosti.
K rozpoznání folklorních projevů vám mohou
posloužit následující informace: Folklorní projevy lze charakterizovat jako neoficiální, spontánní,
amatérskou a autentickou standardizovanou tvorbu. Folklorní tvorba se šíří při osobním kontaktu
bez vlivu médií, vykazuje tvarovou jednotu, někdy
s jistou možností individuálního projevu. Může jít
též o nestandardní využití průmyslových výrobků
(céčka).
Pokud máte některé z uvedených předmětů či
fotografií k dispozici, neváhejte prosím kontaktovat pracovníky muzea v Příboře. Děkujeme
Václav Michalička, Muzeum Novojičínska,p.o
– Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor,
Lidická 50, 742 58 Příbor, Tel.: +420 556 725 191
E-mail: mnjpribor@seznam.cz

DEN ZEMĚ

  

Tak jako každý rok i letos naše škola oslavila
Den Země. Zejména mladší žáci se připravených
úkolů zhostili s velkou chutí.
První třídy – kromě obvyklé návštěvy stájí a jízdy na koni u pana Michálka, stihly děti navštívit i
kozí farmu, rybník a zahrát si na hřišti.
Druhé třídy – rovněž navštívily koně u pana
Michálka a mimo to ve skupinách ve třídách zpracovávaly projekt na téma chráněné oblasti našeho
regionu.
Třetí třídy – se rozjely do Kopřivnice do psího
útulku navštívit opuštěné psí kamarády. Ve zbývajícím čase se věnovaly přírodovědným hrátkám,
soutěžím a hrám.
Čtvrté třídy – první hodinu zpracovávaly projekt
„Třídíme odpad“, poté navštívily sběrný dvůr technických služeb a nakonec se zúčastnily připravené
přípovědné soutěže hlídek.
Páté třídy – první dvě hodiny děti také navštívily
sběrný dvůr technických služeb, kde se seznámily
se zpracováním a tříděním odpadů. Další hodiny
věnovali přírodovědné soutěži, ve které zúročili
své vědomosti nejen ze školních hodin, ale také
znalosti získané z různých besed, výstav a exkurzí,
které škola pro žáky zajišťuje. Pracovali ve skupinách a soutěž byla vyhodnocena.
Pro všechny žáky paní učitelka Svobodová
připravila přírodovědnou soutěž, letos na téma
„Pro krásu i pro zdraví“, která je pořádána každoročně a je součástí oslav Dne Země.
Nejdříve děti hledaly v encyklopediích a na
internetu různé zajímavosti o všech možných
rostlinách, potom z nich vytvořily informační
letáky, které se staly výchozí pomůckou pro další

soutěž. Tyto letáky byly vyvěšeny na nástěnce a
děti z nich v jednotlivých kolech čerpaly znalosti
pro své odpovědi. Kola byla tři a na každé měly
děti 5 dní. Celé snažení bylo nakonec vyhodnoceno a nejlepší žáci byli odměněni drobnými dárky
a všichni, kteří soutěž úspěšně dokončili, jeli na
výlet do ZOO.
Ve čtvrtek 22.4. na Den Země se konala tradiční „minizoo“. Děti donesly svá zvířátka do školy, zde je v prostorách chodeb 1. stupně vystavily,
o přestávkách je hlídaly a podávaly o nich informace. Přišli se na ně podívat i „velcí“ z 2. stupně.
Také na 2. stupni jsme se zapojili do akcí ke
Dni Země. Šesťáci měli připravený program - návštěvu ZOO v Ostravě s komentovanou prohlídkou. Žáci 7., 8., a 9. ročníku vytvářeli ke Dni Země
plakát. Téma nebylo nijak omezené, a tak se sešly
plakáty s různými náměty - zobrazení přírody,
zobrazení planety Země, varování před ničením
přírody a další.
Pak si kluci a děvčata vyzkoušeli koloběh
vody v přírodě v praxi. Podle daných instrukcí tvořili svůj vlastní vodní příběh a jen náhoda
je posílala na různá stanoviště, jako byl oceán,
podzemní voda, řeka, rostlina a jiné. Sedmáci
se potom zaměřili na třídění odpadů a zamířili
do sběrného dvora technických služeb, osmáci
a deváťáci u tématu voda zůstali - prohlédli si příborskou čističku odpadních vod. A aby se jenom
nedívali a taky něco udělali, posbírali venku několik tašek odpadků, hlavně plastů, které se povalovaly jen tak v trávě.
Mgr.Libuše Zahálková ,Mgr.Dana Svobodová
a Mgr.Simona Macková, ZŠ Npor.Loma Příbor

  

  

Dárci krve a plazmy v Příboře.

Komise pro občanské záležitosti má ve své
náplni i jednu z krásných a příjemných záležitostí,
a to je odměňování dárců krve a plazmy – tedy
těch našich občanů, kteří dávají to nejvzácnější.
V roce 2009 bylo takto pozváno na jednání komise 7 dárců krve, z nich tři měli 160 odběrů, jeden
osmdesát a tři čtyřicet odběrů. Všem těmto dárcům předsedkyně komise Mgr. Libuše Klaudová

a členky komise poděkovali za jejich záslužnou
činnost.
V letošním roce byli jako první dárci pozvaní
na jednání komise pro občanské záležitosti bratři- dvojčata – Tomáš a Radek Majerovi. Tomáš
Majer začal dávat krev na vojně asi v roce 1999
a jeho dvojče Radek Majer jej následoval v roce
2005. Oba bratři dávají krev i plazmu v Novém
Jičíně pravidelně, jedenkrát dokonce dávali krev
na zavolání. Za tuto ochotu darovat to, co všichni potřebujeme, obdrželi oba bratři od Českého
červeného kříže „Zlatou medaili prof. MUDr.
J. Janského“
Všem dárcům krve a plazmy patří poděkování nejen těch, kterým již pomohli, ale nás všech,
protože nikdo z nás neví, kdy můžeme darovanou
krev nebo plazmu potřebovat.
Ještě jednou vám všem děkujeme.
Zdenka Pustějovská, matrikářka
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Zastupitelstvo města jednalo ve velkém sále
kulturního domu ve čtvrtek 22. dubna. Byla projednána zpráva o hospodaření města za rok 2009,
která byla na základě doporučení auditorské společnosti FAAT Consulting & Audit s.r.o. Ostrava,
schválena bez výhrad. Přesto, že město dosáhlo v
historii nejvyšších příjmů ve výši 230 mil. Kč bylo
hospodaření města v roce 2009 ovlivněno neplněním plánovaných daňových příjmů, které z původně plánované částky ve výši 72 mil. Kč dosáhly
pouze 65 mil. Kč. Výpadek daní ve výši 7 mil. Kč
byl řešen především úspornými opatřeními snižováním provozních nákladů města a všech jeho
příspěvkových organizací. Zastupitelstvo města
schválilo přerozdělení dotace na kulturní památky. Z celkové částky ve výši 1,215 mil. Kč, kterou
městu poskytlo Ministerstvo kultury ČR, si město
pro vlastní potřeby ponechalo 484 tis. Kč, zbývající část ve výši 731 tis. Kč byla přerozdělena mezi
ostatní vlastníky (fyzické osoby a církev) nemovitostí na území městské památkové rezervace.
Zastupitelstvu města byla rovněž předložena
výroční zpráva za rok 2009, ve které jsou zachyceny nejdůležitější okamžiky spojené s problematikou a rozvojem města. Se zprávou se můžete
seznámit na www.stránkách města.
Od května se rozšířila nabídka ubytovacích
kapacit. Na ul. 9. května v Klokočově byl otevřen
nový penzion s kapacitou 14 lůžek, který patří
spol. JAAL.
Přes nepříznivé počasí pokračuje stavba obchvatu města. V této souvislosti byla již podruhé
(15.-16.května) vedena náhradní doprava centrem
města. Po dohodě s investorem stavby, ŘSD ČR
Ostrava, byly objížďky zjednodušeny a domnívám
se, že i lépe značeny. Úpravy v dopravě ale nebyly
poslední. Ty nás čekají v červnu, náhradní doprava bude centrem vedena více jak týden. Již tradičně, v pátek 30. dubna, byla za pomocí městských
hasičů vztyčena na náměstí májka. Program zajistila frenštátská cimbálová muzika, zdobení májky
dětí ze střediska volného času Luna. Tato organizace byla rovněž spolupořadatelem již 14. ročníku modelářské výstavy KIT SHOW 2010, která
se uskutečnila 8.-9. května za velkého zájmu návštěvníků v Kopřivnici. Konec května znamenal
taky zahájení maturit na Masarykově gymnáziu v
Příboře, kde maturuje asi 90 studentů ze tří tříd.
V závěru května se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny PČR. Přesto, že předvolební kampaň jednotlivých kandidujících stran je
značná, Příboru se tentokrát vcelku vyhýbá. Ve
městě bylo ustaveno 10 volebních okrsků, se členy
volebních komisí byly uskutečněny instruktáže.
27.4.2010 účast na jednání hejtmana
Moravskoslezského kraje se starosty

29.4.2010 jednání se zástupci Povodí Odry a.s.
ve věci instalace bezpečnostních zábradlí na
chodníku na Frenštátské ulici
29.4.2010 zahájení „Veselého zpívání“ dětí příborských mateřských školek
5.5.2010 projev u příležitosti 65. výročí osvobození města v Příboře a v Hájově

7.5.2010 schůzka se zástupci Masarykova gymnázia
a Muzea Novojičínska k přípravám Národního
zahájení Dnů evropského dědictví 2010

9.5.2010 předávání pohárů vítězům soutěže KIT
SHOW 2010 v Kopřivnici

Jak dál s kulturním domem

Vraťme se do roku 1910, kdy se naplnily snahy Družstva katolický spolkový dům v Příboře
o dostavění katolického domu. Příborští občané
získali reprezentativní objekt, ve kterém mohli
místní ochotníci, hudebníci, spolky a sdružení
předvést výsledky svého uměleckého snažení.
Dům, na který museli být hrdí obyvatelé, jejichž
společenským akcím dodal lesku a zároveň byl zázemím pro jejich spolkovou činnost.

Katolickému domu se nevyhnul osud lidí
i věcí typický pro minulé století. Původní majitel – družstvo – za války převedlo objekt na
Římskokatolický farní kostel v Příboře. V poválečném období se ve vlastnictví střídal stát
reprezentovaný Městským národním výborem
v Příboře, podnikem Tatra Kopřivnice a částečně družstvem Jednota Nový Jičín. V roce 1991
původní část domu restituoval Římkokatolický
farní úřad v Příboře, který jej předal Družstvu
Katolický spolkový dům v Příboře.
Podobně chaoticky dopadala i poválečná
péče o tento objekt. Dílčí rekonstrukce a modernizace dokončená v devadesátých letech minulého století sice zlepšila technické a sociální zázemí objektu, na druhé straně vytvořila nesourodý
a nepohledný shluk přístaveb a zničila architektonický výraz budovy.
Ani osobní obětavost členů vlastnického
družstva nemohla v posledních téměř dvaceti
letech zajistit rozvoj tohoto objektu. Přes úctu,
kterou si zaslouží jejich snaha o udržení provozu katolického domu, kdy oproti jiným městům
sejmuli z Příbora povinnost financovat náklady
kulturního zařízení, nemůžeme zastírat, že došlo
k dalšímu zhoršení technického stavu budovy.
Stejně tak se dům pomalu vytrácel z povědomí
občanů jako centrum kultury města. V době, kdy
provozování i vyžádané investice do objektu byly
nad síly družstva, došlo k dohodě o prodeji katolického domu městu Příboru, který byl na sklonku
minulého roku uskutečněn.
Po sto letech od otevření katolického domu
je tedy město Příbor postaveno před povinnost
postarat se o náhradu za symbol kultury, který
provázel občany města po jedno století.

V nejbližším období čeká představitele města
zásadní rozhodnutí.

Budou se budovy katolického domu a přilehlých objektů pouze opravovat? Je lepší využít
objekty a dostavět je podle soudobých potřeb?
Nebo je snad nejvýhodnějším řešením demolice
a novostavba?
A konečně, byť zdaleka ne na posledním místě : kdo se bude v budoucnu starat o tento dům
a tím i o kulturu ve městě? Radnice? Městem zřízená organizace? Nebo se prostě někomu pronajme?
Všechno jsou to velmi složité otázky. Proto se
zastupitelstvo města na zásadní rozhodnutí připravuje velmi odpovědně.
K získání co nejširšího názorového spektra
obyvatel k uvedené problematice proběhly dvě
ankety. V jedné se k cílům v kultuře a osudu kulturního domu vyjádřili zastupitelé, další byla určena k získání názorů veřejnosti.
Bohužel, ani všichni členové zastupitelstva
dotazník nevyplnili a od veřejnosti se městu vrátilo pouze 156 vyplněných dotazníků. I přes malý
počet odpovědí se dají vysledovat určité názorové
trendy.
Základní okruhy dotazů byly stejné: co by se
v budoucím kulturně – společenském centru
města mělo odehrávat a jak by si účastníci anket
představovali nový kulturní dům.
Shoda u obou skupin panuje především
v představách, co by měl budoucí kulturní dům
nabízet. Měla by jej tvořit společenská, kulturní
a restaurační část, kde by bylo možno pořádat
koncerty, plesy, společenská setkání, loutkové divadlo, školení, semináře, schůze, výstavy, přehlídky apod.
Oproti názorům zastupitelů bylo z řad veřejnosti silné volání po zřízení kina, které bylo ve
městě bez náhrady zrušeno.
Názory zastupitelů a veřejnosti se nejvíce
lišily v představách o budoucí podobě objektu.
Zatímco zastupitelé preferovali demolici M – klubu, přemístění střediska Junáka do adekvátních
prostor a moderní vzhled objektu, u veřejnosti
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převážili příznivci rekonstrukce blížící se původnímu vzhledu katolického domu. Veřejnost byla
navíc dotázána na záměr propojit kulturní dům
s jeho okolím – městským parkem. Tento záměr
získal vysokou podporu na rozdíl od provázanosti domu s městskou památkovou rezervací,
který akceptovala pouze mírná většina účastníků
ankety.
Zastupitelé se v dotazníku vyjadřovali
i k budoucímu provozování domu. Překvapivě se
bránili organizačnímu spojení s další kulturní „institucí“ města – městskou knihovnou a podpořili
propojení s domem S. Freuda. Na formu provozování zatím není převažující názor. Většina připouští zřízení specializované městské organizace
i pronájem komerčnímu subjektu.
Detailní vyhodnocení anket, stejně jako technické zprávy a analytické pohledy na potřeby
města, jsou součástí podkladů pro jednání pracovní skupiny ustavené radou města. Jejím posláním je zpracovat zadání pro vypracování studie
rekonstrukce nebo výstavby nového objektu.
V průběhu přípravy podkladových materiálů byla identifikována další potřeba kulturního
vyžití obyvatel, která nebyla v předchozích úvahách zahrnuta. Je to požadavek na prostředí, kde
najde dospívající generace místo k vzájemnému
setkávání, k prezentaci prvních uměleckých pokusů. Záměr vytvořit zázemí těmto aktivitám
v kulturně – společenském centru přináší do kulturního života města nový prvek, který by mohl
výrazně změnit postoje mladé generace k městu
samotnému. Umocňuje základní směřování úvah
o budoucí pozici tohoto centra v životě města –
vytvořit živý objekt, ve kterém najdou prostor pro
své aktivity všechny generace, spolky, amatérští
umělci, kde se bude odehrávat každodenní i společenský život obyvatel města.
Všechny zmíněné aspekty velkého úkolu –
vybudovat nové centrum kulturního a společenského života města - bude vyhodnocovat rada
města, jejíž doporučení se stane podkladem k vypracování projektové dokumentace.
PhDr. Milada Podolská, Ing. Milan Strakoš

ZMIZELÉ HOSPŮDKY V PŘÍBOŘE

Seriál začínáme tou nejméně známou a tou nejzáhadnější hospůdkou - MOKRÁ HANDRA!
V Mokré handře se skákalo i z oken!
Mezi desítkami hospod a hostinců, které v Příboře bývaly, jsme
našli jednu s prazvláštním názvem. Říkávalo se jí „ Na mokre handře“
(v textu se budeme držet u názvu tehdejších pravidel českého jazyka).
V historických materiálech o Příboře se o ní našla jen jediná
zmínka: že snad stála někde ve Frenštátské ulici. Majitelé domu č. 162
manželé Jan a Karla Lohrerovi to ví ale úplně přesně. Jejich prastrýc
Julius Lohrer jim zanechal poklad! Rodinnou kroniku, kterou začal
psát - citace z kroniky: „….v den narozenin učitele národů Jana Amose
Komenského 28. března 1944“. Juliu Lohrerovi – řídícímu učiteli – bylo
tehdy 64 let a v kronice vzpomíná na své rodiče, sourozence, na to, kde
žil a bydlel (původně bydlel v domě č. 155 – je to první dům odbočímeli ze Štramberské na Nerudovou). A mezi tím vším také píše: „…Před
150 lety byl dům č. 163 v Příboře hospodou a nepřináležel ke gruntu č.
162….“, z toho vyplývá, že v době, kdy Julius Lohrer psal kroniku, číslo
163 už bylo součástí gruntu a sloužilo jako výměnek. Pokračujeme dál: „
Z cesty se chodilo do hospody uličkou. Šenkovna byla velká se stropem
dřevěným. Za nálevním stolem měl hostinský na stěně „býčí žílu“, kterou upotřebil, když se některý host začal prát (bil se). Touto býčí žílou
zjednával klid a pokoj v hostinci. Stalo se jednou toto: V Příboře žil svého času známý rváč jménem Venda Polanský. Ten, když jednou byl „Na
mokre handře“, způsobil výtržnost. Mezi rváče vmísil se hostinský a švihl býčí žilou Vendu Polanského po zadnici a zádech, že Venda Polanský
ve velkých bolestech vyskočil a vyskočil oknem a vytrhl celý rám okenní
s sebou ven! A když opět později přišel „Na mokrou handru“, svěřil se
hostinskému, že tak bolestivou ránu na záda a zadnici ještě nikde nedostal.“
No vidíte, dostal nářez, na který hned tak nezapomněl a přesto se
Na mokrou handru vrátil! To musel být hostinec!!!!
Mokra handra stávala tam, kde opravdu dnes stojí dům č. 163. Za
ním vlevo bývala kuželna (kuželna tehdy nesměla scházet u žádného
z hostinců!!), vedle ní se rozkládalo pole a záhonky na zeleninu. Za domem měli majitelé záchod (v kronice je také zmíněn, býval velmi důležitý). Dvorek scházel. Mezi stavením a cestou na Frenštát byl vysázen ovocný sad. Mezi domem č. 163 (nejdříve hostinec, pak výměnek)
a gruntem č. 162 nebýval plot.
Tolik se dá vyčíst ze vzácné rodinné kroniky Lohrerových.
A pokud jste počítali se mnou, pak dům č. 163 býval hostincem přibližně kolem roku … koukneme o pár řádků výš a! máme to! Kolem roku
1796. Jaké všelijaké zajímavosti mohou vydat staré materiály!
A proč se hostinec jmenoval tak prazvláštně? Nikdo neví. Teorií
se nabízí více: Kronikář města Příbora pan Lubomír Loukotka vypráví:
„Jednou v sobotu odpoledne paní hostinská myla chodbu a už s tím byla
skoro hotová, když vtom vešel do hospody jakýsi host a měl zablácené boty. Nedbal, že je chodba umytá a když tak přecházel kolem paní
hostinské, ta ho přetáhla tím, co měla po ruce - mokrou hadrou. Host
na další příděl nečekal a upaloval pryč. Samozřejmě o té příhodě svým
kamarádům a známým vyprávěl a za krátkou dobu už hospodě nikdo
neřekl jinak než na mokré handře.“ Tolik z vyprávění.
Ale možná se hostinec jmenoval Mokra handra právě proto, že pozemky, na kterých stával, bývaly vlhké. Kousek od stavení byl docela velký rybník. Celé oblasti – tam kde je elektrárna a stadion se říkávalo Na
Rybníku, tak teď víte proč!
V polovině 19. století – kdo ví, zda hospoda ještě existovala, s největší
pravděpodobností ne - v domku č. 163 bydlel známý městský lékař – pan
doktor Jan Michael Lohrer. No a to číslo 163 bylo jako výminek statku 162.
Tolik historie. V každém případě je dnes Mokra handra pěkným
přízemním rodinným domkem a po hostinci nebo výměnku tady není
ani vidu, ani slechu.
Připravila a napsala: Mgr. Irena Nedomová. Unikátní materiály, včetně nákresů laskavě poskytli: Karla a Jan Lohrerovi. Za to moc děkuji! Svým vyprávěním
doplnil: Mgr. L. Loukotka. Kontakt: email: televize-pribor@seznam.cz, tel. 776 725 909. O bývalých hostincích v Příboře také, ale stručněji:
http://www.televize-pribor.cz/?clanek=156. Máte i vy doma něco zajímavého z historie Příbora, o čem jsme ještě nepsali, nehovořili v Local TV,
ozvěte se nám!!! Budeme rádi! Příště do seriálu o Zmizelých hospůdkách chystáme: hostinec Palárnu, pište, volejte, přijďte. I. Nedomová
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PŘÍBOR – NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2010
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Dny evropského dědictví

Nositel tradice lidových řemesel
V dubnovém čísle Měsíčníku jsme si pověděli
něco o Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, v květnovém o Dnech evropského dědictví a dnes společně se mnou nahlédněme do
dalšího okénka, týkajícího se přímo těchto významných dnů.
Od roku 2001 každoročně uděluje ministr kultury České republiky vybraným lidovým
výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních
v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu
UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady.
Ministerstvo kultury bere při výběru oceněných osobností v úvahu výjimečnost řemeslné činnosti nebo technologie, kterou kandidát
ovládá, estetickou hodnotu výrobků a návaznost
na tradici, pokud jde o použité materiály, vzory
a podobně. Vedle snahy prezentovat výrobky na
veřejnosti se pozitivně hodnotí také snaha zajistit
pokračování řemeslného oboru, například výuka
zájemců o daný obor.
Titul Nositel tradice lidových řemesel disponuje od svého vzniku grafickým logem, který je

současně i ochrannou známkou, registrovanou
pod č. 244535 na Úřadu průmyslového vlastnictví
ČR. Jednotlivým držitelům titulu je tato známka bezplatně propůjčována na základě licenční
smlouvy. Využití je dočasné a nepřenosné, v souladu se zněním smlouvy se vztahuje především
k označování výrobků vlastních a takových, které vznikly pod přímým vedením držitele. Úlohou
známky je totiž upozorňovat zákazníka na fakt,
že předmět zhotovil výrobce oceněný prestižním
titulem, který je zárukou jeho výlučnosti a kvality. Krátká informace o smyslu udělování titulu je
umístěna na papírové visačce s adresou a logem,
označující jednotlivé výrobky. Známka se tak současně stává garancí kvality a řemeslné hodnoty
výrobku. Autorkou grafické podoby loga je Ing.
arch. Magdalena Říčná, která navrhla jak její dvojbarevnou, tak vícebarevnou podobu. Současně
s tím rozpracovala i první manuál prezentace
ochranné známky. Mimo nejrůznější grafické detaily se v něm řeší především způsob jejího uplatňování v grafice, na vizitkách a etiketách výrobků, ale také přímé označování výrobků raznicemi
do hlíny, kůže, dřeva a kovu. Stále širší využívání

30. výročí oddílu aerobik v Příboře

Začátkem září roku 1980 bylo v prostorách budovy „Junák“ u Katolického domu zahájeno cvičení
aerobiku. Cvičení bylo zorganizováno na žádost tehdejší organizace Svazu žen. Aerobik byl novinkou
a cvičení se ujala Drahomíra Sattková. Začínalo se cvičit spatra podle obrázků, příručka aerobiku
byla vydána v maďarštině. Postupně se cvičilo v sokolovně a později v tělocvičně ZŠ Dukelská. V roce
1992 pak byla zprovozněna sportovní hala na ulici Štramberské a cvičení aerobiku se přestěhovalo do
tělocvičny této haly, kde probíhá dodnes.
V roce 2000 začaly být preferovány pomalé formy cvičení aerobiku pro dříve narozené ženy.
Je to cvičení s velkými a malými míči.
Od r. 2009 pak začalo cvičení seniorek s velkými a malými míči ve středu dopoledne od 9:30
do 10:30 hodin.
V roce 2000 převzala cvičení rychlých forem aerobiku Tereza Sattková. Třikrát ročně pak ve
sportovní hale probíhá „Aerobiková show“.
V r. 2006 byla tato show uspořádána v nové tělocvičně na Masarykově gymnáziu. Akce probíhají pod patronací FACE Praha.
V letošním roce slaví oddíl aerobiku své 30. narozeniny. Na 24. březen 2010 bylo u této příležitosti zorganizováno cvičení pomalých forem aerobiku s Martou Benešovou (79 roků) z Nového Města na
Moravě, která v Příboře nebyla poprvé. Do Příbora jezdí už více jak 20 let a naši cvičitelku zná velmi
dobře a její cvičení a obětavost velmi hodnotí. Dopoledne v 9:30 hodin se děvčat a seniorek sešlo víc
než dost a mnohé z nás byly překvapeny, jak se dá cvičit i v tak vysokém věku, jak zůstat fit. Cvičilo
se s dlouhými gumami a hodina uběhla velmi rychle. Obdobné cvičení pak proběhlo i večer od 20:00
hodin. Závěru dopoledního cvičení se zúčastnil i starosta města Ing. Milan Strakoš, který Drahomíře
Sattkové předal „Cenu města“. Toto ocenění navrhly členky komise pro občanské záležitosti.
A aby oslavy v rámci 30. výročí založení oddílu aerobiku proběhly v plné kráse, uskuteční dne
6.11. 2010 AEROBIKOVÁ SHOW S MISTRY SVĚTA OLGOU ŚÍPKOVOU, VLADIMÍREM
VALOUCHEM a hostem Terezou SATTKOVOU ve sportovní hale Masarykova gymnázia. Již dnes
na tuto akci srdečně zveme širokou veřejnost.
A co dodat na závěr?
Blahopřejeme naší Drahušce jak k udělení „Ceny města“, tak i k jejímu životnímu jubileu, které
oslavila v dubnu. Děkujeme jí za obětavost a těšíme se na další hodiny s ní prožité v tělocvičně.
Ing. Alena Janečková
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loga při prezentaci držitelů titulu s sebou přineslo i postupné rozšiřování a zkvalitňování manuálu. Na doporučení obchodníků s řemeslnými
výrobky byl například do pole ochranné známky
doplněn text FOLK ART, upozorňující zahraniční zákazníky na skutečnost, že se jedná o výrobek
lidového umění. Současně byla velká visačka doplněna česko-anglickým textem, v němž se objasňuje podstata a význam udělování titulu.
Titul je udělován u příležitosti Národního
zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy
a Slezska.
Né jinak tomu bude i v letošním roce, právě
u nás v Příboře. Součástí Národního zahájení
Dnů evropského dědictví bude právě i předávání
tohoto ocenění, které proběhne v sobotu 11. září
2010 v 10:00 hodin na našem náměstí. Výstava
Nositelů tradice lidového řemesla se bude konat
od 10. září v novém sále Novojičínského muzea v Příboře. Vernisáž můžete shlédnout do
25. listopadu. Samozřejmě, všichni jste již nyní
srdečně zváni.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

AEROBIK

Sportovní hala, ul. Štramberská, Příbor
ROZVRH HODIN 2009 – 2010
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:45 - 17:45
STEP AEROBIC (Tereza)
20:00 - 21:00 AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)
15:30 - 16:30
MIX AEROBIC (Tereza)
9:30 - 10:30
BODY BALL+ STRETCH (Draha)
18:45 - 19:45
DANCE AEROBIC (Tereza)
20:00 - 21:00 BODY BALL+OVER BALL (Draha)
16:30 - 17:15
PORT DE BRAS (fitko) (Tereza)
20:00 - 21:00
BODY ACTION (Tereza)
17:45 - 18:45
STEP AEROBIC (Tereza)
19:00 - 20:00 BODY BALL+OVER BALL (Draha)

PORT DE BRAS : cvičení inspirováno tancem,
baletem, studiem těla, strečinkem a silovým
tréninkem. Pohyby při tomto cvičení protahují zkrácené svaly a uvolňují páteř a kloubní
spojení
BODY BALL: cvičení na velkých míčích
OVER BALL: cvičení s malými míčky.

STEP AEROBIC: cvičení na stepových bedýnkách.
DANCE AEROBIC: cvičení, které se skládá z určité choreografie.

BODYSTYLING A BODY ACTION: různé druhy a styly posilování s náčiním i bez něj.

S LUNOU V PAŘÍŽI

Ve dnech 28.4. až 3.5. uskutečnila Luna Příbor,
středisko volného času poznávací zájezd do jednoho z nejznámějších a nejnavštěvovanějších měst
na světě - Paříže, města rozmanitého života, lásky,
módy, umění a služeb. Cestou do Paříže jsme navštívili město ležící v centru oblasti Champagne Remeš. Zde jsme si prohlédli proslavenou katedrálu
Notre-Dame, arcibiskupský palác Tau a baziliku sv.
Remigia. Následující den jsme opustili Remeš a vydali se poznávat krásy sladké Paříže. V průběhu tří dnů
jsme objevovali a navštěvovali nejznámější místa, památky a muzea na obou březích řeky Seiny.
Nezapomenutelnými zážitky byly plavba výletní lodí po Seině, autobusová projížďka noční Paříži,
při které nás okouzlily krásně nasvícené památky
s blikající Eiffelovou věží a návštěva zahrad ve
Versailles s tryskajícími fontánami.
Po celou dobu zájezdu se nám ochotně věnovala průvodkyně paní Zorka Kudělková, která nám poutavě vyprávěla o životě Francouzů.
Dozvěděli jsme se hodně informací a zajímavostí o jednotlivých památkách a městech, které jsme navštívili. Za její profesionální výkon
a přístup děkujeme. Rovněž děkujeme řidičům
Lubomíru Závodnému a René Klečkovi, kteří se postarali o bezpečnou jízdu po celou dobu zájezdu.
Doufám, že Ti, kteří se rozhodli strávit s Lunou
Příbor, nelitují svého rozhodnutí a že si ze zájezdu
odnesli spoustu hezkých dojmů a zážitků.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Při provádění údržby zeleně v našem městě
je zapotřebí nejen schopných rukou zahradníka,
ale také spousty strojů, které v dnešní době nahradí práci mnoha lidí. Snažíme se o to, aby byl náš
technický park vybaven těmito potřebnými stroji
tak, abychom nebyli nuceni objednávat si práce u
dodavatelů.
V letošním roce se nám podařilo posílit údržbu zeleně nejen nákupem nové sekačky na trávu,
ale také dlouho postrádanou frézou na pařezy.
Každým rokem se ve městě vykácí nějaký ten
strom a za těch pár desítek let zpátky zůstalo v
trávnících spoustu neodstraněných pařezů, které nejenže působí nevzhledně, ale také překáží
při údržbě trávníků. Proto jsme s radostí přivítali tohoto užitečného pomocníka, kterému se
všeobecně říká “pařezořez” a ihned jsme začali
s odstraňováním starých pařezů nejprve z centra
města a pokračujeme dále na jeho periferie . A jak
tento stroj pracuje? Nože frézy vyřežou pařez cca
10 centimetrů pod povrch země, takže z ní nic nevyčnívá , místo se zahrne zeminou a vyseje trávou.
Do začátku září letošního roku, kdy do našeho
města zavítají návštěvníci Dnů evropského dědictví a příborské pouti, chceme zlikvidovat co nejvíce pařezů, abychom vylepšili vzhled města.
Mnoho z vás ví, jakou námahu je třeba vynaložit k vykopání malého pařezu, který zůstal po
vykácení stromu, nemluvě o těch velkých , které
v minulosti tahaly ze země traktory a jiné stroje,
po nichž zůstal kolem zpustošený trávník. Proto
frézování pařezů nabízíme také občanům, kteří si
neví rady s těmito pozůstatky starých stromů na
svých pozemcích.
Cena za tuto službu se odvíjí od velikosti pařezu, proto v případě zájmu kontaktujte kancelář technických služeb ( tel. 556725046 ), kde dle
vašich požadavků vypočítáme cenu za práci. Pro
vaši představu: vyfrézování pařezu o průměru
30 centimetrů stojí 300,-kč včetně DPH.
Jsme potěšeni, že nové stromy, které byly v letošním roce vysazeny v našem městě, již nebudou
mít kolem sebe pozůstatky stromů původních.

Vyhlášení 5. ročníku soutěže

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU PŘEDZAHRÁDEK A BALKoNŮ DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ“
Jak jsme již uvedli v jednom z loňských vydání Měsíčníku města Příbora, v letošním roce opět
Městský úřad Příbor, odbor životního prostředí
a lesního hospodářství vyhlašuje pro obyvatele
Příbora, osad Hájov a Prchalov soutěž
„O nejhezčí květinovou výsadbu předzahrádek a balkonů domů a bytů“.
Stejně jako v létech předcházejících je možno se
přihlásit do dvou kategorií:
1) 	Květinová výzdoba balkonu či oken rodinných domů a bytů.
2) 	Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek
rodinných domů.
Občané města a osad, kteří mají zájem se soutěže zúčastnit, mohou vyplněnou přihlášku do soutěže odevzdat do konce června 2010 v kanceláři MÚ
Příbor, odboru životního prostředí a lesního hospodářství, ul. Freudova č. p. 118, Příbor, (přízemí budovy), prostřednictvím elektronické pošty zasláním
na níže uvedené el.adresy nebo na MIC v budově
Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda
19, Příbor.
Formulář přihlášky naleznete na konci tohoto
článku, webu města Příbora, dále si jej můžete vyžádat na městském informačním centru či na odboru
životního prostředí a lesního hospodářství. Jedinou
podmínkou účasti této soutěže, ke které bude přihlíženo při konečném posuzování soutěžních výsadeb, je možnost „soutěžní“ výsadby zhlédnout

z veřejných prostranství města a osad. Důvodem
stanovení tohoto kritéria je záměr, aby se ohodnocené výsadby podílely na zvelebení města či osad.
Vzhledem ke zkušenostem z minulých let byli
účastníci soutěže díky svým nádherným květinovým balkonovým a zahradním výsadbám zařazeni do pomyslného zlatého a stříbrného pásma.
Podobné hodnocení květinových výsadeb bude
provedeno i v tomto roce. Komise postupně osobně
prohlédne všechny přihlášené květinové zahrádky
a balkony. O výsledcích této soutěže budou zúčastněni osobně písemně informováni.
Město Příbor odmění všechny soutěžící finanční poukázkou. V cenové výši obdržené poukázky
si bude možno v zahradnictvích a květinářstvích
v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.
Opět rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou vlastní fotodokumentaci květinových výsadeb přihlášených do této soutěže.
Za váš projevený zájem o účast v této soutěži
děkují pracovnice odboru životního prostředí a lesního hospodářství MÚ Příbor.
Ing. Libuše Volná, Ing. Andrea Nováková
MÚ Příbor, odbor životního prostředí a lesního
hospodářství, ul. Freudova č. p. 118, 742 58 Příbor,
tel.: 556 455 464 465, novakova@pribor-mesto.cz,
zivpro@pribor-mesto.cz
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O nejhezčí květinovou výsadbu domů
a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově

Přihláška
Jméno: …………………………………………….....
Adresa: ....................................................................
tel. č. …………………..........................…….............
Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

 Květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů
 Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů
V Příboře dne: ……….............................................
Podpis: .. ……………................................................

HC Hájov – MISTR 2. MHLN
2. ligy a posledního celku 1. ligy. Tým HC Hájov
statečně bojoval s účastníkem nejvyšší ligy, s týmem OS KOVO. Tomu se však podařilo po boji
porazit hokejisty z týmu HC Hájov, takže obě mužstva zůstala ve svých ligách i pro příští sezonu.

Koncem měsíce března skončila další hokejová sezona 2009 – 2010 městské hokejové ligy
neregistrovaných hráčů v Kopřivnici, která byla
pro hokejový tým HC Hájov velmi úspěšná. Po
předloňském postupu z 3. ligy do 2. ligy se povedlo
hokejistům tuto soutěž vyhrát. A takový úspěch se
jistě musí ocenit.

V rámci oficiálního ukončení právě skončené
sezony uspořádal kapitán týmu s kolektivem večírek pro hráče, jejich partnerky a fanoušky. Akce
proběhla v parádní atmosféře v sále místního pohostinství na Hájově. Sezona byla zhodnocena
jako velmi úspěšná , probíraly se statistiky, přehrávaly se části zápasů, bylo přichystáno spousta
příjemných překvapení, hokejisté mohli v klidu porušit životosprávu, probíhala živá diskuze,byla nachystána dobrá večeře, tančilo se, fotilo a všichni si

Po skončení základní části se tým HC Hájov
umístil na třetím místě s touhou uspět v nadstavbové části. Ve vyřazovacích bojích se hrály
zápasy vždy na dvě utkání. Do semifinále hokejisté nastoupili proti týmu ze Staříče a obě utkání
s přehledem vyhráli. Kromě výborných výkonů
hokejistům určitě hodně pomohla výrazná podpora vytrvale povzbuzujících fanoušků, kteří
byli i podle hodnocení pořadatelů nejlepší v celé
soutěži. Tato skutečnost přiměla kapitána a lídra týmu Radka Jurečku k zajištění autobusu pro
fanoušky z Hájova k finálovým zápasům 2. ligy.
Soupeřem byl tentokrát tým Rybníkářů. Protože
každé mužstvo zvítězilo pouze v jednom utkání,
muselo dojít k samostatným nájezdům. Byly to
nervy, ovšem hokejisté týmu HC Hájov dokázali na rozdíl od soupeře vstřelit vítěznou branku.
Vypuklo ohromné nadšení a radost z dosaženého
úspěchu v podobě získaného prvenství ve druhé
lize. Hokejisté byli odměněni vítěznými medailemi přímo na ledě od zástupců ligy. Odměnou
navíc byla výhra 60 čepovaných piv v restauraci
u zimního stadionu.

to správně užívali. Této akce se zúčastnil předseda
ligy pan Milan Okřesík, který osobně předal cenu
za nejlepšího střelce a nejužitečnějšího hráče hráči
týmu HC Hájov Tomáši Michálkovi.
Nezbývá než poděkovat hokejistům za dosažený úspěch, skvělou prezentaci naši malé vesnice,
fanouškům za neustálou podporu , také všem těm,
kteří se podíleli na závěrečné akci a ostatním dalším lidem, kteří vypomáhali s náročnou organizací
v průběhu celé sezony. Největší podíl na tom má
kapitán týmu Radek Jurečka, který byl za veškerou
obětavost odměněn dárkem na závěrečné akci.
Tento dosažený úspěch určitě bude mít kladný vliv
na přípravu následné hokejové sezony.
Dalibor Matula

Poslední dva zápasy proběhly při baráži vítěze

ZASTUPITELÉ A OBČANÉ MĚSTA MĚSTU

Třídenní zájezd Archeologického klubu v Příboře na Třebíčsko a Znojemsko.
V pátek 9. dubna 2010 ráno jsme vyjeli
vlakem do města Třebíče. Odtud dále odpoledne autobusem na Znojemsko do malé vesničky Slatiny. Pokračovali jsme potom pěšky
za oblačného počasí polními úseky přes neolitickou lokalitu Němčický Dvůr, odtud pochází
silicitové škrabadlo, několik drobných zlomků
štípané industrie a keramika. Naším hlavním
cílem bylo malebné městečko Jevišovice, nad
kterým se na příkrém ostrohu nachází významné evropské eneolitické hradisko jevišovické pravěké kultury Starý Zámek. Po krátkém terénním průzkumu okolí jsme pokračovali údolím podél řeky Jevišovky a přehrady
lesní cestou k vesnici Boskovštejn. Na kopci v
polní trati nedaleko vsi jsme vyhledali terminální část čepelového neolitického škrabadla a
pokračovali do městečka Grešlova Mýta, zde
naše putování po mnoha kilometrech skončilo. V sobotu 10. dubna jsme se přemístili na
Třebíčsko k městečku Brtnice, odtud potom
pěšky za deštivého, větrného počasí směrem
k vesnici Kněžice a pokračovali v hledání industrie. Našli jsme několik nevýrazně opracovaných křišťálů, štěstí nám teprve přálo na
Hrutovské stráni, odtud máme výrazné úštěpové neolitické škrabadlo s laterální retuší. V
neděli 11. dubna při zpáteční cestě domů jsme
navštívili Muzeum Vysočiny v Třebíči. Nejvíce
nás zaujala trvalá archeologická expozice pravěku Třebíčska, kterou před lety připravil vý-

znamný archeolog doc. Ph.Dr. Martin Oliva,
Csc., současný ředitel Zemského moravského
muzea v Brně, přední odborník na problematiku paleolitu a náš poradce při posuzování paleolitických nálezů. Jednotlivé pravěké
nálezy jsou zde chronologicky seřazeny od
nejstaršího paleolitu až po slovanské období.
Trochu nás mrzí, že podobná trvalá expozice
o pravěku Příbora a okolí nemůže být realizována u nás ve městě. Náš třídenní pobyt byl
úspěšný při poznávání nového územního regionu, porovnávání našich povrchových nálezů
a zpracování různých druhů surovin.
  

Daniel Fryč

pohled na Jevišovice z pravěkého hradiska Starý Zámek.

Město Příbor a jeho okolí bývalo obklopeno malebnými
přírodními scenériemi a rozsáhlými lesními porosty.
Poslední dobou s narůstající industrializací kraje a s rozšiřováním komunikačních a silničních sítí v okolí města pozvolna ubývá přirozených zalesněných ploch.
Příroda a její přirozené prostředí se nenápadně vzdaluje
od naší městské aglomerace. Významný úbytek přirozené zeleně je patrný i ve městě, a to snad už ani nevnímáme.
22. DUBEN JE DNEM ZEMĚ
V roce 1970 chtěli američtí studenti prosadit přijetí nových zákonů a přijetí rozpočtu na ochranu životního prostředí v USA. Od tohoto data slaví celý svět Den země.
To je možná jedinečná příležitost, abychom si navzájem
pomohli a vzájemně se obdarovali.
V době od 22. dubna do konce října budeme mít všichni možnost si dobrovolně objednat a zakoupit stromek
u Technických služeb města Příbora, kde vám také rádi poradí a vystaví patřičný doklad o zaplacení.
Tato mladá stromková výsadba se potom plánovaně objedná na podzim. V polovině října 2010 bude uskutečněna
veřejná výsadba těchto vašich stromků na předem určeném
a vytipovaném místě.
O datu i místě konání této ekologické akce budete předem vyrozuměni ve všech místních sdělovacích prostředcích. Výsadbu budou provádět technické služby. Pokud bude
zájem si osobně zasadit svůj stromek, pak vám budou pracovníci TS k dispozici.
Měli bychom si všichni neustále uvědomovat, že máme
obrovský dluh vůči našemu životnímu prostředí. A to je jedna
z možností, jak jej začít postupně splácet naší přírodě.
Děkujeme za pochopení, pomoc a vstřícnost k podpoře
založení této nové tradiční ekologické akce v našem městě.
Těšíme se na společné setkání na podzim při výsadbě
mladé zeleně.
V Příboře 22. 4. 2010
MUDr. Mořic Jurečka, zastupitel města Příbora
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Město Příbor – Městská policie pořádá:

Odpoledne s
bezpečnostními
složkami
neděle 06. června
od 13:00 hod.
Městský park v Příboře
- vystoupení Počerackého divadla VeTři
- ukázka výcviku záchranářských a policejních psů
- ukázka vybavení Městské policie Příbor,
Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů Příbor
- soutěže pro děti - tombola
- možnost občerstvení „U Zlomené růže“
- atrakce pro děti
- vstup a atrakce zdarma
V případě nepříznivého počasí akce v menším rozsahu proběhne
ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 14:00 hod.
Kontakty na Městskou policii Příbor
Telefon: 556 725 111, mobil: 721 146 146, email: policie@pribor-mesto.cz

Akce je pořádána z ﬁnančních prostředků Programu prevence kriminality města Příbor

V sobotu 19. června 2010 od 14:00 h

uskuteční naše organizace KDU ČSL Příbor
tradiční

„LETNÍ ODPOLEDNE“
v městském parku u Kulturního domu v Příboře.

K tanci a poslechu bude hrát
skupina YPSILON.

Nebude chybět dobrý guláš, koláče,

zákusky a hojnost alko a nealko nápojů.
Připraveny budou soutěže pro děti a tombola.
Členové Červeného kříže předvedou akci první
pomoci a ukázky ze své další činnosti.

K hojné účasti vás zvou pořadatelé

Vstupné 25,- Kč, děti do 10 let zdarma.
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MUDr. Michaela Menzlová

Zveme Vás do nově otevřeného krámku.
Sedmikvítek, ul. Nádražní 417, Příbor

oznamuje otevření

ENDOKRINOLOGICKÉ
AMBULANCE
od 3. května 2010

Otevřeno:
pondělí až pátek
9:00 – 13:00
14:00 – 17:00

v prostorách polikliniky
THERAPON 98
v Kopřivnici,
v 1. patře
ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí a středa: 7:00 – 14:00 h
Úterý a čtvrtek: 9:00 – 16:30 h
Pátek: 7:00 – 13:00 h

Kontakt: 556 870 287

Nabízíme:
- čaje a bylinné přípravky V. Grešíka
- autorskou keramiku a oděvy
- ručně malovaná trička
- květináče z Klikova
- originální šperky a krasohledy …

HLEDÁM DLOUHODOBÝ
PRONÁJEM
V PŘÍBOŘE A OKOLÍ



Těšíme se na vaši návštěvu.

604 820 257

email:morava.sever@seznam.cz
pojišťovna a.s
zastoupená Miluší Prorokovou



otevírá dne 1. června 2010
pobočku v Příboře na ul. Zámečnická 592,
(budova ALPART)
Nabízí:

- pojištění vozidel
- životní pojištění
- úrazové pojištění
- rizikové pojištění
- pojištění nemovitostí
- pojištění domácnosti
- pojištění odpovědnosti za škodu

Srdečně vás zveme k návštěvě v tyto úřední dny:

Pondělí, Středa: 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00

Čtvrtek: 14:00- 17:00

PRODEJ
Prodám chatu včetně
zahrady v chatové
osadě Orinoko Příbor.

Jedná se o chatu zděnou s příjezdovou
2

komunikací, zahrada cca 2000 m .
Prodej lze uskutečnit dle dohody případně
ihned. Cena dle dohody.

Info: 
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739 441 759

www.ploty-pletivo.cz

Hrabovská 5/39,
Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
www.ploty-pletivo.cz
Otevírací doba:
Po – Pá 5/39,
8:00 Ostrava
-15:00 nebo
po Bělá,
telefonické
domluvě
na tel.: 722 550
Hrabovská
– Nová
Mitrovice,
724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo000
po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA
nákupunad
nad7.000
7.000Kč,
Kč,jinak
jinak300
300Kč.
Kč.
DOPRAVAZDARMA
ZDARMA -- při
při celkovém
celkovém nákupu

Dodáme
nové oplocení
oplocenívčetně
včetněmontáže
montáže
DodámeVám
Vám kompletní
kompletní nové
PLOTY
výstavbouaaprodejem
prodejemoplocení,
oplocení,jako
jakojsou
jsou
PLOTY- -PLETIVO
PLETIVO –– zabýváme
zabýváme se výstavbou
poplastovaná
apod. Kompletní
Kompletnínabídku
nabídkuzboží
zbožía aslužeb
služeb
poplastovanánebo
nebopozinkovaná
pozinkovaná pletiva, apod.
naleznete na www.ploty-pletivo.cz
naleznete
www.ploty-pletivo.cz
Dále nabízíme
nabízíme GARÁŽOVÁ
Výklopná,
rolovací
i sekční
a toa
Dále
GARÁŽOVÁVRATA
VRATAOD
OD9.999
9.999Kč.
Kč.
Výklopná,
rolovací
i sekční
jaktoruční
tak s pohonem
na dálkové
ovládání,
včetně včetně
montáže.
Více informací
naleznete
jak ruční
tak s pohonem
na dálkové
ovládání,
montáže.
Více informací
na www.vrata-ostrava.cz
naleznete
na www.vrata-ostrava.cz
Prodávámetaké
takéTÚJE
TÚJE NA
NA ŽIVÝ
ŽIVÝ PLOT
Prodáváme
PLOT OD
OD 10
10Kč.
Kč.Kompletní
Kompletnínabídka
nabídkajejenana
www.thuja.cz nebo
www.thuja.cz
nebo na
na tel.:
tel.: 722
722557
557777
777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
Prodej
KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
POPLASTOVANÉ
PLETIVO
KOMPAKT
(ZELENÉ)
4-hrané
bez zapleteného
napínacího
drátu, drát
průměru
4-hrané
bez
zapleteného
napínacího
drátu,
průměru
1,65
mm,
s poplastováním
2,65 mm,
okodrát
50 mm
1,65 mm, s poplastováním
Výška pletiva
Cena za 1m 2,65 mm,
Baleníoko 50 mm
Celková cena s DPH
Výška
pletiva
Cena 45
za 1m
Balení
Celková cena
s DPH
100 cm
Kč
25 m
1.125 Kč
100 cm
45 Kč
25 m
1.125 Kč
125 cm
56 Kč
25 m
1.400 Kč
125
56 Kč
Kč
25mm
1.400
150cm
cm
59
25
1.475
KčKč
150
59 Kč
Kč
25mm
1.475
160cm
cm
67
25
1.675
KčKč

160
180cm
cm
180
200cm
cm
200 cm

67 Kč
Kč
81
81 Kč
Kč
84
84 Kč

25mm
25
25mm
25
25 m

1.675
2.025
KčKč
2.025
2.100
KčKč
2.100 Kč

Připředložení
předložení tohoto
tohoto inzerátu
inzerátu máme
Při
mámepro
proVás
Vásdrobný
drobnýdárek
dárek

KOUPÍM DŮM  BYT
V PŘÍBOŘE A OKOLÍ

  







 736 226 096

email: m.severni@seznam.cz
SATELITNÍ TECHNIKA
PRODEJ





satelitní přijímače
satelitní příslušenství
CS Link karty
TV přijímače, DVD a další

Sestavy pro příjem na dvou i více TV
přijímačích.
Nastavení
satelitního
přijímače, kompletace.

Miroslav Navrátil
Dukelská 581, Příbor
 777 620 030
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PŘEHLED AKCÍ V PŘÍBOŘE NA MĚSÍC červen 2010
Úterý 1. června od 8:00 h

žáky a učiteli Masarykova gymnázia v Příboře. Slavnostní
průvod zamíří od budovy gymnázia přes náměstí do areálu
příborského parku, kde žáci představí návštěvníkům svá
vystoupení. Masarykovo Gymnázium Příbor

Otevření zrekonstruovaných
prostor „Městské knihovny“
pro veřejnost.

Vchod je naproti kostelu sv. Valentina.

Půjčovní doba
Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8 :00 – 12:00 13:00 – 15:00 h
Úterý: 8 :00 – 12:00 14:00 – 18:00 h
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h
Pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 h
Oddělení pro mládež:
Pondělí: 13:00 – 15:00 h
Úterý: 13:00 – 17:00 h
Čtvrtek: 13:00 – 17:00 h
Městská knihovna Příbor

Středa 2. června od 10:00 do 11:00 h

„REHABILITAČNÍ Cvičení pro
dámy“

Sokolovna Příbor. TJ Sokol Příbor

Úterý 15. června od 17:00 h

Nový sál. Odpoledne s oživenou historií s ukázkou řemesel a
dobové kuchyně. Život Slovanů předvede sdružení Velesův lid
Vstupné 15,- Kč. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Sobota 19. června od 10:00 h

Oslava 90. výročí založení
fotbalového oddílu v Příboře

Oslava se uskuteční na stadionu kopané v Příboře. Přichystán
je bohatý doprovodný program a letní taneční večer pro všechny. Občerstvení zajištěno. Fotbalový oddíl TJ Tatra Příbor

Tradiční „LETNÍ ODPOLEDNE“

Společný program pro maminky s dětmi. Cena: 25 Kč
LUNA PŘÍBOR, SVČ,příspěvková organizace

Středa 2. června až úterý 3. srpna

výstavA fotografií
„PhDr. Petra Pavliňáka“

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 2. června od 17:00 h
v obřadní síni městského úřadu. Galerie v radnici:
Po, St: 8:00 – 17:00 h , Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00 h. Město Příbor

Pátek 4. června od 10:00 do 11:00 h

Pátek s Ladou - Šmudlíci

Závěsné obrázky - rybičky, ovečky. Cena 25 Kč
LUNA PŘÍBOR, SVČ,příspěvková organizace

Sobota 5. června od 6:00 do 20:00 h

ZÁJEZD „ZLATÉ HORY –
ZLATORUDNÉ MLÝNY“

Naučná stezka „Údolí ztracených štol“, možnost rýžování zlata.
Odjezd: 6:00 h - Příbor „Sokolovna“, 6:15 h - Kopřivnice KB,
6:40 h - Nový Jičín „Lidl“ Vedoucí zájezdu: ing. Vlasta Čejková.
tel.: 608 623 240, e-mail: vlastule@seznam.cz. ČT Příbor

Neděle 6. června od 13:00 h

ODPOLEDNE S BEZPEČNOSTNÍMI
SLOŽKAMI

Městský park Příbor. Program: ukázka vybavení PČR, Sboru
dobrovolných hasičů Příbor, Městské policie Příbor, vystoupení Počerackého divadla VeTři, ukázka výcviku psů, soutěže
pro děti, aj. Vstup a atrakce pro děti zdarma. V případě nepříznivého počasí akce v menším rozsahu proběhne ve velkém
sále Kulturního domu v Příboře od 14:00 hod. Město Příbor
– Městská policie pořádá

Pondělí 7. června od 15:45 h

„REHABILITAČNÍ Cvičení pro dámy“

Sokolovna Příbor. TJ Sokol Příbor

Středa 9. června od 10:00 do 11:00 h

Středa s Alenkou – POHÁDKA

Společný program pro maminky s dětmi. Cena: 25 Kč
LUNA PŘÍBOR, SVČ,příspěvková organizace

Pátek 11. června od 10:00 do 11:00 h

Pátek s Ladou - Šmudlíci

Knoflíky z fimo hmoty. Cena 25 Kč
LUNA PŘÍBOR, SVČ,příspěvková organizace

Sobota 12. června od 13:30 h

Toto téma zastřešuje tradiční studentský majáles pořádaný

„REHABILITAČNÍ Cvičení pro
dámy“

Sokolovna Příbor. TJ Sokol Příbor

Probíhající výstava do středy 30. června

ZA BESKYDSKÝMI ZBOJNÍKY

Výstava obrazů a plastik na zbojnické téma
Refektář. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Probíhající výstava do neděle 5. září

ŽIVOT SLOVANŮ

Sobota 19. června od 14:00 h

Středa s Alenkou - PÍSNIČKY,
ŘÍKADLA, CVIČENÍ, TANEČKY

„Kultury světa“

Pondělí 14. června od 15:45 h

Pondělí 28. června od 15:45 h

Městský park u Kulturního domu v Příboře. K tanci a poslechu
hraje skupina YPSILON. Nebude chybět dobrý guláš, koláče,
zákusky a hojnost alko a nealko nápojů. Připraveny budou
soutěže pro děti a tombola. Členové Červeného kříže předvedou akci první pomoci a ukázky ze své další činnosti. K hojné
účasti vás zvou pořadatelé Vstupné 25,- Kč, děti do 10 let
zdarma. KDU ČSL Příbor

„SLOVANÉ“

Nový sál Archeologická výstava o životě našich předků
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00

POWERJÓGA

Štramberská 1587. tel: 603 119 174. Pavla Jeníková

tenisovÉ kurtY PŘÍBOR

Tenisový klub Příbor nabízí veřejnosti možnost hraní na
tenisových kurtech. Kurty jsou otevřeny denně od 9:00. Hraní
je možno domluvit přímo na kurtech za restaurací MEXIKO
nebo na tel: 739 705 255. Tenisový klub Příbor

Sobota 19. června od 17:00 do 18:00 h

SVATOJÁNEK 2010

Mexický splav. Pohádková hra pro všechny. Procházka pohádkovým lesem. Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
Město Příbor LUNA PŘÍBOR, SVČ, příspěvková organizace

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na

2. ročník akce „Motorkáři dětem“

Nemáš ještě plány na 2. polovinu prázdnin?
Hrozí ti nuda doma?
Je ti mezi 12. a 18. lety?
Chceš poznat nové lidi a procvičit si anglinu?
Tak nahoď pár věcí do krosny
a pojeď s námi na:

Pondělí 21. června od 15:45 h

UP and DOWN English camp!

Kdy? V neděli 20.6.2010 od 14.00.
Kde? V městském parku v Příboře.
Co vás čeká? Motorkářské soutěže o sladké odměny,
losování o ceny, možnost svézt se na opravdové motorce
Vstup zdarma!
Akce je pořádána ve spolupráci s Motocyklovým klubem
Road 146, neziskovou organizací Dětská misie a Novou nadějí.

„REHABILITAČNÍ Cvičení pro
dámy“

Sokolovna Příbor. .TJ Sokol Příbor

Sobota 26. června 2010 od 20:00 h

turistický výlet „Okolo
borovských rybníků“

Sraz účastníků turistické akce v 20:00 h u „Sokolovny“ Příbor.
Trasa: 10 km. Vedoucí akce: Milan Gajdoš. Tel.: 605 078 929.
Email:mi.gajdos@seznam.cz. KČT Příbor

Sobota 26. června od 20:00 h

BENÁTSKÁ NOC

Areál hasičské zbrojnice. K poslechu a tanci hraje DUO KIWI.
Tradiční hasičský guláš a občerstvení zajištěno.
Vstupné 20,- Kč. K hojné účasti zvou pořadatelé. SDH Příbor

Neděle 27. června od 18:00 h

LETNÍ KONCERT SE ZPĚVÁKEM
„DANEM BÁRTOU“

Amfiteátr městského parku (za nepříznivého počasí v sále
Kulturního domu). Účinkuje: Swingový orchestr B. Pukovce se
svými sólisty a pěveckým triem „MELODY LADIES“.
Program připravil a řídí Zdeněk Pukovec.
Pořadem provází Pavel Handl. Vstupné 100,- Kč
Sdružení hudebníků Příbor.

Kdy? 16.-21.8.2010
Kde? Středisko Karmel, Smilovice u Třince
Za kolik? 2.300,Co tě čeká? Angličtina trochu jinak s rodilými
mluvčími z Londýna, sporty, hry, koupání a
ještě více

Pořádá Dětská misie
Více informací včetně přihlášek najdete na:

www.detskamisie.cz

Osobně se na nás můžete obrátit na e-mailové
adrese: centrum@detskamisie.cz,
případně na telefonním čísle: 556 723 333
nebo 731 505 939
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