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Měsíčník
města Příbora
červenec 2010

Odpoledne mezi Slovany
15. června jsme měli možnost vrátit se v čase o několik
století zpátky, do období života Slovanů. Odpoledne s oživenou historií se konalo v novém sále Muzea a pamětní síně
S. Freuda v Příboře se sdružením Velesův lid. Skupina nadšenců
tohoto sdružení nám přiblížila život a kulturu našich předků.
Poutavé vyprávění bylo spojeno s ukázkami dobového oblečení, zbraní a výzbroje, hudebním vystoupením s autentickými
nástroji. V neposlední řadě jsme ochutnali slovanskou kuchyni,
např. jáhlovou kaši, tvarohovou pomazánku s medvědím česnekem, chleba a placky, pečené v peci, medovinu a další.
Toto odpolední pásmo umocnilo probíhající výstavu
o Slovanech, jejímž autorem je archeolog z Muzea Novojičínska,
pan Mgr. Aleš Knápek.
A co dodat závěrem? Ti, kdo přišli, určitě nelitovali!
Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Pozvání do knihovny

Městská knihovna se přestěhovala do nových prostor v prvním patře
piaristického kláštera. Po stavebních úpravách, vybavení novým nábytkem
a technikou a po přestěhování knih se knihovna otevřela veřejnosti 1. června.
Po čtyřech letech v provizoriu nyní nabízí návštěvníkům útulně a moderně
vybavené zázemí. Oddělení pro mládež i pro dospělé nyní tvoří jeden celek
také s víceúčelovou místností, která může sloužit jako čítárna, herna pro děti
nebo místo vhodné k pořádání různých přednášek. Chloubou knihovny je zrestaurovaná historická stěna objevená při rekonstrukci. Po nálezu fragmentů
původní exteriérové omítky, zahalené pozdější přístavbou kláštera, se ji město
rozhodlo obnovit a prezentovat.
Čtenáři si mohou vybírat z 23 tisícového knihovního fondu. K dispozici je
osm počítačů připojených k internetu. Knihovna je bezbariérová, návštěvníci
mohou použít výtah.

Informace pro rodiče:

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Příbor.
Vzdělávání v mateřské škole je označováno jako vzdělávání neposkytující stupeň vzdělání a lze je poskytovat za úplatu. Výjimkou je vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí, které se poskytuje bezúplatně (týká se dětí, které
v příslušném školním roce dovrší šesti let a dětí s odročenou školní docházkou).
Na základě §123 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a v souladu §6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění se stanovuje v mateřských školách v Příboře
na ul. Frenštátská, ul. Švermova a ul. Pionýrů úplata za předškolní
vzdělávání od 1.září školního roku 2010/2011 na 420,00 Kč za měsíc.
Měsíční výše úplaty za celodenní docházku do mateřské školy je stanovena ředitelem školy na období školního roku pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné výši.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu
péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže
řediteli mateřské školy.
Podrobnější informace k úplatě za předškolní vzdělávání naleznete
např. u Mateřské školy Kamarád (ul. Frenštátská, ul. Švermova) na webových stránkách školy – www.skolka-pribor.cz - viz. směrnice o úplatě
za vzdělávání.
Odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství

Den „D“, kdy si mohla veřejnost prohlédnout poprvé novou knihovnu,
nastal už 27. května. Prvními návštěvníky byli žáci ze ZŠ Jičínské, kteří pomáhali se stěhováním knih. Měli také příležitost napsat, co od knihovny očekávají a své návrhy, požadavky či jen přání nové knihovně pověsit na „strom
přání“. Odpoledne následoval kulturní program, jehož vyvrcholením byl pořad o historii spisovatele Vlastimila Vondrušky s hudebním doprovodem Petra
Traxlera nazvaný „Láska ctná a především nectná“.
V pořádání dalších akcí a cestopisných přednášek budeme pokračovat na
podzim. Knihovna nabízí nejen pestrý výběr knih a časopisů, přístup k internetu, ale ráda by se stala také oblíbenou čítárnou, místem odpočinku nebo
také setkávání lidí. Těšíme se na vaši návštěvu.
Silvie Bahnerová, vedoucí Městské knihovny Příbor

Školy v knihovně

Od 1. června, kdy byla Městská knihovna v Příboře znovu otevřena pro
veřejnost, ji mohou opět využívat školy mateřské, základní i Masarykovo gymnázium. Knihovna nyní disponuje místností přímo určenou ke knihovnickým
lekcím, setkávání se spisovateli a ilustrátory, cestopisům i přednáškám o zdraví
a alternativních medicínách, které má příborská veřejnost zvlášť v oblibě.
3. června se dvě třídy studentů Masarykova gymnázia zúčastnily přednášky o španělské literatuře, konkrétně o knize Důmyslný rytíř Don Quijote de la
Mancha slavného španěla Miguela de Cervantese Saavedry. Přednášku organizovala studentka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě Porubě v rámci
projektu Malé granty. Propagace španělské literatury pro jinou školu byla jedna z mnoha akcí, které se mohly uskutečnit z peněz Malých grantů, které získalo ostravské jazykové gymnázium již podruhé. Jde o jedinečnou příležitost
pro studenty naučit se psát a realizovat projekty. Přednášel učitel španělštiny
Mgr. Jan Mlčoch.
V pondělí 14. června se poprvé podívali
do knihovny prvňáčci ze
Základní školy Jičínská.
První seznámení s knihovnou, pohádky, básničky, kvízy – to vše je čekalo
od 10 hod na dětském oddělení knihovny. Zájem o
přihlášky byl veliký, takže
se budeme těšit na nové
malé čtenáře.
Elen Fialová, knihovnice
v městské knihovně
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Městská knihovna Příbor

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:

UP and DOWN English camp!

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

Poděkování
Cimbálovému souboru „Pramínky“
ze Základní umělecké školy v Kopřivnici.
Chtěli bychom tímto poděkovat cimbálovému souboru „Pramínky“, který nám dne 13. června
2010 zpestřil nedělní odpoledne
v Domově pro seniory v Příboře
Pramínci,
nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo,
když jsme viděli a slyšeli Vaše vystoupení.
Překvapili jste nás svým elánem a přednesem. Hlavně se nám líbilo, že jste nám zazpívali české,
moravské a slovenské lidové písničky.
Tímto Vám děkujeme za krásný zážitek
Uživatelé domova Příbor, p.o.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. června
Jan Schönweitz
Drahomíra Vazdová
František Bordovský
Miloslava Grilová
Miloslav Zíka
Marie Palmanová
Jiřina Charvátová
Květoslava Pinkasová

Ludmila Filipcová   
Anna Bajerová
AnnaGeryková
Anna Fryčová
Václav Koliba
Drahomíra Kostelníková
Eva Filipová
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Knižní novinky
Kopí osudu je nová próza britského autora
Wilbura Smitha. Smith se tak vrátil k motivům románové epopeje Sága Courtneyů, v níž sledoval osudy
rozvětvené rodiny afrických kolonizátorů od 18. století
prakticky až po současnost. Po odchodu z armády se
Leon Courtney stane v Africe profesionálním lovcem
divoké zvěře. Když nevyzpytatelnou divočinou provází
německého velkoprůmyslníka, jehož továrny vyrábějí
letouny pro armádu německého císaře, odhalí nekalé
plány na oslabení britských sil. Leon dělá všechno, aby
uhasil jiskru doutnajícího konfliktu. Neohrozí ho ale
skrytá tajemství nepřítelovy svůdné milenky?
Oko za oko je nový detektivní román Jamese
Pattersona, autora, který byl oprávněně v USA nedávno
vyhlášen za nejlepšího současného autora detektivních
příběhů. Newyorská policistka Lauren žije spokojeným
životem, dokud nespatří svého muže Paula vcházet do
hotelu s půvabnou blondýnou. Rozhodne se mu nevěru
oplatit a nechá se svést pohledným kolegou, který jí už
dlouho nadbíhal. Měla to být jen taková vykalkulovaná
odveta, žádné city, ale Laurenina noc chladné vášně se
promění v tu nejhorší noční můru.
Hrdost do vínku s podnázvem Souboj královen o
českou korunu je dalším historickým románem Hany
Whitton, autorky knih Jak si vypěstovat na anglické
zahrádce českého trpaslíka a Jak se po anglicku vytratit v Anglii. Na osiřelou Elišku Rejčku, jíž dal osud do
vínku krásu a urozený původ, se usmálo štěstí: za manželku si ji vybral český král Václav II. a ten kouzlu mladičké choti brzy zcela podlehl. Zato Václavovy děti jen
špatně skrývají nepřátelství. Po Václavově smrti přeroste nevraživost v otevřený boj o český trůn.
Kniha Mrazení od autorky Maggie Stiefvaterové
vyšla již ve 32 jazycích. Romance mezi vlkodlaky, něžný milostný příběh prodchnutý působivou melancholií
a tragikou. V lesích kolem amerického městečka u kanadských hranic žijí vlci. Jednoho dne stáhnou z houpačky u nedalekého domu malou Grace. Pokoušou ji,
ale vlk se žlutýma očima ji odtáhne do bezpečí. Od té
doby dívku vlci fascinují, zvlášť její zachránce. Když o
několik let později vlci napadnou Graceina spolužáka, chlapi z městečka vezmou pušky a uspořádají na
ně hon. Ještě ten večer najde Grace na verandě svého
domu postřeleného chlapce se žlutýma očima. Je to
její vlk. Sam žije dva životy. Zimy tráví ve vlčí kůži se
svou smečkou, v létě je na pár měsíců člověkem, než ho
mráz promění zpátky ve vlka. Každý rok je však doba,
po kterou může být člověkem, kratší. Sam ví, že přijde
rok, kdy už na sebe lidskou podobu nevezme. Jenže ani
on ani Grace se s tím nechtějí smířit, ne teď, když se
konečně setkali. Jenže zima se blíží a Sam musí bojovat,
aby neztratil sám sebe a taky Grace. Protože tentokrát
už to bude navždy.
Vyšel 3. díl trilogie Milénium Dívka, která kopla
do vosího hnízda od autora Stiega Larssona. Lisbeth
Salanderová plánuje pomstu. Chce se pomstít lidem,
kteří se ji pokusili zabít, a také vládním institucím, které jí téměř zničily život. Ale nebude to mít jednoduché.
Poté, co ji kulka zasáhla do hlavy, leží pod přísným dohledem na jednotce intenzivní péče. Pokud se uzdraví,
bude souzena za tři vraždy a jeden pokus o vraždu.
Ale i v nemocnici, přestože je v kritickém stavu, musí
být stále ve střehu. Je tu totiž ještě jeden pacient —
Alexander Zalaščenko…
Anna Gavalda patří mezi francouzské spisovatelky, jejichž tvorba získala prestiž i v celosvětovém měřítku. Je autorkou románu Báječný únik. Garance je
nejmladší dítě zajímavých rodičů, kteří jsou společensky
na výši, ale ne snobsky a měšťácky, spíše bohémsky. Má
dva bratry a sestru, sourozenci se mají velmi rádi a drží
při sobě, byť už mají svůj dospělý život. Kniha vypráví
o výpravě sourozenců na svatbu příbuzného, konvenční svatbu ve vznešeném duchu. Jeden z bratrů, Vincent,
který dělá kastelána v rodinném zámku (kde neteče
voda, rekonstrukce pokračuje pomalu a na vstupném se
dá sotva vydělat na živobytí), s nimi nejede, a tak sourozenci nechají svatbu svatbou a rozjedou se za ním.
Stráví s ním příjemný den, zúčastní se jakési naprosto
plebejské svatby na místě, znovu si uvědomí svoje silná
sourozenecká pouta a lásku, kterou k sobě cítí.

Z jednání rady a zastupitelstva města
Z jednání rady města

80. schůze RM dne 25. května 2010
mj. projednala:
j

Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
MPR ze dne 11. května 2010

j

Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok
2010 na zabezpečení akceschopnosti JSDH
Příbor v celkové výši 150 000,- Kč

j

Uložila vypracovat v nezbytném rozsahu dokumentaci stávajícího stavu objektů, které
jsou součástí stavby Kulturního domu

j

Uložila zajistit zpracování studie stavby
Kulturního domu ve dvou alternativách (rekonstrukce stávajícího objektu – výstavba nového objektu) podle zadání, které je specifikováno v přiložené zprávě. Součástí studie bude
rovněž finanční porovnání realizace obou variant

j

j

j

j

j

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr
města prodat nemovitosti – pozemky parc.č. st. 65, objekt č.p. 55, část parc.č. 286/3
a 265/2 v rozsahu zákresu, k.ú. Hájov, obce
Příbor, formou výběrového řízení¨
Uložila zadat vypracování znaleckého posudku k dokumentaci stavby „Přístavba tělocvičny ZŠ Npor. Loma“
Uložila zapracovat návrh vybudování nových
parkovacích míst na Jičínské ulici do zásobníku projektů
Uložila v rámci čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly 3639 aktualizovat projektové
dokumentace těchto akce Prodloužení vodovodu a kanalizace na Benátkách
Uložila v rámci čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly 3639 zahájit přípravu realizace
stavební akce Prodloužení vodovodu a kanalizace na Benátkách

j

Odsouhlasila postup pro zadání zakázky na
zpracování studie „Kulturní dům Příbor“

j

Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy MŠ Pionýrů v Příboře“ firmu Ekobau
Invest a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad
Moravicí

j

j

j

j

práce na akci „Revitalizace bytového domu
č.p. 1358-1360 na ul. Štramberská v Příboře“.
j

j

j

Předala p. Čestmíru Šedivému, bytem Příbor,
ČSA 1380 osvědčení o tom, že se dne 1.6.2010
stal členem Zastupitelstva města Příbora

82. schůze RM dne 25. května 2010 mj.
projednala:
j

j

j

Uložila připravit podklady k převedení do
majetku města - sakrální stavby pod bodem
č. 12, 8, 13, 4 ze zápisu komise MPR ze dne
8.6.2010
Uložila připravit nové znění Komisionářské
smlouvy mezi městem Příbor a SMMP s.r.o
s upřesněním stanovení kompetencí při zadávání, přípravě a realizaci investic a zapracováním stávajících dodatků
Doporučila ZM schválit udělení veřejné finanční podpory schválené v 1. rozpočtové
změně na zajištění činnosti

j

Doporučila ZM schválit udělení veřejné finanční podpory schválené v 1. rozpočtové
změně na zajištění provozu a údržby

j

Vzala na vědomí zápisy z jednání komise pro
občanské záležitosti ze dne 24. května 2010 a
zápis z komise MPR ze dne 8. června 2010

j

Odvolala k 14.6.2010 na vlastní žádost Ing.
arch. Pavla Pazdzioru z komise pro MPR

j

Doporučila ZM udělit Ceny obce následujícím občanům: Josef Jaluška, Mgr. Ján Drtil,
Mgr. Marie Šupová, Jiří Šajtar, Ing. Vladimír
Těšlík, Rudolf Klimša, Hugo Jahn, Vlasta
Trojčínská, Zdeněk Pukovec

j

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce na akci „Rekonstrukce
ulice Nerudovy a nové parkoviště na ul.
Štramberské v Příboře“

Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozashu na stavební

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Výmalba podloubí na náměstí Sigmunda
Freuda a podloubí na ulici Jičínské v Příboře“

81. schůze RM v mimořádném termínu
dne 3. června 2010 mj. projednala:

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Úprava prostranství kolem farního kostela
v Příboře, parc.č. 2 “

Stanovila dle § 74 odst.1 zákona o VZ členy hodnotící komisi veřejné zakázky
„Rekonstrukce ulice Nerudovy a nové parkoviště na ul. Štramberské v Příboře“ ve složení: Ing. Jiří Hajda, Michaela Kusiaková, Ing.
Jaroslav Šimíček, Martin Maléř, Ing. Milan
Strakoš

Ustanovila hodnotící komisi veřejné zakázky
„Revitalizace bytového domu č.p. 1358-1360
na ul. Štramberská v Příboře“ ve složení: Ing.
Jiří Hajda, Ing. Jaroslav Venzara, Ing. Vladimír
Bajnar.

Rozhodla schválit v závazných ukazatelích
hospodaření na rok 2010 u Technických služeb města Příbora snížení účelových prostředků, z příspěvku zřizovatele na ostatní provozní výdaje podléhající finančnímu vypořádání,
o 157.715,00 Kč tj. na částku 6.303.485,00 tis.
Kč, z toho činí:

j

Schválila Výhledový plán nákladů SMMP
s.r.o. na léta 2011-2014 - údržba a opravy DBF,
vyjma požadavků na revitalizaci domu 1486 –
1488 a 1489 – 1491

j

Uložila připravit návrh vývoje nájemného pro
rok 2011 s výhledem do roku 2016

j

Uložila připravit návrh finančního plánu revitalizace bytových domů v majetku města
Příbor (1483 – 1485, 1458-1460, 1486 – 1488,
1489 – 1491, 1358 – 1360, 1352 – 1354, 1355
- 1357, 1304 - 1308, 1300 – 1303 a 1401)

j

Schválila odprodej notebooků současným
členům ZM, kteří již po podzimních volbách
do obecních zastupitelstvech členy ZM nebudou. Cena za odkup se stanovuje v poměrné
částce k 60-ti měsíční životnosti notebooku

j

Vzala na vědomí informace o vývoji a postupu
prací na územním plánu města

j

Uložila předložit zpracované zadání územního plánu města na zasedání ZM v mimořádném termínu dne 30.6.2010 od 18:00 hod.

j

Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu na akci
„Příbor – rekonstrukce památníku obětí 2.
světové války“

j

Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy piaristického kláštera – III.etapa – I.NP“
firmu Stav Moravia, spol. s r.o., Jirská 570/30,
702 00 Ostrava-Přívoz

j

Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštního určení v domech pečovatelskou službou
v Příboře na období od 1. července 2010 do
31. prosince 2010

j

Stanovila dodavatelem akce „Kulturní dům
Příbor - PD v rozsahu studie“ varianta II firmu ATELIÉR SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00
Ostrava, Mariánské Hory

j

Odsouhlasila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce na akci „Revitalizace bytového domu č.p. 1486-1488 na ulici U Tatry
v Příboře“.

j

Stanovila dle § 74 odst.1 zákona o VZ hodnotící komisi veřejné zakázky „Revitalizace bytového domu č.p. 1486-1488 na ulici U Tatry
v Příboře“ ve složení: Ing. Jaroslav Šimíček,
Ing. Jiří Hajda, Ing. Jaroslav Venzara, Ing.
Vladimír Bajnar, Ing. B. Majer

j

Stanovila zhotovitelem akce „Výmalba podloubí na náměstí Sigmunda Freuda a podloubí na ulici Jičínské v Příboře“ firmu Fa RADEK
KLIMŠA, Stavební práce, 742 59 Skotnice
168, a to v rozsahu varianty II předloženého
materiálu

j

Stanovila zhotovitelem akce „Úprava prostranství kolem farního kostela, parc. č. 2 v
Příboře“ firmu SLUMEKO, s r.o., Štefánikova
58, Kopřivnice

j

Schválila zhotovitelem akce „Revitalizace
bytového domu č.p. 1358-1360 na ul.
Štramberská v Příboře“ firmu DEC-PLAST
Trade s.r.o., Místecká 286, 742 58 Příbor, IČ
26874130

č.ú. 501 - nákup materiálu 97.000,00 Kč
(DDHIM-vybavení šaten zam.)
č.ú. 511 - opravy a údržba 605.000,00 Kč
(oprava veřejných WC; oprava šaten zam. a
soc.zařízení v objektu technických služeb)
č.ú. 5210300 - mzdové náklady v hlavní činnosti 5.601.485,00 Kč
j

Schválila „Koncepci rozvoje kultury ve městě
Příbor pro období 2010-2014“

j

Uložila předložit návrh na ustavení konzultační pracovní skupiny pro přípravu zprovoznění Kulturního domu
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Stanovila zhotovitelem akce „Rekonstrukce
ulice Nerudova a nové parkoviště na ul.
Štramberské v Příboře“ firmu ODS –
Dopravní stavby, a.s.., Starobělská 3040/56,
704 16 Ostrava – Zábřeh

j

j

Z jednání zastupitelstva města

35. zasedání ZM dne 3. června 2010 mj.
projednalo:
j

j

Řešení problematiky 3. vlny prodeje bytů
v majetku města Příbor
-

j

Nebylo přijato usnesení

Řešení „sociálního bydlení“ pro další sociálně
specifické skupiny obyvatel
-

Nebylo přijato usnesení.

Nebylo přijato usnesení.

Schválilo druhou změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2010 v následujících objemech:¨
příjmy
143 229,00 tis.
Kč, což je zvýšení oproti schválené první změně rozpočtu na rok 2010 o 3 646,00 tis. Kč

Rozhodlo schválit kupní smlouvu a smlouvu
o zřízení věcného břemene pro výkup nemovitostí - pozemků parc.č. 1393 a parc.č. 1392,
rodinného domu č.p. 57 na parc.č. 1393, včetně příslušenství – studna, venkovní úpravy,
porosty, k.ú. i obec Příbor, za dohodnutou
kupní cenu v celkové výši Kč 1.300.000,-- a se
zřízením bezplatného věcného břemene ve
prospěch obyvatelů domu č.p. 53

stranství pro umístění stavebních zařízení,
umístění skládek a provádění výkopových
prací.

Schválilo Koncepci rozvoje bydlení města
Příbor do roku 2016.
j

Vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení,
umístění skládek a provádění výkopových
prací.

j

Vzalo na vědomí informaci z jednání valné hromady spol. ASOMPO, a.s. Životice u
Nového Jičína ze dne 21. 5. 2010.

výdaje 200 402,00 tis. Kč, což je
zvýšení oproti schválené první změně rozpočtu na rok 2010 o 3 646,00 tis. Kč,

35/8/2
Stanovení počtu členů ZM
pro volební období 2010-2014

financování
57 173,00 tis. Kč,
což je beze změny oproti schválené první
změně rozpočtu na rok 2010

-

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 2. změny rozpočtu města
Příbora na rok 2010.
j
j

Vzalo na vědomí materiál „Informativní zpráva o přípravách a zabezpečení Národního zahájení EHD 2010 v Příboře“

Nebylo přijato usnesení

35/8/3
Návrh na jednatele společnosti SMMP s.r.o.
-

Nebylo přijato usnesení

35/8/4
Návrh na členy dozorčí rady
společnosti SMMP s.r.o.
-

-

Nebylo přijato usnesení
Dne: 21. června 2010

Zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 10/2003
o místním poplatku za užívání veřejného pro-

Zpracoval: ng. Arnošt VANĚK

Setkání členů České archeologické společnosti (ČAS),
pobočky pro Moravu a Slezsko.

Archeologický klub v Příboře se každoročně účastní výročního zasedání
profesionálních a neprofesionálních archeologů ČAS, pobočky pro Moravu a
Slezsko. Hostitelským městem byla v letošním roce Olomouc. Zasedání začalo
v sobotu 29.5. 2010 dopoledne v nové budově Archeologického centra, která
se nachází na pravé straně řeky Moravy nedaleko kláštera Hradisko. Prvním
bodem byla panelová diskuse nad nově objevenými archeologickými nálezy.
Následovala Zpráva o činnosti pobočky ČAS za uplynulé období 2009 - 2010,
kterou referoval pan Dalibor Kolbinger, předseda pobočky ČAS. Velmi zajímavý byl cyklus odborných přednášek věnovaných převážně archeologické
tematice. Uvádím jen stručně některé z nich: Ing. Škrdla, Ph.D. - Paleolitické
osídlení Dolnomoravského úvalu, D. Kolbinger - Těžba železných rud v pravěku na Hostýnsku, Mgr. J. Polášek - 550. výročí založení obce Žabeň na
Frýdeckomístecku, Mgr. J. Janál - Stavební a archeologický průzkum zámecké
Květné zahrady v městě Kroměříži. Dalším bodem byla diskuse ke 30. výročí
založení ČAS a podobě našeho časopisu Archeologie Moravy a Slezska, jehož
ročník 2011 bude věnovaný hlavně této významné události a archeologickému
výzkumu neprofesionálních archeologů v různých regionech v předešlých letech. Potom se uskutečnila prohlídka vnitřních prostor budovy nově otevřeného Archeologického centra. Na závěr našeho setkání jsme společně navštívili
Arcidiecézní muzeum na Dómském návrší. Při zpáteční cestě vlakem jsme vystoupili v Hranicích na Moravě a pokračovali jsme pěšky několik kilometrů na
výšinnou pravěkou lokalitu Kobylanka. Na tomto návrší bylo před 2. světovou
válkou objeveno lovecké sídliště ze starší doby kamenné - mladšího paleolitu
- epigravetiénu. Odtud jsme vyhledali zlomky drobných štípaných silicitových

Vážení občané města Příbora,

nástrojů k dalšímu evidenčnímu zpracování

Pohled na paleolitickou lokalitu Kobylanka od východu směrem k Hranicím
na Moravě.

Informace pro občany:

pořád a na každém kroku nás doprovázejí nějaké novinky a proto mi dovolte, abych vás
informoval také o něčem novém na radnici. Ze
zákona jsme povinni, obdobně jak to bylo s datovými schránkami, zavést i elektronickou spisovou službu. To má fungovat od 1.7.2010, a tak
máme s tímto zaváděním nemalé starosti. Není
to samozřejmě nic složitého, avšak aby se rozjel
celý systém na radnici, zabere to spoustu práce

organizačně již se samotným školením, tak také
se zacvičením a nemalé starosti to přidá také informatikovi. Také to není zadarmo. Dosud byly
veškeré dokumenty a pošta vyřizovány evidenčně ručně a nyní půjde vše v systému počítačové
sítě s tím komfortem, že bude možno dle potřeb
zjistit, kudy dokument nebo pošta postupoval a
zda byl uzavřen jeho vyřízením. Tím se samozřejmě zlepší přehlednost vyřízení pošty a sledování a dodržování lhůt k vyřízení. Tady si nelze
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plést, že když byl nějaký požadavek občana vyřízen, že to je vždy ke spokojenosti příslušného
požadavku. To si občané občas pletou, že mají
požadavek, který je neslučitelný s legislativou
a negativní odpověď považují za požadavek nevyřízený. Doufám proto, že tento krok ve spolupráci s datovými schránkami přispěje celkovému
systému zkvalitňování služeb občanům.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 21. června
2010

Jedeme po Evropě

Je máj a my jedeme od města k městu. Naše
školní galerie opět ožila originálními pracemi
jednotlivých tříd. Po roce si opět připomínáme
významné májové dny. Jedním z nich je Den
Evropy . A to je pro nás opět výzva k pomyslnému cestování po Evropě.

Z kalendáře starosty města
Květen/Červen 2010
ing. Milan Strakoš
Deštivé počasí pokračovalo dále a jen několik málo dnů bylo slunečních. Ty využili první
návštěvníci městského koupaliště, které tak jako
každým rokem nabízí mnoho služeb. Strach a
škodu způsobily tentokrát většinou krátké, ale
silné a vydatné bouřky a průtrže. Voda, kterou již nestačila zachytit pole, se vylila na ulici
Palackého, Šafaříkovu, Štramberskou nebo taky
na druhé straně města u zahrádkářské kolonie u
cesty na Hájov. Hasiči a pracovníci Technických
služeb města Příbora tak měli znovu spoustu práce. Povodí Odry začalo opravovat břehy koryta
Lubiny a čistit řeku od nánosů hlíny, kamení a
dřeva. Od nánosů byly rovněž vyčištěny některé
úseky kanalizačních řadů a na své místo byla znovu usazena lávka přes Klenos. Ve stejný den (18.6.)
byla položena i nová lávka přes Kopřivničku.
Po dokončení stavebních prací a úprav byla
na přelomu měsíce května znovu otevřena veřejnosti městská knihovna. Mimo vskusně provedené stavební opravy byla vybavena novým nábytkem a další výpočetní technikou s připojením
k internetu. Při opravách byla objevena původní
historická stěna budovy zdobená sgrafity, která
byla opravena a zachována. Pro starší návštěvníky
je knihovna dostupná výtahem. Rovněž celková
plocha je asi o třetinu větší jako původní, což zajišťuje návštěvníkům pohodlí a přehlednost.
Ve dnech 28.-29. května se uskutečnily volby
do Poslanecké sněmovny PČR. Výsledky zde opakovat už nebudu, s těmi jste se mohli seznámit
v denním tisku nebo na úřední desce městského
úřadu. Voleb se v Příboře zúčastnilo celkem 4555
občanů, což představuje 64,63% možné účasti. Je
to o necelá dvě procenta méně jako u předcházejících voleb v roce 2006.
Snad již poslední větší komplikace s dopravou způsobila uzávěrka silnice I/48, vyvolaná demolicí starého mostu pod Šibeňákem. Velká část
dopravy tak byla v období od 14. do 24. června
vedena centrem města, část dopravy potom přes
Prchalov.
V pořadí již 35. zasedání zastupitelstva města
se uskutečnilo ve čtvrtek 3. června. Členku zastupitelstva města JUDr. Hanu Šedivou (ČSSD), která se vzdala mandátu z důvodu jmenování soudkyní, nahradil v zastupitelstvu p. Čestmír Šedivý
(ČSSD), který byl prvním náhradníkem této strany. Zastupitelstvo schválilo 2. změnu rozpočtu pro
letošní rok, čímž bylo zároveň schváleno přijetí
dotace na regeneraci městské památkové rezervace ve výši 1,215 mil. Kč z rozpočtu Minisretsrva
kultury ČR a přijetí dotace na dokončení památníku na Frenštátské ulici z rozpočtu Ministerstva
obrany ČR ve výši 1,090 mil. Kč. Mimo akce související s přijetím těchto dotací byly do výdajové
části rozpočtu zapracovány rovněž některé další
akce, jako je např. oprava ulice Bezručovy nebo
vybudování části kanalizace v Hájově. Na zasedání byla vedena diskuze o počtu zastupitelů pro
nové volební období 2010-2014. Bylo rozhodnuto,
že počet zastupitelů v Příboře bude nezměněn,

losováním skupin. Potom už byl prostor pro tvůrčí práci dětských kolektivů, pochopitelně, pod
vedením třídních učitelů, zvláště u těch menších.
A výsledek? Všichni jsme byli včas v cíli, nadšeni
i unaveni, ale o poznání bohatší a zkušenější.
A jaké byly naše cesty? Kam jsme dojeli a kde
jsme se zastavili? Na to se můžete podívat sami.
Výstava je do 22.6.2010 v prostorách školy.

Letos jsme si zvolili trasu „Od města k městu“. A nestíhali jsme. Tolik je kolem nás krásných
měst, tolik je tu historie, událostí a osudů. Museli
jsme hodně vybírat. Odstartovali jsme, jako vždy,

Mgr.Lidmila Janotová, Mgr.Alena Urbanová

  

  

Dějepisná exkurze

li při vyčerpávající práci v koncentračním táboře. Prohlédli jsme si také bojovou techniku, část
filmu o bojích ve válce, expozici o vypálení Lidic
a další části muzea.

V pátek 21. 5. 2010 jsme se s žáky 9. ročníku
ZŠ Npor.Loma Příbor vypravili na exkurzi týkající se památek spojených s 2. světovou válkou.
Autobus nás nejprve dovezl do Darkoviček, kde je
v Areálu československého opevnění k vidění pěchotní srub Alej, plně vybavený tak, jak byl před
počátkem 2. světové války. Prohlídka byla zajímavá, děvčata a hlavně kluci si zapamatovali spoustu
informací - dělo mělo dostřel přes 12 km, vojáci
se dělili o postel, celý bunkr byl vybetonovaný do
6 dnů, tloušťka stropu je 2,5 m a další. Následoval
přejezd do Hrabyně, kde se nachází Památník
2. světové války. Památník byl několik let rekonstruován a v loňském roce si ho mohli první návštěvníci znovu prohlédnout. Celá expozice je
velmi působivá, všechny asi nejvíc zasáhly tzv.
schody smrti se symboly lidí, kteří na nich zemře-

A celkový dojem z exkurze? Takhle to deváťáci hodnotili: „Exkurze se mi líbila, jela bych znovu... Exkurze byla jedna z těch, která mě zaujala...
Uvědomila jsem si, jak se českých zemí dotýkala
válka... Bylo to zajímavé, ale je to málo... Exkurze
má smysl, když to vidím, lépe si to zapamatuju...“
Takže podle ohlasů je příští rok pro nové deváťáky program jasný, v navázané tradici návštěvy
těchto dvou památníků pod správou Slezského
zemského muzea budeme pokračovat.
Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor.Loma Příbor

Dětský den na ZŠ Npor. Loma

Na naší škole ZŠ Npor.Loma Příbor proběhl
4.6.2010 již potřetí dětský den pro žáky 1.-7. tříd.

Děti si dopoledne pořádně užily, protože po
celou dobu si na různých stanovištích vyzkoušely různé disciplíny jako je např. hod míčem na
cíl, přebírání těstovin, trhání papírového hada,
přenášení vody, házení na šaška apod. Také děti
musely hodně přemýšlet při zapamatování si co
nejvíce věcí v kimově hře. Některé z dětí i poprvé luštily sudoku a hodně se nasmály, když hrály pantomimu a musely předvést pštrosa, žížalu
nebo chobotnici. Za splněnou disciplínu byly děti
odměněny pouťovým penízkem, za který si mohly
zajít nakoupit do stánku, jak to na poutích bývá.
V prodeji byly různé druhy sladkých, slaných
a masových výrobků, různé cukrovinky, hračky,
psací potřeby, trička, ozdoby pro děvčata apod.,
vše sponzorováno rodiči. Všichni se dobře bavili,
malí i ti velcí.
Velké poděkování patří všem učitelům a 32
rodičům, kteří se na akci podíleli.
Mgr. Lucie Černá, ZŠ Npor.Loma Příbor
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STONOŽKA SLAVILA…

Hnutí Na vlastních nohou – STONOŽKA,
slavilo již 20. výročí založení a 10. výročí spolupráce s Armádou České republiky. No a to byl tedy
důvod k oslavám…
Takže, i když 13. května 2010 počasí v celé republice nepřálo, nad pražskou Juliskou se rozsvítilo
sluníčko a nekáplo celý den. Do Prahy se ten den
rozjelo více než 2000 stonožkových dětí, no a mezi
nimi nemohly chybět děti ze Základní školy Npor.
Loma .
Cesta proběhla bez nejmenších problémů, následovala prohlídka Václavského náměstí, Staroměstského náměstí, ve 12 hodin jsme si
prohlédli orloj a pak už jsme putovali metrem na
Julisku.

S sebou jsme si vezli balíček pastelek, ořezávátko a mazací gumu, neboť tyto věcičky byly vstupenkou na stadion. Pan ředitel vezl s sebou plný
batoh těchto pomůcek, protože děti z naší školy
uspořádaly sbírku. Kreslit si budou moci děti v afghánském Lógaru.
Začátek oslav byl naplánován na 13 hodin
a organizátoři byli přesní. Za zvuku slavnostní
fanfáry vpochodovala na plochu jednotka vojáků,
která přinesla vlajku České republiky. Na jevišti se
poté objevili zástupci obou oslavenců. Všichni povolaní pronesli krátké pozdravy, poděkovali všem
přítomným dětem a učitelům. Hezky se to poslouchalo a dokonce jsme byli poctěni i zahraniční návštěvou. Dokonce nám popřál i bývalý prezident
pan Václav Havel, z důvodu absence pouze ze zvu  

kového záznamu. A následoval program.

Nejdříve předvedla čestná jednotka armády
pořadová cvičení se zbraněmi. Jejich vystoupení
mnohým bralo dech a potlesk nebral konce. Poté
vběhli na plochu vojenští psovodi se svými psími
svěřenci. Předvedli ukázky zadržení pachatele
a cviky poslušnosti. Ke konci jejich vystoupení již
bylo slyšet blížící se vrtulník, ze kterého po chvíli
vyskákalo osm armádních výsadkářů.
Po této části programu měly některé děti volno
a jiné soutěžily v atletických disciplínách.
My jsme se již této části nezúčastnili, neboť
nás čekala cesta domů. Přišli jsme sice o koncert
Pepy Vágnera a o ohňostroj, ale i tak jsme si cestu
do Prahy opět užili.
Jsme moc rádi, že naše děti pomáhají a pevně
věříme , že paní Běla ví, co dělá a že všechny korunky se dokutálejí k těm, kteří je nejvíce potřebují.
Máte-li zájem dozvědět se něco více
o STONOŽCE, podívejte se na www.stonozka.org.
A zjistíte, kde, komu a jak děti již pomohly.
My ještě chceme na tomto místě poděkovat
panu Miroslavu Pajonkovi, díky kterému nás cesta
do Prahy letos a také minulý rok nestála ani korunu.
Za všechny děti z naší školy Prahu pozdravili – ředitel školy Mgr. Ján Drtil, Mgr. Vladislava
Strnadová a žáci devátých ročníků.
Mgr.Vladislava Strnadová, ZŠ Npor.Loma Příbor
  

Příbor 19. června 2010

Dne 18. června 2010 jsem navštívila po delší
době, po kterou probíhala úprava nových prostor
městské knihovny, toto kulturní zařízení, jehož
jsem po celá léta, co bydlím v Příboře (od roku
1962) pravidelným návštěvníkem.
Ačkoliv jsem se zájmem sledovala pořad
městského televizního vysílání, věnovaný slavnostnímu otevření knihovny, skutečnost, kterou
jsem uviděla při půjčování v „nové knihovně“, daleko předčila moje očekávání.
Nejen důstojné a prostorné prostředí, ale celý
dojem, těch nově upravených místností, včetně příslušné chodby, mne velmi mile překvapil.
Vysoce kulturní přístup k výzdobě, vybavení a
hlavně zachování charakteru historických prostor, citlivé sladění starobylého s novým, účelné
řešení všech názorů na potřeby a požadavky kulturního zařízení, jímž knihovna vždycky byla, je

  

a doufejme, že i do budoucna bude, opravdu
nemá chybu.
Patří se vyslovit poděkování každého z nás,
čtenářů, všem autorům návrhu, projektové dokumentace i všem, kteří plán realizovali, včetně
a v neposlední řadě pracovnicím městské knihovny za mimořádné úsilí, pilnost a obětavou práci.
Děkuji vám všem. Ještě jedno: za nás, starší
čtenáře, kteří už těžko zvládáme všechna schodiště, děkuji i za výtah.
Jsem čtenářem od dětství a díky tomu, co
nám starým čtenářům bylo věnováno, budu –
doufám – ještě hodně let do knihovny často a
ráda chodit.
Květuše Caizlová – ročník 1933
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tzn., že i v příštím období zasedne v zastupitelstvu 23 členů. Návrh volební strany ODS na snížení (21 zastupitelů) nebyl přijat. Rovněž opětovně předložená „Koncepce rozvoje bydlení“ nebyla
zastupiteli přijata, a tak o této problematice bude
rozhodovat až zastupitelstvo nové.
V rámci majetkoprávních záležitostí bylo rozhodnuto o koupi pozemku zahrady za lékárnou na
ul. K. Čapka od rodiny Zapletalových, který by měl
v blízkém budoucnu sloužit jako vstup do piaristické
zahrady. Projekt úprav této zahrady se již zpracovává, realizace by měla být zahájena po dokončení
oprav budouvy piaristického gymnázia v roce 2012.
Na zasedání zastupitelstva navázalo jednání
schůze rady města 15. června 2010. Rada města schválila čtyřletý plán údržby bytového fondu
v majetku města, ale zároveň vrátila k přepracování návrh stanovení výše nájemného pro příští
a následující roky. O tomto se bude rozhodovat
v měsíci září 2010. Rovněž bylo uloženo zpracovat
plán celkové revitalizace bytového fondu (zateplení objektů) v souvislosti s finančními možnostmi
a potřebami. Po několika měsících jednání a korespondence se Státním fondem ŽP došlo ke změně
pravidel čerpání prostředků z programu „Zelená
úsporám“, což znamená, že město bude moci požádat o dotaci na zateplení a celkovou revitalizaci
domu č.p. 1483-1485 na ulici U Tatry. Rada města
schválila předloženou „koncepci rozvoje kultury“,
jejíž hlavní záměry jsou uvedeny v samostatném
článku tohoto Měsíčníku. V této souvislosti bylo
rovněž rozhodnuto o zpracování studie rekonstrukce kulturního domu, kterou bude zpracovávat Ateliér SIMONA z Ostravy.
Mezi neziskové organizace a společnosti
navrhla rada města přerozdělit dalších 300 tis.
Kč. Tyto prostředky jsou určeny jak na údržbu,
tak pro provoz a činnost jednotlivých subjektů.
Celková výše prostředků, kterou město účelově
poskytne organizacím, tak dosáhne částky nad 2
mil. Kč. Na základě doporučení rady města získají některé organizace (Basketbalový klub, TJ
Příbor, Společnost DOM) další prostředky z reklamní akce společnosti ASOMPO, a.s, Životice
u Nového Jičína. Rada města rovněž určila termín
neplánovaného zasedání zastupitelstva města
(30.6.2010), které se bude zabývat zadáním nového územního plánu města.
Po několika měsících „odpočinku“ se znovu
rozeběhly hodiny na farním kostele. Starý kyvadlový mechanismus byl nahrazen novým elektrickým, opraveny a pozlaceny byly ručičky hodin
směrem do náměstí. Elektrickým pohonem by
měly být do budoucna vybaveny i některé ze zvonů farního kostela.
V sobotu 19. června oslavili úctyhodných 90
let od založení klubu členové a příznivci příborské kopané. Za dobře připravený sportovní i společenský program si zaslouží nové vedení oddílu
kopané jistě pochvalu. Diváci a fandové potom
lepší postavení ve sportovních tabulkách. Tak
doufejme, že se to co nejdříve znovu podaří.
21.5.2010…účast na jednání valné hromady spol.
ASOMPO, a.s., Životice u Nového Jičína
27.5.2010… přivítání hostů a slavnostní otevření
městské knihovny
28.5.2010… předání pamětních listů a drobných
dárků maturantům příborského gymnázia
2.6.2010… zahájení vernisáže Petra Pavliňáka
v Galerii v radnici
11.6.2010… účast na jednání výboru Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska
v Chrudimi
15.6.2010… jednání valné hromady spol. Správa
majetku města Příbor s.r.o.
17.6.2010… přivítání a ocenění nejlepších žáků
příborských škol na radnici

Město a kultura

Téma u většiny obyvatel Příbora vyvolá povzdech, nespokojené potřásání hlavou a spoustu
připomínek, proč je to s ní ve městě tak špatné.

Výsledky sociologického průzkumu názorů
obyvatel Příbora z roku 2007, ve kterém možnosti
kulturního vyžití v Příboře hodnotí negativně 65
% občanů jsou velmi výmluvné a určitě se za poslední roky počet nespokojených nesnížil.
Je skutečnost opravdu tak neuspokojivá, jak
se domnívá většina obyvatel města?
Nejprve si musíme uvědomit, že kultura je
mnohem širší pojem, než jak je běžně vnímána.
Existuje množství pokusů popsat kulturu, ale
stačí pohlédnout na stránky wikipedie a nalezneme definici, která postihuje její mnohostrannost:
Kultura zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale co se musí naučit, aby se stal
platným členem své společnosti.
Kultura je vše, co člověk sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších jako kolektivní a často anonymní nastřádané dílo mnoha
generací, které udržuje, stará se o ně a pečuje.
Kultura dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.
Už si uvědomujete, co vše vytváří kulturu ve
městě?

Je to péče o hmotné kulturní památky, které
zásadním způsobem ovlivňují ráz městské památkové rezervace, dodávají městu originalitu
a jedinečnost. Příbor je významným a aktivním
členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska a právě díky tomu se stal hostitelem
Národního zahájení Dnů evropského dědictví
v září letošního roku.
Je to působení škol a zařízení pro volný čas
dětí, které jsou jedním z pilířů výchovy kultivovaných a kulturních lidí.
Jsou to kulturně zaměřená zájmová sdružení, spolky a církve, které většinou jako vedlejší,
ale stejně tak důležitý efekt své činnosti, ovlivňují
kulturu města.
Je to úcta k tradicím, obřadům a zvykům,
která vychází z obyčejů našich rodičů a prarodičů. Své místo tu mají i významné osobnosti, slavní rodáci, či osobnosti svázané s městem svým
životem nebo dílem. Všechny tyto aktivity jsou
městem podporovány, ať již jako vlastníkem objektů, zřizovatelem institucí nebo poskytovatelem
finanční pomoci.
Přímé kulturní působení města je realizováno
dalším z pilířů kultury malého občanského společenství a tím je knihovna. Ač příborská právě
získala rekonstruované prostory, její působení na
veřejnost nepřesahuje standardní výpůjční službu
s několika akcemi v roce. Pro srovnání - v USA
i malé knihovny kolem sebe soustřeďují sbory
dobrovolníků, kteří se věnují velmi různorodým
projektům. Třeba dětem, které potřebují péči při
docházce do základní školy a to nejen doučování,
ale vytvářejí i programy pro nadprůměrně nadané
žáky. Nové prostory knihovny k rozšíření činnosti
přímo vybízejí.
Příbor má rovněž odborný útvar městského

úřadu, který samostatně či ve spolupráci s jinými
subjekty organizuje tradiční kulturní a společenské akce města a stará se o rodný dům S. Freuda.
Musíme si však uvědomit – a praxe to potvrzuje,
že pozice úředníka a poslání člověka rozvíjejícího
kulturu je obtížně slučitelné.
Kdybychom sečetli veškeré náklady města, jejíž efekt směřuje do oblasti kultury, došli bychom
k překvapivému zjištění, že město (pochopitelně
v poměru rozpočtů) vynakládá na kulturu mnohonásobně více než stát.
Proč tedy nespokojenost veřejnosti?
Asi nejčastější odpovědí je, že město nemá
svůj vlastní kulturní stánek. Odkoupením
Katolického domu byl tento problém částečně vyřešen. Nyní jde o to, co nejrychleji zpracovat projekt rekonstrukce a smysluplného využití a v co
nejkratší době objekt znovu otevřít pro kulturní
a společenské potřeby občanů, spolků a sdružení.
Posláním menšího města není pouze pro veřejnost „nakupovat“ profesionální hudební nebo
divadelní produkce, ale především vytvářet podmínky pro možnost vlastní seberealizace.
Mezi subjekty, které významně ovlivňují kulturní dění patří bezesporu Muzeum Novojičínska
se svými stálými nebo příležitostnými expozicemi
v prostorách piaristického gymnázia. Je jistě dobře, že zde dostávají čím dál větší prostor místní
umělci a regionální výstavy.
Co dále vytváří obecné povědomí o kulturnosti města?
Při pohledu do historie, kdy bezesporu Příbor
přívlastek „kulturní“ měl, vidíme především bohatý a pestrý spolkový život obyvatel. Nikdo neočekával, že je radnice povinna postarat se o jeho
zábavu. Vždyť samotný Katolický dům byl postaven díky „veřejně prospěšné“ dobrovolné práci
svých členů. Tady vznikala hudební tradice, která
město prezentuje dodnes. Atmosféru města výrazně ovlivňovaly školy svými aktivitami nad rámec přímého vzdělávání a většina dobrovolných
uskupení se snažila svým spoluobčanům připravit
zábavu a poučení.
Samozřejmě dnes je situace podstatně jiná.
Vzhledem k celospolečenskému odlivu zájmu
veřejnosti o spolkový život, o vlastní kulturní
aktivity, je velkou výzvou menších měst vytvořit
podmínky pro získání především dětí a mládeže
pro zájmovou činnost v kultuře. V této situaci je
a bude radnice klíčovým subjektem, který vytváří
podmínky pro všestrannou kultivaci svých obyvatel. Podporou především přímé aktivity občanů,
amatérských uměleckých snah, by se měla pokusit
vrátit obyvatele svého města do společenského
života.
Z tohoto pohledu jsou stanovena i východiska
při zpracovávání návrhu koncepce kultury města
Příbora na období 2010 -2016, který je právě projednávám v orgánech města.

Přestože je v koncepci jako stěžejní úkol
Příbora v následujících letech v oblasti materiální
podpory kultury stanoveno obnovení kulturního
domu města, vymezuje koncepce jen částečné
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zadání pro provozovatele budoucího kulturního
domu.
Aktuálně se zabývá hledáním optimální formy jeho provozování, kde se nabízí škála řešení od
„úřednického“ provozování, městem založené organizace, až po komerční pronájem celého objektu. Od tohoto zásadního rozhodnutí se požadavky města na činnost provozovatele Kulturního
domu následně odvinou.
Koncepce se naopak soustřeďuje na úlohu
města v zachování bohatých kulturních tradic
města, v udržení soudobých aktivit a v iniciování
vzniku nových. Je v ní zakotven závazek nesnižovat podíl nákladů městského rozpočtu na kulturní
aktivity. Je ovšem důležité, aby město naopak důrazně zvýšilo nároky na výsledky, kterými se dotované aktivity projeví v životě obyvatele města.
Příbor má zájem udržet a dále rozvíjet všechny tradiční městské a regionální akce, které organizuje. I v příštích letech bude veřejnost zvána na
tématicky zaměřený Den města, Dny evropského
kulturního dědictví, koncertní cykly, prezentace
výtvarných děl v galeriích a ve dvouletých intervalech na Festival dechových hudeb. Měl by se
rozšířit počet stálých galerií a výstavních prostor.
V koncepci je i pro další období zakotvena
podpora kulturní aktivity jiných subjektů, zaměřených na práci s dětmi a mládeží, na reprezentaci
města doma i v zahraničí.
Pokračování systému grantů by mělo i nadále
zajistit organizátorům akcí na freudovská a jiná
témata možnost realizovat projekty obohacující
život města.
Nově koncepce navrhuje návrat filmového
umění do Příbora vybudováním kina jako součásti vznikajícího areálu kulturního domu. V souvislosti s kulturou a cestovním ruchem nelze opomenout osobnost Sigmunda Freuda a mimořádnou
expozici v jeho rodném domě. Právě tyto dvě
okolnosti lákají do města návštěvníky a turisty.
V nerovné konkurenci masmédií je hlavním úkolem města ovlivnit děti a mládež, aby našla cestu
k aktivnímu zapojení do kulturních aktivit. Město
bude mít příležitost vytvořit podmínky pro jakési talentové „líhně“ v budoucím kulturním domě
a mělo by najít způsob jak v zájmu tohoto cíle
motivovat svá zařízení – dům dětí, školy, školky,
knihovnu atd.
Nedílnou součástí tohoto ambiciózního záměru musí být společenské ocenění všech, kteří
již dnes v tomto městě kulturu v jakékoli podobě
vytvářejí, vyhledávání a motivace dalších, jejiž zájmem je se do tohoto procesu zařadit.
Jako každý projekt nebo plán, je i koncepce kultury města zcela závislá na schopnostech,
ochotě a nezbytné míře nadšení svých realizátorů
a vstřícnosti těch, kterým je určena. Jestliže se nepodaří změnit postoj veřejnosti, která vlivem lehlé
dostupnosti dovážené kultury stále více očekává,
že bude pouze pasivně bavena, stane se dalším
z formálně plněných souboru úkolů, který život
obyvatel města pozitivně neovlivní.
PhDr. Milada Podolská
Ing. Milan Strakoš

ZMIZELÉ HOSPŮDKY V PŘÍBOŘE
Umístění

Dnes zajdeme do Klokočova - Palárna bývala známým hostincem!

Hostinec Palárna býval jedním z nejznámějších hostinců v Klokočově. Stál – pokud byste
šli směrem do Klokočova k bývalé Lonce po levé
straně hned za domem manželů Kostelníkových
– přibližně tam, kde nyní stojí autobusy a je val.
Do Palárny se vcházelo branou nejdříve na
dvůr. Vlevo stál dům s hostincem, vpravo další
dům a kuželna. Uprostřed dvora byla vyhloubena
studna, která sloužila jako zásobárna vody. Když
se prošlo dvorem, mohlo se vejít další branou kolem domu pan Čáslavského - přímo do pletáren. Napoví vám Foto 1!
Dům

Původně se hostinec jmenoval Počastná nebo
Na počastné - podle slovesa častovati, ale protože
měl výhradní právo pálení lihu, ustálil se název
Palárna – od slova páliti. Říkalo se též Na Palárni.
Palárna měla dvě místnosti – větší výčep a
menší extrovnu (jídelnu). Jako chladírna sloužil
sklep. Ve chlévě, který stál za domem, se chovala prasátka a v dalším malém přístřešku se skladovalo uhlí. V domě byl také dvoupokojový byt
s kuchyní.
Historie

Hostinec v Klokočově stál minimálně už od
počátku 19. století.
Počátek 20. století

Za první světové války fungovala Palárna
jako hostinec i jako jídelna pro pracovníky tehdejší Reiserovy pletárny. Také se tady stravovali
vojáci, kteří byli v civilu krejčí a ševci. Opravovali
v Příboře vojenské uniformy a boty. Dílnu měli
v bývalé Neusserově kachlárně v Místecké uli-

ci – přibližně v té části, kde dnes stojí benzinová pumpa. Vojáci bydleli v Klokočově hned
u Palárny – než se došlo k hostinci, muselo
se projít vlevo kolem nízkých domů s nápisem: Mannschaftsbaracke K.u. K. ArmeeBekleidungsfabrik.(Foto 2)
V polovině 20. let 20. století si hostinec pronajali manželé Alois a Hilda Holubovi. Alois byl
řezník a Hilda vyučená kuchařka a švadlena
Léta 1938 - 1945

Během 2. světové války bydleli v hostinci
Němci – Příbor patřil k Německé říši. Mezi nimi
byl i Rakušan Helmut Rak, kterého Němci zastřelili. Proč - není jasné. Hostinští pokračovali ve své
živnosti – vařili pro ubytované i pro totálně nasazené, kteří pracovali v pletárnách.

Vlevo vepředu před branou je dům manželů
Kostelníkových, pak první brána, vlevo Palárna.
Jsou vidět dveře a okna bytu, druhá brána – vzadu vlevo je vidět pletárnu.

V lednu 1945 Němci zatkli Aloise Holuba
a odvezli ho společně s dalšími Příboráky do vězení v Novém Jičíně. Podle pamětníků byli zatčeni
muži, o kterých se vědělo, že nemají Němce rádi.
Šlo o jakousi výstrahu. Z Nového Jičína byli vězni převezeni do Terezína. Řezník Holub se domů
nevrátil, zemřel na skvrnitý tyfus. Na Palárni zůstala vdova Hilda s dospívající dcerou a babičkou.
Před koncem války Němci už věděli, že budou muset před Rusy utíkat a právě Němci ubytovaní v Palárni měli odejít z Příbora jako poslední
a vyhodit most přes Lubinu do povětří. Podařilo
se jim to, ale jen částečně. Most byl po menších
úpravách sjízdný.

Pravděpodobně r. 1916, tehdy bylo v Příboře 2500
vojáků. Kromě ševců a krejčích, také 22. zeměbranecký střelecký pluk z Černovic (tehdy Rumunsko,
dnes Ukrajina).

Po Němcích v době osvobozování se
v Palárni ubytovali Rusi. Zřídili si v hospodě stanici Červeného kříže. Kulečníkový stůl jim sloužil
jako operační stůl.

Vzpomínka:
Kousek od Palárny si Rusi postavili - na Raškovo pole - kaťuše a byli připraveni ostřelovat Němce
prchající směrem na Nový Jičín. V tu noc byli všichni z okolí – i Holubovi schovaní v betonovém sklepě
u Rašků. Ráno chtěl bratr paní Hildy Robert zjistit, jaká je situace, vyšel ven a – tu začala střelba …
zpátky do sklepa prchal jako o život!
Po roce 1945

Po válce se paní Hilda znovu provdala – vzala
si holiče Antonína Volného, také vdovce. Pár let
provozovali obě živnosti – holičství (v Místecké
ulici – proti Justovi) i pohostinství. Vařilo se pro
zaměstnance MOPU (bývalé pletárny). Do kuželny chodili hrát hlavně Klokočovjané a tehdy
ještě hodně malý syn Volných Toníček jim chodil za korunu nebo za sodovku zvedat kuželky.
S příchodem 50. let ale nebylo možné provozovat dvě živnosti. A tak byla hospoda uzavřena.
Časem musel i pan Volný opustit své holičství.
V roce 1957 se manželé Volní přestěhovali do domu

v Lidické ulici. Paní Hilda po krátké přestávce,
kdy vařila v tatrovácké jídelně U Břežného, odešla
se svým mužem pracovat do „Lidového družstva
Holič – Kadeřník“ (roh ulic Jičínské a K. Čapka –
u lékárny – dům již nestojí). Letos by paní Hildě
bylo 102 let, panu Antonínovi 99.

Hostinec Palárna, dvůr, vzadu vchod do pletárny
(potom Lonky), vlevo Palárna.

Palárna připadla po válce MOPU (později Loana). V malém sále kuželny se schůzovalo
a také tady byli ubytovaní mladí mechanici.
Objekt se boural postupně. Poslední dům
padl v roce 1988 – místem, kde stála část dvoru,
vede nyní nová cesta do Kokočova.

Obrázek Palárni.

Připravila: Mgr. Irena Nedomová, tel 776 725 909, e-meil: televize-pribor@seznam.cz. Děkuji za poskytnutí cenných informací: Lubomíru Loukotkovi,
Antonínu Volnému a Jaromíru Kostelníkovi. Foto: L. Loukotka, foto 4 A. Volný. Máte-li tip na zmizelou hospůdku nebo zajímavé informace k tématům
z historie,případně fotografie, obrázky, ozvěte se. Vše v pořádku vrátím a ráda si poslechnu i další informace k hospůdkám, které už byly vytištěny – Mokrá
handra a Palárna. Příště SKLÍPEK. Poté VČELÍNEK. Děkuji. I. Nedomová.
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PŘÍBOR – NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ EHD 2010
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Dny evropského dědictví

Doprovodné akce k EHD

Již několikráte jsme si přiblížili Dny evropského kulturního dědictví, jejichž cílem je hledání
cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Ne jinak tomu bude i dnes.
EHD jsou příležitostí pro zvyšování zájmu
dětí a mládeže a celé široké veřejnosti o kulturní
dědictví, například formou fotografických, malířských nebo hudebních soutěží nebo pořádáním
speciálních prohlídek v památkových objektech.
V rámci EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské
slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.
Město Příbor pro Národní zahájení EHD
2010 vybralo do programu následující nabídku.
V památkách a dalších vybraných prostorách
proběhnou tyto doprovodné programy:
Ve farním kostele Narození Panny Marie se
budeme moci zaposlouchat do varhanního koncertu, v kostele sv. Františka Serafínského bude
připravena opět krásná výstava ornátů, v kostele
sv. Kříže zajímavá archeologická výstava, v kostele sv. Valentina proběhne koncert dívčího pěveckého sboru Permoník.

Odpoledne s bezpečnostními složkami

V neděli 06.června 2010 proběhla od
13.00 hod. v Městském parku v Příboře
akce s názvem „Odpoledne s bezpečnostními složkami“. Akce byla pořádána
Městskou policií Příbor za spolupráce
Policie ČR a Jednotky dobrovolných hasičů
Příbor. Program byl určen pro děti různého
věku. Bylo připraveno několik stanovišť, na
kterých děti plnily za účasti strážníků, policistů a hasičů různé úkoly. Zpestřením akce
byla ukázka výcviku záchranářských psů
členů Kynologického klubu Skotnice a psů
cizinecké policie Mošnov, kteří se specializují na vyhledávání výbušnin. Ukázky sklidily u diváků velké ohlasy. V průběhu nedělního odpoledne děti mohly také zhlédnout dvě vystoupení Počerádského divadla
VETŘI se zaměřením na internetovou kriminalitu a na obtěžování – kontakt s cizími
lidmi. Děti se mohly do vystoupení aktivně
zapojit, kdy odpovídaly na různé otázky
divadelníků. Celý program byl doprovázen
reprodukovanou hudbou a ti, kteří dostali
hlad, si mohli pochutnat na pravém poli-

borských památek“. Zahradu rodného domu
Sigmunda Freuda oživí plenér uměleckých řezbářů.
V neposlední řadě nás čekají i hudební vystoupení Elvise Presleyho, Dechového orchestru
mladých, Sdružení hudebníků Příbor, taneční
párty s BugaBoo, vystoupení folklorního souboru
Ostravička, pouliční „Bílé divadlo“, „Malý muzikál“ – vystoupení dětí MŠ Hájov, divadelní představení „Divotvorný hrnec“, se kterým se představí štramberské „Divadlo pod věží“, koncert Dixi
Street Band a koncert skupiny Nightwork.
Kompletní program s upřesněním časového
harmonogramu najdete už v srpnu ve všech dostupných médiích (Měsíčník, LTV Příbor, webové
stránky města, v tištěné podobě na Městském informačním centru)
Do národního zahájení EHD 2010 ještě pár
týdnů zbývá , ale myslím, že již nyní se máme na
co těšit.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Taktéž nás čekají velice zajímavé expozice a výstavy. V refektáři piaristického kláštera to budou umělecká fotografická plátna
pana Vladimíra Bruntona, v Novém sále
Muzea Novojičínska proběhne vernisáž výstavy
Nositelé tradice lidových řemesel, v chodbách
knihovny na nás bude čekat fotografická expozice „Příbor od historie po současnost“, chodby
ZUŠ ozdobí výtvarné práce žáků ZUŠ. Vestibul
a ateliéry gymnázia zaplní výstava výtvarných
prací studentů této střední školy. V kulturním
domě ve vestibulu bude pro nás připravena výstava „Život a sen“ o životě a díle Sigmunda Freuda.
Taktéž i prostory Galerie v radnici budou
zpřístupněny se svou fotografickou konfrontací
historické a současné podoby Příbora a chodby
budou patřit výstavě Sigmund Freud. Prodejní
expozici ručního papíru a prezentaci výrobků
z Velkých Losin můžeme navštívit v místnosti
naproti MIC. Nevšední expozici kovaných soch
uměleckoprůmyslové školy AVE ART můžeme
zhlédnout na podloubí našeho náměstí, v cukrárně U Elvíry fotografickou výstavu „Detaily pří-

cejním guláši, který připravili místní strážníci. Malí návštěvníci a jejich rodiče mohli
zhlédnout vybavení Městské policie Příbor,
Policie ČR a Jednotky dobrovolných hasičů
Příbor, kdy byla do areálu parku přistavena
dvě služební vozidla a dvě motorky Policie
ČR, služební vozidlo a kolo Městské policie
Příbor, výstroj strážníků a policistů, jako
např. plynová maska, neprůstřelná vesta,
pouta a jiné, dále dvě hasičská vozidla a
vozidlo cizinecké policie Mošnov s termovizí. Během plnění úkolů si děti mohly
odpočinout na koňském hřbetě poníka, na
nafukovací atrakci, elektrických autíčkách
a také mohly využít možnosti malování
na obličej, kterou prováděli členové divadla VETŘI. Odpoledne s bezpečnostními
složkami bylo ukončeno tombolou, kdy 32
dětí si odneslo domů drobné ceny. Celá nedělní akce byla vyhodnocena jako úspěšná.
Odměnou pro strážníky, policisty a hasiče
byla spokojenost malých soutěžících.
Eva Kahánková, strážník MP Příbor

Děvčata ze ZŠ Jičínské
nejlepší v republice!

Když jsme v prosinci loňského roku na poslední chvíli odesílali příspěvky do celostátní soutěže Kybergrooming - pozor
na virtuální kamarády, netušili jsme, jaký šok způsobí květnový balík adresovaný dvěma žákyním naší školy. Uvnitř se totiž
kromě spousty upomínkových předmětů a věcných cen skrýval
i diplom a na něm jen těžko uvěřitelný text: 1. místo v kategorii
od 11 do 15 let pro Terezu Mladěnkovou a Natálii Johnovou za
jejich film s názvem Kybergrooming! Vítěze určovala jedenáctičlenná porota odborníků z celé České republiky.
A o co v této soutěži přesně šlo? Především o to, aby se žáci
bedlivě zamysleli a zkusili si uvědomit, v čem je kybergrooming
nebezpečný, jakým způsobem se před ním chránit a jak se mu
bránit. Celý projekt vzešel z internetových stránek www.e-bezpeci.cz (kde naleznete podrobnější informace o soutěži
i o tématu internetového bezpečí), jejichž úkolem je identifikovat a analyzovat nebezpečné komunikační návyky vázané na
elektronickou komunikaci, které v současnosti negativním způsobem působí na mladou generaci. Partnery a sponzory akce
byla Policie ČR, Vodafone, Palackého univerzita Olomouc, město Olomouc, Saferinternet.cz a Český rozhlas Olomouc. Soutěž
byla určena žákům a studentům ve věku od 11 do 18 let, kteří
si mohli vybrat z následujících kategorií: hraný film, počítačová
animace, kreslený komiks, fotoromán a prezentace. Celkem bylo
zaregistrováno 57 soutěžních týmu ze základních a středních
škol z celé republiky.
Co se týká naší školy, byli do projektu zapojeni žáci 7. - 9.
ročníků, kteří zpracovávali projekt v hodinách informatiky, ti
zapálenější i doma nebo o přestávkách mezi vyučováním. Ten,
kdo neměl ambice zaslat svůj příspěvek do soutěže, mohl si
vybrat z podobných témat, jako byly například kyberstalking,
kyberšikana, hoax a spam. Nakonec jsme za školu zaslali jeden
fotoromán a již zmíněný vítězný film. Prvenství děvčat je o to
cennější, že film natočily a zpracovaly zcela samostatně. Chci
jim touto cestou ještě jednou poděkovat za úžasnou reprezentaci školy.
Ing. Zdeněk Liška, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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VÝLET NA LETIŠTĚ DO MOŠNOVA
batůžcích, jsme malým autobusem jeli dál a vystoupili u haly s menšími typy letounů. Po přivítání s leteckými techniky děti mohly navštívit dvě
letedla uvnitř a každý si mohl zkusit za přítomnosti odborného dohledu „řídit letadlo“. To byl
zážitek: „Paní učitelko, ten volant se dá vytáhnout
a taky se hýbou kraje křídel !“ A už bylo možno
odpovídat na spoustu dotazů dětí „a proč?“.

V měsíci květnu se uskutečnil výlet naší mateřské školy na mošnovské letiště. Byla to dvoudenní akce, během které se postupně vystřídaly
děti ze dvou tříd„ Soviček“ a „ Pavoučků“.
Počasí bylo sice velmi deštivé, po víkendu
plném„ velké vody“, ale i přesto nám „štěstí přálo“… Ráno, v úterý 18. 5. a ve středu 19. 5., jsme
nasedli do mikrobusu a zamířili do areálu Letiště
Leoše Janáčka, Mošnov. Nejdříve nás tisková
mluvčí provedla velkou halou firmy Job Air, kde
byla ke kontrole technického stavu zaparkována
velká cestovní letadla. Vcházeli jsme za doprovodného zvuku motorů letadel, pro děti to byl
velký zážitek .

Mezitím jsme mohli sledovat přistávání
a vzlet malého dopravního letounu a zároveň poslouchat pomocí vysílačky hlášení pilota z kabiny
letounu .
Poslední zastávkou byl areál Záchranného
zásahového systému se spoustou zásahové techniky, např. sanitky a hasičských aut nejrůznějšího
typu. Dětí se ihned ujali odborníci z této jednotky
a působivě povídali o výbavě hasiče, hasičských
vozů. Vše doplnili názornou ukázkou, děti navští-

Po vypnutí motorů děti byly seznámeny
s typy letadel, s umístěním navigace v letadlech
a s prací letců, letušek a technických pracovníků.
Po krátké svačince, kterou měly děti ve svých

  
Poslední třídenní projekt na konci 5. třídy byl
věnován tématu vesmír. Již od počátku většina
žáků pracovala s velkým zaujetím, protože měli
spoustu otázek, které si předem zapsali. Během
projektu sledovali, na které již našli odpovědi.
Nejprve byli žáci-budoucí vesmírní badatelé
a kosmonauti přivítáni ve „Výzkumném a výcvikovém středisku pro výzkum vesmíru“, kde
jim byl sdělen jejich výzkumný úkol. Rozdělili
se do čtyřčlenných týmů a zvolili si kapitána své
kosmické lodi. Sami si navrhovali, jak bude jejich kosmická loď vypadat, čím bude vybavena.
Nejprve však v encyklopediích hledali, jak rakety
fungují, z jakých částí se skládají atd. Sestavovali
seznam nezbytných věcí na let do vesmíru.
Před odletem čekal „kosmonauty“ výcvik, ve
kterém se museli naučit ovládat základní astronomické pojmy a vědět, jaký je rozdíl mezi hvězdou a planetou, co je to galaxie, kometa, měsíc,
asteroid atd. Vše se dozvídali z naučných textů,
zpracovávali do myšlenkových map a svých poznámek.
První let směřoval k Měsíci. „Kosmonauti“
zkoumali jeho velikost, složení, povrch, vzdálenost od Země, pohyb kolem Země a také, jak jej
můžeme pozorovat na noční obloze i další zajímavé jevy např. zatmění Měsíce, či jeho vliv na
mořský příliv a odliv. Po návratu z Měsíce zkoumali podobným způsobem naši hvězdu- Slunce.
Druhý den projektu čekala „astronauty“

PROJEKT VESMÍR
další objevná cesta. Tentokrát měli za úkol prozkoumat celou Sluneční soustavu a její planety.
Porovnávali je podle velikosti, vzdálenosti od
Slunce, podle délky roku planety. Vše si zakreslovali a zaznamenávali.
V další části projektu byly sestaveny odborné týmy, z nichž každý zkoumal jednu planetu
Sluneční soustavy podrobněji. V encyklopediích vyhledávali informace, obrázky a zajímavosti
o jednotlivých planetách a zpracovávali je do informačního plakátu. Závěr dne byl oddychový, žáci
využili nových poznatků a hlavně své fantazie při
výtvarném ztvárnění námětu „Vesmírné toulky“.
Poslední den
projektu
patřil
prezentaci vlastní
práce. Žáci si v týmech připravovali
krátký mluvený
projev, ve kterém
hovořili o „své“
planetě.
Projev
musel
splňovat
předem daná kritéria. Po přípravě
žáci před třídou
prezentovali svou
práci, snažili se zaujmout posluchače, co nejlépe jim
své téma vysvětlit.
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vily kabiny nejnovějších vozů a na závěr nechybělo ani „houkání“ sirény v autě. „To bylo prima,
vůbec jsme se nebáli.!“
Děti během dne mockrát slyšely: „Když se
budete ve škole dobře učit a také všechno zdravé
jíst, vyrostou z vás šikovní dospěláci a třeba budete u nás na letišti pracovat. A to jak kluci, tak
i holčičky!“ Na závěr na děti čekal sladký bonbon
a poté už „hurá“ na oběd do školky: „To nám uteklo!“
Velmi děkujeme firmě HDF (p. Juřinovi,
p. Jarošovi), kteří nám ve své vlastní režii poskytli
po oba dny dopravu zdarma. A to jsme v deštivém
počasí velmi uvítali.
Také děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli a někdy příště…, nashledanou!
Mgr. Pavlína Jordánková, ředitelka MŠ Příbor, Pionýrů

  

  

Vzájemně se hodnotili, hledali, co se spolužákům
podařilo, radili, co by se dalo příště zlepšit.
Na konci každého dne i celého projektu žáci
hodnotili svou práci, jak se jim dařilo spolupracovat, které činnosti a témata je zaujaly a které ne.
Závěrečné hodnocení projektu bylo většinou pozitivní. Téma žáky bavilo, zaujalo je, dozvěděli se
mnoho nových informací a zbylo jim také mnoho
dosud nezodpovězených otázek. Na tento projekt
jsme navázali také exkurzí do Planetária Johana
Palisy v Ostravě a účastí na prezentaci prací
z projektu Astronomie našich deváťáků.
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486

  

Projektový
týden na ZŠ Jičínská
Hudební výchova pak poskytovala prostor k návali počet obyvatel v procentech na vyznačených

V týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2010 se na ZŠ
Jičínské uskutečnil projekt na téma „Zámořské objevy“ aneb „Cestujeme po světě s objeviteli nových
světadílů“. Tematická práce se tentokrát týkala
žáků 7. ročníků, tj. tříd 7. A a 7. B. Zadání úkolů
a vlastní příprava projektu však započaly mnohem
dříve, aby měli žáci dostatek času na sběr materiálu a vyhledávání informací. Cílem projektu byl
nejen předpoklad nabytí nových poznatků, ale
zejména schopnost pracovat v realizačním týmu
(komunikace a spolupráce, zodpovědnost jednotlivce za práci ve skupině) a v neposlední řadě
zábavná a netradiční forma učení. Žáci měli srovnávat rozdílné podmínky prostředí a společenský
vývoj v jednotlivých oblastech světa, pátrat po
odlišnostech etnických skupin a kultur a jejich
vzájemném ovlivňování, zkoumat specifické rysy
jazyků apod. Projekt vedl napříč všemi vyučovacími předměty, ve kterých nebyla nouze o nové
informace a fakta.
Žáci obou tříd byli rozděleni do šesti skupin po třech až čtyřech. Následovalo „losování“ světadílů, kterými se mají skupinky žáků
celý týden zabývat. Zkoumanými oblastmi byly:
Asie, Severní a střední Amerika, Jižní Amerika,
Austrálie, Afrika, Arktida + Antarktida.
V pondělí ráno se žáci pustili s chutí do práce. Začínalo se hodinou dějepisu, kde se zabývali
jednotlivými mořeplavci, tvořili referáty o objevitelích daného kontinentu. Následoval zeměpis,
ve kterém se žáci pídili po původních obyvatelích
kontinentů a do zeměpisné mapy zakreslovali
cesty mořeplavců, oceány, státy, města, řeky aj.
V rámci výchovy ke zdraví žáci hovořili o typických plodinách v daných oblastech a jejich využití
pro výživu člověka (koření, koka, opium, tabák..).
V matematice žáci tvořili měřítko mapy a zjišťo-

územích. Hodiny fyziky byly věnovány klimatu
a počasí jednotlivých kontinentů, zajímavostem
o meteorologických jevech, jako jsou např. polární záře na Antarktidě, písečné bouře v Africe,
tornáda, povodně a jiné. Žáci dále zjišťovali min.
a max. teploty v průběhu roku na daném území.
Přírodopis byl bohatý na nepřeberné množství
zvířat typických pro různé oblasti světa, což je pro
děti vždy lákavé a vděčné téma. Úkolem pak bylo
zpracování referátu o vybraném zvířeti. V anglickém jazyce žáci tvořili vědomostní kvíz, v němž
nechyběly superlativy jednotlivých kontinentů.
Zjišťovaly se např. nejvyšší hory, nejdelší řeky,
nejlidnatější státy atd. Kvíz poté žáci přeložili a
doplnili fotografiemi a obrázky. Úvodní hodina
českého jazyka byla zaměřena na zjišťování původu slov přejatých z cizích jazyků a vyhledávání českých ekvivalentů ve slovníku. Ve zbylých
hodinách češtiny se žáci pokusili o dramatizaci
textu dle předem připraveného scénáře. Krátká
scénka byla výjevem ze života Marca Pola. A jelikož se v ní vystupovalo v maskách a kostýmech,
žáci měli plné ruce práce i ve výtvarné výchově.

cviku tance a pantomimy, které byly také součástí
vystoupení. V pracovních činnostech se vyráběly
rituální masky, zbraně, hudební nástroje typické
pro danou oblast. Hodiny v učebně informatiky
tentokrát sloužily k vyhledávání informací na internetu a zpracování výstupů. Průřezovými tématy všech výše zmíněných předmětů byly mediální,
environmentální a multikulturní výchova.
V pátek byli žáci připraveni své poznatky prezentovat ve svých třídách svým třídním učitelům
a rodičům. Na základě nově získaných informací,
přednesených referátů a také úrovně prezentace
byly jednotlivé skupiny žáků náležitě ohodnoceny
– jednak slovy, jednak známkou. Očekávané výstupy ve formě kompletní složky všech materiálů,
referátů a mini projektů (nazvané jako „Průvodce
světadíly“) byly splněny. Po ukončení projektového týdne každá skupina v hodině slohu sepsala novinový článek, ve kterém zhodnotila obsah,
úroveň a průběh tohoto týdne. Žáci i učitelé hodnotili projekt kladně a společně se těší na příští
ročník.
Mgr. Tereza Doležílková, ZŠ Příbor, Jičínská

  

Příbor Net
Internet po kabelové televizi

Po dobu prázdnin měsíc zdarma a bez připojovacího poplatku

* nabídka více 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
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corsat@ corsat.cz

HLEDÁM
DLOUHODOBÝ
PRONÁJEM
V PŘÍBOŘE
A OKOLÍ
736 226 096



email:m.severni@seznam.cz

PEDIKÚRA, MANIKÚRA
REFLEXOLOGIE NOHY,
NEHTOVÁ MODELÁŽ
 ošetření zarostlých nehtů B/S šponou
 zhotovení korektorů na vbočené palce
 zdravotní vložky SUPERFEET
 přírodní péče o ruce, nohy

Zdravotní středisko Tyršova 195, Příbor
Jana Výmolová  723 239 418

POJIŠŤOVÁCÍ
ZPROSTŘEDKOVATEL
RADEK ŠIŠKA
▪
▪
▪
▪

povinné ručení vozidel
penzijní připojištění
životní pojištění
pojištění majetku a domácností

739 466 665
REALIT NÍ M AK LÉ Ř/ - KA
Hledáme realitního makléře, obchodníka na
prodej nemovitostí TWIN reality s. r. o.
NÁPLŇ PRÁCE:

♦
♦
♦
♦

prodej a koupě nemovitostí
posuzování a nabírání nových nemovitostí
jednání s klienty
obchodní činnost

POŽADUJEME:

♦
♦
♦
♦

SŠ ukončené maturitou
spolehlivost, profesionální jednání
komunikativní osobnost s reprezentativním vystupováním
uživatelskou znalost práce s PC, řidičský průkaz skupiny B

NABÍZÍME:

♦
♦
♦
♦
♦

stálý měsíční příjem + motivační program ohodnocení
firemní telefon
kvalitní marketing a propagaci nemovitostí
zajímavou práci s klienty
profesní růst, pravidelné školení zajištěno

JINÉ SDĚLENÍ:

Životopis zasílejte prosím s fotografií a uvedením lokality,
kde momentálně žijete na email: info@rktwin.cz

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Martin Bureš  734 319 410, e-mail: martin.bures@rktwin.cz
Radovan Šmíd  734 319 411, e-mail: radovan.smid@rktwin.cz
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
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

DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz, Tel.: 722 557 777

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 bm
Balení Celkem
100 cm

45 Kč

25 m

1.125 Kč

125 cm
150 cm

56 Kč
59 Kč

25 m
25 m

1.400 Kč
1.475 Kč

160 cm

67 Kč

25 m

1.675 Kč

180 cm
200 cm

81 Kč
84 Kč

25 m
25 m

2.025 Kč
2.100 Kč

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
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
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p. David Kubačák

DK - DREMAX

tel.: 774 603 251, po-pá 8-17h
e-mail: dk.dremax@email.cz
www.mojedrevo.cz

Vzorková prodejna Příbor, ul. Štramberská, areál pálenice

!!! AKCE - ZAHRADNÍ SESTAVY !!!
PIVNÍ SET
5.900Kč

ZAHRADNÍ SET
stůl 2.800Kč, 1 lavice 1.900 Kč

Materiál smrk o síle 40mm, vysoká pevnost a stabilita.
Jednoduchá montáž a demontáž.
Možnost objednat včetně nátěru a s opěrkou u pivního setu

DŘEVOPRODEJ – DŘEVOVÝROBA
Nabídka dřevoprodej
- palubky obkladové a podlahové
- řezivo stavební a truhlářské
- lepené hranoly 4-stranně hoblované a sušené
- spárovky
- 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
- zahradní nábytek
- houpačky, prolézačky

- 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
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PŘEHLED AKCÍ V PŘÍBOŘE NA MĚSÍC červenec 2010

Pondělí 5. července od 19:00 h

Probíhající výstava do neděle 25. července 2010

LETNÍ VEČER

Hřiště pod hostincem Hájov. K poslechu a tanci hraje
HELIANTHUS. Kotlíkový guláš a bohaté občerstvení zajištěno. Kulturní komise Hájov.

Pátek 9. července od 17:00 h

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ
SETKÁNÍ BUBENÍKŮ,HRA NA AFRICKÉ
BUBNY DJEMBÉ,VÝUKA RYTMŮ.

Zveme všechny, kteří se chtějí naučit a zopakovat základní
rytmy a zažít radost souznění při společném bubnování
Technika je vhodná pro děti i dospělé.Pro ty, kteří nemají vlastní buben je možnost zapůjčení. Z důvodů omezeného počtu
bubnů DJEMBÉ nutno se předem přihlásit.
Za pěkného počasí budeme bubnovat venku, u ohně, možnost
opékání buřtů. Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 130,Kč, Tel.: 556 723 778 nebo 739 080 862, BAV KLUB Příbor

ZA BESKYDSKÝMI ZBOJNÍKY

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

Probíhající výstava do neděle 1. srpna

PŘÍRODA VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ
A ZAJÍMAVOSTI KOLEM ŘEKY ODRY

Výstava ve spolupráci s Újezdním úřadem vojenského újezdu
Libavá, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Střediska
Olomouc a Ostrava, ČSOP v Odrách a Městem Odry
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Probíhající výstava do úterý 3. srpna

výstavA fotografií
„PhDr. Petra Pavliňáka“

Galerie v radnici:
Po, St: 8:00 – 17:00 h
Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00 h
Město Příbor

Sobota 10. července od 16:00 do 17:00 h

„FREUDE VŽDY NA TĚ DOJDE“

Rodný dům Sigmunda Freuda. Jan Vodňanský s 60 minutovým
programem. Město Příbor

Neděle 11. července od 10:30 do 11:30 h

„DEJTE MI PASTELKU NAKRESLÍM PEJSKA“
ANEB JAN VODŇANSKÝ DĚTEM….

Koupaliště Příbor. Vypráví a maluje na tabuli v pestrém programu. Zpívá známe písně ze své autorské dílny, které si zpívají
děti již několik generací. Město Příbor

Sobota 17. července od 19:00 do 02:00 h

LETNÍ DISKOTÉKA

Amfiteátr městského parku. Město Příbor

Sobota 24. července od 19:00 h

BENÁTSKÁ NOC

„Areál hasičské zbrojnice“ K poslechu a tanci hraje skupina
„TNT“. Občerstvení zajištěno. Vstupné 20,- Kč.
K hojné účasti zvou pořadatelé. SDH Příbor

Neděle 22. srpna až sobota 28. srpna

Masarykova 489, Příbor 742 58

7 denní táborový pobyt pro děti od 8 let a mládež.
Ubytování : ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
s hernou a jídelnou, hřiště, venkovní
ping - pong. stůl, ohniště, poblíž koupaliště
s vyhřívanou vodou slun. kolektory.
Předběžná cena : 2.550,-Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a
zpět, stravu 5 x denně, ubytování, táborový program, práce
vedoucích, personálu, bavklub@seznam.cz, tel.: 556 723 778,
739 080 862. BAV KLUB Příbor

Probíhající výstava do neděle 5. září

„SLOVANÉ“

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

Tel.: 556/723 778, 739 080 862

pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ
TANCE
celkem 42 hod. vždy v

Cvičení aerobiku o prázdninách:

sportovní hala na ulici Štramberská
Měsíc červenec a srpen: Pondělí : 20:00 – 21:00 h
Středa: 20:00 – 21:00 h
V týdnu od 3. 7. do 9. 7. 2010 platí pobytový rozvrh!!!
Oddíl aerobiku Příbor

PROVOZNÍ DOBA FIT CENTRA od 1. července

FIT CENTRum

Pondělí, Středa, Pátek: 16:00 – 22:00 h
Od 19. 7 do 8. 8. 2010 DOVOLENÁ!!! FIT centrum Příbor

sauna

Pondělí: 16:00 – 22:00 h muži
Středa: 16:00 – 22:00 h společná
Pátek: 16:00 – 22:00 h ženy
Od 19. 7. do 8. 8. 2010 DOVOLENÁ!!!
FIT centrum Příbor

Půjčovní doba o prázdninách
v Městské knihovně

Oddělení pro dospělé:
Pondělí 08:00 -12:00, 13:00 -15:00 h
Úterý 08:00 -12:00, 14:00 -18:00 h
Čtvrtek 08:00 -12:00 , 14:00 -18:00 h
Pátek 08:00 -12:00
Oddělení pro mládež:
Úterý: 13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

Office: Masarykova 489, 742 58, BÚč.:271286370297/0100, Email: bavklub@seznam.cz,
Tel.: 556 723 778, 739 080 862

7 denní táborový pobyt pro děti od 8 let a mládež

ŘEKA-TĚŠÍNSKÉ BESKYDY

Předběžná cena: 2.550,-Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a
zpět, stravu 5 x denně, ubytování, táborový program, práce
vedoucích, personálu
------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče, milé děti, letos opět
uspořádáme tábor v krásném
prostředí těšínských Beskyd a
umožníme Vám poznat další místa
severní Moravy. Zajistili jsme pobyt
v pěkném areálu s domácí kuchyní.
Opět Vás čeká pestrý program,
hodně her, soutěží,sport, koupání,
výlety, diskotéky, tvoření, karneval,
noční stezka odvahy a mnoho další
zábavy.
Jelikož se na tábor hlásí i děti, které
hrají na hud. nástroje a chtějí zkusit
hru na elektrické nástroje, můžeme
vzít, dle zájmu, na LT i vybavení
naší ROCKOVÉ zkušebny –el.kytary,
bicí soupravu, mix pult atd.,což je
příležitost zahrát si v kapele.Dalším
programovým zpestřením bude hra
na africké Djembé bubny, kterých
vezmeme na tábor 20 ks.Pozvěte i

PÁTEK

10 lekcí po 3 hod. 30 hod. - vyučovacích
V ceně :
Vstupné 50,- Kč 1 lekce
4 hod. - Půlkolona
1 lekce
2 hod. - opakovací 27.11.
Vstupné 100,- Kč 1 lekce
6 hod. - Kolona
27.11.
v Kulturním domě
Vstupné 100,- Kč: Gastrolekce – stolování s rautem,společ.výchova
CD s fotodokumentací z kurzu tance 100,-Kč

Naše zvláštnosti :

Pozor změna!!!

Termín : neděle 22.8. - sobota 28.8.2010

17.9.2010 v 16:30 hod.

1.350,- Kč

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

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská

Kursovné :

tenisové kurty PŘÍBOR

Ubytování: ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve zděné budově
s hernou a jídelnou, hřiště, venkovní
pingpong. stůl, ohniště, poblíž koupaliště
s vyhřívanou vodou slun. kolektory.

a společenského chování

Zahájení : pátek

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587, tel: 603 119 174, Pavla Jeníková

Provozní doba sauny od 14. června

ŘEKA-TĚŠÍNSKÉ BESKYDY

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.

POWERJÓGA

1. Absolventi mohou pokračovat v našem TK Lenka
(vystupování na plesech, přehlídkách, kulturních akcích,
zaměření hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní
tanec párů i skupin).
2. V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.

své kamarády.
Těšíme se na prázdniny s Vámi.
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