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v průmyslové zóně v Mošnově a Kopřivnici.
V průběhu uplynulých čtyř let udělilo zastupitelstvo města řadu ohodnocení a uznání. Cenu
města Příbora postupně obdrželo téměř 20 občanů, čestné občanství města získal v roce 2008
p. Lubomír Loukotka, kronikář města a v roce
2010 p. ing. Milan Galia, šéfkonstruktér TATRY
Kopřivnice.

Z kalendáře starosty města
Srpen/září 2010 ing. Milan Strakoš
Vážení spoluobčané,
po celé čtyři roky jsem Vám podával aktuální informace o dění ve městě prostřednictvím
Měsíčníku města Příbora, který byl od poloviny
roku 2009 distribuován zdarma téměř do všech
domácností. Se spoustou dalších aktualit a zajímavostí jste se mohli seznámit v pravidelném
vysílání městské televize a nebo taky z televizních
besedách, ve kterých jsme se snažili reagovat na
Vaše dotazy a podněty. Celá řada dalších informací byla zveřejněna na informačních tabulích
a internetových stránkách města. V tomto vydání Měsíčníku se k některým událostem vrátím
a znovu Vám je připomenu.
Poslední komunální volby se uskutečnily v říjnu roku 2006. Ze zvoleného tříadvacetičlenného
zastupitelstva postupně odešli ing. Petr Bobko,
Otakar Malachta, Antonín Mocek a JUDr. Hana
Šedivá. Novými členy zastupitelstva se stali ing.
Jana Busková, Radek Jurečka, ing. Rudolf Volný a
Čestmír Šedivý. Několik desítek dalších místních
občanů pracovalo ve výborech zastupitelstva, komisích rady města a pracovních skupinách ustavených ke konkrétním problémům.
Během čtyř let se uskutečnilo 37 zasedání
zastupitelstva města a téměř 90 schůzí rady města. Podařilo se nám uskutečnit řadu akcí a nakonec vyřešit i řadu problémů, do kterých jsme se
dostali. Připomenu např. dlouhodobá jednání
s Ministerstvem vnitra ČR ohledně kompetencí
kontrolního výboru nebo taky závěry z finanční
kontroly, kdy nám hrozilo vrácení asi 10 mil. Kč
za údajné nedodržení podmínek při čerpání státních dotací. Mnohokrát jsme se dostali do novin,
např. při řešení prodeje pozemků u Boroveckých
rybníků.
Během posledních čtyř let vznikla v Příboře
dvě nová zařízení. K 1.1.2007 jsme se stali zřizovateli příspěvkové organizace LUNA, střediska
volného času, v září roku 2007 jsme pronajali
nebytové prostory v Hájově a umožnili tak vzniknout nové mateřské školce, která má dnes kapacitu padesáti dětí.
Hospodaření města bylo po celé čtyřleté období plusové, a tak nové zastupitelstvo nebude
muset řešit, na rozdíl od jiných měst, problém
zadluženosti. Naopak, předáváme hospodaření
s padesátimilionovou rezervou, kterou budou
moci noví zastupitelé použít podle svých představ. Úspěšně se nám dařilo čerpat dotační prostředky Evropské unie. Zaměstnanost občanů
ve městě byla částečně ovlivněna propouštěním
v kopřivnické TATŘE, a taky uzavřením provozů
příborské LONKY v červenci roku 2007. Na druhé straně ale vznikly nové pracovní příležitosti

Město hostilo delegace z partnerských měst
Przedborz i Rehlingenu – Siersburg. Na návštěvě města se vystřídali senátoři, poslanci, v květnu
2009 diplomaté z Bruselu, v letošním roce ministr
kultury ČR MUDr. Jiří Besser a ředitelé a zástupci
mnoha významných kulturních organizací u příležitosti Národního zahájení EHD 2010.
V návštěvní knize muzea S. Freuda najdete
poděkování návštěvníků z celého světa. Národní
zahájení EHD 2010 bylo jistě největší společenskou a kulturní akcí, kterou město kdy uspořádalo. Domnívám se, že návštěvnost byla ještě větší
než v roce 2006, kdy si město připomínalo 150.
výročí od narození Sigmunda Freuda.
O této akci jsem se poprvé zmínil v Měsíčníku
města v jeho zářijovém čísle v roce 2008. V roce
2009 jsme se zúčastnili výběrového řízení a jako
nejmenší město v dosavadní historii jsme od SHS
ČMS dostali možnost tuto významnou akci uspořádat. Podle dosavadních hodnocení jsme obstáli
na výbornou.
V prosinci roku 2007 schválilo ZM strategický plán rozvoje a tím zároveň stanovilo priority
téměř ve všech oblastech života města. Pro další
období bude ale velmi důležité se s tímto dokumentem naučit lépe pracovat. Ostatně, podívejte
se, které jiné město naší velikosti mělo v té době
obdobný dokument přijatý. Ještě o něco dříve
byla schválena pravidla prodeje obecních domů
a bytů a byl tak nastartován jejich převod družstvům nebo konkrétním vlastníkům. Během následujících tří let tak byla do družstevního nebo
soukromého vlastnictví převedena asi polovina
bytového majetku. O rok později byl schválen další důležitý dokument, a to plán rozvoje sociálních
služeb. V průběhu těch čtyř let byla vypracována
a přijata celá řada dalších potřebných dokumentů
a koncepcí. Ne všechny se nám ale podařilo naplnit. CAF – neboli metoda zlepšování činnosti
práce úřadu nebo taky třeba výsledky a doporučení organizačního auditu čekají na své praktické
zavedení do života v dalším volebním období.
Do Příbora se postupně vrátily staré zvyky a
obyčeje. Pravidelná Valentínská pouť, obnovení
tradice masopustních průvodů, květnové neděle, stavění májky, jarmarky, Mikuláše. Tradici
taky postupně získávají dny s policií, výstavy fotografií nebo akce společnosti S. Freuda. V roce
2006 jsme se zapojili do soutěže o titul historické
město roku. Vyhráli jsme krajské hodnocení a na
Pražském hradě jsme v dubnu 2007 obdrželi čestné uznání za aktivity spojené s regenerací MPR.
V červnu 2007 jsme obdrželi jako jediné město
ocenění Gloria Musealis za záchranu rodného
domu S. Freuda ve spojení s otevřením muzea
v tomto domě.
Život města obohatily i akce pořádané neziskovými společnostmi a sdruženími. Oddíl
basketbalu s vynikajicími výsledky žákyň a žáků,
oddíl vzpírání, který uspořádal ve sportovní hale
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mistrovství ČR dospělých nebo závody juniorů Visegradské čtyřky, spol. Sigmunda Freuda
s Freudovým folklorním festivalem a kreslířskou
soutěží Můj sen nebo vynikajicí DOM se svými výbornými výsledky jak v ČR, tak zahraničí.
Obohacením kulturního života byl jistě i festival
dechových hudeb v loňském roce. Oddíl kopané
si připomenul 90. výročí a otevřel nově zrekonstruovaný trávník s umělým zavlažováním.
Nejde vyjmenovat všechny akce těchto organizací, ale za zmínku jistě stojí i připomenutí dvacátého výročí přejmenování příborského
Stalinova náměstí na náměstí Sigmunda Freuda.
Možná, že ne všechny akce, které jsem uvedl, byly
významné pro příborské občany, nicméně v tom
širším rozsahu město Příbor znovu jistě zviditelnily. Je dobře, že město Příbor pracuje aktivně se
starší a nebo taky nejmladší generací. Podpora
klubů seniorů, setkávání sedmdesátníků, vítání
nových občánků, návštěvy v domácnosti u příležitostí významných životních jubileí, vyhodnocování nejlepších žáků a studentů a další akce pořádané komisí pro občanské záležitosti.
V dubnu 2009 byla slavnostně zahájena stavba obchvatu směrem na Kopřivnici. V rámci řešení vnějších dopravních systémů jsme prosadili
zachování křižovatky Příbor-východ, na výjezdu
z Příbora na Hájov, která měla být zrušena při
chystaném rozšíření hlavní komunikace RybíRychaltice. V rámci této stavby jsme rovněž prosadili, že chystaná obslužná komunikace se vyhne
obci Prchalov. Tato řešení byla projednávána až
s nejvyššími představiteli Ministerstva dopravy
ČR.
Hodně se za poslední čtyři roky změnila
i dopravní situace uvnitř města. Křižovatka u škol,
nové vjezdy na sídliště, nová parkoviště, opravené cesty a chodníky. Obecně lze říct, že v období, o kterém hovořím, byl stavební ruch ve městě
opravdu vysoký. Milionové investice šly zejména do školských zařízení, do objektů v městské
památkové rezervaci nebo do nově chystaných
projektů. Tím by se měla např. stát rekonstrukce
Kulturního domu, který město zakoupilo na přelomu loňského a letošního roku nebo revitalizace
piaristické zahrady a dokončení rekonstrukce piaristického gymnázia. Na tyto akce je město připraveno, chystají se další studie a projekty.
Okrajově jsme se rovněž potýkali s povodněmi a záplavami. Nejvíce asi v letošním roce,
kdy voda z polí zaplavila sklepy a cesty na ul.
Palackého, Šafaříkově, Štramberské a na jiných
místech. Velké povodně, které způsobily značné
škody na majetku a životech zejména v loňském
roce, se Příboru vyhnuly. Občané vyjádřili pomoc postiženým finančními sbírkami, občané
Hájova navázali partnerství s občany Jeseníku nad
Odrou, které zároveň pozvali na prohlídku obce
a na kulturní program.
V tomto krátkém přehledu naší práce jsem se
snažil připomenout, jak šel čas v Příboře v těch
posledních čtyřech letech. A šel opravdu rychle.
Moje poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto dění podíleli.
Příbor je krásné město, a proto stojí za to ho
nejen udržovat, ale především ho dále rozvíjet. Je
to zároveň mé přání, které už teď posílám nově
zvoleným členům zastupitelstva města.

Poděkování

65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 8. STÍHACÍHO LETECKÉHO PLUKU
8. stíhací letecký pluk si v tomto měsíci připomíná významné výročí. Uplynulo sice již pěkná řádka let,
co byl zrušen, ale celá řada jeho bývalých příslušníků žije v Příboře již přes padesát let.
5. října uplyne 51 let. kdy byl tento útvar přeložen z Prahy z letiště Kbely do Mošnova.
Současně si dne 10. října připomínáme jeho 65. výročí založení.
Dnes, kdy si připomínáme tato výročí, chceme vzpomenout nejen na ty, kteří zde několik let vykonávali
svou službu, ale především na ty, kteří při výkonu svého povolání položili své životy. Jejich jména jsou na
Památníku čs. letců na ulici Frenštátské spolu s těmi, kteří bojovali za naše osvobození daleko za hranicemi naší vlasti. I těm dnes patří naše vzpomínka i proto, že 8. stíhací pluk měl svého předchůdce jako
313. čs. stíhací peruť RAF. Je dobré taktéž připomenout, že sice jen nakrátko, ale jeho velitelem byl též
dnes brig. generál Zdeněk Škarvada. který k nám do Příbora často jezdí. V naší společnosti velice rád
vzpomíná na své letecké roky a jak sám říká, jeho letecká duše mezi námi pookřeje.
Blahopřejeme,všem, kteří zde ve městě a blízkém okolí ještě žijí a přejeme především zdraví
a pěknou pohodu.
Odbočka Svazu letců plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka č. 18 Příbor.
KULTURNÍ KOMISE V HÁJOVĚ

Milí občané Příbora, Prchalova a Hájova.
Dovolte mi, abych dnes touto cestou poděkovala za vaši důvěru a pomoc, kterou jste mi
během dlouhých let prokazovali. Jen s vaší podporou jsem mohla 28 let pracovat nejdříve jako
poslankyně, později jako člen zastupitelstva
města Příbora. Zastávala jsem 18 let funkci člena rady města, měla jsem tu čest nosit závěsný
znak. Stala jsem se oddávající a dívala jsem se
do spousty šťastných očí novomanželů. Z malých občánků, které jsem mohla přivítat mezi
občany města, by byla zaplněna velká školka.
Zde děkuji za velmi úspěšnou spolupráci paní
matrikářce Zdence Pustějovské. Děkuji rovněž
za podporu své rodiny, bez které bych nemohla
tuto funkci vykonávat svědomitě a velmi ráda.
Bylo mi ctí pracovat pro naše krásné město
Příbor
Ivana Žárská,
radní a členka ZM za KDUČSL

zve všechny občany
v pondělí 11. října 2010 na

TRADIČNÍ
HÁJOVSKÝ KRMÁŠ
Od 16:00 h v místní kapli MŠE SVATÁ.
Od 17:00 h začíná krmášová zábava v sále kulturního domu.

K tanci a poslechu hraje HELIANTHUS.
Bude připravena bohatá tombola,
domácí kuchyně a ostatní dobré občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjnu 2010
Marie Halfarová
Ludmila Hlúpiková
Alena Klepáčová
Jaroslava Kostelecká
Cecília Máchová
Žofie Pecinová
Zdeněk Šustek
Anna Vajdová
Marie Jurečková
Věra Krejčová
Hana Stránská
Terezie Židková
Milan Galia
Jiřina Kunzová
Hedviga Matulová
Karel Richter

  

Milada Řepová
Helena Střelková
Věra Adamcová
Božena Filipová
Štěpánka Hanzlíková
Ludmila Holubová
Milada Konvičková
Josef Lankočí
Božena Melčáková
Libuše Ondrušková
Anna Pustějovská
Jarmila Rosmarinová

Informace pro občany:
Vážení občané města Příbora,

jedním z problémů, který nás všechny, nejen
úředníky, členy zastupitelstva města, ale i občany
tíží, je bezbariérový přístup do budovy samotné
radnice, ale i do prostor pod rodným domkem
S. Freuda, a to do budovy společnosti Správy
majetku města Příbora s.r.o., kde máme kanceláře odboru sociálního, odboru stavebního úřadu
a odboru životního prostředí. Vypadá, že se
však trochu ledy pohnou, protože jsme projednali ve spolupráci s vedoucím odboru realizace
Ing. Šimíčkem zadání pro zpracování studie proveditelnosti výtahu do budovy radnice s projektovou kanceláří z Valašského Meziříčí. Výtah je
uvažován v zadním traktu budovy radnice s přístupem rovněž zezadu budovy. Realizace výtahu
bude však věcí finančních možností samotného
města, kterých je samozřejmě omezeně.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. září 2010

Půjčovní doba
v Městské knihovně Příbor
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h
Úterý: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h
Pátek: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Oddělení pro děti
Pondělí: 13:00 -15:00 h
Úterý:

13:00 -17:00 h

Čtvrtek: 13:00 -17:00 h
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Z jednání rady města

19. 12. 2007 uzavřená mezi městem Příbor
a společností ISA CONSULT s.r.o. Frýdek –
Místek

85. schůze RM 3. září 2010 mj. projednala:
j

Uložila předložit závěry znaleckého posudku
ihned po jeho obdržení od znalce s návrhem
dalšího postupu ve věci „Přístavba tělocvičny
u ZŠ Npor. Loma“

j

Vzala na vědomí informaci o rekultivace území „Skládka na Točně“ jako vyvolanou investici v rámci stavby silničního obchvatu města
Příbora

j

Uložila analyzovat dopady vypovězení smlouvy se společností Rengl ve věci plakátovacích
ploch k 31.12.2010

j

j

Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
městskou památkovou rezervaci ze dne 10.
srpna 2010 a zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 23.8.2010

Souhlasila s navrženým postupem majetkoprávního vypořádání souvisejícím s realizací
rekultivace území „Skládka na Točně“ dle přílohy č.3 tohoto materiálu

j

j

Vzala na vědomí předloženou dokumentaci
zaměření ohradních zdí na pozemcích, které
tvoří rozhraní dvou vlastníků

Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy
ul. Kašnice, Příbor“ firmu SATES MORAVA
spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01
Valašské Meziříčí

j

j

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor na dobu
15 dnů záměr města vypůjčit nemovitost parc.
č. 3287/2 ostatní plocha, dráha, k.ú. i obec
Příbor, která bude dočasně dotčena stavbou
„Silnice I/58 Skotnice, most evidenční číslo
58-019“, v rámci níž dojde k opravě stavebního objektu SO 201 - most, k bezplatnému užívání na dobu realizace stavby, s platnosti ode
dne podepsání smlouvy a s účinnosti ode dne
předání staveniště zhotoviteli do pravomocného ukončení kolaudačního řízení

Uložila přepracovat návrh vývoje nájemného
v obecních bytech na základě tohoto zadání:
návratnost vložených investic 10 let do výše
nájmu v alternativě 1 nezahrnovat dotaci,
v alternativě 2 zahrnovat dotaci (pro dotčené
domy v majetku města Příbor, a to čp. 14831491, 1352-1360)

j

Rozhodla o schválení Dohody o umístění systému pro provozování společné antény na
budově čp. 1346 na ul. Dukelská, Příbor dle
předloženého návrhu

j

Rozhodla, že cena za pronájem hrobového místa na městských hřbitovech v Příboře
bude činit 9,- Kč/m²/rok vč. DPH s platností
od 1.1.2011.Smlouvy o nájmu hrobových míst
uzavřené do 31.8.2010 zůstanou v platnosti
dle podmínek platných v době uzavření

Zmocnila místostarostu města ing. Bohuslava
Majera podpisem Dohody o umístění systému pro provozování společné antény na budově č.p. 1346 na ul. Dukelská, Příbor

j

Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu
všech prací souvisejících s rekonstrukcí MŠ
Pionýrů.

j

Schválila dodatek č.2 ke smlouvě 245/2010/
SoD/ÚP/23 ze dne 18.6.2010 mezi městem Příbor a firmou EKOBAU INVEST a.s.,
Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí

j

j

Schválila cenu za služby s nájmem spojené
na městských hřbitovech v Příboře ve výši
56,-- Kč/ rok vč. DPH s platností od 1.1.2011.
Smlouvy o nájmu hrobových míst uzavřené
do 31.8.2010 zůstanou v platnosti dle podmínek platných v době uzavření

Z jednání zastupitelstva města

Vzala na vědomí zprávu o hospodaření
a plnění závazných ukazatelů rozpočtu
příspěvkové organizace Mateřské školy
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za 1. pololetí roku 2010, rozpočtu Mateřské školy
Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2010,
rozpočtu příspěvkové organizace Základní
školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
za I. pololetí roku 2010, rozpočtu Základní
školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2010, rozpočtu příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul.
Komenského č.p. 458 za I. pololetí roku 2010,
rozpočtu LUNY PŘÍBOR, střediska volného
času, příspěvkové organizace za I. pololetí
roku 2010

37. zasedání ZM dne 16. září 2010 mj. projednalo:

j

j

j

Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města
Příbora a jeho organizací k 30.6.2010.

j

Schválilo přijetí neinvestiční dotace
Moravskoslezského kraje do rozpočtu města Příbora v roce 2010 ve výši Kč 300 tis. na
personální posílení Stavebního úřadu města
Příbor z důvodu nárůstu správních řízení vedených v souvislosti s výstavbou a přípravou
průmyslové zóny Mošnov (dále jen „projekt“)
Usnesení ZK 12/061/1 ze dne 23.6.2010

j

Vzalo na vědomí informaci o postupu při
ukončení výpůjčky notebooků členům ZM

j

Zrušilo dosavadní finanční výbor, kontrolní
výbor a Osadní výbory v Prchalově a v Hájově
s účinností ke dni 1.10.2010

Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek
a závazků města a jeho organizací k 30.6.2010

j

Schválilo Řád veřejného pohřebiště v Příboře
s účinností od 1. 10. 2010

j

Schválila Dodatek č. 5 Komisionářské
smlouvy

j

Vzalo na vědomí koncepci rozvoje kultury ve
městě Příbor pro období let 2010 – 2014

j

Schválila Dodatek č. 2 k plné moci Mandátní
smlouvy č.j.270/07/MS/MŠBMH ze dne

j

Schválilo v souladu s bodem č. 8 „Pravidel
pro přidělování příspěvků vlastníkům domů
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(fyzickým osobám) v MPR schválených
Zastupitelstvem města Příbora 26.6.2008“
přidělit finanční příspěvek vlastníkovi domu
č. p. 413, na ulici Řehoře Volného, parc. č.
82 a 83 v k. ú. Příbor Petru Pargáčovi ve výši
100.000,- Kč do 14 dnů po skončení realizace
stavby
j

Rozhodlo o přijetí investičních dotací z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektů „Stavební úpravy budovy a revitalizace
zahrady MŠ Pionýrů“ a „Revitalizace zahrad
MŠ Kamarád“ a souhlasí s uzavřením smluv
o poskytnutí dotace

j

Schválilo zajištění finančních prostředků na
spolufinancování, profinancování a na zajištění provozu projektu “Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – I. NP”, na který bude požadována dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2
Subregionální centra. Realizace projektu je
plánovaná v letech 2010-2012. Projekt bude
předfinancován městem a poté budou finanční prostředky z dotace zpětně proplaceny na
účet města. Minimálně výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15 %
celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých
výdajů projektu. Na profinancování realizace
projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje
obce ve výši a načasování, jak je deklarováno
ve finančním plánu studie proveditelnosti

j

Schválilo zajištění finančních prostředků na
spolufinancování, profinancování a na zajištění provozu projektu “Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia”, na který bude požadována dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 3.2
Subregionální centra. Realizace projektu je
plánovaná v letech 2011-2012. Projekt bude
předfinancován městem a poté budou finanční prostředky z dotace zpětně proplaceny na
účet města. Minimální výše spolufinancování
dle podmínek dotačního programu je 15 %
celkových způsobilých a 100 % nezpůsobilých
výdajů projektu. Na profinancování realizace
projektu před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje
obce ve výši a načasování, jak je deklarováno
ve finančním plánu studie proveditelnosti.
Dne: 20. září 2010
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Pětileté putování s Lunou Příbor

Co vše se dá zažít v sedmi prázdninových
dnech, to by mohli vyprávět účastníci zájezdu,
kteří každoročně – letos již po páté – poznávají krásy Čech a Moravy.

Je spousta lákavějších nabídek, jak strávit
letní dny plné sluníčka – lenošení na pláži s dobře vychlazeným nápojem a stravou all inclusive.
Odpočatí, mírně znudění si můžeme uhnat tak
akorát úpal.

nější památka.

České Budějovice nás přivítaly v roce 2009 a
nabídly nám spoustu zajímavých míst. Navštívili
jsme Vodňany, Husinec, okouzlující Prachatice,
poutní místo Římov, Trocnov, Třeboň a její
Schwarzenberskou hrobku s vynikajícím prů-

čekala tato místa - památník Přemysla Oráče
ve Stadicích, zámek Duchcov, Teplice, Děčín,
Kamenický Šenov a jeho přírodní památka
Panská skála (kamenné varhany), Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách, památník Terezín,
královské město Litoměřice s pomníkem

Na cestách s námi můžete dostat jak úpal,
tak i úžeh, ale rozhodně se nebudete nudit.
Budete překvapeni, kolik zajímavých míst u „nás“
je, že vše je v lidech – ochotný, milý a věcí znalý
průvodce a v neposlední řadě vás okouzlí a nabije
energií místo samotné.
Začali jsme v roce 2006 v Brně a okolí – prošli
jsme město s průvodcem, oddech jsme si dopřáli
při plavbě po brněnské přehradě a při procházce zoologickou zahradou. Během jednoho týdne
jsme navštívili hrad Pernštejn, lednický zámek s
rozsáhlým francouzským a anglickým parkem a
téměř 60 m vysokým minaretem, město Mikulov,
zámek Vranov nad Dyjí, Znojmo a jeho podzemí,
Slavkov, kralickou tiskárnu a Moravský Krumlov,
kde nás uchvátil Muchův monumentální cyklus z
dějin slovanských národů.
Rok 2007 patřil Liberci a okolí – nádherný výhled z Ještědu, Harrachov a exkurze ve
sklárnách, lázně Libverda, bazilika v Hejnicích,
automobilové muzeum ve Vratislavicích, hrad
Bezděz a Kost , zámek Sychrov, Hrubý Rohozec

vodcem, ZOO a lovecký zámek Ohrada, památku UNESCO – vesnici Holašovice – domy
ve stylu tzv. jihočeského selského baroka, zámek
Kratochvíle a expozici Emy Destinové ve Stráži
nad Nežárkou. Zámek Hluboká a její večerní
prohlídka byla nezapomenutelným zážitkem.
Také jsme neodolali pokušení a vydali jsme se k
našim sousedům do Rakouska – do malebného a
romantického městečka Freistadt.
V letošním roce jsme zavítali do Ústí nad
Labem a přilehlého okolí. Přivítalo nás České
středohoří a překrásné údolí řeky Labe, kde nás

a Humprecht, město Turnov, Máchovo jezero
a dřevěný kostel a keramická dílna v Kryštofově
Údolí.
V roce 2008 nás čekala mekka piva – Plzeň
– exkurze pivovaru a návštěva pivovarnického
muzea s dobře vychlazeným půllitrem – to nemělo chybu. Místa - jako jsou Domažlice, Klenčí
pod Čerchovem – zde na nás čekalo překvapení
v podobě přivítání samotným panem starostou,
příjemné posezení u chodského koláče, krojovaný dudák a ukázka vyšívání chodských krojů,
podmalby na skle a zdobení chodské keramiky,
Klatovy-město karafiátů a úžasné barokní lékárny, Mariánské Lázně, vodní hrad Švihov nebo
zámek Kozel - mluví za vše. Vrcholem našeho
putování byla návštěva zámku Bečov nad Teplou,
kde je vystaven románský relikviář sv. Maura po korunovačních klenotech u nás druhá nejcen-

K.H. Máchy, zámek Ploskovice. Přestože tyto
dny vykazovaly nadprůměrné letní teploty a byly
ideální na koupání, nás to neodradilo a v 50°C se
uskutečnila plánovaná návštěva sklárny „AJETO“
v Novém Boru, která vznikla podle návrhu designéra Bořka Šípka. Zpestřením byl oběd ve sklářské restauraci s jedinečným výhledem na práci
u sklářské pece. I letos jsme vyrazili za hranice,
tentokrát do Německa. Navštívili jsme nedalekou vojenskou pevnost Königstein, která byla
vybudována na jedné ze stolových hor Saského
Švýcarska ve výšce 361 m nad mořem a poskytla
nám fantastické výhledy na malebné Labské pískovce a do širokého okolí. Symbolem letošního
roku byla „procházka“ do Edmundovy soutěsky
v Hřensku a plavba na lodičkách, na kterou budeme všichni vzpomínat - letošní záplavy zničily
vše, co jsme viděli.
Štafetu poznávacích zájezdů převzala Luna
Příbor po panu Zdeňku Demlovi – bývalý ředitel ZŠ Npor. Loma v Příboře. Nepostradatelným
pomocníkem je pan Lubomír Loukotka, kterému
bychom chtěli touto cestou poděkovat za spolupráci, popřát hodně zdraví, optimismu a spoustu
nápadů na další cestování. O naši bezpečnost na
cestách se stará pan Lubomír Závodný a i jemu
patří naše velké díky. Jeho klid, nadhled a hlavně
vlídný přístup k nám - pasažérům, je až neuvěřitelný. Všem „našim“ cestovatelům děkujeme za
přízeň a těšíme se na další nové zážitky z cest.
Za Luna Příbor : Kateřina Bukovjanová
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Diakonie ČCE – středisko v Příboře
pořádá v rámci celostátního týdne Sociálních služeb

dne 6.10.2010
v době od 9.00 – 16.00 hod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DENNÍHO STACIONÁŘE
Těsíme se na Vás v Domě s pečovatelskou službou
na ul. Jičínská 238, Příbor.
Nabízíme prohlídku denního stacionáře,
možnost vyzkoušení různých výtvarných technik,
změření TK,
Podání informaci o naších službách.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
A TĚŠÍME SE NA VÁS

ŠATNÍK

Diakonie

STŘEDISKO DIAKONIE ČCE
A MěÚ PŘÍBOR
Pořádá ve dnech:
4.10.2010 - 8.10.2010 od 800 do 1700
11.10.2010 -15.10.2010 od 800 do 1700
Ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické na ulici ČSA 225

- pod modrým domem s pečovatelskou službou
•
•
•

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

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME

AKCE ŠATNÍK JE URČENA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI!

Na předvolební setkání Vás zvou
MUDr. MIROSLAV KOBSA,
primář dětského oddělení novojičinské nemocnice
a Váš kandidát do senátu

Zveme vás na

Příjemný pátek s ODS
Pátek 8. října od 14:00 do 17:00 h, nám. S. Freuda

a

kandidáti pro volby do
zastupitelstva města Příbora.

Moderuje Vítek Goršanov z rádia Kiss Morava,
doprovází skupina „HLUČNÍ SOUSEDÉ“

PROGRAM:
Anketa k volebnímu programu, nafukovací hrad pro děti,

Těšit se můžete také na čerstvě praženou kávu, děti
na vystoupení Klaunů z Balónkova.

KDE: PŘÍBORSKÉ NÁMĚSTÍ,
dvoupatrový britský
autobus.
KDY: Neděle 3. 10., 17:00.

dětský kolotoč, aquazorbing,
ukázky cvičení aerobiku, soutěže pro děti,
autíčka na dálková ovládání …
Zvěřinový guláš ….(porce 20 Kč)
Pivo, limo, teplé nápoje a cukrovinky
Možná vás čekají i další příjemná překvapení...

www.odspribor.cz

Měsíčník města příbor a 6

- European Heritage Days
EHD - European Heritage Days - EHD
Dny
evropského
dědictví
Dny evropského
dědictví

10. – 12. září 2010 v Příboře
10. – 12. září 2010 v Příboře - Zahájení Dnů evropského dědictví
v Příboře zaštítilo Ministerstvo kultury ČR.
OHLÉDNUTÍ

Dny zahajoval ministr kultury J. Besser.

OHLÉDNUTÍ

Zahájení

Národní zahájení Dnů evropského kulturního dědictví 2010 se pomalu stává minulostí.
Existuje však dostatečné množství dokumentárních materiálů, které nám budou tuto slavnostní
událost připomínat ještě několik dalších let.

Dnů evropského dědictví v Příboře zaštítilo Ministerstvo kultury ČR. Dny zahajoval ministr kultury J. Besser.

Národní zahájení Dnů evropského kulturního
dědictví 2010 se pomalu stává minulostí. Existuje však
dostatečné množství dokumentárních materiálů, které
nám budou tuto slavnostní událost připomínat ještě
několik dalších let.
Výstavy z historie města, vystoupení místních souborů,
trhy lidových řemesel, prohlídky kulturních památek,
kolotoče nebo ohňostroj, to vše přilákalo do Příbora
návštěvníky z celé republiky. Dobrou náladu nepokazilo
ani místy deštivé počasí.
Stovky hodin příprav a zájem všech, kteří se na těchto
oslavách podíleli, mě znovu přesvědčilo o tom, že
v Příboře žije spousta nadšenců, kteří mají zájem město
dále rozvíjet.

Výstavy z historie města, vystoupení místních souborů, trhy lidových řemesel, prohlídky
kulturních památek, kolotoče nebo ohňostroj, to
vše přilákalo do Příbora návštěvníky z celé republiky. Dobrou náladu nepokazilo ani místy deštivé
počasí. Stovky hodin příprav a zájem všech, kteří
se na těchto oslavách podíleli, mě znovu přesvědčilo o tom, že v Příboře žije spousta nadšenců,
kteří mají zájem město dále rozvíjet.
Našlo se i dostatek těch, kteří tuto akci podpořili finančně. Myšlenka uspořádat
Národní zahájení Dnů evropského dědictví v
Příboře je stará asi dva roky. Naší nabídku schválilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska v polovině roku 2009.
V několikaleté historii jsme se stali nejmenším městem v České republice, které tuto příležitost dostalo a podle hodnocení se jí zhostilo na
jedničku.
Děkuji všem, kteří se podíleli jak na přípravách, tak na vlastní organizaci tří svátečních dnů
v Příboře.
Ing. Milan Strakoš, starosta
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Našlo se i dostatek těch, kteří tuto akci podpořili finančně.
Myšlenka uspořádat Národní zahájení Dnů evropského
dědictví v Příboře je stará asi dva roky. Naší nabídku
schválilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska v polovině roku 2009. V několikaleté historii jsme
se stali nejmenším městem v České republice, které tuto
příležitost dostalo a podle hodnocení se jí zhostilo na
jedničku.

Děkuji všem, kteří se podíleli jak na
přípravách, tak na vlastní organizaci tří
svátečních dnů v Příboře.
Ing. Milan Strakoš, starosta

Příborské muzeum a národní zahájení Dnů evropského dědictví
Ve dnech 10. – 12. září v Příboře proběhlo Národní zahájení Dnů evropského dědictví.
Společné téma Dnů bylo nazváno Duše památek.
A ač patrně název tématu měl být jistým upozorněním na věhlasného psychoanalytika Sigmunda
Freuda spjatého svým narozením s městem
Příbor, Dny evropského dědictví se pokoušejí
hledat především odkaz tvořivého lidského ducha promítnutého do neživých věcí – tedy do

tedy Muzeum a pamětní síň S. Freuda Příbor.
Ovšem 10. až 12. září si muzeum na návštěvnost
rozhodně stěžovat nemohlo. Zpřístupněnými
výstavami proudilo naprosto nezvyklé množství
lidí. Vedle stálé pamětní síně S. Freuda a již delší čas trvající výstavy věnované přírodě Poodří
proběhla páteční odpoledne vernisáž výstavy
Nositelé tradice lidového řemesla. Tato výstava
je posledních několik let neodmyslitelně spjata

pokračovatele nesoucí staré tradice dál pro budoucnost. Titul Nositel tradice lidových řemesel
uděluje od roku 2001 každoročně ministr kultury
České republiky vybraným lidovým výrobcům,
kteří ovládají staré rukodělné technologie předávané z generace na generaci. 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

památek. Dlužno říci, že první pohled na město
Příbor, především tedy na neopravené a oprýskané domy na jeho náměstí, vyvolá zcela jistě u příchozích rozporuplné dojmy. Druhý pohled však
velmi brzy odhalí silný emoční náboj města, kdy
dávnověkou siluetu podtrhují jeho ulice a domy
obsahující v sobě nebývalou měrou dějinné procesy i staleté příběhy svých obyvatel. Příbor má
své podmanivé kouzlo, má své památky vyprávějící o životě předků. Krása města daná historickým vývojem, ukrytá v architektuře, zatím nebyla příliš odhalená jinak všudypřítomnými turisty.
Na své znovuobjevení návštěvnickou veřejností
tu čeká i příborská pobočka Muzea Novojičínska,

s národním zahájením Dnů evropského dědictví
a rovněž město Příbor mělo za úkol splnit povinnost jejího uspořádání. Realizace výstavy se
ujalo příborské muzeum v autorské spolupráci
s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.
Autorem scénáře je Mgr. Martin Šimša, který na
vernisáži představil Nositele tradice lidového řemesla a objasnil, o koho se vlastně jedná.

Žijící lidské poklady. Oceněni již byli lidé věnující
se tradičnímu zpracování dřeva, hlíny, kůže, kamene, přírodních pletiv, kovu a starým textilním
technikám. Výstava představuje všechny oceněné
spolu s reprezentativním vzorkem jejich výrobků
a potrvá do 25. listopadu 2010.

Každá společnost si chrání své poklady, které má. Jedním z takových pokladů je kulturní
bohatství hrající v České republice nezastupitelnou úlohu. Mezi nositele kulturních hodnot
patří i lidé, kteří ovládají rukodělné dovednosti
našich předků a mají i schopnost vychovávat své

Podstatou udělování titulu Nositel tradice lidového řemesla je snaha o překonání neúprosného běhu času a zachování budoucím generacím
v aktivní podobě tradiční rukodělné dovednosti,
které se po staletí podílely na vytváření lidské
civilizace. Překonání pomíjivosti lidského bytí je
i hlavní snahou, náplní a především poslání příborského muzea, které svými sbírkami uchovává
a buduje historickou paměť města i jeho obyvatel. Začátkem srpna si město převzalo zpět do
svého užívání část objektu, kde byla instalována
stálá historická expozice spolu s výstavním prostorem refektáře, který od poloviny 20. století
nepochybně tvořil onou duši celého muzea. Dnes
před příborským muzeem stojí úkol znovunalezení ztracené podstaty. Jedná se tedy především
o vybudování nové historické expozice, tak aby
muzeum odpovídajícím způsobem aktivně plnilo
svou kulturně-paměťovou úlohu a bylo důležitou
společenskou institucí v historickém a kulturním
městě Příbor.
Věřme, že letošní Národní zahájení Dnů
evropského dědictví ukázalo bohatý kulturní
potenciál města, který se v příštích letech bude
moci projevit i při realizaci nové koncepce příborského muzea.
Václav Michalička, Muzeum Novojičínska,p.o. –
muzeum a pamětní síň S Freuda Příbor
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PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLIČKY NA DNECH EHD
JAK TO VŠECHNO ZAČALO? V měsíci květnu požádal „Moji školku“ příborský pan
starosta o aktivní účast na oslavách - dnech
EVROPSKÉHO HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ.
Nabídku jsme přijali a začali přemýšlet, jak nejlépe a s jakým vystoupením bychom mohli školku
prezentovat. Všichni, kteří v MŠ pracujeme, jsme
dali hlavy dohromady a vznikl nápad - minimuzikál. V něm je obsaženo všechno... hudba,tanec,
zpěv, dramatizace. Teorie vystoupení byla tedy na
světě, ale vznikl problém - čas prázdnin, kdy děti
s rodiči tráví svou společnou dovolenou a „hlavní hrdinové zkrátka chybí“. Nezbývalo nic jiného,
než připravit opravdu do detailu promyšlený scénář, zajistit kostýmy a namalovat kulisy a čekat na
nový školní rok, až děti opět do školičky nastoupí
a 100% připraveni začneme s nácvikem. A kdo
jiný by mohl ještě pomoci, než rodičové???

A tak, během pár zářijových dnů, se zrodil opravdu krásný minimuzikál „Na mravenčí
pasece“.V sobotu, dne 11.9. ve 13.00 hod., měl
svou premiéru na opravdovém velkém jevišti
uprostřed náměstí v Příboře. Děti i dospěláci herci - byli opravdu úúúúúžasní. Však také sklidili
bouřlivý potlesk diváků!
Víte, silné dojmy a zážitky, pokud je člo-
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věk neprožije na vlastní kůži, opravdu nelze popsat. Proto děkuji našemu známému uměleckému
fotografovi (Ondra Vala - Brušperk) za kvalitní
fotodokumentaci celého vystoupení.
P.S. Děkuji dětem, rodičům, pedagogům
i provozním. Odvedli jste všichni kus kvalitní práce a jsem na vás všechny opravdu moc pyšná. Ivet.
MŠ „MOJE ŠKOLKA, Hájov

Město Příbor bylo po čase opět plné života.

Nevidí se často a pohromadě tolik mladých,
spokojených rodin i jednotlivých mladých lidí v
našem městě, kteří se s úsměvem na tváři pohybují ve víru zábavy. Příboru se hanlivě říkává „mrtvé
město“,“město důchodců“ apod… a mladí lidé z něj
utíkají za kulturou a zábavou do okolních měst.
Tentokrát tomu bylo naopak. Nejenom místní, ale
ve významném počtu i mimoměstští přišli a přijeli
za kulturou do Příbora.

Podařilo se dokázat, že mládí v Příboře je. A
také radost v Příborských a chuť zúčastnit se kulturního dění je stále živoucí, pokud má město samotné zájem a vytvoří vhodnou nabídku. Po čtyřech létech, kdy se v Příboře konaly Fredovy oslavy
s mezinárodní účastí, se to městu opět povedlo o
pouťovém víkendu, kdy se ctí národně zahajovalo
„Dny evropského dědictví 2010“.
Rekapitulace a poděkování:

Čemu můžeme poděkovat? Tak v první řadě
se starosta města s přihláškou za město Příbor
ucházel v loňském roce na Svazu historických
sídel Čech, Moravy a Slezska o post zahájit Dny
EHD 2010 právě v Příboře. Poté nastaly několikaměsíční přípravy: odbor kultury připravil
návrh kompletního programu a jeho organizace a nebylo to jednoduché – z počátku se „vařilo z vody“, protože v rozpočtu bylo na tuto akci
schváleno pouhých 300 tisíc korun. Takže se svolávaly komise (některé k něčemu, jiné k ničemu)
a škrtalo se a přehadovalo, ubíralo a zase přidávalo,
objednávalo a rušilo objednání a zase objednávalo, hledaly se alternativy a vzrůstal boj o to, co je
v organizaci takových oslav vhodné, nutné, nezbytné apod. Postupně se však starostovi podařilo získat významné finanční prostředky z řad sponzorů a tak návrh programu a jeho technického
zabezpečení se mohl ucelit.
Ve finále se podařilo dílko, na které město
může být pyšné. Nachystali jsme pro vás zpřístupnění všech příborských památek. Musím poděkovat panu faráři, který povolil zpřístupnění
památek, panu kostelníkovi Kotrcovi a panu
Podstávkovi, kteří je otevírali a uzavírali a studentům Masarykova gymnázia v Příboře, kteří
se výborným způsobem zhostili rolí kněží - prováděli zájemce památkou, podávali k ní informace a díky jejich přítomnosti mohli návštěvníci památky navštívit v pátek a v sobotu až do
21. hodiny večerní a v neděli do 17 hodin. A bylo
v nich mnohé k vidění - nádherné a vzácné detaily
uměleckých hodnot, ať už prvky stavební, sochařské, malířské, uměleckokovářské, dále připravené
expozice a kulturní vstupy:
-

-

-

-

výstava „Nositelé tradice lidového řemesla“, kterou připravil Mgr. Václav Michalička
z Muzea Novojičínska ve spolupráci Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici

výstava ornátů, kterou zapůjčil farní úřad
a s laskavou ochotou instaloval a staral se o nejvzácnější kousek – ornát sv. Jana Sarkandera –
pan Jan Monsport
archeologická výstava, kterou obětavě každoročně zapůjčuje a slovem provází místní
archeologický klub
expozice uměleckého fotografa pana
Vladimíra Bruntona s klavírními vstupy stu-

-

dentů – „kněží“ v refektáři

informací vše o Dnech EHD o „Nositelích“, o účinkujících, o řemeslech, o programu, o expozicích
a doplňujících programech a o sponzorech.

varhanní koncert Martina Monsporta s pěveckým doprovodem paní Bilské

Také jsme připravili pro návštěvníky motivační
kvízy a soutěže - pro dospělé i pro děti, kteří pak za
jejich úspěšné vyplnění byli oceněni nádherným
pergamenem „Certifikát pana starosty“ s vodotiskem znaku města Příbora a barevnou tištěnou grafikou na ručním papíře, vyrobeném přímo Velkými
Losinami (muzeem ručního papíru). Zájemci si
pak mohli certifikát ve stánku Losin sami zpečetit pečetním voskem a razidlem se znakem města
Příbora.

dvě expozice „Jak šel čas, kterou připravil fotoklub Příbor s Mgr. Irenou Nedomovou“

výstava chovatelů, kterou opět skvěle zabezpečil Svaz českých chovatelů
expozice „fotografické detaily památek“ v cukrárně u Elvíry

-

a expozice Sigmund Freud

-

expozice kovaných soch, které nám na celé
oslavy zapůjčila umělecká škola AVE ART
z Ostravy a které jsme převážely ze zámku
v Lipníku nad Bečvou a po ukončení akce na
stejné místo v pořádku vraceli zpět

-

Velmi spokojeni byli zástupci z ministerstva
a Svazu historických sídel, a to především s bohatým, programovým, rozmanitým průběhem oslav
s překvapivě početným tradičním lidovým trhem
(ten je obzvlášť potěšil – v zastoupení bylo 33 stánků tradičních řemesel), s průběhem oficiálního
zahájení a překvapivou účastí na něm i přes velmi
deštivé počasí, s naprosto reprezentativním pohoštěním pana starosty, o které se s naprosto profesionálním přístupem postarala paní Skřivánková se
svými pracovnicemi.

umělecká škola AVE ART městu také věnovala sochu sv. Jana Sarkandera – maturitní
dílo svého studenta - mladého umělce Jana
Řezníčka, které bylo zatím umístěno na místo
vybrané odborem kultury a autorem a schválené a doporučené památkáři a odbornou veřejností.

Kulturní programy jsme se snažili nachystat
tak, aby si v nich mohla vybrat všechna generační zastoupení. Naprosto výborně se prezentovali
místní mladí umělci ze základní umělecké školy,
Dechový orchestr mladých, který kromě reprezentativního koncertu k slavnostnímu zahájení také
doprovázel příborské, ale i havířovské mažoretky
při jejich atraktivní show. Pro malé, velké, mladé
i věkem pokročilé vystoupil dokonce 2x příborský
Elvis – Vladimír Lichnovský a naprosto úžasní byli
také místní kapela Buga Boo, Sdružení hudebníků
Příbor se svými mladinkými sólisty a kapela War
a novojičínský Věšák. Památky oživili „Příborské
žesťové kvinteto“, Martin Monsport svým varhanním koncertem a dívčí pěvecký sbor Permoník
– vítěz celosvětové soutěže pěveckých sdružení v New Yorku a folklor – cimbálová muzika
Pramínky.

Absolutní spokojenost také vyjádřili zahraniční hosté z družebních měst – německého
Rehlingenu a polského Przedburze, které celé tři
dny oslavami provázel pan místostarosta spolu
s manžely Pustějovskými, kteří se starali o jejich
mobilitu a s „tlumočnicemi“ paní Pukovcovou
a profesorkou němčiny paní Matlalovou.
Obrovské poděkování pak patří městské policii, která naprosto dokonale zabezpečila pořádkové a parkovací služby a samozřejmě technickým
službám, které pomáhaly kreativně a pohotově
s technickým zabezpečením celé akce a ještě dokonale zvládly servis úklidové služby v průběhu a po
oslavách.
Všem výše uvedeným patří velké poděkování.
Ing. Lenka Filipová, odbor kultury a cestovního ruchu
Město Příbor děkuje všem sponzorům a partnerům, kteří se podíleli na úspěšném EHD 2010
v Příboře.

Slavnostní předávání cen a titulu „Nositel lidové tradice“ jsme zvládli na výbornou a dokonce
díky příborákům i se slušnou účastí diváků i přes
nepřízeň počasí v sobotu dopoledne.
Mnohé
potěšila
skupina
Nightwork (téměř 3 tisíce návštěvníků
na náměstí) i přesto, že někteří špatní prorokové a skeptici měli obavy, že
tato skupina nebude mít žádnou návštěvnost.
Propagaci jsme rozhodně nezanedbali, a tak jsme oslovili v rámci
pořádané tiskové konference veškerá
tisková a rozhlasová média působící
na území severní Moravy, díky spolupráci TV spotu manželů Nedomových
také všechna televizní média. Na plakátových a dalších propagačních tiskových materiálech se v rámci spolupráce graficky podílela umělecká škola
AVE ART z Ostravy. A vám občanům
jsme připravili v srpnovém měsíčníku zvláštní osmistránkovou přílohu
na křídovém papíře v barvě, v níž jste
mohli zvědět v kompletním přehledu

STAROSTA MĚSTA PŘÍBORA
zve občany města na vzpomínkovou
akci u příležitosti

92. výročí vzniku

samostatného československého státu
s tímto programem:

Středa 27. 10. 2010 – pomník TGM
u Masarykova gymnázia
17.30 hodin – položení kytic u pomníku TGM
se slavnostním proslovem
Hudební doprovod:
Dechový orchestr Sdružení hudebníků Příbor
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ˇ
- ŠANCE NA ZMENU!
PRÍBOR
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Vylepšete si své zdraví!!!!!!!
Řešení zdravotních problémů pomocí přírodní metody!!!!!!
Většina zdravotních problémů má trvalé řešení.
Už naše babičky řešily zdravotní problémy bylinkami!!!!!
Máte-li nějaké zdravotní problémy obraťte se na mě
zkusíme Váš problém vyřešit!!! PORADÍM ZDARMA
Radovan Durec nezávislý distributor O K G

Tel.: 737 708 555 email: raduzka28@gmail.com
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V období 7. 10., 8.10.2010
bude probíhat ve vaší obci
KONTROLA
A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
kdy kominík bude navštěvovat
jednotlivé rodinné domy.
V případě informací nás prosím
kontaktujte.

CENTRUM PODNIKÁNÍ
A ROZVOJE, s.r.o.
Vám nabízí tyto služby:
 bezplatné konzultace projektového záměru a
výběr vhodného dotačního titulu pro obce,
podnikatele, neziskové organizace
 zpracování žádosti o dotaci ze strukturálních
fondů EU
 zajištění realizační fáze projektu (výběrové řízení,
finanční řízení, monitorování, publicita, atd.)
 bezplatné poradenství pro začínající podnikatele
 komplexní podnikatelské poradenství v oblastech
účetnictví, daně, formy podnikání, živnostenský
zákon, mzdy, zdravotní a sociální pojištění
 firemní a individuální kurzy PC dle domluvy se
zákazníkem
 připojení k síti Internet pomocí bezdrátových
technologií
Těchto služeb budete moci využít, pokud nás navštívíte v
DOMĚ PODNIKATELŮ, ŠTEFÁNIKOVA 244, KOPŘIVNICE
Informační portál rozvoje podnikání na Kopřivnicku:
www.prokopr.cz
Kontakt: 732 735 587, cpr@nettle.cz
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DUŠIČKOVÝ PRODEJ:

Hřbitovní 620, Příbor (U HŘBITOVA)
www.psobelisk.cz


Provozní doba:
pondělí – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00





Telefon do kanceláře
M. Sýkorová:

556 712 789
Nepřetržitá pohotovost:

800 100 788
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

· živé chryzantémy v květináči
· lesní a dušičkové vazby
· substrát tmavý na hroby
· mramorová drť
· žardinky a věnečky
· nerez vázy a svítilny
· svíce olejové i ve skle, tulpny
· lampy, oleje, knoty
· náhradní plastové vršky
· petrolejové lampy
Bez ohledu na to, zda věříme v „kouzelnou noc“,
jak se také noci Dušiček říká,
zapalme svíčku jako vzpomínku…

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

160 cm

67 Kč

25 m

1.675 Kč

125 cm
150 cm
180 cm
200 cm

56 Kč
59 Kč
81 Kč
84 Kč

25 m
25 m
25 m
25 m

1.400 Kč
1.475 Kč
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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Přehled akcí v Příboře na měsíc říjen 2010
Pondělí 4. října až pátek 8. října

Týden sociálních služeb

Domov Příbor, p. o. na Masarykové ulici v Příboře.
Obyvatelé a zaměstnanci Domova Příbor, p.o. vás srdečně zvou
k příjemnému posezení a zábavě.
Program:
Pondělí 4. října: 10:00 – 15:-00 - „Den v terapeutické dílně“
Úterý 5. října: 09:30 - 11:00 - „Sportovní hry“ (senioři/junioři
MŠ Kamarád) 10:00 – 16:00 - „Den otevřených dveří“
Středa 6. října: 10:00 – 16:00 - „Den otevřených dveří
Čtvrtek 7.října 10:00 – 11:00 - „Trénink paměti“
Během celého dne budou také probíhat přípravy na veselici
Pátek 8. října: 16:00 – 22:00 - „Podzimní veselice„
Živá hudba a občerstvení zajištěno
Domov Příbor, p. o.

Pondělí 4. října až pátek 8. října

TÝDEN KNIHOVEN

Vyhlašujeme amnestii čtenářských poplatků. Prosím zapomnětlivé čtenáře, aby vrátili vypůjčené knížky. V tomto týdnu přihlašujeme nové čtenáře zdarma.
V týdnu knihoven budeme prodávat vyřazené časopisy.
Městská knihovna Příbor

Pondělí 4. října až pátek 8. října od 08:00 do 17:00 h

ŠATNÍK

ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické na ulici
ČSA 225 v Příboře (pod modrým domem s pečovatelskou
službou)
- sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním - přijímáme pouze věci čisté a nepoškozené
- nepřijímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen
AKCE ŠATNÍK JE URČENA ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI!
Středisko Diakonie ČCE a město Příbor

Úterý 5. října od 17:00 h

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA O JAPONSKU

Nejnovější projekce Jirky a Aleny Márových nás zavede do Země
vycházející ho slunce. Nahlédneme přímo do života japonské
rodiny, navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné
sopečné oblasti, budeme obdivovat mohutné
zápasníky sumó a i křehké gejši.
Jiří Mára je autorem čtyř cestopisných knih a dokumentárních
filmů.Městská knihovna

Úterý 5. října od 18:00 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská
Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč.
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyučovací
hodiny. BAV klub Příbor

Středa 6. října od 9:00 do 16:00 h

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DENNÍHO STACIONÁŘE

Těšíme se na vás v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jičínská
238 v Příboře. Akce pořádána v rámci celostátního týdne
Sociálních služeb. Nabízíme prohlídku denního stacionáře,
možnost vyzkoušení různých výtvarných technik, změření TK,
Podání informaci o naších službách.
Diakonie ČCE – středisko v Příboře

Pátek 8. října od 16:00 do 22:00 h

„Podzimní veselice„

Živá hudba a občerstvení zajištěno. Domov Příbor, p. o.

Zahájení proběhne v pátek 8. října od 19:00 do 21:30 h

KURZ TANCE pro dospělé páry

Zrcadlový sál na ul. Dukelská v Příboře. Kurzovné : 1.100,- Kč/
os. V ceně : 8 lekcí po 3 hod. 3. 12. Závěrečný večírek - 5 hod.
V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.
Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý partner-ka, můžete si přivést jiného. Pořádání kurzu je podmíněno účastí 10
párů. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku, ozvěte se, prosím,
co nejdříve, máte-li o kurz zájem.
Pozvěte i své známé!
Tel.: 556 723 778, 739 080 862, bavklubpribor@iol.czBAV klub

Sobota 9. října od 07:00 h

FLORA OLOMOUC

7:00 h nádraží ČD, 7:05 h školy. Návštěva tradiční podzimní
výstavy ovoce, zeleniny a výpěstků. Za hezkého počasí návštěva
hradu Helfštýn. Cena: členové 100 Kč, nečlenové 180 Kč, děti
50 Kč. V ceně doprava, vstupné si hradí každý sám. Přihlásit se
můžete do 5.10.2010 Informace: L. Nenutilová Luna Příbor SVČ
ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů

Pondělí 11. října až pátek 15. října od 08:00 do 17:00

ŠATNÍK

ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické na ulici
ČSA 225 v Příboře (pod modrým domem s pečovatelskou
službou) - sběr šatstva, které již nepotřebujete
a chcete nabídnout ostatním
Středisko Diakonie ČCE a město Příbor

Pondělí 11. října od 16:00 h

HÁJOVSKÝ KRMÁŠ

v 16:00 h se v místní kapli uskuteční „MŠE SVATÁ“
Od 17:00 h začíná v sále Kulturního domu tradiční „Krmášová
zábava“ K tanci a poslechu hraje skupina Helianthus.
Bude připravena bohatá tombola, domácí kuchyně a ostatní
dobré občerstvení.
Kulturní komise Hájov

Pondělí 11. října od 17:15 h

ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA NA PŘEDSTAVENÍ

,,KOMEDYJE O ČERTOVÝCH OSIDLÁCH“

Odjezd v 17:15 h od Sokolovny v Příboře. Inscenace ,,lechtivých“
lidových barokních komedií s mnoha písněmi, za doprovodu kapely přímo na jevišti.Nepřístupné pro děti do 12 let. Předprodej
v BAV klubu. Cena:220,-Kč.
BAV klub Příbor

Úterý 12. října od 15:00 h

ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ

Dětské oddělení Městské knihovny. Přišel podzim, krátí se
nám dny, tak si pro radost vyrobíme lucerničku, přečteme další
pohádku od K. J. Erbena a zahrajeme hry.
Městská knihovna

Úterý 12. října od 18:00 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská. Zápisné do klubu
orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč. Cena při využívání
jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyučovací hodiny.
BAV Klub Příbor

Středa 13. října od 17:00 h

Přednáška „operace srdce“

Přednáší vystudovaný záchranář, pracovník kardiologického
centra v Třinci David Stebel. Přednáška bude doplněna o filmové
záběry z průběhu operace. O. s. Život a zdraví, ZŠ Npor. Loma

Čtvrtek 14. října od 16:00 do 20:00 h

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu. Pod vedením lektorky paní Věry Slívové si
začátečníci upletou tác a pokročilí opletou láhev.
Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlásit.
Cena: 200 Kč+20 Kč podložka.
Informace: K. Bukovjanová, Luna Příbor SVČ

Sobota 23. října až neděle 24. října od 05:00

zájezd do termálů Velký Méder
- Gyor

Cena zájezdu: 1 000 Kč – členové KČT, 1 100 Kč – nečlenové
		
900 Kč – děti KČT, 1 000 Kč – děti nečlenové
V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze a pojištění.
Vstup na koupání je 6,5 E/den, 3,5 Eur/den - důchodci, 4,5 E/
den – děti.
Přihlášky do 16. 10. 2010 - datum narození pro pojištění.
Odjezd: Příbor 23. 10. „Sokolovna“ v 5:00 hod.
Návrat: Příbor 24. 10. „Sokolovna“ v 20:00 hod.
Přihlášky:
Vladimír Bilský, tel.: 737 375 203, E-mail: v.bilsky@seznam.cz,
KČT Příbor a Luna Příbor SVČ

Úterý 26. října od 16:00 do 20:00 h

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).
Počet míst omezen. Do 25. 10. je možno se přihlásit a požádat o
zajištění materiálu (šátek, šála, kravata). V ceně barvy a kontury.
Cena: 100 Kč+materiálInformace: K. Bukovjanová.
Luna Příbor

Úterý 26. října od 18:00 h

ORIENTÁLNÍ TANCE

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská. Zápisné do klubu
orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč. Cena při využívání
jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyučovací hodiny.
BAV Klub Příbor.

Středa 27. října od 09:00 do 12:00 h

PODZIMNÍ VARIACE

Podzimní dekorace z přírodnin – obtisky, kytice, kolážAkce pro
veřejnost. Vstupné: 20 Kč. Informace: K. Bukovjanová,
Luna Příbor

Středa 27. října od 17:30 h

Vzpomínková akce u příležitosti
92. výročí vzniku samostatného
československého státu.

Od 17:30 h - Položení kytic u pomníku TGM u Masarykova
gymnázia. Hudební doprovod – Sdružení hudebníků Příbor.
Město Příbor

Měsíčník města příbor a 15

Pátek 29. října od 18:00 do 22:00 h

PŮLKOLONA

frekventantů kurzu tanceZrcadlový sál na ul. Dukelská v Příboře.
Akce pro rodiče, mládež, veřejnost . V programu: taneční vystoupení, taneční hry a soutěže. Hraje Repro tým BAV klubu.Vstupné
50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Předprodej a informace: BAV klub Příbor, Masarykova 489.
Tel.: 556 723 778 nebo739 080 862: bavklubpribor@iol.cz
BAV klub Příbor

Připravujeme:

Sobota 6. listopadu od 09:00 h

AEROBIKOVÁ SHOW

Akce se uskuteční ve sportovní hale Masarykova gymnázia.
Předběžný program:
09:00 – 10:00 h Prezentace
10:00 – 11:00 h Aerobics (Olga Šípková)
11:15 – 12:15 h Body workout (Vladimír Valouch)
12:30 – 13:30 h Dance aerobic(Tereza Sattková)
13:45 – 14:45 h Relax stretch (Olga Šípková)
Předprodej a rezervace vstupenek :
- TJ Příbor Fitcentrum – Štramberská 1361
Tel: 724 963 164, e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Oddíl aerobiku Příbor

Probíhající výstava do čtvrtku 25. listopadu

výstavA „DĚDICTVÍ DOVEDNOSTÍ
LIDSKÝCH RUKOU“

Nový sál
Výstava Nositelů tradic lidového řemesla u příležitosti Dnů
evropského kulturního dědictví
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ OddílU
aerobiku Příbor

Pondělí: 16:45 – 17:45 h - STEP AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h - AEROBIC + BODYSTYLING
(Tereza)
Úterý: 15:30 – 16:30 h – MIX AEROBIC (Tereza)
16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
Středa: 09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
20:00 – 21:00 h - BODY ACTION (Tereza)
Pátek: 17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC (Tereza)
19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL (Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý
od 17:30 do 19:00 h.
Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská
– cvičitelka V. Šťastná 733 165 317
Mateřská škola na ulici Pionýrů
– cvičitelka L. Höhnová 775 084 815

Přihlašujte se na místě před začátkem cvičení u cvičitele.
Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

POWERJÓGA
Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00

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 h .
Hraní je možno domluvit přímo
na kurtech za restaurací MEXIKO nebo na tel: 739 705 255
Tenisový klub Příbor

Ing. Milan Galia – čestný občan města Příbora

r

Národní zahájení Dnů evropského
dědictví 2010 bylo jistě tou nejvhodnější příležitostí vám představit a zároveň
předat dekret o udělení čestného občanství p. Ing. Milanu Galiovi. Toto nejvyšší ocenění, které může město udělit
a vyjádřit tak své uznání, bylo schváleno
Zastupitelstvem města Příbora v závěru
června letošního roku. Pan Ing. Milan
Galia je čtvrtým žijícím občanem, který
se může titulem Čestný občan města
Příbora pochválit. Stejný dekret ještě
vlastní p. Bedřich Pukovec, p. Ludvík
Demel a p. Lubomír Loukotka. Ve více
jak 150leté historii toto ocenění obdrželo více jak třicet občanů, z nichž pouze
někteří ve městě žili nebo působili.
Pan Ing. Milan Galia spojil své životní osudy s nejproduktivnějším obdobím
značky TATRA. Do kopřivnické Tatry nastoupil ve čtrnácti letech v roce 1944
jako pomocný dělník a odcházel z ní do
důchodu po 47 letech v roce 1991 jako
hlavní konstruktér. Vysokoškolské studium na ČVUT ukončil jako zaměstnanec
TATRY v roce 1959. Hlavním konstruktérem TATRY Kopřivnice byl jmenován
v roce 1965 a v této funkci setrval po celých 24 let až do roku 1989. A právě tyto
roky byly nejproduktivnějším obdobím
značky TATRA, kdy se v Kopřivnici vyrábělo až 15 tisíc nákladních automobilů
ročně. Jeho jméno bylo spojeno s vývojem a konstrukcí celé řady nákladních
a osobních automobilů, připomenu
TATRU 111, TATRU 137 a 138, TATRU 148
nebo TATRU 815.
Pan Ing. Milan Galia přebírá toto
ocenění v roce, kdy si zároveň připomíná své osmdesátileté životní jubileum.
K oběma těmto životním událostem
mu přeji pevné zdraví a životní optimismus.
Ing. Milan Strakoš, starosta města
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