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Měsíčník
města Příbora
duben 2012

Mezi nejlepšími sportovci Novojičínska byl oceněn Miroslav Frait
12. března byli na slavnostním galavečeru v Beskydském divadle
v Novém Jičíně vyhodnoceni nejlepší sportovci Novojičínska roku 2011.
Mezi oceněnými jednotlivci byl i příborský vzpěrač Miroslav Frait.
Obsadil na Mistrovství ČR 2. místo. Vybojoval ho výkonem 314 kg
v olympijském dvojboji ve váze do 105 kg. Na mezinárodním mistrovství ČR v téže kategorii obsadil 3. místo.
Inženýru Miroslavu Fraitovi bude letos 30 let a od svých deseti se
věnuje sportu. Vzpírání je vedle zaměstnání jeho velkým koníčkem.
A zaměstnání? Pracuje jako strojvedoucí a neměnil by. Obor železniční doprava vystudoval na Vysoké škole báňské v Ostravě.
Příště vám Miroslava Fraita představíme v krátkém rozhovoru.
Foto I. Pavelek, Novojičínský Deník, z vyhodnocení sportovců.
I. Nedomová.

NEPROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFKA Z PŘÍBORA BODOVALA
370 soutěžních snímků čtyřiceti autorů v soutěži Lázeňskou stopou
v Čeladné a mezi nimi jeden oceněný snímek z Příbora. V Čeladné
tuto soutěž vyhlásili
poprvé. Byla určena
neprofesionálním
fotografům,
kteří mohli poslat
po třech snímcích
do třech kategorií Slunce, Voda,
Detaily. Druhé místo v kategorii „Voda“
získala
Stanislava
Slováková z Příbora.
Vítězné snímky včetně několika dalších byly vystaveny
až do 16. března Z Galerie Lara v Čeladné - S. Slováková se svými dvěma snímky,
vlevo oceněná fotografie v kategorii „Voda“.
v místní galerii. Poté
budou zdobit jednotlivé lázeňské komplexy. Stanislava Slováková,
s níž spolupracujeme i na fotodokumentaci ke kronice Příbora, byla
požádána, aby v Čeladné připravila svou vlastní výstavu. Představí
na ní svůj pohled na svět, který nás obklopuje a kterým někdy bez
povšimnutí jen tak proplouváme, a přitom krásy svého okolí nevnímáme. Většina fotografií se bude týkat přírody, zákoutí a zajímavých
momentů z Příbora. Vernisáž je naplánována na 17. srpna 2012.
Víte-li o úspěších Příboráků, dejte nám vědět. A nemusí jít jen o úspěchy
celorepublikového nebo mezinárodního významu.
Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz
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Z městského úřadu

Z jednání rady města

32. schůze RM ze dne 21. února 2012, RM mj. projednala:

-

Vzala na vědomí informaci o činnosti pracovníků TS města Příbora
za měsíc leden 2012.

-

Vzala na vědomí zápis č. 15 ze schůze osadního výboru Prchalov ze dne
1. února 2012.

-

-

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitosti – část parc.č. 1414/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12,5 m2 dle
stanovených podmínek.

Doporučila uzavřít smlouvu o svozu 15 ks kontejnerů na papír s firmou
OZO Ostrava s.r.o., se sídlem Frýdecká 680/444, Ostrava, PSČ 719 00.

-

Vzala na vědomí zprávu o nutnosti provést postsanační monitoring v návaznosti na rekultivaci území skládky na Točně.

-

Vzala na vědomí „Výroční zprávu Městského úřadu v Příboře za rok 2011
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“.

-

Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu pro realizaci akce „Pěstební
práce v roce 2012 v městských lesích Příbor“.

-

Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba
2 000 m3 dříví v roce 2012 v městských lesích Příbor“.

-

Schválila Dodatek č. 6 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve znění navrženém městem
Příborem.

-

Odsouhlasila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
„Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1. nadzemní podlaží – dodávka typového interiéru“. Lhůta pro podání nabídek 30 dnů ode
dne vyhlášení.

-

Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1. nadzemní
podlaží – dodávka typového interiéru“.

-

Odsouhlasila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
„Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1. nadzemní podlaží – dodávka atypického interiéru“. Lhůta pro podání nabídek 30 dnů ode
dne vyhlášení.

-

Doporučila zastupitelstvu města udělit GRANTY (příspěvky) předkladatelům projektů v grantovém řízení pro rok 2012 následovně:

-

Rozhodla doporučit Zastupitelstvu města Příbora přidělit v řízení pro
poskytování VFP pro rok 2012 žadatelům o veřejnou finanční podporu
na prevenci kriminality pro rok 2012 následovně:
p.č.
1
2
3
4
5
6
7

Žadatel
Academia Via Familia o.s.
Academia Via Familia o.s.
Dětská misie
Dětská misie
Renarkon o.p.s.
Společnost Sigmunda Freuda
Společnost Sigmunda Freuda
Celkem

Název projektu
Den rodiny
Klub stolních her
Klubová a pobytová činnost
Den plný her a zábavy
Terénní program na Novojičínsku
Poznáváme svět
Výtvarné dílničky pro šikovné ručičky

částka (v tis. Kč)
11,5
6,5
23,5
10,5
17
10,5
6
85,5

-

Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2011.

-

Doporučila zastupitelstvu města přidělit v řízení pro poskytování VFP
pro rok 2012 žadatelům o veřejnou finanční podporu pro rok 2012 následovně:
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Žadatel o veřejnou finanční podporu
Academia Via Familia o.s.
BAV klub Příbor, SVČ, s. r. o.
Basketbalový klub Příbor, o.s.
Český svaz chovatelů
FK Primus Příbor
Fotoklub Příbor, občanské sdružení
Horolezecký oddíl Příbor, o.s.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko 814-02 Příbor
Kynologický klub Příbor
KČT Příbor
Myslivecké sdružení Příbor - Hájov
Myslivecké sdružení Příbor 1
Mgr. Irena Kopecká - Fyzická osoba
Modelářský klub SMČR „TORA“ Příbor
Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Společnost přátel Dechového orchestru mladých
Sdružení hudebníků Příbor
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Příbor
SDH Příbor
SDH Prchalov
SVP Příbor
Společnost Sigmunda Freuda
Tenisový klub o.s., Příbor
T. J. SOKOL Příbor
TJ Příbor
Volejbal Příbor, o.s.
ZO ČZS „Sídliště“ Příbor
ZO ČZS Hájov
Základní umělecká škola, příspěvková organizace
Celkem

částka navržená RM (v tis. Kč)
11,5
101
238,5
8
166,5
7
10
58,5
10
5,5
21
20
2
3,5
26
130
20,5
14,5
31
21
22,5
20,5
30,5
107,5
473,5
12
5
13,5
109
1700

Výše
přidělené
VFP
(v tis. Kč)
SK J-Elita
6. mezinárodní ročník florbalového turnaje
5
BAV klub
5. ročník Bubenické párty Djembe, Perkuse Orient, Muzikoterapie 16,5
Jan Tyllich, DiS.
Účast na mezinárodních tanečních soutěžích COOL DANCE 2012
7,5
Masarykovo gymnázium 110 let Masarykova gymnázia Den otevřených dveří, Majáles
24,5
Petr Frýdecký
IX. příborské rockování
46,5
Muzeum Novojičínska
Jubilejní příborský muzejní rok 2012
14,5
Sdružení hudebníků Příbor Letní swingový večer s Melody ladies
15,5
ProFiart prospery
REDFEST
21
Ing. Zdeněk Kübel
Historie výroby automobilů v závodě Tatra Příbor
9
Společnost Sigmunda Freuda „My DREAM“ – propagační publikace – poděkování dětem
7
Modelářský klub "TORA" BESKYD MODEL KIT SHOW 2012
9
Celkem
176
Předkladatel

Název projektu

-

Odvolala s účinností od 21.02.2012 z komise pro realizaci strategie Ing.
Jiřího Hajdu.

-

Odvolala s účinností od 21.02.2012 z pracovní skupiny „Příbor a jeho
návštěvníci“ Ing. Lenku Filipovou.

-

Odvolala s účinností od 21.02.2012 z pracovní skupiny „Doprava a životní prostředí“ Ing. Jaroslava Venzaru.

-

Jmenovala s účinností od 22.02.2012 členem komise pro realizaci strategie Ing. Jaroslava Venzaru.

-

Jmenovala s účinností od 22.02.2012 členem pracovní skupiny „Příbor
a jeho návštěvníci“ Nikolu Horňákovou.

-

Jmenovala s účinností od 22.02.2012 členem pracovní skupiny „Doprava
a životní prostředí“ Ing. Jaroslava Šimíčka.

-

Doporučila ZM schválit návrh první změny rozpočtu města Příbora
na rok 2012 v následujících objemech:

-

Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu příprav Akčního plánu
na léta 2012-2013.

-

Vzala na vědomí informace o přípravě Programu regenerace MPR
pro rok 2012 předložené odborem rozvoje města.

-

Uložila předložit návrh na přerozdělení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2012.

-

Odsouhlasila návrh předmětu plnění a jeho cenu pro rok 2012 dodatku
č. 3 ke smlouvě č. 257/2011/SoD/ÚP/30 mezi městem Příborem a společností TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, Turnov na akci „Revitalizace
MŠ Kamarád“.

	Příjmy 162 317,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbor na rok 2012 o 3 525,00 tis. Kč.

Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31. 12. 2011 za příspěvkovou organizaci TS města Příbora.

Financování 37 083,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města Příbor na rok 2012 o 11 513,00 tis. Kč.

-

Výdaje 199 400,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbor na rok 2012 o 15 038,00 tis. Kč.
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Z městského úřadu
A to v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu první změny rozpočtu města Příbor na rok 2012.
-

Pověřila v souladu s § 6, odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za úplatu výkonem územně
plánovací činnosti včetně pořizovatelské činnosti pro město Příbor vedoucího odboru investic a správy majetku Ing. Jaroslava Šimíčka.

-

Uložila zabezpečit kroky vedoucí k získání osvědčení zvláštní odborné
způsobilosti a splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 pro pracovníka odboru rozvoje.

-

Odsouhlasila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 272/2011/SoD/
ÚP/34 mezi městem Příborem a společností STAV MORAVIA spol.
s.r.o., Jirská 30, na akci „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – 1.NP“.

-

Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitosti – částí pozemků parc.č. 164, 571/1, 708/1, 748/1, 1383/1, 1478/1,
2043, 2115/1, 3287/22, k.ú. i obec, každou o výměře 4 m2, pro umístění
vylepových ploch pro výlep plakátů dle stanovených podmínek.

-

Stanovila zhotovitelem akce „Oprava komunikací na Pasekách v Příboře“
firmu Alpine Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí.

-

Stanovila počínaje dnem 1. 7. 2012 nájemné ve výši 40,00 Kč/m2/měsíc
v jednotlivých bytech těchto městských domů:

-

Odsouhlasila přijetí finanční podpory ve výši 4.187.000,- Kč z programu Zelená úsporám na realizaci akce „Revitalizace bytového domu
č.p. 1486-1488 v ulici U Tatry v Příboře“.

-

Uložila opakovaně zveřejnit záměr města Příbora pronajmout byt s dluhem původního nájemce č. 14, U Tatry č. p. 1483, Příbor.

-

Rozhodla vyhlásit konkurzy na obsazení pozic ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Příbor v souladu s §166 odst.
3 a čl. II Přechodných ustanovení odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

-

Uložila připravit podmínky vyhlášení konkurzních řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní
1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace; Základní školy Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín a Školní jídelny Komenského, Příbor,
ul. Komenského čp. 458.

-

Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce „Těžba
2 000m3 dříví v roce 2012 v městských lesích Příbor“ firmu Hrabovszki
Matěj, Štefánikova 817, Příbor.

-

Stanovila zhotovitelem zakázky malého rozsahu pro realizaci akce
„Pěstební práce v roce 2012 v městských lesích Příbor“ firmu: TS a.s.,
17. listopadu 910, Frýdek-Místek.

-

Schválila Plán odpadového hospodářství města Příbora na léta
2011-2015.

-

Vzala na vědomí průběžnou zprávu o stavu reorganizace MÚ
k 6. 3. 2012 předloženou tajemníkem MÚ.

-

Vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko majitelů domu č. p. 788 na ulici
Jičínské k návrhu projektu „Parkoviště na ulici Jičínské“ určeného pro
územní řízení.

a) č.p. 1352, 1353, 1354, ul. Štramberská, Příbor
b) č.p. 1355, 1356 , 1357, ul. Štramberská, Příbor
c) č.p. 1489, 1490, 1491, ul. Choráze, Příbor
-

Uložila správci bytového fondu, SMMP s.r.o., vstoupit v jednání s uživateli obecních bytů uvedených v bodě 32/../1 tohoto usnesení za účelem
uzavření nových nájemních smluv.

33. schůze RM ze dne 13. března 2012, RM mj. projednala:
-

Vzala na vědomí zápis č. 12 ze schůze komise pro MPR ze dne
28. 2. 2012.

-

Vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti konaného dne 23. 1. 2012.

-

Rozhodla vypustit z připravovaného projektu „Parkoviště na ulici
Jičínské“ návrh parkovacích míst před domem č. p. 788 na ulici Jičínské.

-

Vzala na vědomí 17. zápis z Osadního výboru v Hájově ze dne 20. 2. 2012.

-

-

Uložila doplnit dopravní značení na vedlejších cestách obce Hájov,
a to jednotným dopravním značením „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“.

-

Uložila na základě připomínky p. R. Jurečky na neaktualizované údaje
v systému AMEBA předložit návrh, jak řešit problém s aktualizací ortofotomapy systému AMEBA, ev. PROMEBA včetně finanční náročnosti.

Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy bytových domů
č. p. 1352-1354, 1355-1357 a 1489-1491 v Příboře“, kterou podal pro
1. a 2. část uchazeč TEPLOTECHNA Ostrava a.s., Šenovská 101/543,
716 12 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ 451 93 771 a pro 3. část uchazeč
MH-STAVBY, s.r.o., Úlehlova 18/298, 700 30 Ostrava, IČ 277 76 506.

-

Uložila zadat vypracování posudku příčin vlhkosti suterénů měšťanských domů na náměstí.

-

Vzala na vědomí informaci k podkladům o dalším způsobu provozu
Kulturního domu v Příboře.

-

Rozhodla na základě výsledku elektronické aukce o výběru nejvhodnější
nabídky k veřejné zakázce „Sdružené služby dodávky elektrické energie
pro město Příbor“, kterou podal uchazeč CENTROPOL ENERGY a.s.,
Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 254 58 302.

-

Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu prací na stavební akci
„Terénní úpravy na ulici Palackého“.

-

Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu prací a vzniklých vícepracích na stavební akci „Terénní úpravy na ulici Palackého“.

-

Schválila rozpočtové opatření č. 1 spočívající v přesunu finančních prostředků z paragrafu 6402 – Rezerva na paragraf 2212 – Silnice, položka
Úprava odtokových poměrů na ulici Palackého z důvodu odsouhlasení
oprávněných víceprací na stavbě „Terénní úpravy na ulici Palackého“.

-

Stanovila po projednání poskytovatelem bankovního úvěru ve výši
22 000 000- Kč uchazeče Československou obchodní banku, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350.

-

Rozhodla na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení firmy
Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, z účasti
v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia v Příboře“ zadanou v otevřeném řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

-

Rozhodla na základě ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia v Příboře“ zadané v otevřeném řízení, firmě SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního
vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530.

Paragraf
2212
6402

Text
Úprava odtokových poměrů
na ulici Palackého
Rezerva
Celkem

Úprava
+ 20,00 tis. Kč
- 20,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč

Částka po RO č.1
2 520,00 tis. Kč
11 642,50 tis. Kč

-

Vzala na vědomí informace ve věci organizace veřejné služby a veřejně
prospěšné práce.

-

Uložila uzavřít smlouvu o výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR
a městem Příborem.
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Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Z městského úřadu

Z jednání zastupitelstva města

12. zasedání ZM dne 1. března 2012, ZM mj. projednalo:
-

Zařadilo do 1. změny rozpočtu města do položky 5311 finanční prostředky ve výši 470,00 tis. Kč na zakoupení radaru pro Městskou policii Příbor.

-

Vyřadilo z 1. změny rozpočtu z položky 3319 - 1 000,00 tis. Kč na rekonstrukci kulturního domu na Hájově a rozhodlo zařadit ji do 2. změny
rozpočtu města po předložení podkladů.

-

Schválilo úpravu rezervy rozpočtu města o částku + 530,00 tis. Kč.

-

Schválilo první změnu rozpočtu města Příbora na rok 2012 v následujících objemech:

	Příjmy 162 317,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbor na rok 2012 o 3 525,00 tis. Kč
Výdaje 199 400,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu
města Příbor na rok 2012 o 15 038,00 tis. Kč
Financování 37 083,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu města Příbor na rok 2012 o 11 513,00 tis. Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatými usneseními upraveného návrhu první změny rozpočtu města Příbora na rok
2012.
-

Schválilo poskytnutí finančního daru Mateřské škole Hájov s.r.o., Hájov
55, 742 58 Příbor, IČ: 27782689 ve výši 13 970,00 Kč na náklady spojené
s dopravou stravy pro děti z Příbora ve školním roce 2011/2012 a uzavření darovací smlouvy mezi městem Příborem a Mateřskou školou Hájov,
s.r.o. na poskytnutí výše uvedeného finančního daru.

-

Schválilo v rámci Programu regenerace MPR Příbor poskytnutí finančního příspěvku ve výši 55 tis. Kč na opravu nemovitosti č.p. 1 a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Příborem
a vlastníkem nemovitosti č.p. 1.

-

Vzalo na vědomí informace o přípravě Programu regenerace MPR pro
rok 2012.

-

Vzalo na vědomí informace o aktuálním stavu příprav Akčního plánu
na léta 2012 - 2013.

-

Vzalo na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MÚ týkající se Návrhu
úprav radnice a způsob jejich zabezpečení.

-

Schválilo návrh zadání studie rekonstrukce objektu č.p. 247 v ulici
Jičínské pro účely podporovaného (sociálního) bydlení.

-

Stanovilo pro rok 2012 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem
funkce člena ZM ve výši 200,- Kč/hod v pracovních dnech v době od 8:00
do 15:00 hodin.

-

Vzalo na vědomí rezignaci člena Osadního výboru Hájov Ing. Jiřího
Hajdy k 3. 1. 2012.

-

Jmenovalo členem Osadního výboru Hájov pana Jiřího Reese
k 1. 3. 2012.

-

Schválilo OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

-

-

-

Výše
přidělené
VFP
(v tis. Kč)
SK J-Elita
6. mezinárodní ročník florbalového turnaje
5
BAV klub
5. ročník Bubenické párty Djembe, Perkuse Orient, Muzikoterapie 16,5
Jan Tyllich, DiS.
Účast na mezinárodních tanečních soutěžích COOL DANCE 2012
7,5
Masarykovo gymnázium 110 let Masarykova gymnázia Den otevřených dveří, Majáles
24,5
Petr Frýdecký
IX. příborské rockování
46,5
Muzeum Novojičínska
Jubilejní příborský muzejní rok 2012
14,5
Sdružení hudebníků Příbor Letní swingový večer s Melody ladies
15,5
ProFiart prospery
REDFEST
21
Ing. Zdeněk Kübel
Historie výroby automobilů v závodě Tatra Příbor
9
Společnost Sigmunda Freuda „My DREAM“ – propagační publikace – poděkování dětem
7
Modelářský klub "TORA" BESKYD MODEL KIT SHOW 2012
9
Celkem
176
Předkladatel

-

Název projektu

Přidělilo v řízení pro poskytování VFP pro rok 2012 žadatelům o veřejnou finanční podporu pro rok 2012 tyto částky:
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

-

Žadatel o veřejnou finanční podporu
Academia Via Familia o.s.
BAV klub Příbor, SVČ, s. r. o.
Basketbalový klub Příbor, o.s.
Český svaz chovatelů
FK Primus Příbor
Fotoklub Příbor, občanské sdružení
Horolezecký oddíl Příbor, o.s.
JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko 814-02 Příbor
Kynologický klub Příbor
KČT Příbor
Myslivecké sdružení Příbor - Hájov
Myslivecké sdružení Příbor 1
Mgr. Irena Kopecká - Fyzická osoba
Modelářský klub SMČR „TORA“ Příbor
Sbor dobrovolných hasičů Hájov
Společnost přátel Dechového orchestru mladých
Sdružení hudebníků Příbor
Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Příbor
SDH Příbor
SDH Prchalov
SVP Příbor
Společnost Sigmunda Freuda
Tenisový klub o.s., Příbor
T. J. SOKOL Příbor
TJ Příbor
Volejbal Příbor, o.s.
ZO ČZS „Sídliště“ Příbor
ZO ČZS Hájov
Základní umělecká škola, příspěvková organizace
Celkem

částka navržená RM (v tis. Kč)
11,5
101
238,5
8
166,5
7
10
58,5
10
5,5
21
20
2
3,5
26
130
20,5
14,5
31
21
22,5
20,5
30,5
107,5
473,5
12
5
13,5
109
1700

Schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbora
na prevenci kriminality následovně:
p.č. Žadatel

Název projektu

částka (v tis. Kč)

Rozhodlo doplnit do programu zasedání nový bod programu: „Dodatek
č. 1 k pravidlům pro přidělování VFP“.

1

Academia Via Familia o.s.

Den rodiny

2

Academia Via Familia o.s.

Klub stolních her

6,5

Schválilo dodatek č. 1 k pravidlům pro přidělování veřejné finanční podpory ve znění: „Do bodu č. 10 pravidel pro přidělování VFP z rozpočtu města Příbora se doplňuje: Výjimku z Pravidel pro poskytování VFP
z rozpočtu města Příbora, schválených ZM dne 8. 9. 2011 usnesením
č. 7/8/3/1, povoluje a schvaluje pouze ZM.“

3

Dětská misie

Klubová a pobytová činnost

23,5

4

Dětská misie

Den plný her a zábavy

10,5

5

Renarkon o.p.s.

Terénní program na Novojičínsku

17

Prominulo pohledávky příjemcům veřejné finanční podpory poskytnuté
z rozpočtu města Příbora následovně:
1
2
3
4

Udělilo granty (příspěvky) předkladatelům projektů v grantovém řízení
pro rok 2012 následovně:

Příjemce veřejné finanční podpory
BAV klub Příbor, SVČ, s. r. o.
TJ Příbor
Společnost Sigmunda Freuda
TJ Příbor
Celkem

Částka k prominutí (v Kč)
16.853,54.566,25.240,34.160,130.819,- Kč

Pohledávka z roku
2010
2010
2010
2009

6

Společnost Sigmunda Freuda Poznáváme svět

7

Společnost Sigmunda Freuda Výtvarné dílničky pro šikovné ručičky
Celkem

-

11,5

10,5
6
85,5

Vzalo na vědomí měsíční rozbory činnosti příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbora za měsíc listopad a prosinec 2011
a leden 2012.
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Dne: 19. března 2012
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

informace pro občany

Informace pro občany

Vážení občané města Příbora,

dovolte nám, abychom Vás informovali o dalším průběhu projektu „Efektivní úřad Příbor“. Ve dnech 29. – 30.01.2012 proběhlo výjezdové školení vedoucích pracovníků městského úřadu a starosty, na kterém jsme byli seznámeni s nejčastějšími problémy a úskalími hodnocení podřízených, s požadavky na
hodnotící systém, s přínosem a využitím hodnocení. Školení proběhlo pod vedením PhDr. J. Hřebíčka.
Současně probíhají rozvojové diagnostiky pracovníků úřadu a souběžně také probíhá přemísťování úředníků v budově radnice i v budově
v ul. S. Freuda v rámci nového uspořádání organizačního řádu.
V Příboře 19. března 2012, Ing. Iveta Busková, Ing. A. Vaněk

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ

Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 26. března 2012
do 5. dubna 2012 jarní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.
Vany jsou určeny pro:
− velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina,
matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady
Do van je zakázáno odkládat:
− nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové
filtry a jiné)
− běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic
− zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)
− pneumatiky
− stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad
obsahující nebezpečné látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi)
− elektrozařízení, které podléhá jako zpětný odběr
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice 483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberské mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře,
Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
− nebezpečné odpady,
− objemný odpad (200307)
− vytříděné složky komunálního odpadu – sklo(200102), papír (200101),
kovy (200140)
datum
26. března 2012
pondělí
27. března 2012
úterý
28. března 2012
středa
29. března 2012
čtvrtek
30. března 2012
pátek

HARMONOGRAM SVOZU VOK - březen, duben 2012
hodina
stanoviště
15.oo-18.oo
Jiráskova x Šafaříkova
15.oo-18.oo
Švermova x Dukelská
15.oo-18.oo
Šmeralova x Gagarinova
15.oo-18.oo
Okružní u separ. nádob
15.oo-18.oo
kpt. Jaroše x Fučíkova
15.oo-18.oo
Jičínská x sídliště
15.oo-18.oo
Lidická - u Kult. domu
15.oo-18.oo
Masarykova x Hřbitovní
B.Buzka x Místecká směrem
15.oo-18.oo
(pod železářstvím)
15.oo-18.oo
Stojanova x Smetanova
15.oo-18.oo
Smetanova x K.H.Máchy
15.oo-18.oo
O. Helmy
15.oo-18.oo
Na Valše u kurtů
15.oo-18.oo
Na Hrázi
15.oo-18.oo
Štramberská x Bezručova

−

elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče),
Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené

elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí

za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro
rok 2012.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2012:
−

170904 - jiný stavební a demoliční odpad

−

170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť)

−

170903 - jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky
(eternit, lepenka, asfaltové směsi)

−

170201 - dřevo 1, dřevo 2 (trámy)

−

170506 – vytěžená hlušina
I nadále platí, že za uložení pneumatik občan zaplatí, přijímají se

pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2012.
Občané mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.
datum
31. března 2012
sobota
2. dubna 2012
pondělí
3. dubna 2012
úterý
4. dubna 2012
středa
5. dubna 2012
čtvrtek

HARMONOGRAM SVOZU VOK - březen, duben 2012
hodina
stanoviště
9.oo-11.oo
Hájov U Pomníku
9.oo-11.oo
Prchalov u obchodu
9.oo-11.oo
Příbor - Paseky u Jurečky
15.oo-18.oo
Pod Haškovcem
15.oo-18.oo
Větřkovská x Sušilova
15.oo-18.oo
Vrchlického x Za Vodou
15.oo-18.oo
Wolkerova x U Trati
15.oo-18.oo
Komenského Pod letadlem
15.oo-18.oo
J. V. Choráze za obchodem
15.oo-18.oo
Vrchlického u hřiště
Plynová sonda u kotelny
15.oo-18.oo
na Myslbekove ulici
15.oo-18.oo
Myslbekova x U Čecha
15.oo-18.oo
9. května x brána býv. TATRY
15.oo-18.oo
9. května x Osvobození
15.oo-18.oo
B. Němcové x Hluboká

Provozní doba sběrného dvoru v areálu TS města Příbora je v roce 2012 stanovena následně v těchto dnech:
Pondělí a středa: od 8.00 do 11.00
Sobota:

a od 12.00 do 16.30 hodin

od 8.00 do 12.00

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno a oznámen náhradní termín pro uložení odpadu v areálu TS města.
V případě dalších dotazů ohledně odpadů volejte na číslo: 556 725 046 nebo 737 245 986 – Irena Zárubová.
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informace pro občany

Kácení dřevin v Jičínské ulici, rekonstrukce kanalizace.

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího kanalizačního řadu v Jičínské ulici v Příboře proběhne v měsících dubnu-červnu tohoto roku jeho rekonstrukce. Zhotovitelem této akce
bude vlastník a správce kanalizace, společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem ul. 28. října 169, 709 45
Ostrava (dále jen SmVaK Ostrava, a.s.). Při realizaci rekonstrukce
bude kanalizace vyměněna v původní trase za současného rozebírání stávajícího potrubí. Z důvodu těchto plánovaných stavebních
prací bylo společností SmVaK Ostrava, a.s. požadováno skácení souvislého pásu zeleně v ulici Jičínské tj. 7 ks lip srdčitých, 3 ks jasanů
ztepilých a 1 ks akátu, které se naházejí ve vzdálenosti od osy předmětné kanalizace 0,5 m - 1,5 m, tj. v ochranném pásmu kanalizace,
a dále pak 2 ks tují a 1 ks borovice rostoucích přímo v ose kanalizačního řadu.
Prvotním záměrem vlastníka pozemku, tj. města Příbora, byla
snaha o maximální zachování dřevin rostoucích v ochranném pásmu, tzn. práce zhotovitelem pak provádět tak, aby bylo možno
zachovat co největší počet dřevin vhodně zvoleným technickým
postupem. Zástupci města Příbora a orgánu ochrany přírody byli
zhotovitelem v rámci společného jednání detailněji informováni
o nejvhodnějším postupu prací při výměně stávajícího kanalizačního potrubí. Výkopové práce musí být prováděny do hloubky v rozmezí 1,8 – 2,5 m, o šířce 1,1 m, tj. do vzdálenosti 0,50-0,55 od osy
stávajícího vedení na obě strany.
Na dotaz zástupců města ohledně možného přeložení kanalizace z dosahu kořenového systému, a tím možnosti zachování předmětných dřevin, bylo zástupci SmVaK Ostrava, a.s. sděleno, že byla
zhotovitelem před výběrem způsobu rekonstrukce zvažována možnost přeložení kanalizace z dosahu kořenového systému. Bohužel
vhodné prostory pro umístění kanalizace nebyly v rámci lokality nalezeny z důvodu umístění dalších inženýrských sítí po obou stranách
ul. Jičínské. Prostor komunikace zde sítěmi zatížen sice není, ale dle
§36 odst. 2 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se umísťování podzemních vedení zakazuje.
Zástupci města Příbora se společně s příslušným orgánem
ochrany přírody ocitli před rozhodnutím, do jaké míry je vhodné
stávající dřeviny zachovat. Vedle vyhodnocení funkčního a estetického významu a stávajícího zdravotního stavu dřevin byl zde brán
nemalý zřetel na výskyt dřevin v obytné zástavbě. Pokud by v jejich

městská policie informuje

kořenové zóně mělo dojít k zásahům, které by znamenaly další poškození, vedlo by to k rychlému zhoršování zdravotního stavu dřevin
a snižování jejich provozní bezpečnosti. Následně by hrozilo akutní
nebezpečí ohrožení zdraví osob a poškození majetku. Vzhledem
k tomuto velkému riziku a nebezpečí pádu dřevin, vzniklém po provedení prací spojených s rekonstrukcí předmětné kanalizace, bylo
ze strany vlastníka přistoupeno k souhlasu s jejich odstraněním.
Kácení dřevin bylo následně v souladu se zákonem č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, povoleno správním rozhodnutím vydaným MÚ Příbor, odborem rozvoje
města. V rámci tohoto rozhodnutí byla uložena náhradní výsadba, která bude tvořena liniovou výsadbou 14 ks dřevin vysázených
v místech „staré aleje v ul. Jičínské“.
Ing. Andrea Nováková, referentka Odboru rozvoje města.

  

Dne 03.03.2012 ve 23:30 hod. si hlídka městské policie všimla dvou mladých mužů ve věku 22 a 25 let, kteří se při nočních toulkách městem zřejmě
rozhodli svým dílem „přispět“ k jarnímu úklidu města. Mladíci notně posilněni alkoholem popadli dřevěný sud, který „překážel“ u prodejny vín v podloubí,
a kutáleli jej směrem na příborské náměstíčko. Možná jej chtěli kutálet
až k areálu technických služeb, ovšem brzy jim došly síly, a tak ho nechali
na náměstí. Snad v dobré víře, že jejich síly stačí alespoň na kýble se zbytky
barvy ukryté u prodejny barev v ul. Čs. armády, se jich chopili a snažili se je
hodem do dálky uklidit. Při této činnosti je zastihla hlídka městské policie.
Naši „pracanti“ byli ovšem skromní a chtěli zůstat nepoznáni, a tak se na výzvu strážníků zdráhali prozradit svou totožnost. K jejich velkému překvapení

však museli místo očekávaného poděkování uvést věci pokud možno do původního stavu. Jeden z mladíků byl tak rozhořčen nevděkem a nepochopením
okolí, že začal strážníky slovně i fyzicky napadat, a tak byl za pomocí chvatů
a hmatů profesionálně zpacifikován a s pouty odveden na služebnu městské
policie. Zde bylo zjištěno, že jeho temperamentní vyjadřování je ovlivněno zejména hladinou alkoholu. V jeho dechu bylo naměřeno 2,34‰, a proto mladík
ukončil tuto bouřlivou noc na protialkoholní stanici ve Frýdku-Místku. Druhý
z mladíků se vrátil do místa svého trvalého bydliště. Jednání obou mladých
mužů bylo posouzeno jako přestupky proti veřejnému pořádku a majetku,
z nichž se budou po vystřízlivění zodpovídat

Městská policie Příbor se stala běžnou součástí života města, a tak si má-

policie. Pro děti budou připraveny soutěže a zábavné atrakce a snad i dospělí

našem městě zřízena. Při této příležitosti připravuje Městská policie Příbor

v sobotu 26.05.2012 od 13 hodin a bližší informace k programu budou zveřej-

20 let Městské policie Příbor

lokdo uvědomí, že v tomto roce to bude již 20 let, kdy byla městská policie v

pro širokou veřejnost akci, při níž bude prezentována činnost městské i státní

zde najdou něco zajímavého. Akce se bude konat v městském parku v Příboře
něny v květnovém měsíčníku města. Všichni občané jsou tímto srdečně zváni.
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Martina Kubošová, MP Příbor.
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OSLAVA MDŽ – POLITICKÁ AKCE?

Připomněli jsme si den, kterým se před více než sto lety socialistické ženy
rozhodly si připomínat boj newyorských švadlenek za stejná práva s muži,
za lepší mzdy, za lepší spravedlnost, zvláště v dnešní době, kdy solidarita se stává
prázdným pojmem a má být nahrazena individualismem.
Před několika léty dala PS PČR při dvou návrzích přednost MDŽ před
Velkým pátkem a 8. březen vyhlásila významným dnem. Městská organizace KSČM při této příležitosti (mimo jeden rok) oslavy MDŽ organizuje již od
počátku tohoto tisíciletí jako poděkování ženám za jejich práci především pro
rodinu. Dnes již nikoliv poděkování za práci pro podniky, kde je nedostatek pracovních příležitostí pro ženy, ale i pro muže, nikoliv také za práci pro společnost,
která hlásá, že se má postarat každý sám o sebe…
Také letos ve čtvrtek 8. března v podvečer se v Zrcadlovém sále
v ul. Dukelské od 17.00 hodiny otevřel další ročník oslav MDŽ. Sál se zaplnil
dávno před zahájením. Přišly ženy různého věku či politické orientace. Ta zde
nehrála žádnou roli. Po zahájení a přivítání přítomných zaznělo ve stručném
slavnostním projevu hluboké poděkování krásnější polovině lidstva – ženám, za
jejich práci, snahu a lásku, aktivitu a starost především o rodinu. Na druhé straně
odsouzení některých pravicových politiků a političek na všech úrovních za pokryteckou kritiku těchto oslav, především těch, kteří jako falešnou omluvenku
za své bývalé činy sami ze svých pozic a funkcí tento systém budovali. Poturčenci
horší Turka. Turkům se omlouvám, nemohou za to.
V následujícím kulturním programu vystoupili žáci ZUŠ Příboře pod vedením paní učitelky Bedřichové a následně ve dvou tanečních blocích seniorky
z Mošnova pod vedením emeritní učitelky paní Trachtulcové. Vyslovujeme
poděkování všem účinkujícím za jejich kvalitní vystoupení, což bylo oceněno
oprávněným potleskem. O následující dobrou náladu a zábavu se postaralo tradiční hudební duo T. Nikodým a J. Polášek, kteří hráli k tanci i poslechu. Každá

  

žena dostala malé pohoštění, otevřen byl bufet a při odchodu obdržela každá
žena pohlednicové blahopřání k MDŽ a karafiát – nejen rudý, ale ve třech různých barvách.
A co pořadatelé velice potěšilo? Že se oslav zúčastnily další nové tváře, že
se zúčastnili všichni pozvaní hosté včetně poslankyně PS PČR Katky Konečné,
že se oslav zúčastnil větší počet osob a členů ZM než Obecního plesu města
Příbora. A co nejvíce potěšilo? Při postupném odcházení žen bylo slyšet velice častá slova: „Děkujeme, bylo to velice krásné, těšíme se již na příští rok!“
K tomu není co dodat.
A nyní stručně k druhé části nadpisu – za pomlčkou.
Přípravu a samotný průběh oslav MDŽ schválený PS PČR jako významný den
nepovažujeme za politickou akci. Nevylučujeme žádnou součinnost při spolupráci
s kteroukoliv volební stranou. Především s těmi, kteří ve městě nekonají žádné akce.
Ale především s městským úřadem, potažmo s vedením města a radou města.
Ženy jsou zastoupeny všude ve městě. Samotné město tuto oslavu pořádalo jednou
a dopadla neslavně. RM v rámci GRANTU na tuto akci přispělo pouze jednou
v r. 2009 částkou 2 000,- Kč, což nestačilo ani na úhradu sálu. V rámci doplnění pravidel v r. 2011 však i tomuto zamezila. Přesto má však rada města i mimo
GRANT možnost přispět na tuto kulturní akci.
Na jedné straně se nedávno vydalo zbytečně na studie KD 580 000,- Kč
z daní občanů, další statisíce nyní na efektivní úřad. Že by se nenašla almužna
2 500,- Kč na úhradu sálu při troše dobré vůle? Zároveň se omlouváme řadě kritikům, že se nedopatřením v Měsíčníku města a LTV objevilo na pozvánce – ve
spolupráci s MěÚ.
Uvidíme, jak v příštím roce 2013 zareaguje Rada města Příbora coby tvůrce
efektivního úřadu na výzvu o spolupráci.

Nadějné vyhlídky – projekt, který pomáhá
zrakově postiženým najít si práci

Dokáže těžce zrakově postižený člověk pracovat s počítačem? Poslat
mail, vytvořit tabulku nebo vytvořit vlastní webové stránky? Může si nevidomý člověk najít práci, která jej bude bavit a naplňovat? Občanské sdružení
KAFIRA svým projektem Nadějné vyhlídky na tyto otázky odpovídá ANO.
Projekt Nadějné vyhlídky, podpořený z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pomáhá lidem se zrakovým handicapem zvýšit si odbornou kvalifikaci a najít si zajímavou práci na otevřeném trhu práce. Součástí
projektu jsou motivační kurzy, kurz zvládání stresové zátěže nebo rekvalifikační počítačové kurzy akreditované MŠMT. Výuka počítačových kurzů
probíhá na počítačích speciálně upravených pro potřeby těžce zrakově postižených osob vybavených zvětšovacím softwarem, skenovací programem
a hlasovým výstupem. Pro účastníky projektu, které počítačové kurzy neosloví, je určen kurz komunikačních dovedností.

  

V současné době probíhá výběr účastníků do druhého běhu projektu,
kterého se mohou zúčastnit lidé ve věku od 18 do 65 let se zrakovým postižením od těžké slabozrakosti až po praktickou a úplnou nevidomost z celého
Moravskoslezského kraje. Pro občany města Příbora a okolí budou aktivity
projektu probíhat ve středisku KAFIRY v Novém Jičíně, Štefánikova 7.
Více informací o projektu
i o organizaci KAFIRA lze najít na www.kafira.cz. Zájemci
o účast ve 2. běhu projektu se
mohou hlásit panu Jindřichu
Čápovi na tel. 777 574 362,
nebo na e-mailu: jindrich.
cap@kafira.cz.
Autor foto a textu:

Výuka obsluhy počítače pro začátečníky.

Lenka Svobodová.
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Miroslav Olšaník, zastupitel za KSČM.
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POHÁDKOVÉ OSVĚŽENÍ v době jarních prázdnin

„Pojďte s námi za pohádkou, projdeme se
pamětí …“ a ani nemusíte tak daleko chodit…
Stačí se zorientovat na příborském náměstí - tam najít žlutý historický dům hned vedle
městského úřadu (čp. 20, v přízemí se nachází
pekárna U Rohlíčka). Právě tady (v 1.patře)
odstartoval v pondělí 20. 2. 2012 v 8.00 hodin
příměstský tábor s příznačným názvem „To je
pohádka“.
Pohádková vůně tvarohových nebo makových koláčků a čerstvě uvařené kávy vítala každý den rodiče, kteří přivedli své děti
k nám. Některé maminky před odchodem do
práce poseděly s námi a v klidu se nasnídaly,
zatímco jejich děti už prozkoumávaly místnost
s hračkami.
Zábavný program byl naplánovaný na každý den. Víte, jak to vypadá, když „vykulíte
oči na kamaráda a kukáte u toho?“ nebo když
„skáčete jako vrabec, pípáte a přitom se přemisťujete z bodu A do bodu B?“ nebo když
„předvádíte u stromu co nejvěrněji datla?“
Stezka odvahy veverky Čiperky byla oceněna medailí. Stavěli jsme ze sněhu veverku,
vznikla z toho nakonec sice liška, ale vůbec to
nevadilo ☺.
Po stopách Yettiho jsme se vydali z důvodu
deštivého počasí po budově – a sádrové stopy
byly nalezeny … u výtahu ☺. Anička, Baruška
a Kristýnka si odnášely exponáty nejcennější...
Batůžkování a výletní idylka ve vlaku se
konala při výletu do Štramberka. Tam jsme
počítali počet kroků od brány Národního sadu
do jeskyně Šipka. Pro Vaši informaci – je to
434 kroků (počítala Nikolka a Klárka).
PERLIČKA dne:
„ Kiki, jak se chytají mamuti?“
Kikinka: „ To se vykope díra, zakryje se

listím a mamut do ní spadne, protože je tele.“
A opékání špekáčků v zimě – to byl zážitek
pro všechny. Až bylo opečeno a snědeno, tak
jsme se šli klouzat ☺ DOOPRAVDY – na led
na koupališti ☺ a zapálili jsme si prskavky ☺.
Zákuskové mlsání v cukrárně U Rohlíčka
nelze zapomenout, rovněž i kolektivní pobíhání po starém hřbitově a trošku strašidelné hledání nestrašidelných indicií.
I masopustního reje na náměstí jsme se
zúčastnili, zatancovali si s medvědem a připojili se ve vlastnoručně vyrobených maskách
k průvodu maškar. Poslední den příměstského
tábora jsme uspořádali karneval. Pohádkové
bytosti - měly svaly i kosti - byly to princezny,
čertice, nechyběl Batman, ježidědek, kovboj,
sultán, také Pipi Dlouhá punčocha a indiánka
aj.
Oblíbená „Zvířátková pantomima“ s podtitulem „Vyberte si zvířátko a buďte ním nakrátko“ se předváděla každý den. Nejpikantnější
výkon předvedla oliheň, pak mravenečník,
lenochod a POZOR ! i vlkodlak se nám tam
vloudil ☺.
Nalaďte se na naši vlnu. Vyberte si, zda
chcete být tučňák, nebo klokan, a podle toho
se zařiďte - KLOKANI skáčou jako klokani
a k tomu houkají, TUČŇÁCI se pohybují jako
tučňáci a k tomu syčí ☺. Pokud se Vás doma
sejde více než 5, bude to zábavné. A pokud
Vás není dost, pozvěte babičku, dědečka, sousedy, kamarády ☺.
Další termíny příměstského tábora se chystají na červenec.
Zkušení „táborníci“ táborová trička už mají
☺, na nové „táborníky“ trička čekají.
Diana Ryšánková

cena od 299,-
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Kurz „PRVNÍ POMOCI“

Dne 15. a 16. února 2012 proběhl
na naší škole kurz první pomoci, který byl
realizován v rámci projektu „První pomoc => šance pro život“ - výuka první
pomoci žáků ZŠ v Moravskoslezském
kraji. Výuku zajišťovala KaPA, Kvalifikační
a personální agentura, o. p. s., Třinec
a byla financována z grantového projektu.
Realizace výuky první pomoci byla
určena žákům 8. a 9. tříd. Školení pro každou třídu proběhlo v jednodenním šestihodinovém bloku, který vedli profesionální zdravotníci – zaměstnanci rychlé
záchranné služby. Cílem kurzu bylo ovlivnit mladou generaci systematickou výukou
první pomoci prostřednictvím předání
teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života. Žáci
8. a 9. tříd základních škol jsou ideální skupinou pro výuku první pomoci, mají již základní vědomosti o funkcích lidského těla

a také své individuální zkušenosti s úrazy
ve svém okolí. Mohou tedy lépe přijmout
nabízené informace a proměnit je ve své
dovednosti.
Výhodou tohoto kurzu byla přítomnost profesionálních zdravotníků, konkrétní příklady z praxe a ukázky chyb, kterých se lidé dopouštějí, a přitom se může
jednat jen o drobnosti, které mohou mít
nedozírné následky. Velkým přínosem byly
konkrétní kauzy z Moravskoslezského kraje. Žáci si mohli také vyzkoušet masáž srdce na figuríně.
Nedostatkem bylo, že první den se nedostavila jeden zdravotník (onemocněl),
skupiny byly spojeny a žáci měli menší
prostor si některé postupy při výkonu první pomoci vyzkoušet.
Mgr. Dana Cágová
ZŠ Příbor, Jičínská 486, okr. Nový Jičín
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR POŘÁDÁ TURISTICKOU AKCI: ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA
  

Alba Adriatica, Rimini, San Marino, Ancona, Loreto, Gargano, Vieste, Teramo, pohoří Gran Sasso

Termín:		

22. června 2012

			

nečlenové - dospělý 7 500,- Kč, dítě 7 000,- Kč. Záloha 3 500,- Kč.

Cena zájezdu:
V ceně zájezdu:
Přihlášky:

členové KĆT - dospělý 7 000,- Kč, dítě 6700,- Kč.
Doprava, ubytování v apartmánech, pojištění. Každý druhý den výlet autobusem.
Ing. Emil Suchánek, Pionýrů 1512, Příbor. Tel: 606 711 135, 556 722 198 (záznamník)

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR POŘÁDÁ 28 -29. DUBNA 2012 ZÁJEZD: VELKÝ MÉDER - KOUPÁNÍ
Cena zájezdu:

  

			

1 400,- Kč – členové KČT 1 500,- Kč – nečlenové

1 200,- Kč – děti KČT 1 300,- Kč – děti nečlenové

V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze , pojištění a vstupné na bazén. V Dunajské Stredě dostane každý 5 € při vrácení klíčku od
skřínky.
Přihlášky a záloha do 10. dubna 2012 - datum narození pro pojištění.

Platit můžete každé pondělí od 16:00 do 17:00 hod. v SVČ Luna ul. Dukelská Příbor

Odjezd: Příbor 28. dubna „Sokolovna“ v 5:00 hod., Kopřivnice komerční banka 510, Štramberk Dalas 5:20 hod, NJ Lidl 5:30 hod.
Návrat: Příbor 29. dubna 2012 „Sokolovna“ v 22:00 hod.

Přihlášky: Vladimír Bilský, Email: v.bilsky@seznam.cz, Tel.: 737 375 203

Blahopřejeme jubilantům narozeným v dubnu
Vasil Coka
Josef Feikus
Olga Pustějovská
František Dobečka
Vojtěch Raška
Radomír Celý
Bohuslav Olšaník
Gertruda Slavíková
Jiřina Hušková
Marie Tobiczyková

Vlasta Sedláčková
Ján Čambora
Květuše Rojanová
Dušan Lyčka
Lydie Sklenovská
Jiřina Pyclíková
Věra Vazdová
Božena Volná
Jaroslav Olšovský
Štefania Barvíková

Měsíčník města příbor a 9

Jana Godulová
Ladislav Matula
Julie Žabenská
Alois Kabát
Jiřina Pustějovská
Anna Sikorová
Josef Juřena
Milada Dedková

z historie
Díl č. 1
Motto:
„Königsmark, právě tak jako Banér a Torstenson,
v rozsáhlý výkon lupičský přeměnil to,
co se mohlo stát rozhodným podnikem politickým.“
Denis-Vančura: Čechy po Bílé hoře

Pověst o Švédech – mýty, dohady a realita
aneb Není Freiberg jako Freiberg
Igor Jalůvka
Letos v červnu připadne 370 let od prvního obsa- sky třicetileté války je sugestivně až drasticky popisození Příbora Švédy (nikoli od jeho vypálení; k tomu vána v kronikách a zápisech, o historických románech
dojde až příštího roku, v srpnu 1643). Během shro- ani nemluvě. Mám-li však vyjádřit svůj ryze osobmažďování informací o osudech Příbora za třicetile- ní pohled na věc, zastávám názor, že co se týče náté války jsem se chtě-nechtě musel zabývat i jednou silností, nebylo to až tak běžné, jak se obvykle píše.
známou „skutečností“. Tou je údajné hrdinství oby- Například řádění švédských vojsk během jejich anabávatel města během švédského vpádu v roce 1642, ze na Moravě (1642-50) bývá spojováno s násilnostheroicky popsané ve známé pověsti o Švédech. mi, které prý byly na denním pořádku. Už ale není tak
Čtenářům tak dnes předkládám první část vyprávění známo, že v tomto posledním desetiletí války rekrutoo osudech Příbora v období „švédských časů“. Chtěl bych vali Švédové vojáky především z řad skandinávských
ale zdůraznit, že v článku se věnuji pouze událostem výše sedláků. Situace, že bývalý švédský sedlák zavraždí mouvedeného roku, avšak v historických souvislostech jsem ravského sedláka, vezme potraviny a vypálí jeho chabyl někdy nucen navázat na okolnosti roku 1642 před- lupu, je možná, nikoli však běžná. Je pravda, že někde
cházející. Navíc jsem v této studii použil spoustu vojen- postupovali Švédové velice surově, jako např. v Tišnově
ských úvah; jestliže bych tak neučinil a spoléhal se pou- u Brna, kde dle starých pramenů přepadli panenský klášze na útržkovité historické záznamy, neměl bych vlastně ter, probošta Arnolda Weisskopfa zastřelili a jeptišky ztýrali (neuvádí se jakým způsobem), zatímco jinde pouze
o čem psát...
sebrali ze sklepa pytel s jablky jako v březnu 1647 na zámku v Kelči. Po dobytí Kroměříže 26. 6. 1643 spojenými
„Arciräuber Szwydsky“
Než budeme rozebírat samotnou pověst silami Švédů a Valachů však ani v tomto městě nezůstal
o Švédech v Příboře, musíme si ujasnit, jaká byla re- kámen na kameni a těžko říci, které z vojsk si v hořícím
alita roku 1642 na Moravě. Pro její obyvatele zna- městě počínalo surověji: Torstenson dovolil vojsku svému,
menalo vyslovení slova Szwydsky (= švédský, Švéd) aby v dobytém městě po čtyři hodiny svobodně drancovav první polovině 40. let 17. století asi tolik, co vyslove- lo, ale pro panující vedro a náramně se vzmáhající požár
ní slova Hitler v první polovině 40. let století dvacátého. mohlo sotva jednu hodinu loupiti. Je zajímavé, že při raboŠvédská intervence nebyla ani mezi německými neka- vání majetku a cenností si zvlášť zběsile počínaly švédské
ženy, které vojákům hospodařily a živé účastenství měly
tolickými kurfiřty nikdy moc v oblibě. Podpora, které
v ničení měst, v čemž vojáky daleko předčily; žádná truhse zpočátku těšila v širokém protestantském tábolice nebyla před nimi jista, žádný zámek dosti bezpečen.
ře, ochabovala po smrti švédského krále Gustava
Generál Torstensson sice nařídil ze svého vojska vyII. Adolfa přímo úměrně s tím, jak se jeho armáda
hnat všechny děvky, ale na druhé straně s sebou vojáci
měnila ve špatně disciplinovanou masu zdivočemohli mít v táboře i manželky. Švédský historik Peter
lých, zlodějských žoldáků. Švédská okupace měla
Englund naopak píše o habsburském vojsku, že kromě
v českých zemích kořistnický ráz a počínání švéd- několika pluků banditů převlečených za vojáky neměl
ské armády již z toho důvodu nemohlo vzkřísit dáv- císař v roce 1643 nic, co by Švédům postavil do cesty.
né sympatie, které před lety získal u českých od- Rozhodně se nedá říci, že by si Švédové jako celek popůrců Habsburků statečný švédský král. Ale byl tu čínali na našem území hůře než jiná vojska, pokud je
i neméně závažný aspekt: v našich zemích se situace porovnáme třeba s katolickými polskými lisovčíky nebo
od dob Bílé hory změnila; vyrostla nová generace, s císařským Valdštejnovým vojskem: …císařský vrchní
která se již styděla za víru svých otců a byla vychována velitel Matyáš Gallas během řádění Švédů v Kroměříži
v jiných názorech.
po dva dni s vojskem nečinně u Litenčic ležel a namísto
Otázka násilností a drancování žoldnéřskými voj- pomoci svou neschopnost zapíjel ve víně. Když Torstenson
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2. července z Kroměříže k Tovačovu odtáhnouti chtěl,
zanechal zuboženému a hladovějícímu obyvatelstvu značné zásoby potravin; ale císařští vtrhli hned po Torstensonovi do Kroměříže, všech zanechaných potravin se zmocnili a také, kde komu
co ještě zůstalo, dokonce všechno pobrali a zničili.
Všechny dobové zprávy se shodují v názoru, že habsburští žoldáci si v ničem nezadali se Švédy, ba naopak
je ještě předčili. Nicméně, v Čechách mezi lety 1639
a 1640 nechal švédský polní maršálek Johan Baner vypálit stovky vesnic a městeček. Jeho švagr, Adam von Pfuel,
se dokonce bezostyšně chlubil, že osobně vypálil 800
osad. Rozhodně si nevymýšlel, protože jeho brutalitou se
musela zaobírat i královská rada ve Stockholmu.
Ostatní dobyvatele ale Švédové markantně předčili co se týče důkladnosti v převážení ukradených historických cenností do své domoviny. (Mám na mysli 10 000 knih a rukopisů vyvezených z obsazené
Olomouce r. 1642, rozkradené pinakotéky na Pražském
hradě, strahovskou i rožmberskou knihovnu, jakož
i Codex argenteus – vzácný překlad evangelia do gótského jazyka, dodnes pečlivě střežený až na 60. rovnoběžce,
v univerzitní knihovně v Uppsale.) Teprve nedávno, při
své návštěvě Švédska počátkem 90. let 20. století, projevil prezident Havel snahu o navrácení alespoň části
z pražských sbírek Rudolfa II. (jejichž komponenty umění přející císař skupoval po celé Evropě), které nakonec
pro švédskou královnu Kristinu ukradli Königsmarckovi
žoldáci v posledním roce války. (Po cennostech kroměřížského biskupského paláce, detailně vyloupeného Švédy, pátrali ve Švédsku Josef Dobrovský ještě
v 18. století a Beda Dudík ve století 19., ale nic nenašli.)
Tato prezidentova snaha však zůstala u švédských představitelů nevyslyšena. Není divu: s podobnými nároky by
se mohly přihlásit další země, na území kterých Švédové
„hospodařili“ po dobu svého dvacetiletého řádění (nebo
i déle), přinejmenším Německo, Dánsko, Polsko,
Bělorusko, pobaltské republiky či Rusko. Kdyby totiž
švédské orgány vyhověly i těmto požadavkům, je více
než jisté, že všechna švédská muzea by se musela uzavřít,
jelikož by pak vystavovala pouze prázdné vitríny.
Jedno jediné „pozitivum“ však švédská okupace přece jen měla. Následky švédského vpádu roku 1642
totiž s konečnou platností ukončily tahanice, kde
by měly vlastně být umístěny moravské zemské desky, jinak řečeno – zda hlavním městem Moravy bude
Olomouc, anebo Brno. Prozíravým nařízením císaře
Ferdinanda III. na sklonku roku 1641 byl královský tribunál (= zemský hejtman + zemský správce + zemský
sudí, tedy zemská vláda) včetně olomouckých zemských desek přeložen do Brna. Důsledky tohoto nařízení se pak projevily velice brzo. Ať už příštího roku
byly důvody příliš rychlé kapitulace olomoucké po-

sádky jakékoli, strategická blízkost habsburské metropole spolu se skutečností, že se Torstenssonovi
přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo ani
v roce 1643 ani o dva roky později Brno dobýt, rozhodla jednoznačně ve prospěch tohoto města.

Torstensson na Moravě

Švédské oddíly nabraly po smrti Gustava Adolfa druhý dech a zaplavily zpočátku jen německé země. Morava
měla pokoj do roku 1642. Vesměs trpěla politickými
a náboženskými následky bělohorské bitvy a velkými „berněmi z krve a majetku“. Pouze roku 1639 oddíly švédského generála Banera přepadly od Německého
Brodu Jihlavsko, ale byly odraženy moravskou zemskou
hotovostí a olomouckou studentskou legií.
Švédský generál Lennart Torstensson (1603 - 1651)
- jeden z nejschopnějších vojevůdců třicetileté války –
podnikl tažení na Moravu celkem třikrát: roku 1642,
1643 a 1645. Generál se osobně na Moravě při těchto
bleskových taženích příliš dlouho nezdržel. Byl přítomný jen jednotlivým letním ofenzívám. Jejich „strategickým“ cílem bylo jak v roce 1643, tak 1645 dobýt
Vídně, zatímco nevelkými silami provedený vpád ze
Slezska na Moravu roku 1642 neměl původně jiný cíl
než zajistit zásobování švédských posádek zanechaných ve slezských pevnostech. Na Moravě však zavládl strach a chaos. Část císařských sil, která měla chránit Olomouc, byla u Šternberka rozehnána oddíly Karla
Gustava Wrangla. Jiná skupina byla zase u Holešova
poražena jednotkami Jana Kryštofa Königsmarcka.
Ať byl Torstensson jaký byl, hodně o něm vypovídá skutečnost, že mezi nejvyššími veliteli třicetileté války byl
jediný, kdo se vedením války nechtěl obohatit. Švédské
oddíly během léta 1642 na čas obsadily mnoho měst severní Moravy a byly by nepochybně dosáhly ještě větších úspěchů. Pod Torstenssonovým velením ale nebylo
více než 11 000 mužů v bojových jednotkách, zbytek byl
usazen ve slezských a moravských pevnostech. Navíc
odevšad docházely zaručené zprávy, že se od Znojma
k Olomouci blíží císařský polní maršálek Ottavio
Piccolomini s 28 000 muži. Za této situace Torstensson
upustil od dalšího dobývání Moravy, a tak se - posílen
o velkou zásobu zbraní získaných v Olomouci - vrátil do
Slezska. Tam se opětovně pokoušel pokořit nedobytou
pevnost Břeh a když se mu to nezdařilo, nedostatek potravin a obavy z nepřítele ho přinutily 25. července 1642
táhnout do Saska, aby tam vyčkal posil ze Švédska, o kterých věděl, že jsou na cestě, a aby se spojil francouzským
maršálkem Guebriantem, jenž mu spěchal na pomoc.
Pokračování příště.
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nejenom... „Moje školka“ na horách...

Tradiční akce naší mateřské školy - lyžařský výcvik s týdenním
pobytem v zasněžených Beskydech. Už samo prostředí uprostřed
bílých strání bylo pro nás všechny motivující „do pohody“. A co teprve, když vidíte ty usměvavé tvářičky našich svěřenců, kteří se nemohli dočkat, užuž aby byli na svahu!
Tentokrát vznikl nápad vzít s sebou i ty „naše“ školáky. Rodiče
souhlasili a co víc, paní ředitelka ZŠ Lubina nám „přibalila“ i další
prvňáčky, samozřejmě i s pedagogy (víte, i takto mimo jiné může
fungovat spolupráce mezi mateřskou a základní školou).
Většina dětí již lyžařský sport ovládala, takže velká sjezdovka
na Solisku byla pro ně to pravé a parádně to dolů „válely“ v carvingových obloucích. Těm menším a méně zkušeným sportovcům přirostl k srdci kratší vlek se svahem tak akorát. No a komu se zrovna
lyžovat nechtělo, zařádil si na bobech.
Každé odpoledne, po krátkém odpočinku, anebo jak kdo chtěl
a potřeboval, jsme se sešli ve velké jídelní místnosti a ... povídali
si o ohleduplnosti k jiným na sjezdovce, vymýšleli příběhy, proč

asi se „náš“ svah jmenuje Solisko, malovali nejintenzivnější zážitky
na trička, zdobili královské koruny, zpívali a tancovali, dokonce jsme
se naučili „recitovat“ Polámaného mravenečka znakovou řečí!
Jedno odpoledne za námi na návštěvu přijeli dva krásní bernardýni (však víte, že jsou to lavinoví psi) a ukázali spolu se svými
páníčky, jak umí zachránit člověka, který je uvězněný pod sněhem.
A co se s raněným děje dál, to dětem předvedla „záchranná služba“.
Sportovní týden jsme ukončili „Olympiádou“, vítězům předali
medaile a diplomy. Všichni zvítězili!!! Všichni byli naprosto úžasní.
Celý tým dospěláků a hlavně děti.
Děkujeme Vaškovi, že nám - už potřetí - umožnil prožít krásný
týden v zasněžených horách.
nic!

A kdo chce vědět víc, zeptejte se, však vy víte koho, a nebojte se
SKOL a zase příští rok.

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

Jak se učí v maskách?

Poslední školní den před jarními prázdninami proběhl v 1.A
Základní školy Jičínské v Příboře maškarní karneval. Děti si do školy
přinesly masky a celý den se nesl v pohádkovém duchu. Po představení masek se konaly různé aktivity na pobavení, ale především na
stmelení kolektivu a udržení příznivého klimatu třídy. Nezapomněli
jsme ani na opakování učiva, ale vše bylo pohádkové a zábavné - kří-

  

  

žovky, psaní dopisu nějaké pohádkové bytosti, hádanky. V tělocvičně
jsme vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, obratnost a taneční nadání.
Na závěr následovala sladká odměna a diplom od malé čarodějnice.
Dětem se akce velmi líbila a věřím, že je utvrdila v přesvědčení, že
ve škole je prima.
Mgr. Vlasta Hýžová, ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín

Měsíčník města příbor a 12

  

ze života našich dětí

Mateřská škola je místo pro děti i jejich rodiče

Dnes už jen zřídka ve společnosti uslyšíte názor, že hlavní funkcí mateřské školy je hlídání a péče o dítě, jehož rodiče jsou zaměstnáni a zajišťují ekonomický chod rodiny. Ty tam jsou názory, že mateřská škola se stává jakousi náhražkou rodičovské péče a supluje
přítomnost pečující osoby.

Rodina, jako instituce se svými pravidly a zákonitostmi, je pro
zdravý vývoj dítěte nenahraditelná a má nezastupitelnou funkci.
Má svou vlastní a jedinečnou atmosféru, intimitu, niternost a výlučnost, která je rozdílná od rodiny jiné. A to ať se jedná o rodinu úplnou, ve které jsou zastoupeny všechny role, tedy role otce,
matky, popřípadě prarodičů, nebo o rodinu neúplnou, kde jeden
z rodičů schází. Rodič je ten, který je za vývoj svého dítěte plně zod-

povědný, a to ve všech ohledech. Mám tím na mysli zodpovědnost
za naplňování potřeb biologických, duševních a sociálních.
Vzdělávání v mateřské škole je zde doplňkem výchovy rodinné a v určitém věku je pro dítě pobyt v kolektivním zařízení na časově ohraničenou dobu žádoucí. Mateřská škola uspokojuje jednu
z potřeb, kterou dítěti rodina s malým počtem dětí nedokáže suplovat. Jedná se o potřebu dítěte kontaktu se sobě rovným partnerem,
v našem případě stejného věku a za stejných podmínek prostředí.
Teprve ve skupině si dítě začíná uvědomovat nejen fyzickou rozdílnost od ostatních a získává vnitřní potřebu se seberealizovat. Zde
zažívá úspěch, uznání, přijetí, pochvalu, což je cílem pro pozitivní
prožívání a je základem tzv. spokojenosti člověka. Ale také zde získává první negativní zkušenosti při prosazování vlastního názoru
a učí se překonávat pocity nepřijetí.
Mateřská škola je pro mnohé děti prvním zařízením, kde dítě
přichází do styku s cizím člověkem bez přítomnosti a ochrany pečující osoby, s prostředím s rozdílným režimem a pravidly, než jaké
zná ze svého domova. Nové prostředí s sebou nese nové situace
a podněty, nutí dítě reagovat na neznámé a osvojovat si nové způsoby chování s cílem uspokojit své momentální potřeby. Dítě si
zde hledá místo, popřípadě se učí své místo ve skupině vydobýt.
Vstupuje do prvních osobnostních konfliktů, učí se je řešit, přijímat a vyrovnávat se s reakcemi okolí jemu dosud neznámými.
A tak krůček po krůčku probíhá formou posilování u dítěte proces adaptace a socializace, tedy proces přizpůsobování a vrůstání

  

do nového prostředí, se kterým se člověk v průběhu svého života
setkává nesčetněkrát. Posilování v tomto případě probíhá v denně
se opakujících situacích jako je např. způsob předávání dítěte učitelce, forma loučení, komunikace s pedagogem, s vrstevníky, účast
v pravidelných aktivitách. Takováto pravidelnost navozuje u dítěte
pocit jistoty a důvěry v prostředí.
Většina rodičů, kteří se rozhodují pro docházku dítěte do mateřské školy, má obavy, zda dítě nebude v jejich nepřítomnosti strádat, zda již získalo dostatek manuálních i duševních schopností
a dovedností pro úspěšné zvládání pobytu v mateřské škole. Obavy
rodičů jsou pochopitelné. I oni si budou muset zvykat na nové prostředí s rozdílným režimem, na nové požadavky, na nové reakce
a

měnící se potřeby svého dítěte. A čím dříve se obavy rodičů z nezvládnutí nové situace rozplynou, tím dříve i jejich děti získají tolik žádaný pocit jistoty a bezpečí. Proto je navození důvěryhodné
atmosféry prostředí školy důležité i rodiče.
Mateřská škola Kamarád, její pracoviště v ulici Frenštátské
i Švermově, již několik let realizuje projekt, který nabízí rodičům
možnost podívat se do našeho prostředí a stát se jeho součástí.
Kromě denních návštěv se mají možnost účastnit odpoledních skupinových aktivit zaměřených nejen na rozvoj praktických a mentálních dovednosti, ale také na podporu sounáležitosti s prostředím,
prohlubování a podporu vzájemných vazeb mezi rodičem a dítětem, rodinou a školou a na rozvoj sociálních dovedností. Rodiče se
nenásilnou formou seznamují s prostředím a jeho režimem, s osobností pedagoga a jeho názory na vzdělávání dětí. Ve společných aktivitách dochází k uvědomování si potřeb dítěte a možností jejich
naplňování. Mezi takové skupinové aktivity patří například zpívání
s rodiči, kurz grafomotoriky pro rodiče a děti, bubnování na počkání, človíček – relaxační a prožitkové hry, keramika s rodiči, předškoláček, odpolední tvoření.
Mateřská škola má svůj program koncipovaný pro všestranný
rozvoj dítěte a naplňování potřeb dle jejich aktuálně rozvinuté fyzické, duševní a mentální úrovně. Spoluúčast rodičů na programu
školy, ať už praktická, nebo komunikační, přispívá k naplnění programu a je pro uspokojení potřeb dětí vždy prospěšná.
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád, Příbor.

Mateřská škola Kamarád, Příbor, ul. Frenštátská přijme pracovníka na dohodu o provedení práce
na dohled a údržbu školní zahrady otevřené pro veřejnost s nástupem od 1. 6. 2012.
Očekávané pracovní předpoklady:
  
zručnost při práci se zahradní technikou, zodpovědnost,
možnost pracovat v dopoledních hodinách, případně v sobotu a v neděli.
Zájemci se mohou informovat na čísle: 556 725 246
vždy od 10:00 hod. do 16:00 hod. nebo osobně v poledních hodinách.
Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád, Příbor
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PROGRAM KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ V PŘÍBOŘE
DUBEN 2012
Neděle 1. dubna od 9:15 hod.
KVĚTNÁ NEDĚLE A SVĚCENÍ PALEM
Před mší svatou se uskuteční v areálu
farního kostela Narození Panny Marie
slavnostní průvod se svěcením palem.
Římskokatolická farnost Příbor

Pondělí 2. dubna od 17:00 hod.

PLOTY, PECE, SRÁČE

Historické stavební záležitosti ve starých
právech, předpisech a řádech.
Beseda s Mgr. Janou Koudelovou, Ph.D.,
Slezské zemské muzeum Opava.
Vstupné: 15, Kč.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Úterý 3. dubna od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské.
Cena: 80, Kč.

BAV klub Příbor 739 080 862

Středa 4. dubna od 17:00 hod.

VELIKONOČNÍ DISKO SHOW

Diskotéka, recesní hry a soutěže, bubnování,
malování vajíček, ukázka pletení tatarů,
velikonoční zvyky. Vstupné: 30, Kč.
BAV klub Příbor 739 080 862

Čtvrtek 5. dubna od 17:15 hod.
ZÁJEZD DO DIVADLA JIŘÍHO MYRONA
V OSTRAVĚ NA PŘEDSTAVENÍ „PADAJÍCÍ
ANDĚLÉ“ ( ARMAND AMAR )
Tanečníci, zpěváci, herci, cirkusoví umělci
a vězni v multižánrovém představení na dílo
Jeana Geneta. Předprodej v BAV klubu.
Cena: 250, Kč. Odjezd od Sokolovny Příbor.
.

BAV klub Příbor 739 080 862

Pátek 6. dubna od 9:00 hod.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Papírová velikonoční slepička, prostírání,
kašírované
vejce
zdobené
dekupáží.
Vstupné: 30, Kč. Akce pro děti a dospělé.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 7. dubna od 8:00 hod.

VELIKONOČNÍ JARMARK

PŘEDNÁŠKA ZÁZRAČNÝ LEN

Přednáší: Alexandra Valchařová, lektorka
Klubu zdraví, ZŠ Npor. Loma.

O. s. Život a zdraví

Sobota 14. dubna od 14:00 hod.

SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
FIMO HMOTA – ŠPERK

Akce je pro ty, kteří nemají čas přes týden
a v sobotu se nudí. Cena: 100, Kč

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek,
kravata), je možné požádat o zajištění
materiálu. Cena: 100, Kč + materiál.
Na akce je nutné se přihlásit.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 17. dubna od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor 739 080 862

Sobota 18. dubna od 13:45 hod.

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Meziškolní přátelský turnaj ve vybíjené pro
žáky 6. tříd. Tělocvična ZŠ Dukelská.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 21. dubna od 7:00 hod.

FLORA OLOMOUC

Návštěva tradiční jarní výstavy.
Cena: dospělí 200, Kč, děti 100 Kč.
Odjezd: v 7:00 hod. od nádraží ČD,
v 7:05 hod. od „škol“. Přihlásit se můžete
do 17. 4. Informace: L. Nenutilová.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 21. dubna od 13:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY HÁJOV

MŠ Hájov www.mojeskolka.cz

Úterý 24. dubna od 9:00 do 12:00
a od 16:00 do 20:00 hod.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Pod vedením lektorky paní Věry Slívové.
Výrobek bude upřesněn.
Kurzovné: 200, Kč

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ + FIMO

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek,
kravata). Cena jednotlivé akce: 100, Kč
+ materiál. Na akce je nutno se přihlásit.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 24. dubna od 18:00 hod.

Náměstí S. Freuda v Příboře.

Technické služby města Příbora  556 725 046

Sobota 7. dubna od 14:30 hod.

2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Hudba, občerstvení, bohatý program pro děti
zajištěn. Přihlášky na: kajatill@seznam.cz
a na tel: 725 707 515. Vstupné dobrovolné.
Restaurace „U Žabáka“ ve Skotnici.
Občanské sdružení Klokočov

Úterý 10. dubna od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Středa 11. dubna od 17:00 hod.

BAV klub Příbor 739 080 862

ORIENTÁLNÍ TANCE.

BAV klub Příbor 739 080 862

Čtvrtek 26. dubna od 17: 00 hod.

GRAFOTERAPIE ANEB RUKOPISEM
K ROZVOJI OSOBNOSTI

Přednáší Dagmar Kravčíková.
Grafoterapie je uceleným systémem změn
písma s cílenými následky.
Dává možnost zefektivnit mozkové pochody.
Může pomoci i od zlozvyků.
Přednáška je úvodem do tohoto tématu.
Městská knihovna Příbor  556 725 037
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program kulturních akcí
Pátek 27. dubna od 17:00 hod.

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ

Hra na africké bubny djembé. Zveme
všechny, kteří se chtějí naučit a zopakovat
základní rytmy. Technika vhodná pro děti
i dospělé. Možnost zapůjčení bubnu, z důvodů
omezeného počtu, nutno nahlásit předem.
Cena: děti do 15 let 50, Kč, ostatní 100, Kč.
BAV klub Příbor 739 080 862

Pondělí 30. dubna

STAVĚNÍ MÁJKY
Náměstí S. Freuda

Město Příbor  556 455 472

Pondělí 30. dubna od 17:00 hod.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
– CHKO POODŘÍ

Beseda s odborníkem na ochranu životního
prostředí Ing. Ivo Otáhalem na aktuální téma
CHKO Poodří. Vstupné: 15, Kč

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Středa 2. května od 17:00 hod.

ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU OSTRAVA
Vernisáž výstavy. Galerie v radnici.

Město Příbor a fotoklub Příbor

Probíhající výstava do 3. května

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

Výstava velikonočních kraslic.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Probíhající výstava do 18. května

STAŘÍ MISTŘI V PŘÍBOŘE
Výstava
příborského
malíře Metoděje Berana.

neprofesionálního

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK

VODNÍK A DUŠE

Hrajeme každé úterý od 17:00 hod.

Loutkové divadlo Beránek

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30, Kč
Středa s Jarkou
Společný program pro maminky s dětmi.
4. 4. VÍTÁNÍ JARA
11. 4. „O ČERVENÉ KARKULCE“
18. 4. TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
25. 4. „O PEJSKOVI A KOČIČCE“
Pátek  Šmudlíci
6. 4. VELIKONOCE
13. 4. KROKODÝL NA DROBNOSTI Z KRABIČKY
20. 4. JEHELNÍČEK, SLON, KVĚTINA, SRDCE
27.4. VZKAZOVNÍK  KOČIČKA
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Vysílání LTV Příbor

Zpravodajské relace: Po až Ne: 4:45, 10:45,
16:45, 22:45 hod. Premiéry: středa, neděle
 776 725 909, 608 738 793

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, Čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod.
Městská knihovna Příbor  556 725 037

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
V PŘÍBOŘE

Lidická 59, Příbor
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle: 9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

FITCENTRUM

Pondělí  Pátek: 9:00 – 21:00 hod.
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí: 15:00
Úterý: 15:00
Středa: 15:00
Čtvrtek: 15:00
Pátek: 15:00

–
–
–
–
–

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

muži
ženy
společná
muži
ženy
 607 714 277

CVIČENÍ AEROBICU

Spor t ov ní h al a T J Př í bor , Št r a m b er s k á
Pondělí: 16:45 – 17:45 hod.  ZUMBA /Tereza/
20:00 – 21:00 hod.  MIX AEROBIC /Tereza/
Úterý: 16:45 – 17:30 hod.  PORT DE BRAS /fitt/
18:00 – 19:00 hod.  STEP AEROBIC /Tereza/
Středa: 9:30 – 10:30 hod.  BODY BALL /Draha/
18:45 – 19:45 hod.  DANCE AEROBIC /Tereza/
20:00 – 21:00 hod.  Body Ball, Over Ball
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 hod.  PORT DE BRAS /fitt/
20:00 – 21:00 hod. BODY WORKOUT /Tereza/
Pátek: 17:45 – 18:45 hod.  STEP AEROBIC
19:00 – 20:00 hod. BODY BALL/Draha
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

Pondělí:
Středa:
Středa:
Vstupné:

ZUMBA S PAVLOU
17:30 – 18:30 hod.
19:00 – 20:00 hod.
20:00 – 21:00 hod.  PORT DE BRAS
60, Kč. Tělocvična ZŠ Npor. Loma.

Pavla Kovalčíková  739 135 127

ZUMBA S HEIDI
Úterý:
19:45– 20:45 hod.
Vs tupné: 60, Kč, dě ti do 12 l et 30, Kč.
Těl ocvičn a ZŠ Npor. Loma Příbor

Heidi Steckerová  733 180 370

ZUMBA S VĚROU
Pondělí, Pátek: 18:30 hod. Vstupné: 40, Kč.
Tělocvična Luna SVČ na ulici Dukelská.

Luna Příbor SVČ  556 725 029

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý:
17:30 – 19:00 hod. MŠ Pionýrů
Úterý:

Höhnová Ludmila  775 084 815
18:00 – 19:30 hod. Luna SVČ Příbor.
Š ť a s t n á Vě r a  7 3 3 1 6 5 3 1 7

POWERJÓGA
Úterý: 17:00 – 18:00 hod. Vs tupné:50, Kč
QI GONG (ČI KUNG)
Čtvrtek: 18:00 – 19:00 hod. Vstupné: 50, Kč
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí: 19:30  21:30 hod. Vstupné: 20, Kč.
FLORBAL PRO DOSPĚLÉ
Středa: 20:00  21:00 hod. Vstupné: 20, Kč.
STOLNÍ TENIS
Pondělí – pátek: 15:00  17:00 hod. Vstupné: 10, Kč.

L u n a P ř í b o r S VČ  5 5 6 7 2 5 0 2 9
Informace o akcích naleznete také na:

www.pribor.eu
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JARNÍ KOLEKCE
NOVÉ KOLEKCE BRÝLÍ

z výstavy OPTA 2012 v Brně za bezkonkurenční ceny.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME.

Určitě se přijďte podívat, nebudete litovat.
Pracovní doba:
Pondělí až pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.

EVA BOJKOVÁ

ul. Karla Čapka, Příbor (směrem k Penny Marketu)  731 517 292
http://optika.pribor.cz
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Mytí
fasád
Máte Váš dům zelený nebo černý od plísní?

Možná ani nevíte, že Vám plíseň ničí Fasádu a Zdraví.
Barva, která chrání fasádní líc je napadena plísní a dalšími mikroorganismy a pomalu se rozpadá. Bakterie ve
vysoké koncentraci, můžou způsobovat alergická onemocnění. Důležité je, že plísně se šíří z fasády do vnitřních částí domů při větrání. Chraňte si své zdraví a investici!!! Provádíme čištění a odstraňování organických
nečistot jako plísní, hub, řas a mechů.

Čištění dlažby

Od mechů, plísní, olejových skvrn a další.

Nástřik fasád

Nátěry fasád, nátěry podhledů,
nátěry střech a další.

Úspora času stříkáním AirLess systémem a použití naších
žebříků, dokáže ušetřit minimálně 40 % nákladů od cen
jiných firem.
Vyměření a cenovou
kalkulaci Vám uděláme
ZDARMA.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.
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Masopust v Příboře …
Masopustní období začíná prvním dnem po svátku svatých Tří králů
(6. 1.) a končívá v úterý před Popeleční středou. Označení masopustu
je zcela nepřesné, protože půst od masa je vázán převážně k postnímu
období, které nastává až po ukončení masopustu. Přesto někteří pranostikové odvozují název masopustu od staročeských slov „pustiti se
do (konzumace) masa“ v době zimního vegetačního odpočinkového klidu
a veselí. A v masopustním období maso (zejména vepřové) vskutku
nechybělo, neboť to byl čas zabijaček.
V Příboře jsme se letos „pustili“ do masopustního veselí v úterý
21. února. Mezi 15. - 16. hodinou se na příborském náměstí sešlo
mnoho diváků (více než vloni) a poněkud méně masek (jako obvykle).
Nicméně za zvuku hudby masopustní kapely Zdeňka Sklenovského jsme
se všichni snažili vytvořit pravou masopustní atmosféru. Mezi maskami
vynikal svou živočišnou energií medvěd, který se snažil preventivně vytancovat od nemoci ku zdraví nejen dospělé ženy, ale i děti z příměstského tábora, které se v hojném počtu shromáždily na náměstí. Něco přes
20 masopustních maškar se setkalo v masopustním průvodu s „ alegorickým „vozíkem, který bohatě ozdoben vezl vyšňořenou „basu“ (kontrabas) k jejímu konečnému osudu, k pochovávání. Na náměstí bylo možno
vidět několik typů masopustních postav (tradiční smrtku, vodníka, policajta, kuchtíka, tři starořecké grácie, principála,…) a v neposlední řadě
i tzv. laufry neboli běžce. Tento typ masopustních masek býval velice
častý v českých i moravských masopustních průvodech v minulosti. Byli
oblečeni do roztrhaných šatů s pruhy barevných látek a na hlavě nosili
papírové čepice s krepovými ozdobami a stuhami. V podstatě doprovázeli po stranách celý průvod a hlavně před něj předbíhali. V archivních
záznamech příborského masopustu z 50. let je můžeme také zahlédnout.
Po příjemném občerstvení před radnicí se masopustní průvod vydal
vpřed. Několikrát obešel dokola náměstí, a pak vesele a skotačivě pokračoval kolem DPS po Nádražní ulici, přes véseckou lávku a přes místní části Vésku a Benátky do cílové stanice k restauraci Mexiko, kde se
k večeru slavně pochovala basa.
Cestou byli masopustníci často občerstvováni milými příborskými
občany, kterým všem bez rozdílu patří vřelý dík. Nicméně zvláštního poděkování si zaslouží rodina Lukešova a rodina Putalova, které každoročně nezištně přivítají a občerství masopustní průvod nejen osvěžujícím
domácím destilátem, ale i chutnými masovými pochoutkami a pravými
masopustními koblihami. Srdečný dík patří i všem aktivním i pasivním
účastníkům masopustu. Poděkování patří i děvčatům z bývalého odboru kultury městského úřadu, panu starostovi, paní místostarostce, paní
radní PhDr. Miladě Podolské za přípravu občerstvení na náměstí a v neposlední řadě městské policii za zajištění dopravní bezpečnosti.
Všichni se již nyní těšíme na příští rok, že se opět v hojném počtu
masek a maškar setkáme společně v masopustním průvodu.
MUDr. Mořic Jurečka, foto archiv MÚ Příbor.
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