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Měsíčník
města Příbora
květen 2012

Město Příbor —
Městská policie Příbor
pořádá dne 26. května
2012 od 13.00 hodin
v prostorách
městského parku akci
s doprovodným
programem
V případě nepříznivého počasí
se akce uskuteční v omezeném rozsahu
v prostorách Kulturního domu Příbor
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soutěže pro děti a mládež o ceny, atrakce
(elektroautíčka, skákací hrad, jízda na koních, sumo ring)
klaun Hopsalín
kouzelník Ondřej Sládek, mistr republiky
v moderní magii
ukázka techniky Policie České republiky
ukázka speciální skupiny hipologie MP Ostrava
(koně v práci strážníků)
ukázka speciální kynologické skupiny
MP Ostrava (psi v práci strážníka)
ukázka sebeobrany strážníky MP Nový Jičín
BESIP
vystoupí účastník Superstar 2011
Vašek „VOXEL“ Lebeda
taneční zábava se skupinou HEC

Občerstvení zajištěno, vstup zdarma!
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Z městského úřadu

Z jednání rady města

33. schůze RM ze dne 3. března 2012 mj. projednala:
-

-

-

-

-

-

-

-

Vzala na vědomí zápis č. 13 ze schůze komise pro MPR, ze dne
20. 3. 2012.
Vzala na vědomí zápis ze schůze osadního výboru v Prchalově konané dne 7. 3. 2012.
Vzala na vědomí zápis č. 18 ze schůze osadního výboru v Hájově konané dne 19. 3. 2012.
Rozhodla pronajmout nemovitosti – části pozemků pro umístění
výlepových ploch pro výlep plakátů na dobu určitou od 1. 4. 2012
po dobu 4 let společnosti Rengl s..r.o., Zákopnická 354/11, 460 14
Liberec v rozsahu předložené nájemní smlouvy za cenu nájemného
celkem ve výši Kč 1.800,- bez DPH.
Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi majitelem pozemku parc. č. 190/18 a městem Příborem, v předloženém
znění, na nemovitosti - pozemku parc.č. 190/18, k.ú. Prchalov, obec
Příbor, pro umístění stavby odpočívadla „Zastavení pro cyklisty –
Prchalov“.
Nevyhověla žádosti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín – denní
stacionář Škola života o poskytnutí finančního příspěvku pro Denní
stacionář Škola života.
Schválila občanskému sdružení Babybox pro odložené děti –
STATIM, se sídlem 104 00, Praha 10, Hájek 88, pro zřizování a provoz schránek pro odložené děti z rozpočtu města Příbor, paragrafu
4329, finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
Schválila neziskové organizaci SALUS o. p. s., Tyršova 1015, 742 21
Kopřivnice, z rozpočtu města, z paragrafu 4329, finanční dar ve výši
20.000,- Kč na provoz Domova pro rodiče a děti v nouzi a Krizového
centra pro děti a mládež „Čtyřlístek“.
Vzala na vědomí rozbor využití Denního stacionáře pro seniory
v Příboře, který provozuje Diakonie ČCE – středisko v Příboře.
Uložila zpracovat varianty dalšího provozu Denního stacionáře pro
seniory v Příboře.
Doporučila ZM schválit návrh druhé změny rozpočtu města Příbora
na rok 2012 v následujících objemech:
Příjmy - 163 775,00 tis. Kč - což je zvýšení oproti schválené první
změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 1 458,00 tis. Kč.
Výdaje - 196 858,00 tis. Kč - což je snížení oproti schválené první
změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 2 542,00 tis. Kč.
Financování - 33 083,00 tis. Kč - což je snížení oproti schválené první změně rozpočtu města Příbora na rok 2012 o 4 000,00 tis. Kč.
- v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu druhé
změny rozpočtu města Příbora na rok 2012.
Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2011.
Vzala na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace Technických
služeb města Příbora za měsíc únor 2012.
Schválila prodloužení noční doby do 3:00 hodin při pořádání veřejné
produkce „ Den s MP Příbor“ ve dnech 26. 5. 2012 – 27. 5. 2012.
Neschválila žádost MUDr. Evy Ressnerové o poskytnutí finančního
daru města Příbora ve výši 10.000,- Kč pro odborný lékařský seminář Freudovy dny konaný ve dnech 27. - 28. 04. 2012 v prostorách
Masarykova gymnázia v Příboře.
Odsouhlasila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu „Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela
Narození Panny Marie v Příboře“.
Schválila smlouvu o výkonu veřejné služby mezi městem Příborem
a Úřadem práce ČR.
Schválila 1. změnu Plánu výnosů a nákladů z účtu města Příbora vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 včetně změny Finančního plánu údržby,
oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2012.
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Schválila podmínky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místa
ředitelů příspěvkových organizací 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 č.p. 458.
Rozhodla vyhlásit v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace „Základní škola Npor. Loma Příbor Školní
1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace“ dle předložených
podmínek.
Rozhodla vyhlásit v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace „Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres
Nový Jičín“ dle předložených podmínek.
Rozhodla vyhlásit v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace „Školní jídelna Komenského, Příbor, ul.
Komenského č.p. 458 dle předložených podmínek.
Uložila zveřejnit záměr města pronajmout byt s dluhem původního
nájemce na ulici U Tatry 1483 v Příboře - byt č. 14 za dříve stanovených podmínek, s termínem podání nabídek do 30. 4. 2012.
Rozhodla schválit „Místní pořadník“ pro přidělení obecních bytů 1+1
a 2+1 do nájmu občanům na období od 4. 4. 2012 do 30. 6. 2012.
Doporučila ZM schválit přepracovanou kapitolu 6.2.4 Koncepce rozvoje bydlení s tím, že časový harmonogram realizace bude ukončen
rokem 2013.
Doporučila Zastupitelstvu města Příbora, ve smyslu § 84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto zástupci akcionáře společnosti ASOMPO, a.s.,
se sídlem Životice u Nového Jičína č. 194, PSČ 742 72, IČ 25872826,
delegovat jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Ing. Milana Strakoše.
Odvolala Ing. Jitku Pechovou z Komise pro regeneraci MPR Příbor
k 3. 4. 2012.
Jmenovala Ing. arch. Renatu Raškovou členkou Komise pro regeneraci MPR Příbor od 4. 4. 2012.
Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt
Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení úsek Příbor.
Schválila aktualizaci Povodňového plánu města Příbora - změnu
str. 13 - na základě usnesení č. 33/21/1, 33/21/2, 33/21/3 a 33/21/4
ze schůze RM konané dne 13. 3. 2012.
Rozhodla přidělit Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/02 Nový Jičín, Záchranné stanici a centru ekologické výchovy Bartošovice na Moravě, se sídlem Palackého č.p. 74, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 47657901, finanční dar ve výši 4.000,- Kč z prostředků rozpočtu města, a to z rozpočtové části výdajů kapitoly 3745.
Uložila odboru investic a správy majetku připravit zadání pro vyhlášení veřejné zakázky na postupnou opravu areálu městského koupaliště.
Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy piaristického kláštera – III. etapa – I.NP – dodávka typového interiéru“,
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informace pro občany

-

kterou podal
uchazeč Dřevozpracující výrobní družstvo,
Stromořadní 1098,675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 00030520.
Vzala na vědomí průběžný stav návrhu Akčního plánu na léta 2012 a 2013.
Uložila realizovat opravu veřejného osvětlení na Prchalově formou
výměny kabelového vedení dle varianty 1.

-

Doporučila ZM Příbora poskytnout Masarykovu gymnáziu v Příboře
finanční dar ve výši 15 tis. Kč na pokrytí části nákladů spojených
s účastí v mezinárodním finále soutěže Handball 2012 v Chorvatsku.
Dne: 16. dubna 2012
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

První elektronická aukce na Městském úřadě v Příboře.

V měsících únoru a březnu provedlo město Příbor výběrové řízení na dodávky elektrické energie pro město a jím spravované příspěvkové organizace pro období 1. 6. 2012 - 31. 12. 2013. Poprvé byla
na městském úřadě použita k nákupu elektronická aukce a zkušenosti
jsou velmi dobré. Veřejnou zakázku včetně elektronické aukce pro město organizovala na základě mandátní smlouvy ostravská pobočka firmy
eCentre, a.s.
Dne 5. 3. 2012 proběhlo vlastní kolo elektronické aukce. V místnosti rady města na městském úřadě měli pracovníci městského úřadu
a zástupci vedení města možnost sledovat celý průběh aukce, do které

se zapojilo 10 uchazečů. Během aukce se podařilo dále snížit původní
nabídky uchazečů, takže úspory při nákupu elektrické energie pro stanovené období budou činit téměř 600 tis. Kč.
Vítězem veřejné zakázky se stala firma CENTROPOL ENERGY, a.s.
z Ústí nad Labem, s touto firmou bude město a příspěvkové organizace
uzavírat v průběhu dubna a května smlouvy o dodávkách elektrické energie, vysoutěžená cena je platná po celou dobu trvání smlouvy, tj. až do
konce roku 2013.
Ing. Jiří Hajda, Městský úřad Příbor.

Info také na www.televize-pribor.cz, 10. zpravodajství (10S-2012, 07. MÚ- elektronická aukce..)

NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela školského zákona přinesla řadu změn,
z nichž pro zřizovatele škol a školských zařízení je nejdůležitější
úprava jmenování a odvolávání ředitelů školských příspěvkových
organizací, včetně zavedení institutu jejich funkčního období, který
spočívá ve jmenování ředitelů na dobu určitou 6 let (§ 166 odst. 2
školského zákona). Dle přechodných ustanovení zákona č. 472/2011
Sb., kterým se mění školský zákon, končí ředitelům příspěvkových
organizací v oblasti školství, kteří vykonávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnost ředitele v příslušné škole nebo školském
zařízení nepřetržitě po dobu delší než 6 let, výkon práce na daném

pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012.
Ředitelům příspěvkových organizací, kteří jsou ve funkci v rozmezí 3-6 let končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího
zaměstnance dnem 31. července 2013 a těm ředitelům, kteří jsou ve
výkonu funkce po dobu kratší než 3 roky končí výkon práce dnem
31. července 2014.
V souladu se zněním výše uvedené novely školského zákona
vyhlásila Rada města Příbora konkurzní řízení na ředitele příspěvkové organizace Základní školy Npor.Loma, Základní školy Příbor,
Jičínská 486 a Školní jídelny Komenského. Konkurzy proběhnou na
přelomu května a června a mohou se do nich přihlásit rovněž stávající ředitelé příspěvkových organizací. O jejích výsledcích budou
občané města následně informováni.
Odbor rozvoje města

Informace starosty města

Zastupitelstvo města se sešlo v minulém měsíci již na svém třináctém zasedání. Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla druhá
změna rozpočtu letošního roku. S konečnou platností bylo rozhodnuto o rekonstrukci křižovatky u mateřské školy na Frenštátské ulici, jejíž
součástí je rovněž vybudování nových parkovišť za prodejnou Jednoty,
výstavba autobusových zastávek před sportovní halou Masarykova
gymnázia, přeložky inženýrských sítí, úpravy chodníků a propojení této
lokality s centrem města, chodníkem mezi budovou pošty a prodejnou
potravin. Celkové náklady stavby, kterou bude provádět stavební společnost SATES Valašské Meziříčí, představují částu ve výši 12,6 mil. Kč.
Část nákladů ve výši 4,19 mil. Kč získalo město na tuto akci z evropských dotací. V průběhu stavby bude v křižovatce provedena na náklady
Severomoravských vodovodů a kanalizací výměna kanalizačního potrubí, povrchy komunikace budou provedeny na náklady ŘSD Ostrava.
Při vlastní realizaci dojde k omezení průjezdnosti a změnám dopravních systémů na území města. Akce bude zahájena na přelomu května
a června letošního roku.
Zastupitelé města projednali a vzali na vědomí výroční zprávu města za rok 2011. Ve zprávě jsou uvedena všechna významná data loňského roku, přehled o finančním hospodaření ve srovnání s léty předchozími, majetkové záležitosti, demografické údaje a celá řada dalších zajímavých údajů. Zpráva je zveřejněna na internetových stránkách města.
Dlouhá diskuze proběhla v souvislosti s rozhodnutím, jestli má
ve městě v budoucnu proběhnout další etapa prodeje obecního bytového fondu. V této věci nepanuje mezi zastupiteli shoda, a proto bylo
rozhodnuto provést nejdříve průzkum zájmu mezi uživateli těchto bytů.

Konečné rozhodnutí o tom, zda budou nabídnuty další byty ke koupi,
bude přijato až v roce 2013 po revitalizaci všech městských sídlištních
bytových domů.
Na návrh zastupitele Bc. Lukáše Kresty byla do rozpočtu města doplněna částka ve výši 200 tis. Kč, která bude využita pro obměnu hracích prvků na sídlištích, jejichž část musela být z důvodu špatného technického stavu vyřazena.
V souvislosti s ukončenou revitalizací zahrad mateřských škol
budou na základě rozhodnutí rady města otevřeny veřejnosti v měsíci červnu v době mimoškolské výuky zahrady MŠ Frenštátská a MŠ
Pionýrů. Děti v doprovodu rodičů tak budou moci využít zcela nové
prostory, které dříve sloužily pouze pro děti těchto zařízení.
Město připravuje celou řadu dalších stavebních akcí. Postupně budou v letošním roce opraveny chodníky na ul. Npor. Loma, část chodníků v Klokočově, část chodníků na sídlišti Benátky, ul. 28. října – to vše
v rozsahu cca 4 mil. Kč.
Město chystá pro letní měsíce celou řadu kulturních a zábavných
akcí. Rovněž tak společenské a neziskové organizace.
MŠ Pionýrů uspořádala v termínu 18. dubna další ročník Veselého
zpívání, kterého se zúčastnily děti všech příborských mateřských škol.
Při této příležitosti jsem předal „Cenu starosty města“ ředitelce MŠ
Pionýrů Mgr. Pavlíně Jordánkové a ředitelce MŠ Frenštátské Mgr. Ivě
Drholecké, a to v souvislosti s dokončenou revitalizací zahrad těchto zařízení a jejich pomocí v době provádění těchto prací.

Měsíčník města příbor a 3

Ing. Milan Strakoš

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Reakce na 13. zasedání zastupitelstva města

13. zasedání zastupitelstva proběhlo relativně hladce, rutinně - rozcházeli jsme se „už“ o půl deváté. Přesto se plynulost průběhu zasedání na dvou místech zpomalila - ne-li přímo zasekla. První takový okamžik nastal hned při zprávě o činnosti rady města, po které vystoupil
ing. Majer (ČSSD) s rozsáhlou a zdrcující kritikou rozhodnutí rady
o vyhlášení výběrových řízení na místa ředitelů příborských škol. Projev
byl plamenný a síra z něj naplnila celý sál Kulturního domu. Vyhlášení
výběrových řízení bylo zcela ztotožněno s vyjádřením nedůvěry všem
ředitelům; toto vyjádření nedůvěry pak bylo zpranýřováno s poukazem
na excelentní práci všech dotčených. Klenotem na závěr vystoupení byla
myšlenka, že rada města vyvolala výběrová řízení s jistými úmysly - v té
chvíli jsem nevěděl, co je tím myšleno. Následně si však vzal slovo radní
Janota a situaci osvětlil:
Ing. Majer narážel na šuškandu, podle které rada vyhlásila konkurzy proto, aby na místo ředitele některé z příborských škol (hovořilo se
o ZŠ Jičínská) usedl právě radní Janota. Ve svém vystoupení radní Janota
se vší rozhodností tuto nehoráznou pomluvu popřel; do žádného takového konkurzu se nepřihlásil a přihlásit nehodlá. Je však typické pro naše
malé město, že početná skupina občanů je již napevno přesvědčena, že
tento krok podnikla rada ze zištných úmyslů. Někteří zastupitelé se pak
neštítí s podobným neověřeným prohlášením vystoupit na samotném
zasedání zastupitelstva. Považuji proto za důležité informovat občany
Příbora, že nejde o nic víc než pusté pomluvy.
Jaké jsou tedy skutečné pohnutky rady města k tomuto kroku?
Tato skutečnost rovněž vyplynula z debaty na ZM. Ing. Majer se
sice oháněl názorem náměstka ministra školství, podle kterého vypsá-

Z městského úřadu

ní výběrových řízení není bezpodmínečně nutné, avšak zákon je zákon
a mluví vcelku jasně: stávající smlouvy ředitelů škol letos o prázdninách
končí. Nové smlouvy musejí být vypsány na dobu určitou - na 6 let. Celá
řada orgánů zřizovatelů škol řeší stejný problém: uvěřit jednomu z výkladů zákona (za kterým stojí jeden z náměstků MŠ) nebo neriskovat?
Ostatně stejný problém řešila také Rada moravskoslezského kraje, složená výhradně ze stranických příslušníků KSČM a ČSSD. Výsledek? Po
konzultacích s právníky v souladu se zákonem vyhlásil MSK výběrovky na veškerá místa všech ředitelů krajem řízených škol! Dotýká se to
i Masarykova gymnázia v Příboře, z jehož fungováním je kraj nanejvýš
spokojen. Tato výběrová řízení totiž absolutně nesouvisí s tím, zda je
zřizovatel se školami spokojen, či nikoli. V Příboře stejná situace nastala
i na ZUŠ - i zde proběhne výběrové řízení z rozhodnutí Rady MSK.
Podobně se zachovala mnohá okolní města (podle sdělení na ZM
např. Odry, Bílovec a Nový Jičín - z ostatních nemáme příslušné informace). Z větších měst víme o Ostravě a Havířově (města řízená levicovými stranami). Samo ministerstvo školství, ze kterého získal ing. Majer
informaci o nepovinnosti výběrových řízení, tato řízení vyhlásilo ve
školách, které spadají pod toto ministerstvo! Takže když pan Majer
hřímal, že Příbor musí mít kvůli rozmarům rady zase něco extra, nehovořil pravdu.
Co dodat závěrem? Kritizovat je vždy snadnější než tvořit. A někteří
politici mají zřejmě velmi dobře spočítáno, že čím více bláta ulpí na našich radních, tím lépe dopadnou v následujících volbách. Nyní snad mají
příborští občané dost informací, aby si udělali úsudek sami.
Za MO TOP 09 Příbor Mgr. Pavel Netušil

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY

Od 1. 3. 2012 organizovala Komise pro občanské záležitosti „Počítačový kurz pro seniory“. Výuka počítačové gramotnosti probíhala v ZŠ Npor.
Loma v rozsahu 2 hodiny týdně po celý březen a duben. 22 seniorů zasedalo se zájmem k počítačům a všichni krůček po krůčku zdolávali techniku,
bez které si už dnešní život nedovedeme představit.
A co se všechno naučili? Co to vlastně počítač je, jaké má části, jak se orientovat na internetu, jak pracovat s e-mailem, jak si uložit do počítače
své materiály, např. fotky, a hlavně nebát se pracovat s počítačem. Věřím, že znalosti z kurzu obohatí jejich život.
Děkuji vedení ZŠ Npor. Loma, řediteli Mgr. Jánu Drtilovi, zástupkyni ředitele Mgr. Aleně Urbanové za vstřícnost při organizaci tohoto kurzu.
Děkuji lektorce Mgr. Simoně Mackové nejen za kvalitní výuku, ale zvláště za trpělivost a pěkný vztah k seniorům.
A co popřát účastníkům kurzu? Nic nevzdávat, věřit si… Vždyť vzdělávat se lze v každém věku.
za Komisi pro občanské záležitosti předsedkyně Mgr. Libuše Klaudová

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍBORA

Na základě zadání územního plánu Příbora byl v prosinci 2011 vytvořen projekční kanceláří Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. návrh nového územního plánu města Příbora. Tento návrh je v současnosti projednáván s příslušnými dotčenými orgány a se sousedními obcemi. V případě
bezkolizního průběhu projednávání bude v červnu 2012 vyvěšena veřejná vyhláška a bude vystaven návrh územního plánu a návrh opatření obecné
povahy. V červenci následně proběhne v kulturním domě veřejné projednání územního plánu, termín veřejného projednání bude včas upřesněn.
K vydání územního plánu Příbora zastupitelstvem města by mělo dojít po vyhodnocení výsledků projednání, a to během měsíce září. Uvedené
termíny jsou pouze orientační. V případě připomínek ze strany dotčených orgánů nebo sousedních obcí by musel být návrh upravován a následně
opětovně projednáván.
Ing. Jaroslav Šimíček a Ing. arch. Renáta Rašková

STAROSTA MĚSTA PŘÍBORA ZVE OBČANY MĚSTA

na vzpomínkovou akci u příležitosti 67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA PŘÍBORA s tímto programem:
PÁTEK 4. KVĚTNA 2012 od 17:00 hod.
Slavnostní projev starosty města k 67. výročí osvobození města na náměstí S. Freuda
Položení kytic u památníku sovětských vojáků v parku na nábřeží Rudé armády
a u památníku obětem 1. a 2. světové války v parčíku u ZŠ Jičínské.
Hudební doprovod: Dechový orchestr mladých Příbor
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POŘÁDEK NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ

Technické služby jako správce hřbitova zajišťují jeho pravidelný
úklid, který mimo jiné spočívá i ve svozu odpadových nádob z areálu
hřbitova.
Již několikrát jsme prostřednictvím příborských informačních médií
žádali návštěvníky hřbitova, aby do černých odpadových nádob u vchodu na hřbitov ukládali pouze drobný odpad ze hřbitova (svíčky, menší
kytky apod.) a na ten větší odpad (věnce, kytice, kameny, desky apod.),
že slouží velkoobjemový kontejner umístěný ve spodní části hřbitova.
Bohužel i přesto, že se tyto nádoby 3x týdně sváží, bývají přeplněné. Je
to proto, že tam návštěvníci hřbitova ukládají veškerý odpad, kterého
se potřebují zbavit. Mnohdy je pak nemožné s nádobami manipulovat,
protože jsou přetížené a technické služby nevlastní techniku na to, aby
nádobu zvedla. To pak musí naši pracovníci znovu polovinu odpadu
z nádob vysypat na zem, odvézt odlehčené nádoby do velkoobjemového
kontejneru a pak se vrátit pro zbytek odpadu, který musí opět naložit
a odvézt..
V letošním roce již není správce na hřbitově, který by veškerou činnost návštěvníků hřbitova hlídal a stále je na něco upozorňoval. Jelikož
jsme v rámci šetření financí města museli snížit stavy našich zaměstnanců o 4 pracovníky, nemáme na to již kapacity a místo správce pro hřbitov
již bylo zrušeno. Proto, aby byl hřbitov čistě udržován a byla ctěna pieta
tohoto místa, slouží platný Řád veřejného pohřebiště, který je potřeba
dodržovat a je to jen v lidech. Budou-li dostatečně uvědomělí, bude na
hřbitově pořádek. Nádoby na odpad u vchodu ze strany městského parku jsme umístili proto, abychom Vám, návštěvníkům hřbitova, ušetřili
chůzi s drobným odpadem až dolů do velkoobjemového kontejneru. Na

  

jiných hřbitovech je pouze jedna nádoba a nestává se, že by jejich návštěvníci naházeli odpadky jinde a mimo nádoby. Soudný občan, když
vidí, že je nádoba plná, zajde odpad vyhodit do velkého kontejneru.
Pokud se situace nezlepší, máme tři možnosti řešení situace. První je, že
odpadové nádoby odstraníme úplně, druhá, že je nahradíme pouze odpadkovými koši na drobný odpad. Doplatí na to však i občané, kteří Řád
pohřebiště dodržují a slušnost ještě mají přirozeně danou. Třetí možností by bylo umístění kamer a záběry pak poskytnout do příborského vysílání. K tomu však zatím nechceme přistupovat, neboť věříme, že si to,
vážení občané, uvědomíte a k vytváření nepořádku kolem nádob přímo
u vchodu nebude docházet.
Další problém, který jsme nuceni řešit je, že někteří nájemci hrobových míst nerespektují zmíněný Řád pohřebiště a budují si na pronajatých místech bez vědomí a souhlasu správce, takřka co se jim zlíbí. Řád veřejného pohřebiště je veřejně přístupný a je třeba, aby se jím
každý návštěvník hřbitova řídil. Zejména pak nájemci hrobových míst.
Porušování tohoto řádu by totiž mohlo mít za následek vypovězení
smlouvy o nájmu hrobového místa bez náhrady. Ti, kterých se to týká,
by se neměli spoléhat na to, že se na jejich nepovolenou činnost nepřijde.
Je ještě spoustu občanů, kterým není nelegální dění na hřbitově lhostejné, vadí jim, jaká mnohdy „monstra“ byla vedle jejich hrobů vybudována
a přijdou nám je nahlásit. Také si pravidelně pořizujeme fotodokumentaci hrobových míst , kde je pak také tato činnost zjevná a je řešena až
následně .
Ing. Josef Kisza, ředitel TS

„PLÁNUJEME SPOLEČNĚ“ sociální služby ve městě Příboře

V rámci plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře proběhlo 21. března 2012 společné jednání „Pracovní skupiny pro rodiny a děti
a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením“ a „Pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, na kterém byly rozpracovány
SWOT analýzy pro druhý cyklus komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě.
Jelikož se začíná připravovat druhý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře na období 2013 – 2017, budou se členové obou
pracovních skupin setkávat častěji. Na pracovních jednáních budou dopracovány SWOT analýzy pro rozvoj sociálních služeb ve městě, rovněž
v letošním roce by mělo proběhnout mezi obyvateli našeho města anketní zjišťování potřeb sociálních služeb ve městě.
Další informace o procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře a možnosti zapojení se do pracovních skupin můžete získat prostřednictvím webových stránek města Příbora nebo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
V Příboře 16. dubna 2012.

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí

Základní umělecká škola Příbor, Lidická 50
Tel. – Fax: 556 723 555, e-mail: zus.pribor@nettle.cz

POZVÁNKA PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD ZŠ V PŘÍBOŘE

Vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Příboře vás zve s dětmi na průzkum nových žáků do Přípravné hudební výchovy, Přípravné taneční výchovy
a Přípravné výtvarné výchovy pro školní rok 2012 – 2013.
Tento průzkum se bude konat v pondělí 28. května 2012 a ve čtvrtek 31. května 2012 od 14.00 – 17.00 hod. v Základní umělecké škole, Lidická 50,
třída hudební nauka. Jste srdečně zváni.
Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor
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INFORMACE KE KÁCENÝM DŘEVINÁM v UL. JIČÍNSKÉ V PŘÍBOŘE
V minulém čísle Měsíčníku města Příbora jsme čtenáře podrobněji informovali o důvodech kácení aleje dřevin na ulici
Jičínské v Příboře. Konkrétně se jednalo o skácení 7 ks lip srdčitých,
3 ks jasanů nacházejících se v ochranném pásmu kanalizace, dále
pak 2 ks tují a 1 ks borovice, rostoucích přímo v ose kanalizace.
Uvedený zásah byl prováděn z důvodu rekonstrukce kanalizačního
řadu Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s.
U většiny lip a největšího z jasanů se objevovaly duté kmeny
napadeny hnilobou. Kmeny dřevin, dříve rostoucích v pásu zeleně mezi chodníkem a silnicí, byly opakovaně vysoko vyvětvované.
V horních částech zůstaly jen menší koruny. Kvůli opakovaným

ořezům výmladků byly kmeny boulovaté a po ořezech velkých větví
vzniklo množství ran, ze kterých se postupně tvořily dutiny. Tyto
způsobují urychlení rozvoje hnilob a prosýchání korun stromů. Tři
kmeny z pokácených lip byly celistvé a dřevo je nabídnuto k využití
studentům soukromé střední umělecké školy v Ostravě k realizaci
jejich uměleckých prací.
Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Alej stromů rostla na pozemku, jehož správa
byla svěřena Správě a údržbě silnic Moravskoslezského kraje p.o.
V souvislosti s digitalizací katastrálních map a po upřesnění majetkoprávních vztahů přešel počátkem tohoto roku pozemek
p.č. 1281/1 k.ú. i obec Příbor do vlastnictví města Příbora, které
jako jeho nový vlastník se zabývalo otázkou zachování či pokácení
předmětných stromů.
Výsadba 14 ks nových stromů bude součástí vegetačních úprav
plánovaných v komplexnějším řešení zároveň s projekčními přípravami stavby parkovacích stání v ulici Jičínské.
Ing. Andrea Nováková, referentka Odboru rozvoje města.

Otevírací doba na kompostárně Točna
Pondělí: 8:00 - 18:00 hod.

Úterý, Středa, Pátek: 7:00 - 15:00 hod.

Čtvrtek: 7:00 - 18:00 hod.

Sobota: 7:00 - 14:00 hod.

UPOZORNĚNÍ NA TERMÍN SPLATNOSTI

místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek)
Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 3/2011“ v celkové sazbě 492,- Kč na osobu a rok.

-

Splatnost tohoto poplatku je:

jednorázově v termínu do 31. května 2012

nebo ve dvou splátkách ve výši 246,- Kč do 31. května 2012, zbývající část 246,- Kč do 30. září 2012.

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:

•

platba v pokladně MÚ,

•

platba prostřednictvím složenky (v případě úhrady celé částky najednou)

•

platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.

Nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří finanční odbor poplatek platebním výměrem, který je možno zvýšit až na
trojnásobek ( Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 čl. 7)

Finanční a kontrolní odbor MÚ Příbor

Měsíčník města příbor a 6

Městská knihovna Příbor

Knižní novinky na měsíc květen

Lékař a spisovatel Patrick Tailor v románu Doktore, to byste se divil s humorem líčí drobná vítězství a prohry svérázných obyvatel irského
městečka Ballybucklebo. Čtenáře pobaví zážitky dvou přepracovaných
doktorů a jejich pohodové hospodyně Kinky. V příběhu svou roli sehrají
i staré irské legendy a pověry.

Napínavý thriller Steva Berryho Jeffersonova šifra začíná pokusem
o atentát na prezidenta Spojených Států. S nasazením vlastního života
bývalý agent Cotton Malone atentát překazil a dostal se tak do střetu se
Společenstvem, mocným a tajným bratrstvem založeným během války
o nezávislost.
Oblíbená britská spisovatelka Sophie Kinsella napsala další humorný
román Dokonalá nevěsta. Osmnáctiletá Milly si tajně bere Allana, aby
mu umožnila zůstat v zemi. O deset let později je Milly někdo naprosto
jiný a je zasnoubená a čeká ji obrovská, nákladná svatba. Čtyři dny před
ní ji ale její minulost dohoní. Jak řekne snoubenci, že už je vdaná? A když
nakonec všechno praskne, vypluje na světlo mnohém víc tajemství, než
Milly čekala…
V prvotině Beáty Matyášové Klára nad propastí budeme svědky

toho, kam až může zavést touha po dokonalosti. Pod náporem reklam
na štěstí, na superženy, které zvládnou péči o domácnost, dítě, manžela
a k tomu dělají kariéru, se ocitá Klára, obyčejná matka a manželka. Pečuje
o všechny své nejbližší, až zapomene pečovat sama o sebe. Jednoho dne
se hroutí a nezbude, než vyhledat odbornou pomoc.
Americká spisovatelka April Lindnerová napsala variaci na slavný
romány o Janě Eyrové Jane a posunula děj do současnosti. Mladá Jane
Moorová je po náhlé smrti rodičů nucena opustit školu a sama se živit.
Najde si místo chůvy u Nico Rathburna, charismatické rockové hvězdy.
Ten získal do péče dceru a potřebuje, aby se o holčičku někdo staral. Jane
se sžívá s malou Maddy a postupně mezi ní a rockovou hvězdou vzniká
nečekané a křehké pouto…
Norský spisovatel Jo Nesbo v krimirománu Spasitel opět předkládá propracovanou zápletku a napínavý příběh. V Oslu panuje adventní
atmosféra, pořádají se pouliční koncerty a rozdává se polévka potřebným. Do zvuků hudby se ozve výstřel a voják Armády spásy padá mrtev
k zemi. Chorvatský nájemný vrah ale druhý den ráno z novin zjistí, že
zastřelil nesprávného muže. Policie v čele s Harrym Holem mají nelehký
úkol – ochránit skutečnou oběť a chytit zabijáka co nejdříve.

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů je celostátní událost, jež má podpořit čtení
a čtenářství v České republice. Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Akce se koná od roku
2010 a navazuje tak na projekty Březen – měsíc internetu, který se každoročně uskutečňoval v letech 1998–2008 a Březen – měsíc knihy probíhající ve 2. polovině 20. století.
Příborská knihovna se každoročně zapojuje a přispívá tak k propagaci četby, ale i internetu. Pro naše čtenáře a návštěvníky knihovny jsme
letos 15. 3. připravili zajímavou přednášku Libora Domitry o moderní
metodě vycházející z regresní terapie RUŠ (Rychlá a účinná změna skutečnosti). Jak je již v městské knihovně mnohaletým zvykem, v březnu
probíhá akce Internet pro seniory. Letos jsme zájemce seznamovali
s užíváním a možnostmi internetu ve středu 21. března.
Další aktivitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků, do
které se naše knihovna zapojila, je Maraton čtení. Jedná se o různé formy setkání s autory a zejména o autorská čtení a besedy o literatuře.
Dvě třídy žáků ze základní školy Npor. Loma měly 26. 3. příležitost zažít zajímavé setkání se spisovatelem, hercem, režisérem a dramaturgem
Arnoštem Goldflamem. Děti i paní učitelky zaujal svým vtipným, milým

projevem. Hovořil o svém psaní a vztahu k filmu i divadlu. Přečetl pohádku i ze své nové připravované knihy pro děti. Na závěr děti projevily
zájem o autogramiádu a společné focení.
Konec měsíce patřil přípravám na Velikonoce. Také v knihovně jsme
s dětmi a jejich rodiči zdobili kraslice krajkou nebo ubrouskovou technikou.

Elena Fialová a Silvie Banerová.

Blahopřejeme jubilantům narozeným v květnu
Drahomír Galia
Drahomíra Kopečková
Danuška Krompolcová
Drahomíra Dreslerová
Anna Hrabovská
Drahomíra Gilarová
Marie Kamasová
Josef Urbiš

Jan Fiala
Oldřich Seibert
Anděla Blažková
Eva Filipová
František Trojka
Olga Valečková
Jaromíra Burgárová
Věra Tkáčová
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Anděla Jurásková
Rudolf Barvík
Zdeňka Chlupová
Jaroslav Holub
Kamila Říhová
Marie Babincová
Marie Volná
Drahomíra Filipová

Z MINULOSTI DO SOUČASNOSTI

MĚSTSKÁ POLICIE V PŘÍBOŘE slaví 20. narozeniny

MEZNÍKY – ROK ZA ROKEM

Píše se rok 1992 a v kronice města tehdejší kronikář Lubomír
Loukotka zaznamenává: „Městská policie zahájila svou činnost
8. června. Strážníci ing. Pavel Juřena, Martin Kabát, Rudolf Libiger,
Tomáš Kresta a Libor Bolom absolvovali pětitýdenní výcvik. Dne
16. 6. složili slib do rukou starosty. Vrchním strážníkem je ing. Pavel
Juřena.
Městská policie slouží v odpoledních a nočních hodinách v katastru města. Ve večerních hodinách strážníci kontrolují veřejná
zařízení, kavárny, vinárny. Ve víkendových dnech je situace kritická, protože službu mají vždy jen dva strážníčci, kteří pěšky nejsou
schopni zvládnout celé území města. Za současného počtu strážníků a jejich vybavení není městská policie schopna udržet ve městě pořádek podle představ občanů. Proto byli dnem 1. 12. přijati
do sboru další strážníci Alois Chvíla, Petr Czinega a Vladimír
Bolom. Městská policie bude vybavena radiostanicemi a vozidlem.“
Městská policie tehdy sídlila v týchž prostorách jako dnes – v suterénu příborské radnice. V roce založení se o prostory dělila s Českou
spořitelnou. Každá organizace měla jednu místnost. Na stavebních
úpravách se tehdy podíleli i zakládající členové městské policie.
Městskou polici řídil a dodnes řídí starosta města. V Příboře je to
celých 20 let ing. Milan Strakoš.
V r. 1993 se personální obsazení policie částečně mění. Petra
Czinegu střídá Radek Podešva a strážníci dostávají první zbraně.
30. 6. 1994 rozvázal velitel Pavel Juřena pracovní poměr. Vedením
městské policie byl pověřen Martin Kabát. Vedl policii do 28. 2. 1995.
Na místo vrchního strážníka město vypsalo konkurs.
1. 4. 1995 byl vrchním strážmistrem jmenován Jozef Gulák. Řídil
osm strážníků. Městská policie měla stále více úkolů. „MP zasahuje
v dopravě při porušování zákazů parkování stání nebo zastavení,
v oblasti veřejného pořádku a řeší přestupky proti občanskému soužití.
Městská policie má k dispozici osobní automobil, kterým objíždí vzdálenější části města, např. Paseky, místní části Prchalov a Hájov.“¹
V r. 1996 si strážníci poprvé dělí město do sedmi rajonů včetně
Hájova a Prchalova. Tolik jich totiž u policie slouží. Každý strážník má
„svůj“ rajón a stará se o něj.
1997 byl schválen zastupitelstvem první projekt prevence kriminality, podíleli se na něm i strážníci.
V letech 1998 a 1999 policie pokračovala ve své běžné činnosti bez
výrazných změn.
V r. 2000 Jozef Gulák vrchní strážmistr píše: „Momentální počet
strážníků včetně velitele je 6+1. Služby městské policie jsou 8,5 hodinové, a to ranní od 6 do 14.30, odpolední od 14.30 do 23 a noční od 20 do
4.30 hod. Pondělí, úterý je ranní a odpolední, středa ranní, odpolední,

noční, čtvrtek ranní, odpolední , pátek ranní, odpolední noční, sobota
ranní, noční a neděle noční.“²
V r. 2001 se strážníci poprvé dorozumívají prostřednictvím nově
zakoupené rádiové síti. Zároveň se v lednovém čísle Měsíčníku poprvé
objevují informace městské policie ve formě policejních zpráv – co, kdy
a kde se stalo. Střípky městské policie si okamžitě nacházejí své čtenáře.
Od 1. února policie zavedla tzv. úřední dny pro styk s veřejností,
a to pondělky a středy od 8 do 17 hodin. V tyto dny byl na služebně policie přítomen velitel, který se příchozím lidem věnoval.
V Local TV Příbor se poprvé objevila rubrika „Městská policie informuje“. Mnoho let byla velmi oblíbenou.
V tomto roce strážníci řešili 1358 přestupků a přijali 342 oznámení
od občanů, „…což je více než v minulých letech. Z toho vyplývá, že se
důvěra v městskou policii u občanů stále zvyšuje,“ píše se v Měsíčníku
č. 2/2002.
Od 1. 1. do 28. 2. 2002 byl pověřen vedením policie Vladimír
Bolom.
Novinkou byla povinnost policie zajišťovat odstraňování vraků vozidel tam, kde překážely. Touto problematikou pověřila strážníky rada
města. První dva vraky Moskvič a Trabant byly odvezeny 29. 1. z ulic
Npor. Loma a ČSA. Policie v té době měla pouze 6 strážníků.
V červnu byl jmenován nový velitel městské policie Libor Bolom
a přijat další strážník. Situace se stabilizovala. Kromě základních povinností se strážníci stále intenzivněji věnovali dětem. Úzce spolupracovali s tehdejším manažerem prevence kriminality p. učitelem Radkem
Kladivou.
Velkým pomocníkem při „papírování“, tj. evidenci činnosti bylo
pořízení počítačů a zavedení informačního systému.
5. 9. 2003 policie zřídila mobilní telefonní linku. Mohla přijímat
i SMS zprávy! V tomtéž roce poprvé strážníci vyrazili po městě na jízdních kolech a také zakoupili přístroj na měření alkoholu.
V r. 2004 u městské policie pracovali a dosud pracují: Vladimír
Bolom, Martin Busek, Alois Chvíla, Bronislav Kolář, Jaromír Maloušek,
Petr Michálek. Vrchním strážníkem je Libor Bolom. Je opět provedena
rajonizace Příbora. Každý strážník má na starosti určitou část města.
Policie poprvé registruje cyklistům jejich kola.
V r. 2005 má městská policie nové číslo mobilního telefonu, které je
platné dodnes 721 14 61 46.
V r. 2006 je pořízeno první preventivní zařízení na měření rychlosti
a do městské policie je začleněna prevence kriminality. První preventistkou u městské policie se 1. 8. stala Eva Kahánková. O tři roky později
(2009) je už strážnicí, první v Příboře!
Začleněním prevence kriminality do činnosti městské policie činnost strážníků dostává další rozměr. Sami organizují akce pro děti

Den s policií 2007. Strážníci předvedli ukázku střelby z laserové zbraně, střelbu z plynové pistole. Děti se mohly projet na ponících, ale musely též
předvést předpisovou jízdu na kole na dopravním hřišti a vyplnit malý znalostní kvíz.
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i dospělé. 21. 7. 2007 připravila Den s městskou policií - program pro
rodiny s dětmi v parku. Strážníci navštívili i mateřské školky a povídali
dětem, proč za nimi přišli a jaké mají úkoly. Seniorům byla určena též
akce „Pozor, neotevírej dveře“ a v ZŠ Jičínské se žáci seznámili s tím,
co to je trestní odpovědnost. Z programu prevence se podařilo vybavit
hřiště pro děti v Jičínské ulici.
V r. 2008 byl Den města věnován Dni bezpečnostních složek. Své
technické vybavení předvedla i městská policie. Akci navštívilo asi
1500 občanů. Ti měli poprvé k dispozici tzv. schránky důvěry v jednotlivých částech města a policisté pořídili digitální videokameru.
V r. 2009 strážníci řešili 3653 událostí. Odhalili 1411 přestupků
a 26 trestných činů. Udělili pokuty v celkové výši 152 500,- Kč.
V r. 2010 strážníci pomáhali ostatním bezpečnostním složkám
zvládnout květnovou velkou vodu a hned o prvním slunečném víkendu 6. 6. uspořádali pro děti den plný soutěží v parku. Drobnými dárky
a sladkostmi odměnili na 200 dětí.
V r. 2011 dohlíželo na bezpečnost ve městě a veřejný pořádek
7 strážníků. Prevenci kriminality měla na starost civilní zaměstnankyně dočasně zastupující strážnici. Během roku strážníci zorganizovali besedy „Bezpečí a jistota pro seniory“, „Bezpečí v dopravě, chodci“
a pro školáky připravili interaktivní pořady s tématy kouření, alkohol,
internetová kriminalita a cyberšikana.
Na podzim městská policie poprvé ve své historii kontrolovala dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel v obci. A tak stoupl počet

přestupků v oblasti dopravy. Ostatní druhy přestupků ale zůstaly na
stejné úrovni jako v předchozím roce. Celkem strážníci řešili v r. 2011
1758 přestupků.

MĚSTSKÁ POLICIE DNES A DO BUDOUCNA
Městská policie v současné době pracuje v počtu 7 strážníků a po
návratu první ženy v řadách strážníků z mateřské dovolené bude pokračovat ve stabilním počtu 8 strážníků.
Městská policie se ve své činnosti stále více zaměřuje na prevenci,
a to nejen formou pořádání besed a přednášek pro děti či seniory, ale
také preventivním zaměřením na bezpečnost v dopravě mj. měřením
rychlosti ve vybraných lokalitách. Na katastru města jsou v současné
době rozmístěny tři preventivní panely se znázorněním rychlosti vozidel a v nejbližší době bude také pořízen laserový radar k měření rychlosti vozidel.
Výhledově by ráda městská policie zvýšila bezpečnost obyvatel
a návštěvníků města monitorováním vybraných problémových lokalit pomocí kamer. Ovšem vše záleží na získání potřebných finančních
prostředků z dostupných dotačních programů či z rozpočtu města.
Vzhledem k připravované novele zákona o obecní policii, která by
měla vstoupit v platnost ke dni 1. 7. 2013, strážníci očekávají rozšíření
pravomocí, oprávnění a povinností, a s tím související pracovní vytíženosti všech zaměstnanců městské policie.

Den s policií v r. 2010 přilákal děti i dospělé.

Znak MP kdysi a dnes

PERLIČKY
*

Počet hvězdiček na původním znaku policie znamenal počet zakládajících členů městské policie.

*

Ve funkci velitelů se během 20 let vystřídali Ing. Pavel Juřena,
Martin Kabát, Jozef Gulák, Libor Bolom (v mezidobí vedli policii
určení strážníci).

*

Maximální počet strážníků během doby trvání městské policie byl
deset. V té době byla služba policie zajištěna 24 hod. denně.

20 let MĚSTSKÉ POLICIE a VOZIDLA:
Věrni značce Škoda
1. Škoda 105 šedé barvy v civilní úpravě (bez označení MP).
2. Škoda Favorit modré barvy s označením MP
a zároveň první vozidlo vybavené majákem.
3. Škoda Felicie bílé barvy s označením MP.
4. Škoda Yeti bílé barvy od roku 2010 dosud.
Děkujeme všem, kteří nám v naší práci během 20 let existence Městské policie Příbor pomáhali a pomáhají. Bez spolupráce s veřejností
a také všemi složkami bezpečnostního integrovaného systému – hasiči, státní policií, záchranáři bychom se neobešli a do budoucna se ani neobejdeme.
Děkujeme. Libor Bolom, vrchní strážník MP Příbor.
Připravila:Mgr. Irena Nedomová, e-mail: televize-pribor@seznam.cz. Zdroje: ¹ Kronika Příbora VI. díl, ² Měsíčník Březen 2000 a další čísla.
Informace a spolupráce Martina Kubošová a Libor Bolom, Městská policie Příbor. Foto: Archiv MP Příbor, Jaromír Kavan, Pavel Nedoma.
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Pověst o Švédech – mýty, dohady a realita
aneb Není Freiberg jako Freiberg
Igor Jalůvka
Po obsazení Olomouce Torstenssonem (15. června
1642), Königsmarckem Litovle (16. června) a Uničova
(18. června) - nikoli Prostějova, jak se často mylně uvádí získali Švédové důležité opěrné body na střední Moravě.
Mezi tajemství úspěchu švédských jednotek patřila vysoká rychlost přesunů. Povodím Odry, od Moravské Ostravy
přes povodí Bečvy až po dolnomoravské úvaly rabovali
území velké části Moravy a zajišťovali si zásoby a potraviny formou trestných oddílů. Nejjižněji dosáhli 17. června
Tišnova.
Po odchodu Torstenssonových hlavních sil zpět
do Slezska terorizovala severní Moravu vojska z dočasných švédských posádek. Hlavní oporou jim byla
Olomouc, kde se Švédové opevnili a drželi ji až do roku
1650. Aby si zajistil zásoby, velitel olomoucké pevnosti
plukovník Jiří (Jörg) Pajkull vysílal výpravy, na kterých
jeho vojáci rabovali a plenili území Moravy a opavského Slezska. Toho roku ještě Švédové moravská města příliš
nevypalovali. Výhodnější bylo vynutit si na jejich obyvatelích výpalné – tzv. ranti, zásoby anebo peníze a kdykoli
později tento požadavek zopakovat.
V zimě 1642-43 tak byla Morava rozdělena do dvou částí. Střed a sever země kontrolovali z Olomouce Švédové,
zbytek země drželi císařští, opírající se o Brno, Hradiště,
biskupskou Kroměříž, Přerov, hrady Helfštýn a Hukvaldy.
Švédové na čas obsadili Opavu, Lipník, Potštát, Odry, Nový
Jičín, Fulnek a Ostravu, drancovali vesnice hukvaldského
panství a zajížděli až na Těšínsko a Jablunkovsko. Od roku
1642 však měli na Moravě nepřetržitě obsazena pouze
opevněná města Uničov a Olomouc, o rok později k nim
přibyl i Fulnek a hrad Sovinec. Ale vystopovat přesný
pohyb švédských vojsk na Lašsku během celého období
strastiplných let 1642–1650 je úkol velice nesnadný, poněvadž zprávy jsou v dochovaných pramenech jen útržkovité.
Nelze proto blíže určit, kdy přesně a za jakých okolností se
ta či ona událost stala. A jestliže je to nesnadné pro roky
1643-50, nadmíru obtížné je líčení událostí počátečního
roku 1642. Hodnověrných zpráv o obsazení mnohých měst
našeho regionu je tak žalostně málo, že historikové Moravy
jako Středovský, Pešina, Volný, Dudík, Rezek, Haněl,
Doležal, Šujan, Sláma, Dvořák a další se nemohli prvnímu
roku vpádu věnovat tak podrobně jako létům následujícím.
Absence faktografických údajů tak uvolnila prostor všelijakým romantickým pověstem, mystifikacím a dokonce falzům, často rozšiřovaných archivářem a sběratelem
Antonínem Bočkem.

Valaši

Vhodné spojence nalezli Švédi v moravských nekatolic-

kých Valaších. Ti byli ochotni spojit se proti Habsburkům
a katolické moci na Moravě s kýmkoli. Má se za to, že
v pozadí těchto akcí stál sám Komenský, který byl činný
i ve Švédsku. Emigrantský biskup Jednoty bratrské poslal
švédskému kancléři Oxenstjernovi zvláštní list a byl u něj
v srpnu 1643 dvakrát přijat v audienci. To se patrně odrazilo v dobře fungující vojenské spolupráci mezi olomouckým velitelem Švédů plukovníkem Pajkullem a valašskými
povstalci ze Vsetínska. Tito rebelové pocházeli právě z bývalého Valdštejnem vyženěného panství Vsetín a Lukov.
Na něm tehdejší nechvalně známý generalissimus zaváděl
tvrdou rekatolizaci již od roku 1609, byť sám byl katolíkem
spíše vlažným. Vsatští i rožnovští Valaši podporovali Švédy
nejen přímo – vojensky, ale i zásobami, potravinami, oděvy, obuví a solí, které byl zvlášť velký nedostatek. Taková
podpora trvala po celé období „švédských časů“, přestože
generál Borry, jenž dobýval obsazenou Olomouc, Valachy
nemilosrdně popravoval: buď koňmi čtvrtil, nebo kolem lámal, anebo na stromy věšel.
Na druhé straně stáli katoličtí Valaši, kteří žili v severním pásmu Beskyd. Byli to Valaši panství hukvaldského, tedy Valaši z tzv. předních hor, usazeni ve vesničkách z oblasti Ondřejníku, Palkovických hůrek, Královy
hory a Kazničova, a Valaši z tzv. zadních hor, což bylo
nemnoho pasekářů a salašníků z oblasti Smrku, Kněhyně,
Stolové, Noříčí, Radhoště, Javorníka a od Smrku na jih až
po uherskou (slovenskou) hranici. Těsně v jejich sousedství žili Valaši panství frýdeckého z těšínského knížectví
Slezska. Jak hukvaldské, tak slezské frýdecké panství sestavovalo družiny mladých a statných horalů ke společné
ochraně obou zemí. Mnozí z nich, tzv. vybranci, v nejistých
dobách strážili na jablunkovských šancích horské přechody a průsmyky do Uher. (Horské obyvatelstvo Těšínska
a Jablunkovska, žijící obdobným způsobem jako Valaši, je
však nazýváno goraly, i když etnicky má, zdá se, stejný původ.)
Bez nadsázky je zde nutno říci, že po stránce věrnosti císaři (a kardinálu Leopoldu Vilémovi) můžeme pokládat za nejspolehlivější Valachy na panství hukvaldském,
a to především ty z předních hor. Proto byl v dubnu 1638
zřízen sbor portášů, verbovaných z katolických Valachů.
Byli to vlastně četníci nad Valachy. Ale ani těm se nepodařilo skoncovat s činností psanců a zbojníků v Beskydech.
Jen v císařském vojsku arciknížete Leopolda Viléma, biskupa olomouckého, sloužilo na dva tisíce moravských
Valachů a další stále přicházeli, najímáni v Kroměříži nejvyšším zemským sudím hrabětem Janem z Rottalu a podkomořím hrabětem Františkem de Magnis. Středem zájmu
širokého okolí se pro svou pevnost a příhodnou polohu stal
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hukvaldský hrad. Býval kardinálovou oporou. Aby hrad
neobsadili zpupní císařští vojáci, byla sem již za kardinála Dietrichštejna umístěna družina sestavená z katolických
Valachů, kterým velel panský úředník. Ale hukvaldské panství, na rozdíl od horských panství položených jižněji, nemělo charakter panství valašského, nýbrž biskupského.

Hukvaldy se připravují k boji

Již na jaře 1632, kdy se švédská lavina nezadržitelně valila k Dunaji, povolil biskup František z Dietrichštejna hradnímu hejtmanu povolat k obraně hukvaldské pevnosti
každého desátého muže z panství, avšak tito vybraní měli
bydlet doma a teprve na znamení výstřelu z děla se dostavit
na hrad. Ten by nemusel mít více než 50 takových obránců.
Po prvním vpádu Švédů do Čech v roce 1639 vydal mladý
olomoucký biskup Leopold Vilém příkaz ke svážení potravin a vojenské munice na hrad. Vzápětí sem přivezli ukrýt
biskupův poklad, olomoucký kostelní poklad a stavovské
a lenní knihy. Frýdecký hrabě, jeho vrchní úředník, ale
i biskupští manové a drobní šlechtici z okolí sem začali svážet všechnu movitost ze zámků a jiné cennosti. Na biskupův rozkaz však mohli do hradu jen ti, kteří si přivezli s sebou potraviny. Na Hukvaldech bylo nakonec 92 mušketýrů,
kterým velel šikovatel (feldwebl). Samotné valašské družině
velel panský úředník, hejtman Martin Varkoč z Nopšic.
Z důvodu ochrany poddaných při častých šarvátkách s vojáky uherského císařského vojska, jež bylo toho času rozloženo po kraji, byla po dva následující roky snížena hradní
posádka na 51 a posléze jen na 29 mužů. Při Torstenssonově
postupu ze Slezska na jaře 1642 se hukvaldský hrad stal
zase centrem obrany. Hrad byl opět vyzbrojován jako před
třemi léty. Nikomu nebylo povoleno v přístupu do něj bez
souhlasu biskupa, a to se týkalo i přinášení osobních věcí
a cenností. Biskup olomoucký Leopold Vilém vyčlenil
9 000 zlatých pro potřebu posádky. Velitelem hukvaldského hradu jmenoval Valeriána Podstatského z Prusínovic,
příbuzného Kryštofa Karla Podstatského z Prusínovic,
lenního pána Staré Vsi a Proskovic. Valašské hlídky
z Kozlovic či Myslíka byly vyslány ke strážní službě na vrch
Hradisko. Jednalo se o drobné opevnění na jednom z vrcholů Palkovických hůrek. Toto těžko přístupné místo bylo
dle archeologického výzkumu již od 14. století obsazováno
„za časů zlých“ jako předsunutá strážní pozorovatelna středověkého hradu, odkud se zpravidla ohněm, kouřem nebo
rychlými posly předávaly zprávy na hrad. Organizace služby na Hradisku spadala toho času nejspíš pod pravomoc
kozlovického valašského vojvody Matěje Krpce.

Obsazení Příbora

Někdy v létě či až podzim roku 1642 byl obsazen také
Příbor. Proniknutí Švédů do města se tehdy zřejmě obešlo
bez zvlášť dramatických událostí, které by stály za dobové
zaznamenání. Výpalné, zabavení zásob a dobytka či rabování bylo běžnou rutinou severských dobyvatelů. Nový Jičín
se vykoupil jen nashromážděním obrovského výpalného.
V Moravském Kravařsku (1898) se však píše, že Příbor neodolal a byl nucen vydržovati švédskou posádku. Avšak
nenadálým přepadem Valachů za přispění vojska císař-

ského se podařilo z Příbora švédskou posádku vyhnat.
Tato pro město důležitá událost není bohužel v análech popsaná podrobněji. Výše uvedená citace byla proto během
následujících století vykládána rozličným způsobem. Právě
z toho důvodu se na jejím základě otevřel prostor pro
různé historické fantazie, podobné těm, které bývávaly
často v době národního obrození a romantismu importovány zvenčí. Ale k tomu postupně dojdeme.
Co znamená, že Příbor neodolal? Bránil se a byl přemožen, anebo se Švédové bez větší námahy dostali do města? Patrně to druhé je bližší pravdě. Švédové město bezpochyby překvapili. Přivyklí obtížné orientaci v porostem
i horopisem fádní severské krajině se na hbitých koních
s přehledem pohybovali v členitém moravském terénu.
K pasivní ochraně města patřily pouze zdi a zídky v zadní
části domovních dvorů, protože Příbor, jak známo, na rozdíl od Nového Jičína nebo Ostravy, byl městem otevřeným,
nikoli ohrazeným. Ohrazovat město vesměs povoloval panovník; v případě Příbora jako biskupského města však jistou útěchu představovala hukvaldská pevnost. (V paměti
byly ještě trpké zkušenosti roku 1626, kdy dánsko-mansfeldská vojska dorazila do evakuovaného Příbora, zatímco
jeho obyvatelé se připojili k obráncům hradu. Ale po vítězném návratu je čekal pohled na vyrabované grunty a vypálené domy a kostel, což jistě představovalo menší zlo než
vystavit holý život zvůli mansfeldské soldatesky.) Město
mělo jen brány a branky, což bylo zoufalou překážkou vojákům vyškolených uznávaným dělostřeleckým stratégem
Torstenssonem. (Existenci dřevěných valů a příkopů kolem
města sice osobně nevylučuji, ale za pravděpodobnou ji pokládám teprve od roku 1643 či později.)
Necelou jednu moravskou míli vzdálené Hukvaldy
ochraňovalo nyní 100 mušketýrů, ti měli k dispozici 10
lehkých pušek (= děl), zásoby munice byly 1698 kulí a 1500
kg olova. Ke všemu byly staženy všechny zbraně z okolí,
přestože kardinál Dietrichštein Příborským roku 1628 (za
již zmíněnou vydatnou pomoc při obraně Hukvald před
mansfeldským vojskem) udělil privilegium vyzbrojovat se
„dobrou ručnicí“.
… byl nucen vydržovati švédskou posádku. Poněvadž
narazili na bohaté město, měli k tomu Švédové sice existenční důvod, avšak (přes vcelku výhodnou polohu města
na kopci) z vojensko-taktického hlediska nebyl Příbor příliš
bezpečným místem pro delší setrvání vojska právě z důvodu absence městského opevnění. To však nevylučuje, že by
se Švédové nenechali Příborskými vydržovat, i kdyby dleli na jiném pro ně mnohem bezpečnějším místě. Mám na
mysli půldruhé míle vzdálené hrazené město v majetku jezuitů - Nový Jičín či dvě míle vzdálený hrad Starý Jičín,
vévodící stejnojmennému panství. K tomu si ale musíme
ujasnit, jak vypadala uvedeného roku situace na tomto blízkém panství nebo spíše přímo na starojickém hradě.
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z historie

VE(É)SECKÁ nebo-li Mockova lávka

Fakta:

Vésecká neboli Mockova lávka je lávka, která je na katastrální
mapě z r. 1833 zaznačena tak, že ústí do dnešní ulice Nové. Tuto lávku
ale mnohokrát odnesla nebo poničila voda.
Na fotografiích z počátku 20. st. je už jasné, že byla mírně posunuta.
V každém případě ale vedla z Příbora z ul. Josefa Hory a ústila ve Vésce
před Mockovým domem.
V roce 1925 lávku zničila voda – prý už poněkolikáté, přesto byla
znovu opravena. Svědčí o tom fotografie z let 1927 a 1932.
Naposledy lávka do Vésky „podlehla“ vodnímu živlu v r. 1942.
Němci ji tehdy už neobnovili.
Podle pamětníků se po válce uvažovalo o obnovení lávky, ale nedošlo k tomu.
Já si pamatuji, že na přelomu 20. – 21. století patřilo postavení
Vésecké lávky k jedné z priorit, kterou si lidé na sídlišti „U Tatry“ určili během několika setkání s městem. Hodně se tehdy o podobě této
lokality diskutovalo. Setkání organizovali pracovníci příborské radnice,
tehdejšího odboru rozvoje a územního plánování. Lávka byla v rámci
anketního dotazníku občany vyhodnocena hned po novém vjezdu jako

Výřez z katastrální mapy z r. 1833. Jsou vidět hranice
mezi Klokočovem a Véskou, i lávka,
ta je mírně posunuta do Benátek.

GRAMATICKÉ ZAMYŠLENÍ:
Ve(é)secká lávka – psát s dlouhým nebo krátkým, e nebo é.
Jedni říkají – je to Véska tedy Vésecká, ale jiní – podle mého osobního průzkumu většinou starší generace – tvrdí Vesecká, vždycky vyslovovali název
krátce. A teď babo raď! Na jedné straně – současní
jazykovědci (je to nejnovější trend) se přiklánějí k tomu, aby se samohlásky v základech slov při
jejich skloňování a tvorbě neměnily (tak se možná
dočkáme třeba u „žáby“ a nikoli „bez žab“, ale „bez
žáb“), na druhé straně se u – zejména názvů míst,
ulic, obcí - ctí tradice ve městě. Tak jak – Vésecká či
Vesecká lávka? Rozhodnutí nechám na vás.
IN

druhý nejdůležitější požadavek. Nikdy se ale do konečných plánů nedostala. Zastupitelé ji posunuli z druhého místa na místo nižší z důvodu
finanční náročnosti. Ani dnes město ve svých koncepčních materiálech
s lávkou nepočítá.

Doplnění:
Hranici mezi Klokočovem a Véskou tvoří dnešní cyklostezka.
Základní škola Npor. Loma je už ve Vésce, ale Mateřská škola Pionýrů
v Klokočově.
Hranicí mezí Véskou a Benátkami je ulice Nová od Lubiny až ke
kapličce.
Příbor s Benátkami je spojen přes Lubinu kovovou lávkou pod kostelem.

Výzva:
Slyšela jsem, že přes Lubinu do Benátek - zřejmě někde u ulic
Alšova, Mánesova vedla lávka, které se říkávalo „kaniovka“, čti kaňovka. Byla uzounká a kupodivu zvedací. Když hrozila velká voda, lávka se
zvedla. Byla funkční prý i v 50. létech. Ví někdo víc?
Mgr. Irena Nedomová, tel. 776 725 909, e-mail: televize-pribor@seznam.cz
Foto: Archiv Muzea Novojičínska, p.o., archiv města Příbora, současné foto Pavel Nedoma.

Rozvodněná Lubina 8. 8. 1925, pohled na Mockův dům.

Vésecká lávka v r. 1927. Vzadu v ul. J. Hory jsou vidět
šraňky. U Lubiny si rády hrávaly děti
a ani dnešek – z tohoto pohledu - není jiný.

Lávka v r. 1932, žádná výrazná změna od r. 1927,
jen jiní lidé.

Současnost – 2012.

Muzeum Novojičínska,p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře a město Příbor
srdečně zvou na
Příborskou muzejní noc - Výročí sto let od založení příborského muzea
Tajemství z příborských fondů - Muzeum Příbor představuje tzv. Piaristickou knihovnu a filmový archiv)
18. května 2012, 16.00 – 24.00

Výstavy:
			
Program:
			
			
			
			
			

Z příborských fondů – Piaristická knihovna (Malý výstavní sál)
Staří Mistři očima Metoděje Berana (Velký výstavní sál)
16.30 – 18.00 Program pro děti
16.30 – 17.15 Loutkové divadélko babky Miládky z Ostravy: Kašpárek a Karkulka; Kašpárek a Kostěj Nesmrtelný (Velký výstavní sál)
17.15 – 18:00 Netradiční představení zajímavých muzejních sbírek dětem (Přednášková místnost II)
19.00 – 20.00 Koncert Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě (Velký výstavní sál)
20.30 – 21.30 Představení některých historicky cenných knih z tzv. Piaristické knihovny Přednáškový sál)
22.00 – 24.00 Promítání starých autentických dokumentů z filmového archivu příborského muzea
Vstup volný
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Jak slavíme v Příboře Květnou neděli

Naši předkové nám zanechali zajímavou a působivou tradici oslavy Květné neděle. Věřící z různých částí našeho města (z Klokočova, Vésky, Benátek i z Příbora) si vytvořili a vyzdobili napodobeniny středomořských palem,
kterými chtěli oslavit slavnost vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, podstatu slavnosti Květné neděle. Květnou nedělí neboli Květnicí (latinsky Palmare) začíná Svatý týden, poslední období půstu, který vrcholí svatým Třídenním
(Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota). Velikonoční nedělí a pondělím pak začínají Velikonoce.
Tato starodávná tradice však v 80. letech minulého století v našem městě zanikla. Od roku 2008 se díky mnoha obětavým lidem opět obnovila a rok od roku je zvláštním zpestřením předvelikonočního období.
Již v průběhu postního období se scházejí obětavé a šikovné ženy, aby společně připravily ozdoby
z barevného krepového papíru na ozdobu palem (krepové květy). Týden před Květnou nedělí se ostříhávají větvičky tújí, aby byly čerstvé a svěží. Z tújových větviček se pak pracně vyhotovují dlouhé zelené řetězy různých délek
(6-7 metrů, 1-1.5 metru, 60-80 cm). Palmy jsou dlouhé 4-5 m. Základem každé palmy (celkem 4 kusy podle částí
města) jsou dlouhé vrbové pruty spojené dohromady drátky, které ukončuje nahoře rozšířená hlavice zpevněná
ocelovými pruty. Kolem kmene palmy se vine dlouhý tújový řetězec ozdobený barevnými krepovými květy, které
připomínají květ růže. Většími květy bývá ozdobena hlavice. Na hlavici palmy se pak nakonec připevní široké barevné pentle s postními i jarními barvami.
Na Květnou neděli ráno před mší svatou se věřící s jívovými ratolestmi nebo větvičkami zlatého deště shromáždí kolem farního kostela Narození Panny Marie. Statní pánové (kdysi to museli být mladí svobodní hoši) se ujímají palem a několikrát obcházejí areál farního kostela. Do kroku jim vyhrává příborský žesťový kvintet a zpívá schola. Nakonec se celý průvod zastaví před vchodem do kostela, kde již čeká pan farář
s ministranty, aby požehnal nejen průvod s palmami, ale i všechny připravené ratolesti a větvičky přítomných věřících. Posvěcené ratolesti si pak lidé odnášejí do svých domovů jako ochranu před všemi negativními vlivy dnešní
doby nebo je zapichují do svých zahrádek a polí pro ochranu před neúrodou a nepříznivými klimatickými podmínkami. Některé se dávají i na hřbitovy (svatá pole) našich drahých zesnulých předků. Jívové ratolesti z kostela
(kočičky) se časem spalují a jejich popel se pak používá na Popeleční středu.
Letos jsme slavnost Květné neděle oslavili 1.dubna. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě palem a na organizaci tohoto nádherného duchovního společenství farníků
našeho města i širokého okolí.
MUDr. Mořic Jurečka, foto Stanislava Slováková.

Květná neděle je poslední (šestá) postní neděle, latinsky zvaná Palmare, Palmarum, Dominica in palmis, Dominica florum,
De passione Domini, Pascha floridum, Dies floridus.
U nás se také můžeme setkat i s těmito názvy: Květná neděle, Květnice - Čechy, Květnica - Morava, Beránková neděle - jižní Čechy,
Palmová neděle - Horácko.
Ve slovanských zemích : Verbnoje voskreseňje, Verbnaja nědělja - Rusko, Vrábnica - Bulharsko, Vrbica - Srbochorvatsko.

Další foto ve fotogalerii www.pribor.eu, video www.televize-pribor.cz 15. zpravodajství.

Rozloučení se zimou a vítání jara v Příboře

Letos už popáté jsme se mohli všichni společně rozloučit se zimou, s jejími sněhovými radosti
i mrazivými starostmi a zároveň slavnostně přivítat
jarní čas. Tradiční akci Vynášení smrtky a vítání jara
pořádají pravidelně Luna SVČ a město Příbor vždy
v době kolem data jarní rovnodennosti. Letos tato
akce připadla na první jarní neděli (po 21. březnu)
a současně na 5. postní neděli, na tzv. neděli smrtnou
neboli smrtelnou (latinsky Judica), ke které tato lidová tradice bezesporu vždy patřila.
V neděli 25. března 2012 kolem 15. hodiny se
na příborském náměstí shromáždila početná skupina rodičů s dětmi, mládeže a občanů města. Někteří
z nich si s sebou přinesli vlastnoručně doma vyrobené symboly odcházející zimy – smrtky, morany,
mořeny, malé a velké, barevné i prosté, papírové či
slaměné nebo z textilií, s vajíčky nebo s jinými dekoracemi. Prostě a dobře, nápaditosti se meze vůbec
nekladly. Některé děti si dokonce samy vyrobily různé
papírové ozdoby nebo obrázky s patřičnou tématikou
odcházející zimy a přicházejícího jara. Společně s příborským žesťovým kvintetem a příborskou scholou
se průvod dětí a dospělých vydal vesele uličkami pod
náměstím směrem k lávce pod kostelem.
Kolem lávky na obou stranách řeky Lubiny se
rozmístili všichni zúčastnění a přihlíželi vlastnímu
aktu loučení se zimou. Ta největší smrtka byla zapálena a ve směru větru slavně vhozena do koryta

řeky. V řece Lubině bylo poněkud málo vody, a proto
se muselo Moraně ve vodě trochu pomoci, aby nezůstala na jednom místě a nepřinesla neštěstí. Asi
10 dalších menších Mořen děti postupně vhazovaly
do vody a nakonec bylo vše ukončeno pestrým vodopádem živých květů a lístků, které na hladině řeky
vytvořily nádherný kolorit barev.
Když se děti rozloučily se zimou, přešly s rodiči
na druhý břeh Lubiny, kde již na ně čekala připravená břízka. Barevnými stuhami ji ozdobily a nakonec
za zvuku hudby žesťového kvinteta a za zpěvu scholy
jsme všichni společně postavili pestrobarevně ozdobenou jarní břízku, tradičně zvanou líto.
Letošní tradice ukončení zimy a přivítání jara se
uskutečnila za příjemného jarního počasí. Poprvé
za 5 let nám vyšlo hezké počasí a postupně rok od
roku narůstá i počet aktivních i pasivních účastníků
této jarní akce. Nezbývá než poděkovat všem, kteří
pomohli při přípravě. V prvé řadě všem děvčatům
z Luny SVČ, Technickým službám města Příbora,
městu Příboru, příborskému žesťovému kvintetu
i příborské schole a v neposlední řadě všem dětem,
rodinám i příborským občanům za jejich podporu
a vstřícnost při vytváření staronových tradic našeho
města a jeho regionu.
MUDr. Mořic Jurečka, foto Stanislava Slováková.
Další foto ve fotogalerii www.pribor.eu,
video www.televize-pribor.cz 13. zpravodajství.
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OHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM PŘÍBORSKÝCH DESKOVEK

Na úvod vás jistě napadne otázka, co to vlastně deskové hry jsou. Jedná
se o moderní stolní společenské hry. Tyto se dělí na deskové nebo karetní.
Deskové hry se hrají na hracím plánu, který je umístěný na stole a hráči na
něm hru hrají. Karetní hry jsou hry, které se rovněž hrají na stole, ale nemají
svůj hrací plán (nejedná se o hazardní hry). Každá z tohoto typu her má
svůj cíl, popř. příběh, kterého se snaží hráči dosáhnout. V poslední době
se také více vydávají hry vědomostní, kdy u těchto her záleží na znalostech
hráče v určitém oboru. Všechny tyto hry rozvíjejí mezi hráči komunikaci,
strategii a logické myšlení. V dnešní počítačové době je také začíná více
podporovat i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je jedním
ze sponzorů mezinárodního festivalu Deskohraní v Praze, na kterém probíhají všechna mistrovství ČR v deskových hrách. A právě o místa na mistrovství ČR v deskových hrách se na Příborských deskovkách soutěžilo, a to
ve hrách Osadníci z Katanu, Dominion a Carcassonne.
2. ročník Příborských deskovek pořádal ve dnech od 23. do 25.03.2012
kroužek Deskových her ve spolupráci s LUNOU Příbor, střediskem volného času. Na rozehřátí se pro účastníky konal turnaj v Bang!. Začal v pátek
v 19:00 hodin a poslední kolo skončilo v 00:30. Turnaj byl jako v loňském
ročníku napínavý až do posledního kola, kdy v tomto získal prvenství Josef
Bohumínský před Terezou Hrnčířovou, která vedla před začátkem posledního kola. Třetí místo obsadila Silvie Muchová. V této hře se postup na
MČR nesoutěžilo.
V sobotu ráno hráče čekal malý kvalifikační turnaj v Osadnících
z Katanu (rozdíl v malém a hlavním turnaji je pouze v počtu kvalifikačních
míst). Pro vítěze byly připraveny pěkné ceny.
Z turnaje získali přímou kvalifikaci na MČR v Osadnicích z Katanu hráči Petr Fraivald a Jana Šimůnková. Kvalifikační bod poté získali hráči Miloš
Čeřovský a Tereza Hrnčířová (členka příborského kroužku deskových her).
I přes krásné slunečné počasí se tohoto turnaje zúčastnilo 20 hráčů z celé
České republiky, tři hráči přijeli i ze Slovenska. Po skončení tohoto turnaje
následoval malý kvalifikační turnaj v Dominionu. Z turnaje získali přímou

kvalifikaci na MČR v Dominionu hráči Lucka Svobodová a Petr Fraivald.
Kvalifikační bod poté získali hráči Tomáš Münster, Věra Fantová a Michal
Žižka. V kategorii juniorů vyhrál Tomáš Mrázek (člen příborského kroužku deskových her) a postoupil na MČR juniorů v Dominionu. Turnaje
v Dominionu se zúčastnilo celkem 21 hráčů a skončil v 20:00 hodin.
Nedělní den ukázal ještě krásnější počasí než v sobotu, což se projevilo
menším počtem hráčů, které čekal malý kvalifikační turnaj v Carcassonne.
Z turnaje získali přímou kvalifikaci na MČR v Carcassonne hráči Pavel
Šimůnek a Tomáš Bajer (člen příborského kroužku deskových her), který se
ve věku 14 let probojoval mezi dospělé. Kvalifikační bod poté získali hráči
Jiří Svoboda a Michal Šimůnek. Turnaj se odehrál v 16 hráčích.
Z příborského kroužku deskových her získali zatím kvalifikaci na MČR
hráči:
Dominion

junioři

		
dospělí
		
		
Carcassonne

Tomáš Mrázek
Josef Bohumínský (vedoucí kroužku), zároveň
bude obhajovat titul Mistra České republiky ve hře
Osadníci z Katanu

dospělí Tomáš Bajer

Osadníci z Katanu dospělí Tereza Hrnčířová má jeden kvalifikační bod
		
a doufáme, že získá ještě jeden bod a bude potřetí
		
za sebou reprezentovat Příbor na MČR v této hře.

Kompletní výsledky z turnajů se dozvíte na adrese
http://cihelnyhvozd.wz.cz
Poděkování patří rozhodčímu Miloši Čeřovskému, jenž po celou
dobu turnaje dohlížel na fair play a výsledky. Na závěr je nutné poděkovat LUNĚ Příbor, středisku volného času za zapůjčení prostor k pořádání turnaje a pomoc při organizaci, všem sponzorům (firmy Albi promo
a Mindok, Knihkupectví Jana Fialová z Nového Jičína), kteří věnovali společně s organizátory na jednotlivé turnaje ceny a poukázky na nákup her.
Josef Bohumínský - vedoucí kroužku

TEREZA SATTKOVÁ, VÍTĚZKA MARATON AEROBIKU 2012
24. března se uskutečnil v Ostravě Maraton aerobik, pro
milovníky tohoto sportu tradiční a oblíbená akce. Pořádala
ji nezisková organizace GARRIGUE. A proč o ní píšeme?
Účastnila se jí Tereza Sattková z Příbora, a nejen to!
Maraton aerobik se konal za podpory města Ostravy už
po dvanácté. Soutěžit přijelo na sto cvičenců. Další si přišli
rekreačně zacvičit na jednotlivé hodiny. Tereza Sattková
z Příbora se přímo na místě přihlásila do soutěže. „Byla jsem
tam úplně poprvé a vůbec jsem netušila, co mě čeká,“ říká
Tereza
A čekalo ji pět různě laděných hodin aerobiku s choreografií, která mnohdy brala dech a vyvolávala nadšení i aplaus
tančících a diváků.

„Bylo tam pět lektorů z celé České republiky. Rozhodčí
hodnotili celkový vzhled, flexibilitu, silové schopnosti a jakou
má ten člověk výdrž,“ doplňuje cvičitelka aerobiku.
Mezi hodinami byly krátké pětiminutové přestávky na
občerstvení. Ne všichni soutěžící vydrželi do konce! I Tereza
zvažovala v jedné chvíli, co dál: „Já se přiznám, že krize přišla
ve druhé hodině cvičení, pak se to zlomilo a zase mě to nastartovalo.“
Po tuhém boji plném pohybu Tereza Sattková zvítězila:
„Cítím se skvěle, i ty ceny byly úžasné, které jsem vyhrála, takže jsem za to ráda.“ Hlavní cenou byl zájezd se cvičením do
Chorvatska! Gratulujeme!!
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Irena Nedomová, foto archiv Terezy Sattkové.

program kulturních akcí
PROGRAM AKCÍ V PŘÍBOŘE KVĚTEN
Úterý 1. května od 10:00 hod.
PRVOMÁJOVÝ KONCERT
Koncert DOM Příbor. Městský park Příbor.

V programu vystoupí: Příborské žesťové kvinteto.
Trio Zdeňka Pukovce, varhany Ing. Karel Monsport.
Zpěv Alena a Kateřina Juřenovy.

Středa 2. května od 17:00 hod.
ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU OSTRAVA
Vernisáž výstavy. Galerie v radnici.

Úterý 15. května
od 9:00 do12:00 a od 16:00 do 20:00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky
paní Věry Slívové. Výrobek bude upřesněn na
kurzu, na který se mohou přihlásit začátečníci
i pokročilí. Kurzovné: 200, Kč.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek,
kravata). Cena: 100, Kč + materiál.
FIMO
Cena: 100, Kč. Na jednotlivé akce je nutno se
přihlásit počet míst omezen.

Město Příbor a DOM Příbor  556 455 473

Město Příbor a fotoklub Příbor 556 455 473

Probíhající výstava do 3. května
VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
Výstava velikonočních kraslic.

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

Čtvrtek 3. května od 17:15 hod.
„DONAHA“ (HOLE DUPY)
Zájezd do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na
komediální muzikál. Odjezd od Sokolovny
v Příboře. Předprodej v BAV klubu. Cena: 250, Kč.

BAV klub Příbor 739 080 862

Pátek 4. května od 17:00 hod.
67. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA PŘÍBORA

Město Příbor  556 455 473

Pátek 4. května od 19:00 hod.
67. VÝROČÍ OSOVOBOZENÍ HÁJOVA
U pomníku padlých se uskuteční vzpomínka
k 67. výročí osvobození obce, položení
věnce, kytic a zapálení vatry.

Osadní výbor Hájov

Sobota 5. května od 17:00 hod.
FLORIÁNKOVÉ POSEZENÍ PŘI GULÁŠI
Hasičská zbrojnice Hájov.

SDH Hájov

Sobota 5. května až neděle 6. května
BESKYD MODEL KIT SHOW 2011
Veřejná mezinárodní otevřená výstava modelář
ských prací modelářů, sběratelů a majitelů sbírek
modelů spojená s hodnocením ve vyhlášených
kategoriích,
prodej
modelářských
modelů,
pomůcek, materiálů, doprovodné zábavné akce.
Modelářská soutěž mládeže  vyhlašuje LUNA
Příbor, SVČ a pořadatelé 16. ročníku Beskyd
Model Kit Show. Moravský knipl a šrapnel 
vyhlašuje Modelářský klub TORA Příbor spolu
s LUNA Příbor, SVČ pro 10 nejzajímavějších
modelů letadel a 10 nejzajímavějších modelů
vojenské techniky.
Sportovní hala ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 12. května od 11:30 hod.
X. ROČNÍK REGIONÁLNÍ TANEČNÍ PŘEHLÍDKY
„O ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU PŘÍBOR“
V programu: mnoho pestrých a zajímavých
tanečních vystoupení ve stylu SHOWDANCE,
DISKODANCE, HIP HOP, LA tance a diskotéka
pro soutěžící i diváky. Vstupné: zdarma.
Amfiteátr městského parku Příbor.
BAV klub Příbor 739 080 862

Sobota 12. května od 15:00 hod.
FIT ODPOLEDNE
Zumba a kalanetika s Věrou, Renátou, Tanjou
a Jitkou. Určeno dívkám a ženám.
Cena: dívky a studentky 80, Kč, dospělí
120, Kč. Občerstvení s ochutnávkou zajišťuje
Alena
Plešková
(Krámek
plný
zdraví).
Tělocvična ZŠ Dukelská.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 12. května od 18:00 hod.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Kostel Narození Panny Marie.
Koncert je pořádán u příležitosti svátku matek.

MěO KDUČSL

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Úterý 15. května od 18:00 hod.
ORIENTÁLNÍ TANCE
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské.

BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 16. května od 13:45 hod.
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
Meziškolní přátelský turnaj ve vybíjené pro
žáky 5. tříd. Tělocvična ZŠ Npor. Loma.

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Probíhající výstava do 18. května
STAŘÍ MISTŘI V PŘÍBOŘE
Pátek 18. května od 16:00 hod.
PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ NOC,
100. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ PŘÍBORSKÉHO MUZEA
Pátek 18. května až čtvrtek 24. května
"Z PŘÍBORSKÝCH FONDŮ  PIARISTICKÁ
KNIHOVNA"
Výstava unikátních historicky cenných knih
z tzv. Piaristické knihovny, deponované
v příborském muzeu. Vystaveno bude i několik
vzácných prvotisků a rukopisných knih.

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

Neděle 20. května od 8:00 hod.
SBĚRATELSKÁ BURZA VŠECH OBORŮ

Klub filatelistů Příbor

Pátek 25. května od 15:00 hod.
DEN DĚTÍ V BAV KLUBU
Srdečně zveme děti, rodiče, veřejnost na
zábavné odpoledne s pestrým programem:
různé hry, soutěže, bubnování, diskotéka,
opékání „buřtů“. Prodej občerstvení zajištěn,
vč. vašich oblíbených pohárů. Děti z kroužků
BAV klubu – zdarma. Vstupné ostatní: 30, Kč.

BAV klub Příbor 739 080 862

Pátek 25. května od 18:00 hod.
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ
Hra na africké bubny Djembé, výuka rytmů.
Zveme
všechny,
kteří
se
chtějí
naučit
a zopakovat si základní rytmy a zažít radost
souznění při společném bubnování. Je vhodná
pro děti i dospělé. Možnost zapůjčení bubnů
djembe, nutno nahlásit předem. Cena akce:
děti do 15 let 50, Kč, ostatní 100,Kč.
BAV klub Příbor 739 080 862
Sobota 26. května od 13:00 hod.
OSLAVA 20 LET OD ZALOŽENÍ MĚSTSKÉ
POLICIE PŘÍBOR
Městská policie Příbor  556 455 404

Čtvrtek 31. května
KÁCENÍ MÁJKY
Náměstí S. Freuda.

Technické služby města Příbora  556 725 046
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program kulturních akcí
Čtvrtek 31. května od 17:00 hod.
"Z HISTORIE SVÍCENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ"
Vernisáž výstavy. Výstava o rozmanitých
podobách využití ohně coby světelného zdroje
v lidské kultuře. Výstava potrvá do 9. září.
Čtvrtek 31. května od 17:00 hod.
TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA NA PŘÍBORSKU
Vernisáž výstavy. Výstava o svébytných jevech
tradiční lidové kultury na Příborsku.
Výstava potrvá do 30. srpna.

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

Pátek 1. června od 10:00 hod.
DEN DĚTÍ
Ekologický den pro děti. Městský park Příbor.

Město Příbor  556 455 472

Sobota 2. června od 10:00 hod.
110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MASARYKOVA GYMNÁZIA

Masarykovo gymnázium Příbor  556 722 370

Sobota 2. června od 14:00 hod.
125 LET OD ZŘÍZENÍ OBECNÉ ŠKOLY NA HÁJOVĚ

Město Příbor a Osadní výbor Hájov  556 455 472

Sobota 2. června od 16:00 hod.
DEN DĚTÍ ANEB „S LUNOU SE NENUDÍTE“

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
V PŘÍBOŘE

Lidická 59, Příbor

Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
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

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK
VODNÍK A DUŠE
Hrajeme každé úterý od 17:00 hod.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
od 10:00 do 11:00 hod. Vstupné: 30, Kč.
Středa s Jarkou
Společný program pro maminky s dětmi.
2. 5. „O PEJSKOVI A KOČIČCE“ – Jak pekli dort
9. 5. HRY, TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
16. 5. „O PEJSKOVI A KOČIČCE“
23. 5. HRY, TANEČKY, PÍSNIČKY, ŘÍKADLA
30. 5. DEN DĚTÍ – hry, soutěže
Pátek  Šmudlíci
4. 5. HOLUBIČKY Z PAPÍRU
11. 5. ROZKVETLÁ LOUKA
18. 5. MALOVÁNÍ NA PORCELÁN
25. 5. CHRASTÍTKO

Luna Příbor, SVČ  556 725 029

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
INFORMACE O AKCÍCH
A SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH
VE MĚSTĚ NALEZNETE
NA: www.pribor.eu

Loutkové divadlo Beránek

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
MASARYKOVA GYMNÁZIA V PŘÍBOŘE
V sobotu 2. června 2012 si studenti, pedagogové i široká veřejnost připomenou 110. výročí založení Masarykova gymnázia. Při této příležitosti
bude vydán Almanach MGP a DVD.
Akce konané v souvislosti s tímto výročím
Hlavní program v amfiteátru městského parku
S malým princem za láskou
(Cesta za láskou, Svět patří nám aneb mafiánský „hepyend“)
Den otevřených dveří (budova MGP bude pro veřejnost přístupná v dopoledních hodinách, v aule mohou návštěvníci zhlédnout divadelní adaptaci
Malého prince v podání studentů 1. a 2. ročníku)
Majáles Masarykova gymnázia
Průvod studentů a učitelů od budovy Masarykova gymnázia do městského parku
Hlavní program
Srdečně zveme

Klub filatelie Příbor pořádá dne 20. května 2012
sběratelskou burzu všech oborů. Burza se uskuteční
v Kulturním domě v Příboře od 8.00 do 11. 30 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce.
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ze života občanů

Kulturní okénko aneb co vás čeká a nemine…

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás následujícím přehledem upozornili na
zajímavé akce, které se budou konat v nejbližších měsících
v našem městě.
Věříme, že mnohé z nich pro vás budou skutečně natolik zajímavé, že přijdete mezi nás a příjemně tak strávíte svůj
volný čas!
Nabízíme malou ochutnávku:
První velkou akcí budou bezesporu oslavy 20 let od založení Městské policie Příbor, které se uskuteční v sobotu
26. 5. 2012 v areálu městského parku v Příboře. O tom, že
oslavy jsou určeny pro širokou veřejnost Vás přesvědčí bohatý program, jehož podrobný rozpis naleznete v samostatné
pozvánce Měsíčníku.
V pátek 1. 6. 2012 se s našimi dětmi vrátíme do dětských
let a znovuobjevíme barevný, hravý a hlavně zdravý svět!
Tentokrát se Den dětí v areálu městského parku ponese
v ekologickém duchu – vytvoříme, co nejdelšího hada z donesených PET lahví, proběhne vyhodnocení soutěže vyhlášené v místních školách „O nejlepší plastiku z recyklovaného
materiálu“. Pro školy i širokou veřejnost budou připraveny
netradiční soutěže zástupci různých společností zabývajících
se ekologickou tématikou. Každý z účastníků Dne dětí si kromě ponaučení o zdravém životě ve městě odnese i drobnou
odměnu!
Hrátky (nejen) pro děti však zdaleka nekončí! Již v sobotu
2. 6. 2012 pokračujeme Oslavami 125 let zřízení Obecné
školy na Hájově! Vše propukne ve 14.00 hodin vystoupením
dětí z MŠ Hájov v prostorách školní zahrady, hlavní program
pak bude pokračovat od 15.00 hodin na výletišti za obecním domem. Děti se mohou těšit na Klauny z Balónkova
a jejich vyhlášenou balónkovou show, soutěže, lákavé
atrakce – skákací hrad, dětské fitcentrum, nafukovací bazén
s lodičkami, čtyřkolky, malování na tvář a mnoho dalšího,
samozřejmě zadarmo a s drobnými odměnami pro šikovné
dětičky! A co čeká na dospělé? Spousta dobrého domácího
občerstvení - guláš, langoše, grilované speciality, koláče…
příjemné posezení a také dobrá muzika. Zlatým hřebem
hájovského odpoledne bude bezpochyby Turnaj v ringu
„O pohár starosty města Příbora“, kdy předem zvolení zástupci města Příbora, osad Hájova a Prchalova, a taktéž zástupci rodičů dětí z MŠ Hájov se spolu utkají na hřišti vedle
obecního domu v turnaji v hodu ringovými kroužky přes síť.
Od 18.00 hodin vystoupí osvědčená valašsko-meziříčská kapela DOCUKU a poté neméně osvědčená...léty prověřená…
místní kapela YPSILON!
V sobotu 9. 6. 2012 bude Příborem znít WakaWaka..
a všichni budeme v místním amfiteátru makat..tedy tančit...
ano..správně tušíte!
Rádi bychom vás pozvali na 1.ročník „Zumby s Pavlou
pod širým nebem“! Nevynechejte tuto jedinečnou příležitost udělat něco pro své tělo a hlavně pro dobrý pocit v příjemném prostředí amfiteátru městského parku. Oblíbená
cvičitelka v rytmu latinsko-americké hudby dokáže rozvlnit

každého, přijďte se o tom přesvědčit!

O dva týdny později, a sice v sobotu 23. 6. 2012 v parku na nábřeží Rudoarmějců se budou konat již tradiční
Svatojánské ohně. Za zvuků kapely Kiwi vzplanou svatojánské ohně a započne pálení proutěných metel a jejich přehazování přes řeku Lubinu. O občerstvení a zvěřinové speciality se
postará místní myslivecké sdružení.

V průběhu letních měsíců také bude z čeho vybírat –
zárukou dobré zábavy jsou Benátské noci v areálu Hasičské
zbrojnice SDH Příbor, červencová oslava 20 let příborského
koupaliště, Swingová noc s Melody ladies, Myslivecký večer
na Točně, Letní večer na Hájově, Kinematograf Bratří Čadíků
aj.
Vaší pozornosti by určitě neměla uniknout akce pro děti
„Na vlnách letního dobrodružství – Vodní svět“, která bude probíhat 19. 8. 2012 od 13.00 h na příborském
koupališti. Na co se můžete těšit? Na Klauna Hopsalína
a jeho balónkovou show, vodní hrátky pro všechny přestrojené příšerky, kouzelnické představení, soutěže, malování na
tvář, skákací hrad, trampolíny, lodičky, aquazorbing, zumbu
a mnoho dalšího…
Vyvrcholením babího léta bude jako již každoročně
druhý zářijový víkend, kdy v sobotu 8. 9. 2012 proběhne
v amfiteátru městského parku v Příboře IX. Příborské rockování Petra Frýdeckého.
Následující den bude již od rána probíhat tradiční příborská
pouť, která bude gradovat vystoupením mnoha hudebními cenami ověnčené kapely…Charlie Straight! Koncert se uskuteční v neděli 9. 9. 2012 od 16.00 v amfiteátru městského parku
v Příboře.
A o týden později 14. – 16. 9. 2012 tady opět budeme mít
Dny evropského dědictví – celý víkend pestrý program pro
všechny! Opětovně budou bezplatně zpřístupněny místní
kulturně-historické památky a připraven bohatý doprovodný program. Za zmínku jistě stojí páteční večerní vystoupení věhlasného houslisty Jaroslava Svěceného společně s folk-rockovou skupinou Jablkoň v Kulturním domě.
V sobotu 15. 9. 2012 budeme zahajovat den v 8.00 hodin,
a to již Druhým příborským muzejním ránem, kde bude
mimo jiné instalována poutavá výstava ke 100 letům muzejnictví v Příboře, dále pak v 10.00 hodin za zvuků cimbálové hudby Pramínky oficiálně otevřeme nově zrekonstruovanou část piaristického kláštera, budeme se moci svézt
po Příboře některým z přistavených veteránů či obdivovat
jejich nestárnoucí půvab na náměstí…Tím doprovodný program zdaleka nekončí…Ale o tom zase někdy jindy.
A již brzy! Rádi bychom vás pravidelně a v podrobnějším
znění informovali o místním kulturním dění. Věříme, že toto
krátké a poměrně stručné zastavení vás příjemně naladilo,
a že budete zvědavi na další vydání a také, že se s radostí budete účastnit zajímavých kulturně-společenských setkání.
Věra Váňová, referentka kultury odboru rozvoje.
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Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby :

 komplexní zajištění pohřbu

(zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu, hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka
a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním
vozidlem, obléknutí zemřelého, nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého do zahraničí,
vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě)

 zhotovení fotoporcelánu

(černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky)

 zprostředkování kamenosochařských prací
 prodej náhrobních doplňků

(obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a

další sortiment)

 prodej křestních svící a křestních roušek

Provozní doba v kanceláři
Pondělí – Pátek 8  12 13  16
Tel. 556 722 608, 737 629 969  Londinová Hana
Pohotovostní služba 24 hodin denně Bezplatná linka 800 111 202

Firma Galia a syn z Kopřivnice
nabízí služby

v oboru klempířství, pokrývačství
tel.736 265 409,
kominictví 732 261 013, 731 074 647.

Jiří Galia I. Šustaly 1109, Kopřivnice IČ 16621867,
DIČ 5402281753, č. ú.19-7362530297/0100

Garantované hubnutí: www.hubnete.cz/kuncicky
PRODÁM NEBO PRONAJMU GARÁŽ V PŘÍBOŘE u vlakového nádraží. tel: 608 542 615 nebo 608 544 030
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Prodej  komerčního  objektu  na  ulici  Štefáníkova  
Objekt  se  dle  ÚP  nachází  v  zóně  pro  lehkou  výrobu,  v  minulosti  využíván  jako  
pekárna.    Budova  je  zděná,  izolovaná  proti  zemní  vlhkosti,  v  minulých  letech  
přistavovaná  a  rekonstruovaná,  velmi  dobrý  technický  stav.                                                                                                
2
Zastavěná  plocha  objektu  je  433  m ,  totéž  je  ve  2.NP.    
Dispozice  1.NP:  hala  –  vlastní  výroba,  2  sklady,  obchod,  expedice,  WC  s  
umývárnou,  úklidová  komora,  kotelna,  garáž,    výtah  o  nosnosti    500  kg.  
Dispozice  2.NP:  hala  –  vlastní  výroba,  sklad,  denní  místnost,  šatny  s  
umývárnou  muži  a  ženy,  2xWC  muži  a  ženy,  kanceláře,  úklidová  komora.    
Inženýrské  sítě:  ÚT  plynové  (2  kotle),  elektroinstalace  světelná  i  motorová,  
rozvod  studené  a  teplé  vody,  obecní  kanalizace,  telefon.  Zdrojem  teplé  vody  
je  plynový  kotel  a  2  el.  boilery.  Pozemek  je  oplocený,  celkem  vč.  zastavěné  
2
plochy  994  m .  Zvážíme  každou  seriozní  nabídku.  
Bližší  informace    a  prohlídky:    tel:    777  302  109,  p.  Oberreiterová,  

www.top-‐real.cz  
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MIROSLAV FRAIT MEZI NEJLEPŠÍMI SPORTOVCI NOVOJIČÍNSKA za r. 2011
Příborský
vzpěrač
Miroslav Frait, člen oddílu vzpírání TJ Příbor
převzal letos společně s dalšími 16 sportovci „okresu“ ocenění nejlepší sportovec
Novojičínska roku 2011.
30 letý Miroslav Frait
je 188 cm vysoký, štíhlý
a dlužno dodat pohledný muž. V obleku zdaleka neodpovídá představám laiků o vzpěračích.
Na pódiu Beskydského
divadla při přebírání cen
bych ho tipla – možná na atleta, veslaře, na vzpěrače ne a nemyslím to ve zlém. A tak moje první otázka Miroslavu Fraitovi se
doslova nabízela.
Může být vzpěrač takhle vysoký a takhle štíhlý?
„No, může,“ usmívá se sportovec, „já nejsem typ takzvaného silového vzpěrače. Zvedám technikou a jsem v podstatě – dá se říct
- rychlostní typ.“
Tak tomu nerozumím, myslela jsem si, že každý vzpěrač musí mít
hlavně sílu. Když se pořádně nezapře, nezvedne, ani netrhne.
„Ne, tak to není. Já si myslím, že záleží na tom, jak je kdo rostlý. Od toho se vše odvíjí. Ti vyšší, jsou víc rychlostní a techničtí,
a ti menší a silnější jsou siloví. Ti opravdu zvedají silou, nevyužívají tolik rychlost a dynamiku.“
Vzpírání mi zní jako sport náročný – hlavně pro děti. Kdy jste s ním
začínal vy?
„Nejdřív jsem hrál fotbal a pak mě asi ve 12 letech otec přivedl
k panu Pavlu Sattkovi. Vůbec si myslím, že vzpírání je sport, který
se dost dědí.“
Znamená to, že tatínek vzpíral?
„Ano, byl i v reprezentaci, zvedal za Baník Ostrava a byl v Dukle
Trenčín. Takže taky vzpíral na vrcholové úrovni.“
12 let, to jste byl kluk, který podle mě se raději honí za míčem po
hřišti, než trénuje posilovací cviky v tělocvičně.
„No to víte, ze začátku se mi nechtělo, ale potom mě to chytlo,
začalo se mi to líbit, začalo mě to bavit a přišly první výsledky.
A to už bylo jasné, že u vzpírání zůstanu.“
Vzpomenete si na svůj první opravdivý úspěch?
„Na mistrovství republiky ještě tehdy žáků jsem zvítězil a pak
už to jelo. Až k dobrým výsledkům mezi muži. Z každého výsledku
jsem měl a mám vždycky radost a vážím si veškerých medailových
umístění na mistrovstvích. Ale ty získané mezi muži mě těší nejvíce.“
Závodíte v těžké váze, musím ale říct, že v saku by vám kolem stovky
kilogramů ani při vaší výšce nikdo nehádal. Když teď spolu mluvíme
ve fit centru příborské sportovní haly – tak uznávám, svaly máte po-

řádné. A měla bych na vás konečně prozradit, že jste ve váze do 105 kg
byl vloni na Mistrovství republiky v mužích stříbrný. Druhé místo jste
vybojoval výkonem 314 kg v olympijském dvojboji. Kdo byl před vámi?
„Moji – dá-li se to tak říct - váhu vyhrál Libor Wälzer z PSKO
Praha. Je olympionikem, takže nadmíru kvalitní soupeř.“
Zároveň jste obsadil tímtéž výkonem v mezinárodní soutěži 3. místo! Gratuluji k oběma umístěním. Ale dvojboj – co to je za disciplínu?
„Vzpírání zahrnuje 2 disciplíny: trh soupažný, kdy vzpěrač
dostává činku na jedenkrát nad hlavu. Druhá disciplína je nadhoz soupažný, kdy člověk dostane činku na dvakrát nad hlavu.
Nejdříve na ramena, a potom tím samým nadhozem vyrazí činku
nahoru.“
Která z těchto disciplín vám vyhovuje víc?
„Já jsem v podstatě trhač – jak se mezi vzpěrači říká. Je to tak,
že rychlostní vzpěrači jsou dobří v trhu.“
Rekord 148 kg jste trhl v roce 2010. O rok později jste nadhodil
svých rekordních 170 kg. Co dál? Máte nějaký cíl?
„Já se sportem bavím. Nedělám ho jako profesionál. A pokud
mě bavit bude, budu trénovat i závodit. Žádné mety si nedávám. Stručně řečeno: nebudu tlačit na pilu, pokud to půjde, tak
to půjde samo, a dokud to půjde, budu rád.“ (usmívá se spokojeně
a řekla bych jako sluníčko. A usmívá se ještě víc, když mluvím o jeho
zaměstnání.)
Vystudoval jste Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor železniční
doprava. Pracujete ve svém oboru?
„Ano, a právě sport – vzpírání beru jako doplněk k psychické
námaze, která patří k mé práci. A tak se to všechno vyrovnává.
Pracuji u Českých drah jako strojvedoucí. A musím říct, že to vůbec není špatné. Zaměstnání mám totiž také jako koníčka. Takže
mám koníčky dva – sport i zaměstnání!“
Já prozradím, že se s vámi mohou čtenáři Měsíčníku svézt v některém z osobních vozů na Frýdeckomístecku a také prozradím, že železnice není váš koníček, ale doslova „kůň“.
„Ano, dělám totiž i na starých lokomotivách. Konkrétně dělám
mechanika motorových historických mašin.“
A co říct na závěr, pane vzpěrači a pane strojvedoucí?
„No možná bych řekl to, co jsem přednesl při přebírání cen nejlepšího sportovce.“
A to bylo?
„Že bych rád poděkoval za podporu rodině, sportovnímu klubu
vzpírání i městu Příboru.“
A já zase děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví a ať vás vaše oba
koníčky pořád hodně baví!
A pro čtenáře Měsíčníku: Reportáž s M. Fraitem najdete i na
www.televize-pribor.cz a víte-li o úspěších Příboráků, dejte nám vědět. Nemusí jít jen o úspěchy celorepublikového nebo mezinárodního
významu.
S Ing. Miroslavem Fraitem si ráda povídala Irena Nedomová,
tel. 776 725 909, e-mail: televize-pribor@seznam.cz
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