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Měsíčník
města Příbora

BŘEZEN 2006

Cena: 5, - Kč

Variace na téma Nezvalovy básně Střevíčky
Vítězslav Nezval
Střevíčky
Střevíčky rybičky na souši
psi u dveří ložnic nekouší
negerské labutě tanečních síní
jež ani hvězdy v lesku nezastíní
1. Petra Žáková, 3. roč. MGP, 2006
…šly dál a dál až k veliké vodě
až ke dveřím ložnic té překrásné lodě
ač byla už tma a zčernalo vše
ven se linula líbezná píseň
co těšila smutek a hladila duše
zmizela náhle rdousivá tíseň
botky šly dál kolem soch psů a koček
do hudby cvrk cvrk své přidal i cvrček
na přídi, konečně, došli k cíli
tam do tmy zářily nádhernou šíjí
zčernalí, i když ve dne jsou bílí
labutí muži, co v rytmu se svíjí
2. Lukáš Karas, septima MGP, 2006
Střevíčky
Těžko mi je, když nikdy více
neobuji své střevíce.
Vidím v jejich matném třpytu
odlesky dob blahobytu,
kdy bez stop pocitů chudého štvance
každý můj krok byl v rytmu tance,
kdy byla obloha bez mraků
a vše neslo stopy zázraků.
Nyní na mé vzpomínky těžký prach usedá,
krásné mládí je pryč-

Veselení o pouti sv. Valentina

Veselení o pouti sv. Valentina „slaví své 3. narozeniny“. Tato akce 
se stává tradicí. Pouť byla obnovena po několika desítkách let snahou 
podnikatelů. Zahájení pouti bylo v neděli 12.2.2006 v 9 hodin u kostela 
sv. Valentina a v prostorách parku sokolovny. Lidé plynule přecházeli ulič-
kou, která vedla přes zahradu kostela. V kostele Sv. Valentina se konala mše 
od 9:30 do 10:30. Kostel byl zpřístupněn veřejnosti od 14:00 do 16:00 hodin.

Účast byla hojná. Přišlo něco kolem 2500 návštěvníků malých i vel-
kých. Lidé se začali scházet již od samého dopoledne. Silnější a odolnější 
nátury vydržely až do odpoledne, kdy se v 15:00 hodin losovala slosova-
telná sbírka. A že bylo z čeho losovat. Celkem bylo 109 věnovaných cen. 
To už stálo za to, si ten los koupit. Losy byly prodány všechny, celkem tedy 
1200 ks.

Na 20 stánků příborských podnikatelů mělo pestrou nabídku od jídla 
přes pití až po hračky a dárkové předměty. I přes nízké teploty nám počasí 
„vyšlo“. A komu byla velká zima, mohl si dát kelímek svařeného vína nebo 
vařonku, kterou nabízel jeden z místních podnikatelů, anebo si poskočit, 
když vyhrávala živá hudba. 

Nebyl důvod utíkat domů na oběd či svačinku. Místní podnikatelé byli 
pečlivě připraveni nabídnout něco teplého do žaludku, například prdelan-
ku, vařené uzené kosti nebo klasické bramboráčky. U stánku se zabíjač-
kovými hody s nabídkou jitrnic, jelit či tlačenky se řady netrhly. Tradiční 
příborské šifle nabízely tři stánky. A nechyběly ani perníčky a koláče a jiné 
sladkosti.

Doprovodný program zajistila dobová skupina Keltik. Kromě již zmí-
něné hudby, se po pouti potulovali oděnci, kteří pranýřovali nepoctivé 
kupce a kapsáře. Malí i velcí si mohli vyzkoušet střelbu ze středověkých 
střelných zbraní. Ing. Svobodová si ve své malé „chemické laboratoři“ pro 
děti připravila kouzla a čáry s barvami, ohněm a vůněmi.

Bc. Petra Podžorná

Letošní valentinské veselení potěšilo všechny své návštěvníky. 
Takže připíjíme na úspěch příštího ročníku!
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Z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla třikrát, 
a to na své 98., 99 a 100. schůzi rady města, kdy 
projednala mj. tyto záležitosti:

98. schůze RM dne 19. ledna 2006:
v Schválila úpravu podmínek grantového ří-
zení pro oblast kulturních a společenských ak-
tivit v roce 2006

99. schůze RM dne 19. ledna 2006:
v Z důvodu chybného zápisu zrušila usnesení  
č. 96/20

v Schválila po vyhodnocení výběrového 
řízení pronájem nebytového prostoru v do-
mě čp. 1340 na ul. Dukelské, v Příboře panu 
Mucalovi Alexandru, bytem Životice u NJ 
200, za účelem provozování pizzerie s neku-
řáckým provozem

v Vzala na vědomí zápisy z komisí

v Uložila v souvislosti s chystanými úpravami 
krovů PG nad městskou knihovnou zpracovat 
návrh na zabezpečení provozu knihovny v době 
rekonstrukce

v Uložila doplnit sochu sv. Rocha do původní-
ho stavu

v Uložila projednat s vlastníkem pozemku, 
na kterém stojí socha sv. Jana Sarkandra  
v Klokočově, údržbu sochy a možnost jejího  
přemístění do vhodnější lokality

v Uložila projednat návrh úprav zeleně u po-
mníku padlých v Klokočově s ředitelem TS 
a předsedkyní komise pro životní prostředí

v Uložila zpracovat přehled nákladů v sou-
vislosti se vznikem organizace Správa majetku 
města Příbora s.r.o., které byly vynaloženy na 
poradenskou a právní činnost

v Doporučila přidělit pí Miladě Buskové  
částku ve výši Kč 10 000,- na obnovu kříže  
z kapitoly 3322, zachování a obnova kulturních 
památek

v Rozhodla udělit souhlas v souladu se záko-
nem č. 116/90 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů, § 6 odst. 1, ke zřízení podnájmu části objektu 

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

K Veselení o pouti k sv. Valentinu se vracíme fotoreportáží ing. J. Kavana 

Koncert vážné hudby
Město Příbor pořádá 

3. března 2006 od 19. 00 hodin v refektáři Muzea Novojičínska v Příboře 

KONCERT DUA GUITACCORD
Duo Guitaccord je spojením dvou zvukově dosti odlišných nástrojů – akordeonu a kytary.

Na kytaru zahraje Vladislav Bláha, který absolvoval Vysokou hudební školu  
F.Lista ve Výmaru a další vzdělání získal v Řecku, Uruquai a Británii.  
Vladislav Bláha je vítězem čtyř mezinárodních soutěží a vystupoval  

ve 28 zemích všech kontinentů.
Jaromír Zámečník, hráč na akordeon (bajan), je vítězem mezinárodní soutěže 

v Barceloně a čelná místa obsadil dalších pěti mezinárodních soutěžích, 
sólově koncertuje na mezinárodní scéně.

V PRŮBĚHU VEČERA ZAZNÍ SKLADBY:
A. Vivaldiho, O. Máchy, M. de Fally, B. Martinů, 

L. Janáčka, D. Ellingtona a dalších.
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Jana Haštabová BA

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích?

 Smysl pro humor, ochota a spolehlivost.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Sledovat rozbalování dárků.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Kniha: Jack London „Tulák po hvězdách“, film: 

Shrek II., hudba: Yes.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
 Zvěrolékařka.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
 Old Shatterhand.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Zájmy, koníčky, přátelé, možnosti a volby.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Prožila jsem tady krásné dětství, bydlím zde 

spolu s rodiči a svou rodinou.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Prostranství u farního kostela Narození Panny 

Marie. Vnímám tam klid, krásu, historii, 
utrpení a víru.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Město má velký potenciál a jsem naštvaná, 

že se nevyužívá. Mohlo by mít nejen bohatou 
historii, ale také bohatou současnost a bu-
doucnost.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý 
zážitek?

 Ano, když jsem chtěla díky své profesi měs-
tu pomoci a jediné, čeho jsem dosáhla, 

Věk:  35 let  

Stav:  vdaná  

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Povolání: finanční manager

Koníčky: sport, četba, kultura

V Příboře žije:  s přestávkou od narození 

jak se říká: Každý dobrý skutek bude po 
zásluze potrestán. Už v roce 2002 jsem 
upozorňovala na špatné hospodaření 
Domovní správy a předložila střednědobý 
ekonomický koncept řešení k ozdravení, 
úsporám a zprůhlednění tohoto městské-
ho subjektu. Tehdy se tímto dokumentem 
nikdo nezabýval. A výsledek po uplynu-
lých třech letech? Domovní správa bez 
faktického vedení, nevyrovnaným účet-
nictvím s podivnými finančními machina-
cemi a trestním oznámením na neznámé-
ho pachatele.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největ-
ší úspěch?

 Že vše, čeho jsem dosáhla není díky lži, pod-
vádění, přetvářky a podlézání. 

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Mnoho, ale každá z nich mě postrčila někam 

dál. „Co nás nezabije, to nás posílí.“
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-

rodila, chtěla byste dělat něco jiného? Být 
někým jiným?

 Něco jiného asi ano, ale nechtěla bych být ně-
kým jiným. Mám skvělou rodinu, dobré přáte-
le a to je pro mě důležité.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Mnoho štěstí, zdraví a pohody. Zní to jako 

fráze, ale toto vše je v životě každého z nás 
důležité.

Děkuji za rozhovor Pavla Veselková

PŘEDSTAVUJEME VÁM… kotelny na ul. Nerudově v Příboře o výměře 123 
m2 s panem Josefem Kabátem, bytem Trnávka 
26, za účelem zřízení stolařské dílny na dobu ur-
čitou od 1.2.2006 do 1.2.2008

v Projednala problematiku jednotlivých 
komisí RM za přítomnosti předsedů komi-
sí a to komise sociální p. J. Myška, komise 
bytové p. J. Lampa, komise prevence krimi-
nality, mládeže a sportu pí L. Nenutilová, 
komise POZ pí Mgr. L. Klaudová, komise 
kultury a cestovního ruchu MUDr. M. Jurečka, 
komise pro regeneraci MPR p. J. Monsport, 
komise výstavby, ÚP, dopravy a životního pro-
středí pí ing. J. Svobodová a komise mediální 
p. starosta

v Schválila po projednání dodatek č. 1 míst-
ního pořadníku na pronájem obecních bytů 
na období od 13. prosince 2005 do 30. června 
2006

v Uložila zpracovat obecnou strukturu hostů 
oslav 150. výročí narození S. Freuda s návrhem 
rozsahu poskytnutých služeb

100. schůze RM dne 19. ledna 2006:
v Vzala na vědomí zápisy z komisí

v Schválila zpracování rámcového, dlouhodo-
bého plánu údržby bytového fondu ve vlastnic-
tví města

v Vyhlásila po projednání dle §42 zákona 40/
2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zně-
ní otevřené řízení pro veřejnou zakázku „Sanace 
konstrukcí krovu a stropů v západní a jižní části 
budovy piaristického kláštera“

v Vyhlásila po projednání dle §42 zákona 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění otevřené řízení pro veřejnou zakázku 
„Stavební úpravy ZŠ Jičínská v Příboře – II.etapa 
– rekonstrukce elektroinstalace“

v Vzala na vědomí s připomínkami obecnou 
strukturu oficiálních hostů města Příbora na 
oslavy 150. výročí S.Freuda

v Schválila znění „Oznámení vyhlášení 
výběrového řízení na funkci - vedoucí odbo-
ru informatiky, kultury a cestovního ruchu“ 
podle návrhu předloženého tajemníkem 
městského úřadu

v Schválila znění „Oznámení vyhlášení 
výběrového řízení na funkci – vedoucí realizace 
projektů podle návrhu předloženého tajemní-
kem městského úřadu“ 

v Schválila znění „Oznámení vyhlášení 
veřejné výzvy na funkci „Referent odboru 
informatiky, kultury a cestovního ruchu“ - 
činnost související s provozem rodného domku 
S. Freuda, podle návrhu předloženého tajemní-
kem městského úřadu“

v Schválila podmínky pro oznámení 
otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou 
zakázku „Nakládání s komunálním odpa-
dem ve městě Příboře a v osadách Hájov 
a Prchalov“ podle zákona č. 40/2004 Sb. 
o veřejných zakázkách

Dne: 20. února 2006

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Anežka Kašparová
Helena Lissová
Josef Kuchař
Marie Kutějová
Rafael Viznar
Dagmar Valentová
Františka Šumberová
Amalie Rajnochová
Julie Kabátová
Maria Lehnertová
Milada Švecová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. března 2006

Jaroslava Liberdová
Josefa Hrnčířová
Marie Petrášová
Marie Zrůnková
Ladislav Lankočí
Ladislav Jeřábek
Bedřiška Halamíková
Zdeňka Bajerová
Marie Vlasáková
Josef Pavliska
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O tom jsme se přesvědčili při návště-
vě nejstarší občanky města Příbora paní Anny 
Netoličkové. V roce 2005 se dožila krásného 
životního jubilea - 97 let.

Z jejího úsměvu a spokojené tváře na fotografii 
i vy vidíte, že na svůj věk vůbec nevypadá.

A tak jsme si s ní trošku zavzpomínali. 
Se svým manželem vychovala 3 děti: Ludmilu, 
Magdalenu a Vojtěcha. Bydlí ve svém rodinném 
domku s dcerou Magdou, která se spolu se svým 
manželem o ni vzorně stará nejen po stránce mate-
riální, ale i duševní.

Paní Netoličková i ve svém věku ráda navštěvuje 
za doprovodu své rodiny kulturní akce, jezdí na vý-
lety. Ráda se zajímá o dění kolem sebe, ve městě i ve 
světě. I děti, které s ní nebydlí, ji navštěvují, jen jak to 
čas dovolí. Má stále kolem sebe lidi, kteří ji mají rádi, 
neteř pí Adamcovou, vnoučata, pravnuky. Se všemi 
si ráda popovídá.

Ve svém životě prošla řadou zaměstnání, ani 
v důchodu nelenila, pomáhala hlídat malé děti, než šly 
do školky. Byla celý život pracovitá, ráda se věnovala 

I vysoké stáří může být krásné
ručním pracím, velkou lásku má dodnes ke květinám.

I přes zdravotní problémy má pevnou vůli vše 
překonávat a záviděni hodný optimismus.

Ten jsme i my načerpali od ní při naší 
návštěvě. Je v dnešní době tak vzácné prožít chvilku 
rodinné pohody, kdy jsme cítili v každém okamžiku 
lásku k matce, tetě, babičce, ke staršímu člověku.....

Ještě jednou, paní Netoličková, vám přejeme do 
dalších dnů hodně rodinné pohody a zdraví

Mgr. Libuše Klaudová
předsedkyně komise pro občanské záležitosti

Poděkování a blahopřání ke Dni učitelů
U příležitosti Dne učitelů chceme poděkovat třídním učitelkám Mgr. Libuši Klaudové 

a Naděždě Střelkové za fantastickou organizaci University 3. věku.
Děkujeme za užitečná témata a skvělé lektory i za nádherný výlet.

Dnešní studování nelze vůbec přirovnat k výuce před 40 lety.
Máme možnost srovnávat výuku s jinými městy, ale kvalita studia v Příboře je opravdu nejlepší. 

Děkujeme všem, učitelům i lektorům. Těšíme se na další hodiny. Studenti Univerzity 3 věku

Čeho vzpomeneme v roce 2006
Hasiči 2005

Uplynul rok a hájovští hasiči se opět sešli na 
valné hromadě 15. ledna, aby zhodnotili rok 2005 
a také si řekli, co udělají v letošním roce.

Starosta sboru dobrovolných hasičů Josef 
Chromčák ve své výroční zprávě s hrdostí hod-
notil minulý rok. Podařilo se, že naší obci ne-
postihl požár nebo jiná živelná katastrofa, což 
svědčí o uvědomění našich spoluobčanů. A tak 
se mohla naše jednotka plně věnovat soutěžím 
v požárnickém sportu. Okrskové kolo proběh-
lo v Příboře, ve kterém naše jednotka zvítězila 
a postoupila do okresního kola. Okrskové kolo 
proběhlo za účasti 3 družstev a soutěže se vůbec 
nezúčastnilo družstvo města Příbora, které se 
nepodařilo sestavit.

V okresním kole, které se konalo ve Fulneku 
– Jerlochovicích jsme obsadili 3. místo, což je 

maximum, co můžeme v našich podmínkách 
a s naší technikou docílit.

Do činnosti mládežnických kolektivů našeho 
sboru se v loňském roce zapojily 2 kolektivy dětí. 
V mladších žácích do 11 let se do soutěží zapojilo 
10 dětí, v kolektivu starších žáků do 15 let 12 dětí 
a v kategorii dorostu soutěžili 2 členové. Po pod-
zimním braném závodě se umístili mladší žáci na 
pátém místě z třinácti a starší žáci na šestém mís-
tě z dvaceti hlídek. Mimo to se do soutěží zapojili 
dva naši mladí dorostenci v kategorii jednotliv-
ců. V okresním kole skončil Tomáš Kocourek na 
prvním místě a Daniel Polášek na druhém místě. 
V krajském kole pak Tomáš Kocourek obsadil vel-
mi pěkné třetí místo.

Aby byl výčet úspěchů naší mládeže úplný, je 
třeba ještě uvést, že v oblasti sportovní činnosti se 
mladší umístili na druhém a starší na třetím místě. 

Ing. Milan Strakoš
Takovou zimu s množstvím sněhu Příbor ne-

zažil několik desítek let. Možná snad jen pamětní-
ci by mohli o něčem podobném vyprávět. Mrazy 
se některé dny vyšplhaly na neuvěřitelných – 25 
ºC a nebylo vyjímkou, že denně napadlo až 10 cm 
nového sněhu. Kopy sněhu se vršily na náměstí, 
v ulicích a uličkách a přes veškeré úsilí a pomoc 
občanů se některé ulice staly neprůjezdnými. 
Nakládka a vývoz sněhu z nejfrekventovanějších 
ulic přišel město „navíc“ na bezmála 800 tis. Kč. 
Až ve druhé polovině února se počasí umoudřilo 
a sníh začal pomalu odcházet.

Přes velké množství sněhu však příborští 
podnikatelé ve spolupráci s městem Příbor a je-
ho technickými službami uspořádali již třetí 
Valentinskou pouť v neděli 12. února 2006, která 
byla tentokrát částečně přesunuta rovněž do are-
álu Tělocvičné jednoty Sokol. Pouti to jen pro-
spělo, neboť k dispozici mohlo být více stánků 
a zábavy. Za tuto vstřícnost bych chtěl výboru TJ 
Sokol poděkovat. Ale nejen jim, ale všem, kteří se 
na této velmi zdařilé akci podíleli. Je dobře, že se 
ve městě tato setkání a tradice obnovují a usku-
tečňují, neboť do Příbora přivádějí další návštěv-
níky. A nebylo jich tentorkát málo. Rovněž tisk, 
rozhlas a televize věnovaly této akci mimořádnou 
pozornost. 

Téměř celý měsíc bylo jednáno o návrzích 
první změny rozpočtu města na letošní rok, která 
bude projednána na zasedání zastupitelstva města 
2. března letošního roku. Pořevážná část finanč-
ních prostředků, získaných z mimořádných stát-
ních dotací, zůstatku z roku 2005, prodeje majet-
ku města a jiných zdrojů, je směřována do oprav 
a údržby, část do výstavby nových staveb nebo 
taky na řešení havarijních situací. Jistě bude zají-
mavé sledovat názory jednotlivých členů zastupi-
telstva přímo na zasedání nebo alespoň v televiz-
ním záznamu. K tomuto návrhu proběhlo několik 
setkání v komisích, radě města nebo neveřejném 
pracovním jednání zastupitelů. 

Mnoho času věnovali někteří členové zastu-
pitelstva a pracovníci městského úřadu připravo-
vaným oslavám 150. výročí narození Sigmunda 
Freuda. Vím, že ne všichni občané souhlasí s tím, 
že se oslavy konají nebo že se opravuje rodný 
dům. Bohužel, ještě pořád je Sigmund Freud 
známější a slavnější v zahraničí než u nás. Každé 
město by si mělo vážit svých slavných rodáků 
a nezapomínat na kulturní dědictví svých před-
ků. Právě díky té rozumnější části občanů zůstalo 
zachováno centrum města, postupně byly opra-
veny kostely, podloubí a historické uličky. Díky 
péči, kterou věnuje město Příbor své památkové 
rezervaci, díky dobré spolupráci s církví a ostatní-
mi vlastníky, patří k nejlépe hodnoceným v České 
republice. A Sigmund Freud? Ten neodmyslitelně 
k Příboru a historii města patří. A to, co se do něj 

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
leden - únor 2006

Žádost na všechny občany města,
Ve dnech 26. - 28. května 2006 se uskuteční v našem městě hlavní oslavy 150. výročí narození 

Sigmunda Freuda. Obracíme se s žádostí  na všechny zájemce, kteří jsou schopni nabídnout služby 
v oblasti stánkového prodeje občerstvení, upomínkových předmětů, tradičního pečiva, specialit,  vý-
robků tradičních řemesel, dále majitele restaurací na území města zajišťující  stravování, ubytování  
a ostatní aktivity k tomuto výročí, nechť se ohlásí telefonicky nebo  na e-mail adresu nejpozději do 
8.března 2006.

Majitelé výkladů na náměstí a v jeho okolí mohou přispět k vytvoření atmosféry doby výzdobou 
výkladních skříní dobovými předměty, nabízí se možnost zapůjčení a vystavení výtvarných prací mi-
nulých ročníků soutěže Můj sen a spolupráce s fotografy, možnost vylepení loga oslav a podobně. Je 
zajištěna možnost zapůjčení dobových kostýmů pro děti i dospělé. Vítána je jakákoliv další aktivita ze 
strany široké veřejnosti.

zastupitele ing. Jana Svobodová, Rudolf Korčák, 
KONTAKT: telefon: 603 338 167 Ing. Jana Svobodová, e-mail:oslavy@centrum.cz
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Škola udržitelného rozvoje
V prosinci roku 2005 byl ZŠ Příbor, Jičínská 486, slavnostně udělen diplom ,,Škola udržitelného 

rozvoje‘‘. Toto ocenění mohlo být přiznáno kolektivním členům KEV, kteří se zúčastnili hodnocení 
u příležitosti vyhlášení Dekády OSN ,,Vzdělávání pro udržitelný rozvoj‘‘ a Desetiletí činnosti KEV. 
Ocenění předávala osobně ministryně školství JUDr. Petra Buzková.

Nešlo o soutěž, ale o odpovědný, trvalý a soustavný přístup ke vzdělání a výchově pro udržitelný 
rozvoj, který můžeme charakterizovat slovy – komplexnost. Komunikativnost a kooperativnost. Při 
hodnocení se vycházelo ze základního přesvědčení, že ekologické vzdělávání a výchova nespočívá 
pouze v jednotlivých akcích, ale týká se všech a je součástí každodenní práce školy.

V loňském roce proběhl první ročník udělování diplomů ,,Škola udržitelného rozvoje‘‘ a naše 
škola získala první, tedy nejvyšší stupeň ocenění.

KEV
Klub ekologické výchovy – KEV – je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje jednot-

livé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) 
i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environ-
mentální) vzdělává-
ní a výchovu. Klub 
ekologické výchovy 
patří mezi kluby 
UNESCO - kom-
plexní pojetí ekolo-
gického vzdělávání 
a výchovy v zájmu 
podpory udržitelné-
ho rozvoje. KEV je 
kolektivním členem 
České společnosti 
pro životní prostře-
dí, jejímž prostřed-
nictvím může spo-
lupracovat s mnoha 
oblastmi výrobní 
i nevýrobní sféry 
v České republice 
a členem meziná-
rodní ekologické or-
ganizace Zelený kříž, 
založené po sum-
mitu Země v Rio de 
Janeiro, jejíž ústředí 
je v Ženevě.

Zpracovala: 
Dana Cágová

Z Š Jičínská 486, 
Příbor 

Samozřejmostí je pro děti tradiční výlet, návštěvy 
bazénů a plno jiných aktivit. Hasiči jsou na Hájově 
nejaktivnější složkou také v kulturním dění. 

Vzpomeňme, že tradiční hasičský bál vždy 
hojně navštíven. V únoru pořádali hasiči netra-
diční sjezd ze Sklenovského kopce na čemkoliv. 
Účast 90 lidí hovoří za všechno. Doufáme, že le-
tos bude jezdců na čemkoliv ještě více. V květnu 
bylo Floriánkové posezení u guláše a v červnu 
jsme uskutečnili dvoudenní zájezd do Jeseníků, 
elektrárny Dlouhé Stráně, lázní Velkých Losin 
a pěší túru z Červenohorského sedla přes Praděd 
do Karlovy Studánky.

V letošním roce 18. února uspořádáme ma-
sopustní průvod obcí a 25. února bude pochování 
basy. Tuto akci připravujeme společně s kulturní 
komisí.

Starosta také poděkoval všem, kteří se po-
dílejí na úspěšné činnosti hasičů. Právě probí-
há rekonstrukce obecního domu – hasičárny, 
a tak po skončení bude potřeba uvést zase 
zbrojnici a klubovnu do normálního provoz-
ního stavu. 

Po schválení usnesení a plánu činnosti na rok 
2006 byla valná hromada za účasti 46 přítomných 
ukončena.

v současné době vkládá, se v budoucnosti mno-
honásobně zúročí. 

V posledních dnech se dostal mezi obča-
ny města dopis člena zastupitelstva města, pana 
Antonína Mocka. Škoda, že není označený jako 
„otevřený“, neboť bych ho rád zveřejnil a přiložil 
k němu komentář. Z dopisu je zřejmé, že si pan 
Mocek spletl století, nemluvě o pojmech, proti 
mysli je mu péče o památky a historické dědictví. 
Ale abychom v tom udělali pořádek, pokusím se 
toto téma představit a rozebrat za přítomnosti 
zástupců politických stran v diskuzi v městské 
televizi. 

V pondělí 20. 2. 2006 se uskutečnila schůzka 
občanů tzv. starého sídliště k řešení dopravní ob-
služnosti. Asi šedesát přítomných občanů se mělo 
možnost seznámit s rozpracovaným řešením 
a hlavně mohlo  diskutovat a předkládat připo-
mínky. Závěry z této schůzky budou projednány 
v radě města a o dalším vývoji budou podávány 
informace. V návrhu první změny rozpočtu jsou 
již i finanční prostředky na dílčí realizace. 
25. 1. 2006 rozhovor pro rádio Čas na téma Příbor 

v roce 2006
26. 1. 2006 projednání návrhu první změny roz-

počtu na pracovní schůzce zastupitelů
30. 1. 2006 jednání s předsedou družstva Jednota 

Nový Jičín o provozu prodejny na  Prchalově. 
Bylo konstatováno, že se neuvažuje o jejím 
uzavření.

31. 1. 2006 účast na jednání Společnosti Sigmunda 
Freuda, kde byly projednány připravované 
akce roku 2006

1. 2. 2006 jednání se zástupci České pošty, s.p., 
kteří patří mezi významné sponzory oslav 
150. výročí narození S.F.  Připravuje se vydání 
příležitostné známky, aršíku, obálky prvého 
dne apod.  

1. 2. 2006 jednání se členy Osadního výboru na 
Prchalově na téma priority roku 2006 

3. 2. 2006 pracovní schůzka s řešiteli interiéru 
domu S. Freuda

6. 2. 2006 konzultace návrhu první změny roz-
počtu města na finančním výboru

8. 2. 2006 jednání s velvyslankyní Rakouské re-
publiky a kulturním atašé o oslavách 150. 
(Praha) výročí narození S. Freuda

8. 2. 2006 jednání s agenturou Galateia, která při-
pravuje tiskovou konferenci na freudovské 
téma

8. 2. 2006 jednání na tzv. Fóru dárků za účelem 
získání sponzorů na oslavy

13. 2. 2006 jednání na Severomoravských ener-
getických závodech – úprava sítí nn v okolí 
rodného domu S. Freuda

14. 2. 2006 jednání redakční rady nad chystanou 
publikací Freudův Příbor

15. 2. 2006 společné zasedání komise mediální 
a komise kulturní

17. 2. 2006 diskuze nad studií vnitřních úprav bu-
dovy radnice (instalace výtahu)

20. 2. 2006 jednání se zmocněncem vlády 
prof. Zamarským na téma oslav 
Mnoho dalších jednání bylo v průběhu tohoto 

měsíce uskutečněno s případnými sponzory oslav. 
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Rodný dům S. Freuda je momentálně za-
halen v neprůhledných textiliích a tím v lidech 
vyvolává zvědavost na svůj budoucí vzhled. Do 
konce dubna se své opony zbaví a všichni kolem-
jdoucí naleznou na své otázky odpověď. Zbývat 
budou jen ty, které se týkají vnitřního vybavení 
domu. Proto uvádíme základní teze z projektu  
PhDr. V. Tomolové, který řeší vnitřní prostory 
a expozice v jednotlivých místnostech..

Obsahové zaměření expozice v interiéru 
domu spočívá v připomenutí významu Sigmunda 
Freuda a připomenutí jeho osoby návštěvníkům 
v kontextu s místem, kde se narodil. Celková kon-
cepce je postavena na třech tématech, která na 
sebe v jednotlivých místnostech v domě navazu-
jí. Spojnicí mezi jednotlivými tématy je samotná 
postava Sigmunda Freuda ( fikce využitá v AVS), 
jehož hlas jako průvodce bude doprovázet ná-
vštěvníky jeho rodným domem. Text je proložen 
konkrétními údaji z osobního i profesního živo-
ta Sigmunda Freuda, čímž se vytvoří atmosféra  

užšího vztahu návštěvníka k místu, kde se narodil. 
Tento poněkud neobvyklý způsob nahradí tu sku-
tečnost, že na rozdíl od dvou dalších domů, které 
sehrály v jeho životě významnou roli (v obou do-
mech ve Vídni a v Londýně jsou dnes významná 
muzea - Sigmund Freud Museum Wien a Freud 
Museum London, kde charakter expozic obou 
muzeí vychází důsledně z předmětů, které užíval 
pro svoji osobní potřebu i pro svoji odbornou 
práci a součástí každého muzea jsou také od-
borné knihovny a odborná pracoviště, která jsou 
dnes centry jeho odkazu), se v  Příboře nedocho-
val ani jeden autentický předmět z období jeho 
dětství. Expozice v rodném domě je proto kon-
cipována tak, aby svým obsahem doplňovala obě 
zmíněná muzea ve Vídni i v Londýně, která jsou v  
domech, kde prožil většinu svého života. Nebude 
kopírovat známá fakta a skutečnosti, ale pokusí 
se představit Sigmunda Freuda (a to především 
české veřejnosti, kde není tak známý) prostřed-
nictvím jeho myšlenek.

Motto expozice: 
Vtip je nejsociálnější duchovní výkon - Sigmund 
Freud 

Cíl: 
Přiblížit široké návštěvnické veřejnosti osobnost 
Sigmunda Freuda formou přitažlivé a hravé insta-
lace s využitím Freudova vztahu k humoru jako 
koření lidského života.

Obsahová náplň je zaměřena na připomenutí 
osobnosti SF pro širokou veřejnost formou vyu-
žití humoru.

Rodný dům Sigmunda Freuda

Dne 27.1.2006 bylo v 11.50 hod.přijato 
tel.oznámení od občana města,že u něj před 
malou chvíli byl ve dvoře neznámý Rom, kte-
rý mu nabízel rádia a wolkmeny.Když u něj 
neuspěl, odešel, přičemž před domem na něj 
čekal další muž. Po chvíli se šel oznamovatel 
podívat, kde se oba muži tak rychle ztratili, 
když potkal manželku, která se právě vracela 
domů. Ta mu řekla, že viděla romského ob-
čana, jak vychází od domu sousedů. Jelikož 
mu toto bylo divné, šel zazvonit na souseda. 
Tam si všiml, že vstupní branka je vysazená 
z pantů. Když mu u sousedů nikdo neotevřel, 
šel se podívat k domu, kde spatřil jedno roz-
bité, otevřené okno. Vzhledem k podezření, 
že souseda vykradli, informoval hlídku MP. 
Ta vyjela ihned na místo, kde po prověření 
oznámení pojala podezření z trestnému činu 
krádeže vloupáním. Z tohoto důvodu zajistila 
místo trestného činu a bezprostředně infor-
movala Policii ČR. Jeden ze strážníků mezitím 
provedl společně s oznamovatelem vyhledá-
vání podezřelých po okolí, avšak bezvýsledně. 
V průběhu vyhledávání se na místo dostavila 
hlídka OO Policie ČR Příbor, které byly sdě-
leny všechny zjištěné skutečnosti. Ta si poté 
celou událost si na místě převzala k dalšímu 
řešení.

Dne 15.02. 2006 13,50 hod. byli na ul.Na 
Kamenci hlídkou spatřeni dva známí mladíci, 
kteří vezli na ručním vozíku litinový radiátor. 
Jelikož vzniklo podezření, že radiátor byl od-
cizen, byli mladíci požádáni o vysvětlení . Poté 
bylo zjištěno, že radiátor pochází z prostor 
objektu Letka, kde tito mladíci ve věku 13 a 14 
let, za pomoci dalšího staršího kamaráda bez 
vědomí majitelů objektu, uvedený radiátor 
naložili a poté odváželi do sběrných surovin. 
Hodnota radiátoru, který vážil asi 100 kg byla 
odhadnuta asi na 2000,-Kč. Vzhledem ke zjiš-
těným okolnostem byla celá událost po kon-
zultaci s PČR předána k dořešení místnímu 
obvodnímu oddělení.

Dne 16.02.2006 v 10 hod. bylo přijato 
oznámení od nájemníka činžovního domu 
na ul.ČSA, že v noci okolo 2,30 hod. nějaký 
podnapilý mladý muž poškodil hlavní vstupní 
dveře domu. Bylo provedeno prověření ozná-
mení, přičemž hlídka zjistila, že ze dveří je 
vytrženo zavírací zařízení Bramo, čímž došlo 
i k poškození dřevěného rámu dveří. Hlídka 
zadokumentovala zjištěné poznatky a násled-
ně po podání vysvětlení od nájemníků i zjis-
tila pachatele majetkového přestupku. Tímto 
byl 26-letý nájemník činžovního domu, který 
se bude po úhradě vzniklé škody ze svého pro-
tiprávního jednání zodpovídat O způsobené 
škodě, která vznikla poškozením dveří, byla 
vyrozuměna Správa majetku s.r.o., jakožto 
správce domu, která ihned zajistila opravu 
v ceně cca 1000,-Kč. 

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE HÁJOVŠTÍ DŮCHODCI
V neděli 5. února se sešli důchodci na výroční 

členské schůzi v hojném počtu 44 členů. Jenom  
6 členům nedovolil zdravotní stav přijít mezi nás. 
V minulém roce nepřibyl žádný člen.

Zhodnocení celoroční činnosti provedla 
ve svém vystoupení předsedkyně paní Barbora 
Zárubová. Poděkovala za spolupráci všem pří-
tomným a vyjádřila přesvědčení, že i letošní 
rok bude nejméně tak úspěšný jako rok 2005. 
Poděkovala rovněž MěÚ v Příboře a přítomnému 
místostarostovi Mgr. Janotovi, který nás potěšil 
svou návštěvou a také osadnímu výboru a p. Vlas-
timilu Matulovi.

Bohatá byla již tradičně kulturní a společen-
ská činnost, o které nám referovala paní Alena 
Kubečková. Zpestření celoročního dění je na-
vazování spolupráce v oblasti zdraví a osvěty  
s MUdr. Romanem Jelínkem, kterého téměř všich-
ni známe jako znamenitého chirurga a praktika. 
A protože při svých besedách dovede zaujmout, 
jsme vždy rádi, jak mezi nás přijde. Pobesedovali 
jsme na téma „Zdravý životní styl a MUdr. Jelí-
nek nám řekl, co bychom měli dělat nebo čeho se 
naopak vyvarovat, abychom i v seniorském věku 
mohli žít plnohodnotným životem. Také nám 
vysvětlil a na pomůckách ukázal jakému nebez-
pečí se vystavujeme při případných zlomeninách. 
Taktéž nás velmi zaujaly promítnuté operace sle-

pého střeva, tlustého střeva a žlučníku. Seznámili 
jsme se také s možností užívání přírodních prepa-
rátů k léčení různých neduhů. Proto si spoluprá-
ce s MUdr. Jelínkem velmi vážíme a jsme rádi, že 
bude pokračovat i letos.

Během roku jsme si uspořádali tři zájezdy, 
a to na sv. Kopeček, do arboreta HORIZONT 
a lázní Teplice nad Bečvou, druhý zájezd do 
Velkých Karlovic, sklárny Karolinka s návště-
vou podnikové prodejny. V Bílé jsme se zastavili 
u dřevěného kostelíka a také jsme se prošli po 
hrázi přehrady Šance. Pak jsme si prohlédli v Če-
ladné GOLF-CLUB a podívali se na golfové hřiště 
a koně. Rozloučení se starým rokem jsme měli 
veselé v klubu v pěkném vánočním prostředí a při 
harmonice.

Místopředseda Mgr. Janota nás mimo jiné 
seznámil s přípravou města na oslavy 150. výročí 
narození Sigmunda Freuda. Dohodli jsme se, že 
i v klubu si uspořádáme besedu o Freudovi, jeho 
díle a významu, navštívíme rodný dům a další pa-
mátky města Příbora.

Tím jsme vlastně vyčerpali celý program naší 
výroční členské schůze, a tak mohla řídící schůze 
paní Ludmila Matulová popřát vše nejlepší v no-
vém roce a schůzi ukončit.

Jan Matula
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V pondělí 20. února 2006 byla s veřejnosti představena studie, která se 
zabývá parkovišti a odstavnými plochami v jihozápadní části města Příbora. 
Podklady pro toto jednání byly již dříve zveřejněny na www.pribor-mesto.cz 
a dosud je na těchto webových stránkách možno seznámit se i s variantními 
obrazovými přílohami studie. Pro zájemce, kteří mají zájem o detailní prostu-
dování materiálu, zveřejňujeme krácený komentář ke zpracované projektové 
dokumentaci, která je podkladem pro projednání konečného řešení doprav-
ního režimu .

Předmětem dokumentace je návrh řešení parkování a odstavování vo-
zidel (statické dopravy) ve městě Příboře, na území vymezeném ulicemi  
Npor. Loma – Štramberská – Sv.Čecha. – Kpt.Jaroše. 

Tato dokumentace je zpracována jako podklad pro projednání konečného 
řešení a stanovení priorit s veřejností. Po seznámení se s předkládanými ná-
vrhy v informačních tabulích, na veřejném projednání s občany a rovněž na 
webových stránkách města Příbora budou mít možnost občané vyjádřit své 
požadavky a priority formou anketních dotazníků, které budou podkladem 
pro rozhodnutí městských orgánů o konečném způsobu řešení statické do-
pravy v řešeném území. 

V rámci této dokumentace byly provedeny průzkumy a rozbory statické 
dopravy ve výše uvedeném území a zpracován návrh řešení s cílem pokrýt po-
ptávku parkovacích míst vybudováním nových parkovacích ploch na terénu, 
případně změnou dopravního režimu.

Návrh řešení statické dopravy je proveden pro dva časové horizonty:
- rok 2010, kdy se předpokládá nárůst automobilizace o 14 až 18%
- rok 2020, kdy se předpokládá nárůst automobilizace o 26 až 36%

PŘEHLED ZÁVĚRŮ Z PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
A) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A JEHO CHARAKTERISTIKA

Řešené území je vymezeno ulicemi Npor. Loma – Štramberská – Sv.Čecha. 
– Kpt.Jaroše. V řešeném území převládá nízkopodlažní zástavba bytovými 
domy. Podél ul. Šafaříkovy a ul. Palackého je situovaná rodinná zástavba. Pro 
větší přehlednost je území rozděleno z hlediska průzkumu i návrhu do dvou 
lokalit :

Lokalita č.1 – ul. Šafaříkova – Npor. Loma - Štramberská 
Lokalita č.2 – ul. Sv. Čecha – Fučíkova – Palackého

B) STUPEŇ AUTOMOBILIZACE
Index růstu stupně automobilizace byl odvozen z roku 1999, pro který byl 

stupeň automobilizace převzat z předchozích dokumentací. Vzhledem k to-
mu, že se objednavateli ani zpracovateli dokumentace nepodařilo získat nové 
údaje o stupni automobilizace (poslední ověřený údaj je z roku 1999), byl stu-
peň automobilizace pro rok 2005, 2010 a 2020 stanoven odvozením z údajů 
dlouhodobého vývoje stupně automobilizace v ČR v minulých letech.
Rok 1999

- stupně automobilizace v okrese Nový Jičín          1:3,43
Rok 2005

- odhad stupně automobilizace v okrese Nový Jičín       1:3,06 – 1:2,96
-index růstu od roku 1999                1,12-1,16

Rok 2010
-odhad stupně automobilizace v okrese Nový Jičín        1:3,00-1:2,91
-index růstu od roku 1999                1,14-1,18

STUDIE ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY V PŘÍBOŘE,
V LOKALITĚ VYMEZENÉ ULICEMI NPOR. LOMA, ŠTRAMBERSKÁ, SV. ČECHA A KPT. JAROŠE

Představíme Sigmunda Freuda jako „normál-
ního“ člověka s normálním vztahem ke každoden-
nímu  životu a s využitím a za pomoci AVS vy-
tvoříme propojení jeho osoby s rodným domem. 
Vážného zadumaného vědce s přísným výrazem 
ve tváři, autora desítek vysoce odborných publi-
kací přiblížíme prostřednictvím muzejní expozice 
v podobě svérázného průvodce svým rodným do-
mem: děj expozice je postaven na fiktivním osob-
ním příběhu člověka S. Freuda, který se na sklon-
ku života vrací do svého rodného města Příbora. 

Města, které si pamatuje z dětství a vzpomíná 
na osudové a rozhodující okamžiky své životní 
a osobní kariéry, které si vybavuje , když prochá-
zí svým rodným domem. Dá nám nahlédnout do 
svého nitra a snáze tak pochopíme metody jeho 
vědecké práce.

Název expozice Sigmund Freud je s námi! 
vychází z kreslených karikatur Vladimíra Jiránka, 
jehož 32 listů doprovází text Josefa Kroutvora 
o vztahu Sigmunda Freuda k humoru a bude do-
provázet i návštěvníky rodného domu, protože 

humor bude pojítkem k poznání díla a osob-
nosti Sigmunda Freuda.

Toto pojetí expozice více vyhovuje potře-
bám moderního člověka, který už je dnes zvyklý 
získat fakta a informace rychlejšími a jedno-
duššími způsoby a od návštěvy rodného domu 
bude očekávat především nový pohled na osob-
nost světoznámého vědce. 

PhDr. M. Podolská, PhDr. V. Tomolová

Rok 2020
-odhad stupně automobilizace v okrese Nový Jičín              1:2,72-1:2,52
-index růstu od roku 1999                                                    1,26-1,36
Doporučuje se připravit území na nárůst o 18% pro rok 2010 a o 36% pro 

rok 2020 z důvodu vytvoření rezervy pokrývající určitou „nejistotu“ každé ob-
dobné prognózy např. výraznější zhoršení nabídky hromadné dopravy, jako 
„pojistka“ pro výhledový nárůst automobilizace nad 36% a jako rezerva pro 
jistou „volnost“ nabídky parkovacích míst.
C) NABÍDKA STATICKÉ DOPRAVY 
(do nabídky jsou zahrnuta volně přístupná parkovací stání)

Do stávající nabídky byly započteny zpevněné parkovací plochy na teré-
nu, vestavěné garáže v bytových domech a 70% z řadových garáží, které se na-
cházejí v docházkové vzdálenosti řešené oblasti. 
Bilance statické dopravy - stávající stav řešené lokality č.1

Lokalita č.1- ul. Šafaříkova - 
npr. Loma - Štramberská 

stávající 
nabídka

na terénu

stávající poptávka na terénu bilance
+ navíc,
- chybí13.11.05 15.11.05 prům. hodn

P - ul. Šafaříkova 15 17 15 16 -1
ul. Šafaříkova 2 24 23 23 -21
P - ul. Npr. Loma 13 13 13 13 0
P - ul. Npr. Loma 7 10 8 9 -2
ul. Npr. Loma 0 23 16 20 -20
P - ul. Štramberská 12 3 1 2 +10
P - ul. Štramberská 4 4 4 4 0
P - ul. Štramberská 6 1 3 2 +4
P - u Technických služeb 25 10 3 7 +18
P - u Tělovýchovné jednoty 16 6 15 10 +6
ul. Štramberská 0 12 16 14 -14
ul. Jiráskova 0 2 0 1 -1
LOKALITA Č.1 CELKEM 100 125 117 121 -21

Poznámka : Průměrná hodnota stávající poptávky je vypočtena ze dvou 
večerních sčítání po 19.30 hod.(13.11., 15. 11.2005) 
Lokalita č.1 - ul. Šafaříkova - ul. Npor. Loma - ul. Štramberská

-stání na terénu   100 stání
-stání v garážích   102 stání 
- celkem kapacita stání 202 stání

Bilance statické dopravy - stávající stav řešené lokality č.2

Lokalita č.2- ul. Sv. Čecha – 
Fučíkova - Palackého 

stávající 
nabídka

na terénu

stávající poptávka na terénu bilance
+přebývá, 

-chybí
13.11.05 15.11.05 prům. hodn

P - ul. Svatopluka Čecha – 
podélná stání

3 6 2 4 -1

ul. Svatopluka Čecha 0 0 2 1 -1
ul. Kpt. Jaroše 0 6 2 4 -4
Dvorní část - ul. Kpt. Jaroše 0 5 4 4 -4
ul. Fučíkova 0 44 45 44 -44
P - šikmé stání ve dvorní části ul. 
Fučíkova

5 6 6 6 -1

ul. Palackého 0 1 4 3 -3
P - dvorní část ul. Palackého 8 5 3 4 +4
ul. Dukelská 0 34 30 32 -32
Dvorní část - ul. Dukelská 0 5 1 3 -3
LOKALITA Č.2 CELKEM 16 112 99 105 -89
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Lokalita č.2 - ul. Sv. Čecha - ul.Fučíkova - ul. Palackého
-stání na terénu   16 stání
-stání v garážích   155 stání 
- celkem kapacita stání 171 stání

D) POPTÁVKA STATICKÉ DOPRAVY 
(poptávka na terénu zjištěná průzkumem byla navýšena o 5%)
Lokalita č.1 - ul.Šafaříkova - ul. Npor. Loma - ul. Štramberská

-na terénu 121 vozidel +5%=127 vozidel
-v garážích 102 vozidel
-celkem poptávka 229 vozidel

Lokalita č.2 - ul. Sv. Čecha - ul. Fučíkova - ul. Palackého
-na terénu   105 vozidel +5%=110 vozidel
-v garážích   155 vozidel
-celkem poptávka 265 vozidel

E) BILANCE NABÍDKY A POPTÁVKY
Lokalita č.1 - ul. Šafaříkova - ul. Npor. Loma - ul. Štramberká

chybí 27 stání
Lokalita č.2 - ul. Sv. Čecha - ul. Fučíkova - ul. Palackého

chybí 94 stání
G) ZÁVĚRY 

Je potřebné se přednostně zabývat řešením statické dopravy na komuni-
kacích s největším nedostatkem stání pro parkování, a to jednak úpravami or-
ganizace dopravy a jednak výstavbou nových parkovišť na volných pozemcích 
v majetku města Příbora.
NÁVRH OBECNÝCH ZÁSAD ŘEŠENÍ

Řešené území má převládající obytný charakter. Principem řešení statické 
dopravy v obytném území je zajištění poptávky, kterou nelze žádným podstat-
ným způsobem regulovat. V obytném území je nutno plně pokrýt poptávku 
statické dopravy. Je zde vyloučena možnost omezování poptávky. 
Krytí deficitu nabídky lze provést:
• úpravami organizace dopravy. 
• výstavbou nových parkovišť na terénu, u kterých je potřebné dbát nejen 

na jejich provozní, ale i estetickou funkci. 
• případnou výstavbou nových stání vybudováním garáží, přičemž je po-

třebné preferovat výstavbu hromadných vícepodlažních objektů a upustit 
od další výstavby řadových jednopodlažních garáží 
V této oblasti jsou ještě omezené možnosti na rozšiřování nabídky na te-

rénu, a proto je nutné se zaměřit na vybudování navržených nových ploch na 
terénu. 
OPATŘENÍ ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU
• zjednosměrněním komunikací, přičemž je zohledněno, aby uvedené opat-

ření mělo co nejmenší dopad na zvýšení průjezdu vozidel danou oblas-
tí. Tato možnost je v řešeném území uplatněna ve velkém rozsahu. Toto 
organizační opatření je realizováno především pro dosažení zvýšení po-
čtu parkovacích míst, protože stávající šířky vozovek (ul. Npor. Loma,  
ul. Šafaříkova, ul. Dukelská, ul. Fučíkova) neumožňují parkování vozidel 
při zachování obousměrného provozu.

• vyznačením způsobu stání vozidel vodorovným dopravním značením na 
stávající ploše na ul. Štramberské u objektu technických služeb .

NÁVRH NOVÝCH PARKOVIŠŤ NA TERÉNU
• rozšíření stávajících nebo vybudování nových parkovišť.
• na základě požadavku objednatele je navržen maximálně možný počet 

stání na terénu, který je možné navrhnout z hlediska dopravně urbanistic-
kého. Tyto budou budovány postupně s ohledem na růst poptávky, priorit 
města a finančních prostředků. 

• k parkovištím, u kterých bylo potřebné zajistit bezpečný přístup jsou na-
vrženy chodníky

• pokud komunikace, podél kterých jsou navrženy zálivy, nemají dostateč-
nou šířku na vjezd a výjezd, je záliv navržen dostatečně široký.

• pokud jsou parkoviště navržena v těsné blízkosti obytných domů, doporu-
čuje se oddělit parkoviště osázením stromů nebo keřů.

• v dokumentaci je dokladován orientační průběh inženýrských sítí poskyt-
nutý objednatelem, popř. jednotlivými správci dotčených zařízení. Může 

dojít k tomu, že s ohledem na nutné přeložky inženýrských sítí (finanční 
náročnost) nebude možné některé navržené parkoviště realizovat, nebo 
budou muset být řešena opatření na ochranu inženýrských sítí 

STANOVENÍ VÝHLEDOVÉ POPTÁVKY
Jedná se o stanovení odhadu výhledové poptávky v řešeném území pro 

rok 2010 a rok 2020. Jak již bylo uvedeno v řešeném území převládá poptávka 
obyvatel. Z tohoto důvodu je výhledová poptávka stanovena pouze pro oby-
vatele bydlící v řešeném území. Požadavky pro jiné subjekty nejsou počítá-
ny z důvodu dostatečné zastupitelnosti. Po zkušenostech s řešením statické 
dopravy v jiných městech je výpočet výhledové poptávky proveden dle ČSN 
73 6110-Projektování místních komunikací, čl. 195, kdy výhledová poptávka 
se stanoví odvozením od stávající poptávky zjištěné průzkumem a upravené 
koeficientem vývoje automobilizace (pro rok 2010-1,18 a pro rok 2020-1,36). 
V případě nových resp. rekonstruovaných objektů je potřebné při povolování 
staveb důsledně požadovat řešení pokrytí poptávky statické dopravy v rámci 
vlastních ploch.
STANOVENÍ POPTÁVKY PRO ROK 2010

Výhledová poptávka = stávající poptávka (na terénu + v garážích) x koefi-
cient vývoje automobilizace od roku 1999  
Lokalita č.1 - ul.Šafaříkova - ul. Npor. Loma - ul. Štramberská

 (121 + 102) x 1,18 = 263 stání
V roce 2010 bude v řešeném území potřeba pro pokrytí poptávky statické 

dopravy 263 stání.
Lokalita č.2 - ul. Sv. Čecha - ul. Fučíkova - ul. Palackého

(105 + 155) x 1,18 = 307 stání
V roce 2010 bude v řešeném území potřeba pro pokrytí poptávky statické 

dopravy 307 stání.
STANOVENÍ POPTÁVKY PRO ROK 2020

Výhledová poptávka = stávající poptávka (na terénu + v garážích) x koefi-
cient vývoje automobilizace od roku 1999  
Lokalita č.1 - ul.Šafaříkova - ul. npor. Loma - ul. Štramberská

 (121 + 102) x 1,36 = 303 stání
V roce 2020 bude v řešeném území potřeba pro pokrytí poptávky statické 

dopravy 303 stání.
Lokalita č.2 - ul. Sv. Čecha - ul. Fučíkova - ul. Palackého 

 (105 + 155) x 1,36 = 354 stání
V roce 2020 bude v řešeném území potřeba pro pokrytí poptávky statické 

dopravy 354 stání.
NÁVRH ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY DLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

Řešená oblast je vymezena ulicemi Npor. Loma – Štramberská –  
Sv. Čecha. – Kpt.Jaroše 

Pro větší přehlednost byla z hlediska průzkumu i návrhu oblast rozdělena 
do dvou lokalit. 
LOKALITA Č.1 – UL. NPOR. LOMA – UL. PALACKÉHO –  
UL. ŠTRAMBERSKÁ

V lokalitě č. 1 převládá nízkopodlažní bytová zástavba. Podél ul. Šafaříkovy 
je situována rodinná zástavba. V současné době je k dispozici na terénu 
100 stání. Přestože vozidla stojí také podélně na vozovkách ul. Npor. Loma  
a ul. Šafaříkovy, nebyla tato parkovací místa zahrnuta do stávající nabídky, 
protože se jedná o vozovky o šířce 6m s obousměrným provozem. V souladu 
s příslušnými ustanoveními Zákona o provozu na pozemních komunikacích 
by na takto širokých komunikacích neměla vozidla parkovat ani stát. 

V blízkosti křižovatky s ul. Npor. Loma byly na ul. Štramberské navrženy 
3 zálivy pro kolmé stání vozidel na úkor travnatého pásu o celkové kapacitě 
9 stání (číslo ve výkrese varianty č.3 15,16). Zálivy jsou umístěny tak, aby ne-
muselo dojít ke kácení stávajících stromů. Při výstavbě jednoho ze zálivů je 
nutné současně upravit v délce cca 20 m stávající silniční obrubu tak, aby byla 
vytvořená potřebna hloubka zálivu 4,5m. 

Na ul. Štramberské byl před objektem tělovýchovné jednoty na úkor 
travnatého pásu navržen parkovací záliv o kapacitě 11kolmých stání (č.17). 
Uvedená úprava si mimo jiné vyžádá vykácení 4 kusů stromů. 

Na základě požadavku objednatele byla prověřena možnost na vybudo-
vání nové parkovací plochy na pozemcích p.č. 292/2, 293 (pozemky ve vlast-
nictví města) poblíž ul. Štramberské. V této lokalitě bylo navrženo parkoviště 
o kapacitě 44 kolmých stání a 3 šikmých stání (č.18). Vzhledem k tomu, že 
plocha je situována částečně mimo zástavbu a je cloněna vzrostlými stromy, 
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bylo navrženo její oplocení s tím, že vstup bude zabezpečen uzamykatelnou 
bránou a umožněn pouze obyvatelům bytové zástavby situované podél ul. 
Štramberské, pro které bude parkoviště především určeno. Zpracovatel do-
poručuje provést zabezpečení vjezdu dálkovým ovládáním, které po výjezdu 
z parkovací plochy vrata samočinně uzavře. Zpracovatel současně doporučuje 
osvětlit plochu veřejným osvětlením. 

Na ul. Štramberské před budovou technických služeb bylo na stávající 
parkovací ploše provedeno vyznačení způsobu stání vozidel příslušným vo-
dorovným dopravním značením, což samo o sobě umožní zvýšení kapacity na 
tomto parkovišti na 25 kolmých stání s tím, že by se měl zároveň minima-
lizovat počet parkujících vozidel technických služeb a především nákladních 
vozidel, kterým není parkoviště určeno.

Další parkovací plochy jsou navrženy na ul. Npor. Loma v úseku mezi ul. 
Štramberskou a ul.Šafaříkovou. Je zde navrženo vybudování 3 zálivů s kolmým 
stáním o celkové kapacitě 14 míst (č.11). Výstavba zálivu si mimo jiné vyžádá 
vykácení 4 kusů vzrostlých stromů a úpravu stávajícího odvodňovacího žlabu. 

Další parkovací plocha na ul. Npor. Loma je navržena v koncovém úseku 
této komunikace, kdy dojde k rozšíření stávajícího obratiště o parkovací zá-
liv s kolmým stáním vozidel o kapacitě 5 stání (č.10). Tuto stavební úpravu 
by mělo doprovázet doplnění oplocení kolem stávajícího hřiště v úseku před 
navrženým parkovištěm. 

V uslepeném úseku ul. Šafaříkově je navrženo rozšíření stávajícího zálivu 
pro kolmé stání vozidel o 6 parkovacích míst. Stavební úprava si mimo jiné 
vyžádá vykácení 3 kusů stromů (č.12). 

Na ul. Šafaříkové je navrženo v místě stávajícího hřiště, které není v sou-
časné době využíváno, vybudování parkovací plochy o kapacitě 13 kolmých 
stání (č.13). 

Další navýšení nabídky parkovacích míst bylo docíleno zjednosměrně-
ním ul. Npor. Loma v úseku mezi ul. Štramberskou a ul. Šafaříkovou ve směru 
jízdy k ul. Šafaříkově. Současně byla zjednosměrněna část ul. Šafaříkovy ve 
směru jízdy k ul. Palackého. Uvedená úprava organizace dopravy umožní vy-
značení podélného stání na těchto komunikacích při zajištění jednosměrného 
průjezdu vozidel. Na vozovce bude vytvořeno 39 podélných stání. Uvedená 
lokalita byla z hlediska úprav organizace dopravy řešena ve dvou variantách. 
Ve druhé variantě bylo navrženo propojení uslepeného úseku ul. Šafaříkovy 
s ul. Štramberskou a zjednosměrnění tohoto úseku ve směru jízdy k ul. 
Štramberské. Po levé straně bude v tomto úseku vyznačeno 13 podélných stá-
ní. Součástí výstavby propojovací komunikace je návrh na vybudování parko-
vací plochy v travnatém pásu se šikmým stáním vozidel o kapacitě pěti míst 
(č.14). 
SEZNAM NAVRŽENÝCH PARKOVACÍCH PLOCH NA TERÉNU V LOKALITĚ Č. 1

Pořadové číslo
Navržené úpravy

Název lokality Navržený způsob stání Navržený počet míst

10 Ul. Npor. Loma (koncový úsek) Kolmé 5
11 Ul. Npor. Loma Kolmé 14
12 Ul. Šafaříkova (dvorní část) Kolmé 6
13 Ul. Šafaříkova (plocha hřiště) Kolmé 13
14 Ul. Šafaříkova Šikmé 5
15 Ul. Štramberská Kolmé 6
16 Ul. Štramberská Kolmé 3
17 Ul. Štramberská Kolmé 11
18 Ul. Štramberská Kolmé, šikmé 47
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Lokalita č.2 - Fučíkova – Svatopluka Čecha - Palackého 
V lokalitě č. 2 převládá nízkopodlažní obytná zástavba. Podél ul. 

Palackého a částečně podél ul. Sv. Čecha je soustředěna rodinná zástavba. 
V současné době je k dispozici na terénu 16 stání. Shodně jako v předchozí 
oblasti nebyla do stávající nabídky zahrnuta parkovací místa pro podélné stání 
vozidel na ul. Dukelské a ul. Fučíkově, protože se jedná o vozovky o šířce 6m 
s obousměrným provozem.

V této lokalitě je navržena nová parkovací plocha na terénu na ul. 
Dukelské u křižovatky s ul. Palackého. Plocha má kapacitu 7 kolmých stání 
a její výstavba si mimo jiné vyžádá vykácení 2 – 3 kusů stromů a přemístění 
kontejnerového stání (č.9). Na základě požadavku objednatele bylo navrženo 
vybudování parkovací plochy ve dvorní části u objektu základní školy na ul. 
Dukelské. Bylo zde navrženo parkoviště o kapacitě 12 kolmých stání (č.7). 
Současně byla na příjezdové komunikaci k této ploše navržena výhybna pro 
míjení vozidel, protože vlastní komunikace má šířku pouze 3m. Ve dvorní čás-
ti ul. Palackého je navržen parkovací záliv s kolmým způsobem stání pro 6 

vozidel. Stavební úprava si vyžádá mimo jiné vykácení živého plotu (č.4). Na 
ul. Palackého u křižovatky s ul. Fučíkovou je navržen na úkor travnatého pásu 
parkovací záliv s kolmým způsobem stání pro 7 vozidel (č.6). Stavební úpra-
va si vyžádá mimo jiné přemístění sušáků na prádlo. Značným přínosem pro 
zvýšení nabídky parkovacích ploch v této oblasti by se mohl stát návrh na vy-
budování kolmých stání na příjezdové komunikaci k řadovým garážím na ulici 
Fučíkově. V uvedené lokalitě jsou navrženy čtyři zálivy pro kolmé stání vozidel 
o celkové kapacitě 40 míst, které jsou navzájem odděleny vložením travnatého 
ostrůvku o šířce 3m (č.3). Zpracovatel doporučuje v rámci výstavby nových 
parkovacích ploch u řadových garáží realizovat zároveň doplnění veřejného 
osvětlení , přesadbu trvalých porostů a dosadbu zeleně. Na ul. Kpt. Jaroše jsou 
navrženy v travnatém pásu 2 parkoviště s kolmým stáním o kapacitě 11 míst 
(č.1 a č.2). Stavební úprava si vyžádá mimo jiné vykácení živého plotu a 1ks 
stromu. Ve dvorní části ulice Fučíkovy za domy č.1325-1330 je navržen par-
kovací záliv se šikmým způsobem stání pro 9 vozidel (č.4). Přilehlá příjezdová 
komunikace, která zajišťuje obsluhu této dvorní části byla navržena ke zjedno-
směrnění ve směru jízdy k ul. Švermově. Směrové a šířkové uspořádání této 
komunikace není vhodné pro ponechání stávajícího obousměrného provozu. 
Ke zrušení se navrhuje chodník na ulici Švermově a v místě tohoto stávajícího 
chodníku by mohl být vybudován záliv s podélným stáním vozidel o kapacitě 
11 míst, přičemž chodci mohou v tomto úseku ulice Švermovy využívat sou-
běžný chodník na opačné straně vozovky. 
Úprava organizace dopravy byla navržena v této oblasti ve třech varian-
tách :

V první variantě bylo další zvýšení nabídky parkovacích míst docíleno 
zjednosměrněním ul. Dukelské v úseku mezi ulicemi Palackého a Sv. Čecha 
ve směru jízdy k ul. Sv. Čecha a zjednosměrnění ulice Fučíkovy v úseku mezi 
ulicemi Kpt. Jaroše a Palackého ve směru jízdy k ulici Palackého. Navržené 
zjednosměrnění uvedených komunikací umožní legální vyznačení podélného 
stání na vozovce v celém zjednosměrněném úseku.

Uvedená úprava organizace dopravy umožní vyznačení podélného stání 
na těchto komunikacích při zajištění jednosměrného průjezdu vozidel. Na 
vozovce ulice Dukelské bude vytvořeno 33 podélných stání a na vozovce ul. 
Fučíkovy bude vytvořeno 39 podélných stání.

Uvedená úprava organizace dopravy si vyžádá přemístění stávajícího zpo-
malovacího prahu před přechod pro chodce u objektu základní školy. Příčný 
zpomalovací práh bude vyznačen dopravní značkou IP 2 a v úseku před zpo-
malovacím prahem bude snížena rychlost jízdy na 20 km/hod.

Ve druhé variantě bylo navrženo zjednosměrnění ul. Dukelské a ul. 
Fučíkovy v opačném směru oproti variantě číslo 1. To znamená, že ul. Dukelská 
byla navržena ke zjednosměrnění ve směru jízdy k ul. Palackého a ul. Fučíkova 
byla navržena ke zjednosměrnění ve směru jízdy k ul. Svatopluka Čecha.

Ve třetí variantě bylo navrženo v oblasti ohraničené ul. Dukelskou a ul. 
Fučíkovou vyznačení zóny s dopravním omezením doprav. zn. IP 25a se sym-
boly doprav. zn. B29 – „Zákaz stání“, B20a – „30km“ a A12 – „Děti“. Při pro-
jednávání uvedených návrhů se zástupci objednatele a městské policie bylo 
doporučeno řešení dle varianty č. 1. V této variantě jsou očíslovány i navržené 
parkovací plochy na terénu. Seznam navržených parkovacích ploch na terénu 
pro obě řešené lokality je dokladován v tabulkách, které jsou součástí technic-
ké zprávy.
SEZNAM NAVRŽENÝCH PARKOVACÍCH PLOCH NA TERÉNU V LOKALITĚ Č. 2

Pořadové číslo
navržené 

úpravy
Název lokality Navržený způsob stání Navržený počet míst

1 Ul. Kpt. Jaroše Kolmé 5
2 Ul. Kpt. Jaroše Kolmé 6
3 Příjezdová komunikace ke garážím Kolmé 40
4 Ul. Fučíkova (dvorní část) Šikmé 4
5 Ul. Švermova Podélné 11
6 Ul. Palackého Kolmé 7
7 Ul. Dukelská (areál školy) Kolmé 12
8 Ul. Palackého (dvorní část) Kolmé 6
9 Ul. Dukelská Kolmé 7
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Zásady pro návrh dopravního značení
• v celém řešeném území budou všechna navržená stání pro parkování  

vyznačena příslušným svislým dopravním značení. 
• způsob stání na parkovištích je vyznačen vodorovným dopravním znače-

ním následujících parametrů
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Archeologický kroužek v Příboře se mění na 
Archeologický klub v Příboře. Tato změna ná-
zvu naší společenské organizace byla navržena 
a schválena na výroční členské schůzi AK dne 2. 
2. 2006. Archeologický klub bezprostředně nava-
zuje na činnost a tradice archeologického krouž-
ku; stanovy a obsazení výboru zvolenými členy 
výboru z minulého roku zůstává stejné.

Po úvodní části schůze byla předsedou J. 
Divišem AK zhodnocena bohatá činnost AK za 
rok 2005. Velmi stručně lze toto shrnout do ná-
sledujících bodů:
1. Do publikační činnosti patří 5 odborných člán-

ků v Archeologii Moravy a Slezska – 2005 (J. 
Diviš a D. Fryč) a několik příspěvků v periodic-
kém tisku (Měsíčník města Příbora a jiné).

2. Úzká spolupráce s odbornými pracovníky 
Moravského zemského muzea v Brně, s ar-
cheology muzea  v Novém Jičíně i jinými od-
bornými pracovišti.

3. Poskytování informací a zapůjčování naleze-
ného archeologického materiálu k odbornému 
zpracování studujícím archeologii (kamenná 
industrie z Fulnecka a Bílovecka R. Jelínkové 
pro magister. studium), historii a profesionál-
ním archeologům (kamenná industrie z Koby-
lanky od Hranic Dr. Petru Kostrhunovi. z Mo-
ravského zemského muzea v Brně).

4. Zapůjčení archeologických nálezů pro stálejší 
expozice (J. Diviš - Muzeu Fojtství v Kopřiv-
nici, jedná se o nálezy z několika kopřivnic-
kých lokalit).

5. V loňském roce pokračoval povrchový arche-
ologický průzkum, jednak kolektivně členy 
výboru AK (3 zájezdy do okolí Lipníku n. B. 

a Fulneku), daleko častěji pak individuál-
ně, a to při více než 120 vycházkách ( okolí 
Příbora, Kopřivnice a Štramberku, Bílovce, 
Fulneku, N. Jičína, Hranic, Lipníku nad 
Bečvou, Kněžic okr. Třebíč, Jevišovic a Stře-
lic, okr. Znojmo).

6. Práce ve výboru ČAS, pobočky pro severní 
Moravu a Slezsko a v redakční radě AMS.

7. Výstava v kostele Sv. Kříže v Den otevřených 
dveří.

8. Příborští archeologové ve Slovníku archeolo-
gů Čech, Moravy a Slezska od Karla Sklenáře. 
O této knize informoval podrobněji Mgr. L. 
Diviš v únorovém čísle Měsíčníku města 
Příbora.

Plán činnosti pro rok 2006 prezentujeme opět 
jen „bodově“.

1. Účast členů výboru na setkání České arche-
ologické společnosti, pobočky pro severní 
Moravu Slezsko (poslední květnová sobota 
v Kopřivnici) a na připravované archeologic-
ké expozici této organizace v Muzeu Fojtství 
(duben) v Kopřivnici, práce ve výboru poboč-
ky a v redakční radě AMS.

2. Pokračování v povrchových archeologických 
průzkumech v okolí Příbora i na jiných lo-
kalitách okresů N. Jičína, Přerova, Znojma, 
Třebíče, individuálně i kolektivně (zájezdy).

3. Další spolupráce s předními moravskými ar-
cheology, odbornými pracovníky muzeí, ČSA 
pobočka pro SM a Slezsko, kulturním úsekem 
Městského úřadu v Příboře).

4. Archeologická výstava v kostele sv. Kříže (září 
- členové výboru).

5. Archeologická přednáška na ZŠ v Hladkých 
Životicích (v červnu - D. Fryč,).

6. Vypracovávání dalších příspěvků pro odbor-
né publikace, např. AMS a v periodickém tis-
ku (J. Diviš, D. Fryč).

7. Jednání s představiteli města o naplánova-
ných archeologických přednáškách v Příboře 
a okolních vesnicích.

8. Ochrana kulturních památek.
Schůze AK byla ukončena diskusí a ukázkou 

několika nejzajímavějších archeologických nálezů 
z minulého roku.

Člen výboru ČAS, pobočky pro severní Moravu 
a Slezsko a předseda Archeologického klubu  

v Příboře Jan Diviš

Archeologický klub informuje

 -pro šikmé stání : 3,4/4,4m-450

 -pro kolmé stání : 2,4/4,5 m, resp. 4,0 m (pokud je zajištěn přesah vozidla)
 - vyhrazená stání : 3,5/4,5m, resp. 4,0m (pokud je zajištěn přesah vozidla)

• pokud je nějakým způsobem v rámci návrhu dotčeno i svislé dopravní 
značení, je potřebné je umístit do nové polohy s tím, že musí být dodrženy 
předpisy o jejich umísťování.

• nově navržené plochy pro parkování vozidel budou navrženy příslušným 
svislým dopravním značením. 

• u rozsáhlejších navržených parkovacích ploch v zeleni, kde se předpoklá-
dá jejich realizace ze zámkové dlažby, je v projektu naznačen způsob stání 
vozidel. Předpokládá se však, že způsob stání vozidel nebude proveden 
vodorovným dopravním značením, ale odlišnou barvou zámkové dlažby. 

Vyhrazená stání pro držitele průkazů ZTP
U navržených parkovacích ploch nejsou navrhována vyhrazená stání pro 

držitele průkazů ZTP, protože se jedná o plochy v oblasti obytné zástavby. Je 
předpoklad, že případní zájemci o vyhrazená stání, budou mít vyhrazeno stá-
ní s uvedením příslušné poznávací značky vozidla. 
Umístění zpomalovacích prahů

V řešeném území je navržen (viz Varianta č.1) k demontáži stávající zpo-
malovací práh na ul. Dukelské před objektem školy, který bude přemístěn na 
ul. Dukelskou před křiž. s ul. Švermovou. Nový zpomalovací práh je navržen 
na ul. Fučíkově před areálem dětského hřiště. Jedná se demontovatelný zpo-
malovací práh z recyklovaného materiálu, který je sestaven střídavě se žlu-
tých a černých segmentů (Z12- „Krátký příčný práh). Zpomalovací práh bude 
označen dopravní zn. IP 2 – „Zpomalovací práh“. 

ZÁVĚR :
Předmětem dokumentace je návrh řešení parkování a odstavování vozidel 

(statické dopravy) ve městě Příboře, na území vymezeném ulicemi Npor. Loma 
– Štramberská – Sv. Čecha. – Kpt. Jaroše. V úvodu dokumentace jsou přehledně 
uvedeny závěry z  průzkumů a rozborů statické dopravy v řešeném území, na které 
navazuje návrh řešení statické dopravy s cílem pokrýt nedostatečnou poptávku par-
kovacích míst vybudováním nových parkovacích ploch na terénu. V rámci návrhu 
byla navržena parkoviště na terénu ve všech volných lokalitách v řešeném území, kde 
není zřízení parkoviště v rozporu s urbanistickými a dopravními kriterii. Parkoviště 
mohou být budována postupně s ohledem na růst poptávky, priorit města a finanční 
náročnosti. Zhotovitel upozorňuje na možnost snížení navržené kapacity v důsledku 
vysoké finanční náročnosti (přeložky inženýrských sítí, dosud neznámé záměry v úze-
mí, případně zamítavá stanoviska ke kácení stromů, apod.). Návrh vychází z principů, 
které byly použity při zpracování předchozích dokumentací. 

Návrh organizačních úprav a výstavba parkovacích ploch navržená v první 
etapě byla zhotovitelem navržená po konzultaci s objednatelem dokumentace 
a vychází z reálného deficitu parkovacích ploch zjištěného průzkumem v terénu.

Zpracovaná dokumentace představuje ve svém souhrnu základní kon-
cepční materiál pro nejbližší období i výhled. Dokumentace však nesmí být 
chápána jako dokument konečný a neměnný. Je nezbytné na tuto práci na-
vázat podrobnějšími dokumentacemi pro jednotlivé lokality a především pak 
konečným rozhodnutím města o stanovení priorit při realizaci jednotlivých 
dílčích etap tohoto dokumentu. 

Toto rozhodnutí by mělo vycházet ze stanovisek státních orgánů působí-
cích na úseku dopravy a zároveň ze získaných názorů veřejnosti prezentova-
ných při veřejných jednáních a dotazníkovém průzkumu.

Ing. J. Šimíček,  vedoucí odboru územního plánování, rozvoje, MPR a investic MÚ Příbor

POZVÁNKA
na oslavu 

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN 
ve středu 8. března 2006 od 16.30 hod. 

v bývalé jídelně ZŠ Dukelská. 

Kulturní program, pohoštění. 

Zvou pořadatelé - MěV KSČM
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Kde: Víno restaurant TERRA LIBERA, ul. 
Štramberská, Příbor, ČR
Kdy: ve středu 15. března 2006 v 17. 30 hod.
Kdo: PhDr. Jana Řeháková – vyšší odborná 
škola GOODWILL, s. r. o. – Frýdek Místek 
Co: 
1. Křest videosnímku o Sigmundu Freudovi 
– PhDr. Eduard Mocek 
2. „Náš pan Sigmund Freud a jeho odkaz“

Jak vám, zájemcům o druhou přednáš-
ku o Sigmundu Freudovi představit paní 
PhDr. Janu Řehákovou?

Nejlépe snad jejími slovy…. Před cca 
třemi lety jsem ji oslovila s prosbou o zahá-

jení naší vernisáže - výstavy prací z „MÉHO 
SNU“, která probíhala v Národním domě ve 
Frýdku - Místku. Byla to naše první prezen-
tace těchto zajímavých prací za hranicemi 
Příbora. A zde zazněla v úvodní řeči paní 
PhDr. Řehákové na adresu našeho věhlasné-
ho rodáka tato její slova: „Zabývám se psy-
chologií už léta. Neznám jinou osobnost, 
která by mi imponovala více než tento muž. 
Inteligentní, intuitivní – což je kombinace 
velmi vzácná, navíc bezpochyby krásný, sou-
díme-li podle názorů pacientek i dobových 
fotografií.

Dokázal čelit rasovým předsudkům, dal 
lekci puritánům svým objevem pudové pod-
staty člověka….. Bojoval se zákeřnou nemocí 
a s pohrdáním tehdy slavných kolegů, jejichž 
jména dnes už téměř nikdo nezná….

A jak komentovala kresby dětí a „Výklad 
snů“ – stěžejní Freudovo dílo? Přijďte a po-
slechněte si… Spojíte příjemné s užitečným…

Mgr. Marie Šupová
Doprovodné foto: 
KÚ Ostrava 2005 – záběr z vernisáže MŮJ SEN

DRUHÉ SETKÁNÍ „PŘÁTEL SIGMUNDA FREUDA“

PŘÁTELÉ ZELENÉHO ÚDOLÍ? KDEPAK. –
„PŘÁTELÉ SIGMUNDA FREUDA !“

Hurá!!! Cyklus přednášek o našem věhlasném rodá-
kovi – Sigmundu Freudovi byl odstartován…. Autorka 
projektu Marie Šupová by však tento svůj dlouholetý zá-
měr nemohla realizovat bez pochopení, morální, finanční 
i organizační podpory manželů Miroslavy a Vladimíra 
Pajonkových. Díky!

První, zahajovací přednášku na téma Freud a Příbor 
přednesla autorka projektu a dlouholetá předsedkyně 
společnosti Sigmunda Freuda v Příboře - Mgr. Marie 
Šupová. Snažila se posluchačům sdělit přednostně ty in-
formace, které zatím nenajdou v žádné literatuře – tedy 
takové, o jaké mají příznivci Sigmunda Freuda z různých 
koutů světa především zájem… Nejen po internetu, ale 
i např. prostřednictvím knihy návštěvníků našeho muzea 
se ptají: “Co děláte pro pěstování odkazu pana Freuda 
nyní - v současnosti, jakým způsobem pečujete o dílo ve 
své době zatracovaného i obdivovaného rodáka?“….
Bylo se čím pochlubit…. Dosud byl odstartován:
• 9. ročník populární mezinárodní výtvarné soutěže 

„MŮJ SEN“ – 10. ročník – tedy letošní, stále čeká 
na finanční pomoc k „včasnému“ odstartování akce

• 3. ročník „FREUDOVA FOLKLORNÍHO 
FESTIVALU“

• 2. ročník zajímavé mezinárodní fotografické 
soutěže zaměřené na sběr fotoinformací  
„SIGMUND FREUD – VČERA, DNES, ZÍTRA“ 

• realizace mnoha zajímavých propagačních výstav 
fotografií i výtvarných prací dětí / Praha, Bratislava, 
Ostrava, Frýdek - Místek, Bartošovice, Příbor…/

• příprava výstavy vybraného souboru výtvarných 
prací ze soutěže MŮJ SEN pro mezinárodní kon-
ferenci ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda 
/4. – 6. května 2006 v Praze - „Krycí vzpomínky ve 
světle současné psychoanalýzy a neurověd“/

• příprava mezinárodní konference pod patrona-
cí Moravskoslezského kraje, která se bude konat  
v Ostravě na podzim tohoto roku

• organizování každoročních jarních sympozií, sou-
těží, kvizů, přednášek s psychoanalytickou a freu-
dovskou tématikou…

• příprava nových propagačních výstav ke zviditel-
nění našeho města a pro podporu turistického ru-
chu našeho regionu - výstavní prostory Krajského 
úřadu v Ostravě /duben 06, září 06/ , Fakultní ne-
mocnice Ostrava, Dům kultury Ostrava, Havířov, 
Praha – ŽVC, České kulturní centrum Bratislava 
a další….
Součástí prvního setkání „přátel pana Freuda“ byl 

naplánován křest videosnímku o Sigmundu Freudovi, 
který se bohužel pro „zastaralost“ nosiče informací 
– videokazety, nemohl uskutečnit…. Moderní přeno-
sová technika, kterou nám zapůjčil náš Městský úřad 
v Příboře, bohužel odmítala poslušnost a našemu „kla-
sickému“ videozáznamu dávala zřetelně najevo, že „na 
něho nemá“…. Opět jsem si uvědomila, jak důležité je 
mít k dispozici nejen obrovský entuziasmus, vědomosti, 
výborné nápady a po boku nadšené a vynikající spolu-
pracovníky, ale i náležité technické vybavení... Věřím, že 
s ohledem na propagačně maximálně účinné akce, které 
jsme již s úspěchem realizovali i ty, které máme před 
sebou o nutnosti řádného technického vybavení nebude 
nutné opět dlouze a nekonečně diskutovat…

Závěrem chci poděkovat za obětavou technickou 
i organizační pomoc panu ing. Janu Černochovi a všem 
zvídavým a soustředěným divákům, kteří přes atraktivní 
olympijský program vypnuli „bedny“ a přišli v hojném 
počtu na přátelské popovídání …

Další setkání je naplánováno opět na středu 
– a to 15. března 2006 v 17.30 ve Víno restaurant 
TERRA LIBERA. Srdečně zvou pořadatelé

Mgr. Marie Šupová
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INTERNET JE PŘECE PRO LIDI…

Začal březen. Sníh pomalu taje, zima ustu-
puje do pozadí a jarní sluníčko vybízí k pro-
cházkám.

Pokud však máte večer chvilku času, pro-
hlédněte si internetové stránky města. Ne, že 
bych vás nabádal ke čtení vyhlášek nebo usne-
sení městských rad, či dokonce k prohlížení 
úřední desky před spaním. Jen připomínám 
www.pribor-mesto.cz je ta správná doména na 
internetu.

Podívejte se na relativně novou rubriku 
„diskusní fórum“. Pravda, již od podzimu loň-
ského roku nabádá občany k otevřené diskusi 
přes internet. Jaksi se však toto „fórum“ztrácelo 
ve spleti jednotlivých odkazů.

Teprve v měsíci prosinci se dostalo na 
hlavní stránku města – a světe div se, ihned se 
rozpoutala diskuse, někdy opravdu příkladná. 
Zájem nebyl ani tak o předem daná témata vy-
hlášená starostou či některým radním. Zcela 
jasně zvítězilo všeobecné diskusní fórum!

V něm se občané dokázali opravdu pěk-
ně odvázat a vyprášit tak kožich jak městským 
radním, tak pracovníkům úřadu či technickým 
službám. Nebrali si servítky a hlavně se sypají-
cím se sněhem to jelo opravdu „naplno“

Mohli jsme si přečíst věci opravdu zajíma-
vé a poučné. Někteří psali pod svými pseudo-
nymy jako Kikinka, Nespokojený občan, Občan 
XY, pan Fufu či dokonce Fanklub technických 
služeb. Psalo se vytrvale, v denních i nočních 
hodinách. Ne všichni vystupovali pod rouškou 
pseudonymu. Cením si vytrvalosti a bojovnosti 
občanů z ulic Fučíkovy a Dukelské. Dokázali 
totiž na sebe upozornit, ale především upozor-
nit na vznikající nedostatky a problémy v této 
části města. Myslím, že jejich přání a připo-
mínky se pomalu a zvolna začnou realizovat. 
Jsem přesvědčen, že příborský občan si cestu 
přes internet najde. Dokáže napsat to co ho 
opravdu hodně pálí a s čím se mu ve městě 
špatně žije. Nevystoupí z anonymity, není ho 
sice vidět, klidně si píše doma v teple u počí-
tače. ALE TO PŘECE VŮBEC NEVADÍ. Jeho 
připomínky mají pro mne stejný význam jako 
by je říkal na zasedání zastupitelstva před tele-
vizními kamerami.

S přáním brzkého příchodu jara…………..
radní za ODS

 Rudolf Korčák

BŘEZEN 2006
STOLNÍ TENIS
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 15:00 – 17:00 V DDM LUNA VSTUP ZDARMA.
KALANETIKA
PONDĚLÍ 18:30 – 19:30 TĚLOCVIČNA  VSTUPNÉ 20 KČ
KLUB ZVONEČEK
ÚTERÝ 9:30 – 12:30 V DDM LUNA VSTUPNÉ 20 KČ
BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK 17:30 – 19:00 V DDM LUNA VSTUPNÉ 600 KČ
VOLEJBAL pro dospělé
PONDĚLÍ 19:45 - 21:45 TĚLOCVIČNA VSTUPNÉ 20 KČ
FLORBAL pro dospělé
STŘEDA 19:15 – 21:15 TĚLOCVIČNA VSTUPNÉ 20 KČ
KERAMIKA
ČTVRTEK 17:00 – 19:00 KERAMICKÁ DÍLNA V DDM LUNA
PÁTEK 16:00 – 18:00 KERAMICKÁ DÍLNA V DDM LUNA
VSTUPNÉ: DĚTI 30 KČ/HOD, DOSPĚLÍ 40 KČ/HOD., PRO ČLENY KROUŽKU SLEVA 10 KČ/HOD
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
HVĚZDÁRNU NA UL. JIČÍNSKÉ JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
 NA ČÍSLE 556 725 029 NEBO 737 311 810.  VSTUPNÉ: 10 KČ
HRÁTKY S POČÍTAČI + INTERNET PRO VEŘEJNOST
PÁTEK 15:00 – 18:00 V DDM LUNA 
VSTUPNÉ KROUŽEK: 15 KČ VSTUPNÉ INTERNET: DĚTI 20 KČ/HOD, DOSPĚLÍ 30 KČ/HOD.

Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor‚ 
Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz internet: 
http://web.quick.cz/ddmluna

LÉTO 2006
2. – 8. července ve spolupráci s MO ČRS
Rybářský letní tábor v Lipníku n/Bečvou
rybaření, hry, soutěže, pro děti do 15 let cena 
1 900 Kč/ 270 Kč/ den, zajišťuje: J. Lupíková

9. – 23. července
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“
Malá Bystřice 
hry, sportování, soutěžení, zábava, turistika, celotáborová hra 
pro děti  7 - 15 let cena 3 150 Kč/ 206 Kč/ za den sourozenci  2 
900 Kč/za jednoho zajišťuje: L. Nenutilová  

10. – 17. července 
Brno a okolí
poznávací zájezd pro veřejnost
Cena: zajišťuje: K. Bukovjanová  

14. – 20. srpna
BLAHUTOVICE
tvořivý tábor pro děti
Cena: zajišťuje: K. Bukovjanová

25. srpna – 3. září 
CHORVATSKO – Mali Lošinj
pobytový zájezd pro rodiny s dětmi
cena: poukaz polopenze celkem

Děti do 6 let 2 300 Kč    550 Kč 2 850 Kč

bez nároku na postel

Děti do 6 let 3 700 Kč    550 Kč 4 250 Kč

Děti do 10 let 4 450 Kč    550 Kč 5 000 Kč

Děti do 15 let 4 450 Kč 1 050 Kč 5 500 Kč

Mládež 4 550 Kč 1 050 Kč 5 600 Kč

Dospělí 4 800 Kč 1 050 Kč 5 850 Kč

V ceně pokazu je zahrnuta doprava, ubytování, 
lázeňská taxa.
Odběr stravy není povinný.
Zajišťuje: L. Nenutilová

AKCE
4.3. sobota, 15:00
RESTAURACE MEXIKO

DĚTSKÝ KARNEVAL
Akce pro děti, rodiče s dětmi. PROGRAM: hry, soutěže, pro-
gram, diskotéka, tombola. Vstupné: masky 5 Kč, děti 15 Kč, 
dospělí 25 Kč, Informace: K. Bukovjanová

8.3. STŘEDA, 13:30
DDM LUNA
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Střediskové kolo recitační soutěže. Akce pro děti ZŠ. 
Informace: J. Lupíková

15.3. středa 13:30
DDM LUNA
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 7. tříd. 
Informace: J. Lupíková

17.3. pátek 16:00
DDM LUNA
Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ KVĚTINÁČŮ - decoupage
Akce pro veřejnost. S sebou: keramický květináč, ubrousky
Vstupné: 20 Kč (v ceně lepidlo).  Informace: K.Bukovjanová

22.3. středa DDM LUNA
Z POHÁDKY DO POHÁDKY III
Zimní pohádková hra pro děti ZŠ. Informace: K. Bukovjanová

24.3. 18:00 pátek DDM LUNA
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK
Akce pro externí pracovníky a příznivce DDM Luna .
Cena: 100 Kč Informace: L. Nenutilová

31.3.-1.4. pá – so 16:00 DDM LUNA
SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“
Akce pro členy klubu. Informace: J.Lupíková

31.3.-1.4. pá - so 16:00
DDM LUNA
VELIKONOČNÍ VÍKENDOVKA
Program:– malování vajíček, vystřihovánky s velikonočním 
motivem hrátky s počítači, internet, sportovní hry v tělocvič-
ně. Akce pro děti. Vstupné 120,- Kč (strava, ubytování, pomůc-
ky) Informace: J. Lupíková

„S LUNOU SE NENUDÍTE !“ 
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BAV klub Příbor středisko volného času, s.r.o. 
Masarykova 489  

Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

BŘEZEN 2006
provoz veřejné hudební - rockové zkušebny

pondělí - úterý - středy - pátky, Příležitost pro každého.

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO VŠECH KROUŽKŮ
INTERNET a KOPÍROVÁNÍ pro veřejnost
Pondělí 6./13./20/27.3. 17:15 - 18:45 hod.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
 v Junior baru BAV klubu ul. Masarykova 489

neděle 5.3.
Lyžařský zájezd na VELKOU RAČU
Odjezd : v neděli 5.3. v 7:15 hod. od kina v Příboře
Cena: 690,-Kč zahrnuje dopravu, celodenní permanentku , techn. 
průvodce , rež. náklady, 550,-Kč – sleva pro děti do 12ti let, senio-
ry (muži nad 60 let, ženy nad 55 let). Zájezd nutno uhradit v BAV 
klubu, do středy 1.3.2006. Zájemci z Příbora není možno obsadit 
celý autobus, proto jsme se spojili s jinou organizací a v uvedeném 
termínu musí být uhrazena platba za naši skupinu. Do přihlášky 
uveďte datum narození.

Sředa 8.3 
Kulturní program BAV klubáků na
Oslavě MDŽ pořádané KSČM
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské, od 16:30 hod.

Sobota 11.3. 15:30 – 18:30 hod.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské
V programu: rej masek, diskotéka, pestrá předtančení showdance, 
diskodance, latinsko-americké tance, ukázky párů, vystoupení TK 
Lenka, soutěže, hry. Občerstvení zajištěno, opět budou k prodeji vaše 
oblíbené poháry. Vstupné: 20 Kč, předprodej místenek v BAV klubu

Sobota 18.3.
Vystoupení tanečníků BAV klubu na soutěži tanečních formací 
– předtančení

„TANEC FOKUS 06“ 
SVČ Fokus Nový Jičín od 10 hod.

Neděle 19.3. od 9:00 hod.
Účast tanečních kroužků BAV klubu na

Veřejné přehlídce pódiových vystoupení
V hale SOU Kopřivnice

Středa 22.3/čtvrtek 23.3
Akce pro školy  8:00 - 12:30 hod.

Rockové vítání jara
v Zrdcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské.

Středa 22.3 
Akce pro veřejnost   17:00 - 19:00 hod.

Rockové vítání jara
v Zrdcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské 

Vstupné 30,-Kč
Středa 29.3 
zájezd do divadla v J.Myrona v Ostravě na muzikál
„ŠAKALÍ LÉTA“
Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr Jarchovský, Ivan Hřebejk. Odjezd 
v 18:00 hod. od kina, cena 165,-Kč, předprodej v BAV klubu

Vážení,
na začátku letošního roku proběhla již tradičně ve vašem městě 

Tříkrálová sbírka. Stejně jako v loňském roce se i letos přípravy ujala 
paní Linhartová. Díky její pomoci a třinácti skupinkám obětavých 
koledníků se podařilo vybrat:

úctyhodných 82 237,50 Kč.
Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, 

kteří i letos přispěli na tuto sbírku. 
Nemalý dík patří všem malým i velkým koledníkům, Diakonii 

a paní Linhartové za její obětavou pomoc při organizaci sbírky. 
Ať vám Pán žehná a odmění vaši štědrost.

Za Charitu Frenštát p. R.
Marie Tvrdá (koordinátorka sbírky) 

�

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ LEDEN

Pozvánka
na 37. zasedání Zastupitelstva města Příbora,  

které se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2006 od 16,30 hod.  

ve velkém sále Katolického domu v Příboře. 
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Místní pořadník žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře, 
schválený na 95. zasedání Rady města Příbora, které se uskutečnilo dne  
13. prosince 2005, na období 13. prosince 2005 do 30. června 2006
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1. Hronský Matěj  převod z minulého pořadníku 
2. Richterová Jana   „
3. Bordovský Jan  „
4. Cáder Jaroslav  „
5. Rösnerová Pavla 3 osoby 16 bodů
6. Pýcha Josef  1 osoba 16 bodů
7. Janičák Pavel 1 osoba 15 bodů
8. Gregušová Věra 1 osoba 15 bodů
9. Klokočník Ivan  1 osoba 15 bodů
10. Staňková Vlasta 3 osoby 14 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1
1. Klimša Radek  převod z min. pořadníku
2. Lichnovský Vladimír   „
3. Sýkorová Dagmar   „
4. Jalůvková Dita   „
5. Krejčiříková Marcela    „
6. Köttová Michaela  3 osoby  17 bodů
7. Galiová Romana 3 osoby 16 bodů
8. Lazebníčková Zuzana 2 osoby 16 bodů
9. Bajerová Vlasta 2 osoby 16 bodů
10. Obercian Ladislav  l osoba 16 bodů
11. Řezníček Pavel 3 osoby 15 bodů
12. Skoumalová Andrea 3 osoby 15 bodů
13. Vlček Martin 3 osoby 15 bodů
14. Honešová Ester 2 osoby 15 bodů
15. Staňková Veronika 2 osoby 15 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 3+1 a více (výměnou bytů)
1. Nechvíle Martin   převod z min. pořadníku
2. Kowaliková Sylva   „

Místní pořadník 
3. Matula Petr   „
4. Sekerášová Olga   „

Pořadník byl sestaven v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování bytů 
do nájmu občanům“, schválenými 79. zasedáním Rady města Příbora dne  
14. 6. 2005.
 V Příboře dne 13. prosince 2005, Věra T ě š l í k o v á,
 vedoucí odboru správy majetku, školství,  bytového a místního hospodářství
Místní pořadník - dodatek č. 1

žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře, schválený na 95. zasedá-
ní Rady města Příbora, které se uskutečnilo dne 13. prosince 2005, na období  
13. prosince 2005 do 30. června 2006-01-19
rozšíření pořadníku pro přidělení bytu o velikosti 2 + 1
schváleno 98. schůzí Rady města Příbora dne 24. ledna 2006
1. Obercian Ladislav převod z minulého období
2. Staňková Veronika  „
3. Honešová Ester  „
4. Beneš Dušan 2 osoby 17 bodů
5. Jarošová Petra 2 osoby 17 bodů
6. Varšová Lucie 3 osoby 16 bodů
7. Perůtková Zuzana 3 osoby 15 bodů
8. Černá Lucie 2 osoby 15 bodů
9. Juřenová Eva 2 osoby 15 bodů
10. Zajíčková Jana 2 osoby 15 bodů
11. Pšenicová Monika 2 osoby 15 bodů
12. Judová Jana 2 osoby 15 bodů
13. Jurečková Martina 2 osoby 15 bodů
14.  Lavická Naděžda 2 osoby 15 bodů
15. Mazáčová Martina 2 osoby 15 bodů

Žádosti žadatelů o přidělení bytu 2+1 v „Pořadníku“ schváleném dne 13. 12. 
2005 jsou ke dni schválení dodatku č. 1 vyřešeny.

Věra T ě š l í k o v á,  
Vedoucí odboru správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství

V Příboře dne 24. ledna 2006
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Umění zvládnout stres
Radek Kocyan, lektor o.s. Život a zdraví

Stres. Dnes již běžné slůvko moderního člověka. Pochází 
z angličtiny a zahrnuje v sobě stav našeho organizmu při pů-
sobení vnějších podnětů, neboli stresorů, které vyvolávají ne-
rovnováhu a stav ohrožení našeho zdraví. Nemusí to být jen 
věci tragické, stačí maličkosti. Nenastane-li však vyrovnání 
organizmu s touto zátěžovou situací, mohou nastat tělesné 
i psychické poruchy. Platí to především u dlouhodobé zátěže, 
napětí a přetížení.

Vážení spoluobčané, v rámci projektu New start (Nový 
start), který jsme představili v minulém vydání Měsíčníku, se 
uskuteční seminář s názvem „Umění zvládnout stres“. První 
ze šesti setkání se bude konat v úterý 14. března 2006 v 18.00 
hodin v  Městské knihovně v Příboře - oddělení pro dospělé 
čtenáře. Seminář pořádá „O. S. Život a zdraví“ ve spolupráci 
s Městským úřadem a Městskou knihovnou v Příboře. 

Během šesti setkání, která se budou konat vždy v úterý 
v 18 hodin, se seznámíme nejen s otázkou „Co je to stres?“, 
ale také s jeho dopadem na náš organismus a zvláště pak 
s účinným přístupem k jeho zvládání. Při setkáních také zís-
káte účastnické sešity a budete se moci zapojit do diskuse na 
dané téma.

Srdečně zvou pořadatelé.

Zveme Vás na osvědčený seminář

UMĚNÍ ZVLÁDNOUT STRES
V šesti setkáních můžete najít cestu ke zvládání složitých situací  
– jak řešit stres, jak budovat mezilidské vztahy, jak si uspořádat 

čas, jak vybudovat pozitivní přístup k životu.

Stres ve tvém životě
14. 3. 2006 v 18.00 hod.

Vrátí se můj život ještě někdy do normálních kolejí?
21. 3. 2006 v 18.00 hod.

Vím, co jsi tím chtěl říct
28. 3. 2006 v 18.00 hod.

Pracovní stres
4. 4. 2006 v 18.00 hod.

Když ti život hází klacky pod nohy
11. 4. 2006 v 18.00 hod.

Jak jen to všechno zvládnout?
18. 4. 2006 v 18.00 hod.

KDE:
Městská knihovna v Příboře, oddělení pro dospělé čtenáře

POŘÁDÁ:
O. S. ŽIVOT A ZDRAVÍ ve spolupráci 

s Městským úřadem a Městskou knihovnou v Příboře.

Vstup volný 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ MĚSTA PŘÍBORA - BŘEZEN 2006
Středa 1. března od 17. 00 hod.
PETR POHANKA

zahájení fotografické výstavy v prostorách radnice. Výstava potr-
vá do 30. dubna 2006. Město Příbor, Fotoklub Příbor
Galerie otevřena: 
Po, st: 8.00 – 11.00  12.00 – 17.00
Út, čt, pá: 8.00 – 11.00  11.30 – 14.00
Pátek 3. března od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera
Pátek 3. března od 19.00 hod.
DUO GUITACCORD

Koncert vážné hudby Vladislav Bláha - kytara a Jaromír Zámečník 
- bajan. Refektář Muzea Novojičínska v Příboře
Sobota 4. března od 15.00 hod.
DĚTSKÝ KARNEVAL

Akce pro děti, rodiče s dětmi. Program: hry, soutěže, program, 
diskotéka, tombola. Restaurace MEXIKO, Info: 556 725 029, 
DDM Luna Příbor
Neděle 5. března od 7.15 hod.
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA VELKOU RAČU

Odjezd od sokolovny v Příboře.  Cena: 690,- Kč zahrnuje dopra-
vu, celodenní permanentku, 550,- Kč, sleva pro děti do 12 ti let, 
seniory (muži nad 60 let, ženy nad 55 let). Zájezd nutno uhradit 
v BAV klubu, do středy 1. 3. 2006. Zájemci z Příbora není mož-
no obsadit celý autobus, proto jsme se spojili s jinou organizací a 
v uvedeném termínu musí být uhrazena platba za naši skupinu. 
Do přihlášky uveďte datum narození.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 739 080 862
Pondělí 6. března od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu,  Info: 556 723 778, 739 080 862
7. března od 17.00 hod.

FOTOGRAFA A GRAFIKA JOSEFA KNÁPKA 

Výstav grafika z Valašského Meziříčí. Tématem velkoformáto-
vých fotografií jsou zážitky z cest po Číně. Výstava potrvá do 23 
dubna. Muzeum a pamětní síň Sig. Freuda v Příboře, Info: 556 
725 191
Středa 8. března od 13.30 hod.
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Střediskové kolo recitační soutěže. DDM Luna Příbor, 
Info: 556 725 029
Středa 8. března od 16.30 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 

v bývalé jídelně ZŠ Dukelská. Kulturní program, živá hudba, po-
hoštění. Kulturní program BAV klub Příbor, MěV KSČM
Středa 8. března
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

(zavzpomínejte a pozvěte svou partnerku do naší restaurace, vy-
berte si u nás z naší nabídky a my vás  odměníme).
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Čtvrtek 9. března od 18.30 hod.
VYSTOUPENÍ PÍSNIČKÁŘSKÉ DVOJICE PALEČEK – JANÍK 

(akce v rámci pořadu Hudební sklepy – sdružení vybraných pís-
ničkářů a skupin hraje ve vybraných restauracích ČR).
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Pátek 10. března od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Sobota 11. března od 15.30 – 18.30 hod.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Program: rej masek, diskotéka, pestrá předtančení showdance, 
diskodance, latinsko-americké tance, ukázky párů, vystoupe-
ní TK Lenka, soutěže, hry. Občerstvení zajištěno, opět budou 
k prodeji vaše oblíbené poháry. Vstupné: 20 Kč, předprodej 
místenek v BAV klubu. v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská, Info: 
556 723 778, 739 080 862
Pondělí 13. března od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klub, Info: 556 723 778, 739 080 862
Středa 15. března od 13.30 hod.
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 7. tříd.
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029

Středa 15. března od 17.30 hod.
POKRAČOVÁNÍ CYKLU SEMINÁŘŮ 

ke 150. výročí narození Sigmunda Freuda křest videosnímku „paměť, 
sen a libido“ natočeného Eduardem  Mockem. Víno restaurant Terra 
Libera, Info: 556 722 013
Čtvrtek 16. března od 18.00 hod. 
„ASTROLOGIE V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH“ 

V oddělení pro dospělé přednáška Milana Gelnara.
Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037
Pátek 17. března od 16.00 hod.
MALOVÁNÍ KVĚTINÁČŮ

S sebou: karamický květináč, ubrousky. Akce pro veřejnost. 
Vstupné: 20,- Kč. DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029
Pátek 17. března od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Sobota 18. března od 10.00 hod.
„TANEC FOKUS 06“  

Vystoupení tanečníků BAV klubu na soutěži tanečních formací 
– předtančení. SVČ Fokus Nový Jičín.
BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 739 080 862
Neděle 19. března od 9.00 hod.
Účast tanečních kroužků BAV klubu na
VEŘEJNÉ PŘEHLÍDCE PÓDIOVÝCH VYSTOUPENÍ.

V hale SOU Kopřivnice. BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 
739 080 862
Pondělí 20. března od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862
21. března od 15.00 hod.
„HRAJEME SI S LOUTKOU“

v dětském oddělení knihovny. Městská knihovna Příbor, Info: 
556 725 037
Středa 22. března
Z POHÁDKY DO POHÁDKY III 

zimní pohádková hra pro děti ZŠ. DDM Luna Příbor, Info: 
556 725 029
Středa 22. března od 17.00 - 19.00 hod. 
ROCKOVÉ VÍTÁNÍ JARA 

Akce pro veřejnost. Vstupné 30,-Kč. Zrcadlovém sále na ul. 
Dukelské, Info: 556 723 778, 739 080 862
Středa 22. března, čtvrtek 23. března od 8.00 - 12.30 hod.
ROCKOVÉ VÍTÁNÍ JARA 

Akce pro školy. BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 739 080 862
Pátek 24. března od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Pátek 24. března od 18.00 hod.
SPOLEČENSKÝ VEČÍREK 

Akce pro externí pracovníky a příznivce DDM Luna. Cena: 100,- 
Kč.  DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029
Pátek 24. března - sobota 26. března od 19.00 hod.
VÍKEND SE ZABIJAČKOU 

(Vedle nabídky z našeho stálého jídelního lístku jsme pro vás při-
pravili i zabijačkové speciality a navíc každý, kdo si objedná jídlo 
z naší nabídky si může vylosovat a odnést  zabijačkový balíček).
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
25. března odjezd v 7.31 hod.
ZAHÁJENÍ JARNÍCH KILOMETRŮ

Po naučné stezce Ostravou. Odjezd z nádraží ČD směr Ostrava  
hl. n. Trasa 12 km. Ostrava hl. nádraží - Černá louka (též tramva-
jí)  NS: Černá louka - ostravský hrad (prohlídka) halda Ema (vý-
stup nahoru) - Hladnov 200 (možnost návštěvy). Vedoucí Milan 
Gajdoš. ( 556 725 515, 605 078 929, KČT Příbor
Pondělí 27. března od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862
Pondělí 27. března od 17.00 hod.
SEMINÁŘ O LIBERALISMU 

Tentokrát na téma: „Umění a kultura v tržním prostředí“ (stát-
ní podpora kultury, pobídkové granty). Úvod do problematiky: 
doc. ing. Josef Šíma, Liberální institut Praha. Jako oponenti: Zástupci 
z řad kulturní obce Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013

Středa 29. března od 18.00 hod.
„ŠAKALÍ LÉTA“

Zájezd do divadla v J. Myrona  v Ostravě na muzikál Petr Šabach, 
Ivan Hlas, Ivan Hřebejk Petr Jarchovský.
Odjezd v 18.00 hod. od sokolovny, cena 165,-Kč, předprodej 
v BAV klubu. BAV klub Příbor, Info: 556 723 778, 739 080 862
31. března
NOC S ANDERSENEM 

Pro přihlášené děti. Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037
pátek 31. března a sobota 1. dubna od 16.00 hod.
SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“ 

Akce pro členy klubu. DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029
pátek 31. března a sobota 1. dubna od 16.00 hod.
VELIKONOČNÍ VÍKENDOVKA

Program: malování vajíček, vystřihovánky s velikonočním moti-
vem, hrátky s počítači, internet, sportovní hry v tělocvičně. 
Akce pro děti.  Vstupné 120,- Kč, (strava, ubytování, pomůcky).
DDM Luna Příbor, Info: 556 725 029
Probíhající výstava do 23. dubna
GRAFIKY A FOTOGRAFIE

Výstava grafik a fotografií dvou regionálních tvůrců Bohumila 
Zbranka a Františka Hamana. Otevřeno: Úterý, čtvrtek: 8.00 - 
12.00 13.00 - 16.00 Neděle: 9.00 - 12.00 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Info: 556 725 191
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 děti:
Pondělí: 13.00 – 15.00 hod.
Úterý, čtvrtek: 13.00 – 17.00 hod. 
Březen - měsíc Internetu: po celý měsíc poskytujeme uživatelům 
1 hod. na Internetu zdarma. Každý čtvrtek v březnu od 8.00 do 
11.00 hod. seznámíme začínající uživatele s prací na internetu.
Městská knihovna Příbor, Info: 556 725 037

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR

Zpravodajské relace: Pondělí – Neděle: 7.00  –   8.00 hod., 17.00 
– 18.00 hod., 22.00 – 23.00 hod.
Přijímáme vaše tipy: DUYVIS VIDEO, nám. S. Freuda 12, E-mail:
televize-pribor@seznam.cz, Info: 608 738 793, 776 725 909
CVIČENÍ JÓGY 

MŠ Frenštátská úterý: 17.15 – 18.45 hod.
Info: 556 725 852, 776 877 170
MŠ Pionýrů úterý: 17.30 – 19.00 hod.
Info: 775 084 815
Fitcentrum 
Po – Pá: 9.00 - 13.00  14.00 - 21.00 hod.
Info: 556 722 092
RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO DÁMY V SOKOLOVNĚ

ul. Lidická, každé pondělí od 16.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Otevírací doba:
Po, Čt: 15.00 – 21.00 hod. muži
Út, Pá: 15.00 – 21.00 hod. ženy
St, So: 15.00 – 21.00 hod. muži + ženy
Saunování lze objednat individuálně.
Info: 607 714 277
CVIČENÍ AEROBIKU 

Po: 20.00 - 21.00  aerobic 
Út: 16.00 - 17.00  mix aerobic 
St:   9.00 - 10.00  mix aerobic 18.45 - 19.45  dance aerobic        
20.00 - 21.00  body ball, Overball
Čt: 20.00 - 21.00 bodystyling  
Pá: 17.45 - 18.45 step aerobik 
Info: 606 932 447, 556 722 092
CVIČENÍ TAIČI

Školní družina při škole Npor. Loma. Každý čtvrtek od 16.30 do 
18.00 hod. platba měsíčně, cvičí se sestavy „8“, „24“, možnost cvičení s 
mečem a vějířem. Info: 776 617 939, email: taichipribor@seznam.cz
VÝUKA BOJOVÉHO UMĚNÍ - CAPOEIRA

Výuka legendární bojové techniky původem z afrického kontinentu.
Bývalá Zvl. škola na sídlišti U Tatry ul. Lomená. Info: Unkas 
736 760 080, Ukro 775 133 855  www.angoleiro.wz.cz


