âERVEN 2000

CENA 3 Kâ

MùSTA P¤ÍBORA

POD VELKÝM STROMEM
Richard Sopuch

Byl večer a všude vládla tma,
my tam na lavičce seděli jsme dva.
Bylo chladno, ostrý mráz,
my mezi sebou bourali jsme hráz.
Jen tak sami jsme tam seděli,
mluvili spolu, do vody hleděli,
já řekl jí, co ve mně se bortí,
že jen chci, ať všechno se vrátí.
Ona řekla mi též pár vět.
Jak krásné, jak pestrý zdál se svět!
A skrytí tam pod velkým stromem,
spřádali jsme myšlenky, plýtvali slovem.
Rozuměla mi a já chápal ji,
věděl jsem, co rty naše říkají.
A silný i šťastný, plný hravé radosti,
vědom si pravdy, já smál se minulosti.
Byl už večer, nebralo nás ještě spaní,
zbytečné však bylo další dlouhé vyptávání.
Bylo chladno a my zmrzlí na kost
dokázali z trosek hráze složit nový most.

Již potřetí otiskujeme básničku mladého příborského autora Richarda Sopucha. Podle jeho vlastních slov píše většinou na
základě prožitku a snaží se tak zachytit kouzlo okamžiku v části svého života. Inspiruje jej přitom především nejvěrnější motor
každého mladého člověka, cit zvaný láska, který žene naše touhy dopředu a díky němuž se naše sny kolikrát stávají skutečností. Richard Sopuch tak pro svou radost střádá své myšlenky a pocity na papír, až z toho vznikají básničky, které jsou přímo nabité láskou, přátelstvím, nadějí, ale také zradou, smutkem a smrtí. Sám autor se nechce srovnávat s opravdovými básníky. Tvrdí,
že není jeho cílem jméno v oblasti poezie, ale hlavně radost ze sebemenšího úspěchu, radost lidí, které i takové „umělecky
malé“ básničky potěší. Ze všeho nejvíce si váží upřímnosti, přátelství a… lásky.
Redakce Měsíčníku

Z jednání městské rady
ING. ARNOŠT VANĚK – TAJEMNÍK MĚÚ
Za uplynulé období se městská rada sešla třikrát, a to na řádném zasedání v celkovém pořadí 44., 45. a 46.
44. zasedání se uskutečnilo 25. dubna 2000 a městská rada
projednala mj. tyto záležitosti:
Schválila
— jako dodavatele pro realizaci akce „Výroba a instalace
popisných tabulí významných budov v Příboře“ uchazeče
firmu FOUNDRY, s. r. o., Ostrava–Vítkovice,
— plán nákladů a výnosů TS města Příbora na rok 2000 včetně závazných ukazatelů:
• příspěvek zřizovatele na činnost
Kč
4 400 000
• mzdové prostředky vč. odvodů
Kč
3 640 000
• přepočtený stav pracovníků
osoby
22
• hospod. výsledek – přisp. činnost
Kč
0
• hospod. výsledek – hosp. činnost
Kč
1 000
— výsledek hospodaření TS města Příbora a plnění závazných ukazatelů za rok 1999,
— z důvodů zvýšení mzdových nákladů ze strany školského
úřadu výši stravného v hodnotě 37 Kč/oběd u cizích strávníků
ve školní jídelně při ZŠ Příbor Jičínská od 1. 5. 2000.
Projednala
— návrh celkového programu oslav k výročí města v roce
2001 a jejich zabezpečení.
45. řádné zasedání se uskutečnilo 9. května 2000 a městská
rada projednala mj. tyto záležitosti:
Souhlasila
— s prodloužením provozní doby na městském koupališti
od 25. června 2000 do 30. srpna 2000 do 24 hodin.
Projednala
— návrh pokynu finančního odboru č. 1 k vyhlášce o místních poplatcích týkající se problematiky provozování výherních hracích přístrojů
a schválila jej.
Zaslala
— písemné uznání za práci s nejmenšími dětmi na Hájově
paní učitelky Michaely Zárubové.
Vzala na vědomí
— výsledky ankety v návaznosti na petici občanů města Příbora k problematice školských zařízení ve městě.
Vyhlásila
— veřejnou zakázku dle § 49 a), zák. 199/1994 Sb., na realizaci akce „Výroba a instalace prodejních stánků v Příboře“
s tím, že uzávěrka přihlášek bude k 24. květnu 2000.
Projednala
— návrh první změny rozpočtu města Příbora na rok 2000,
— za přítomnosti ředitele okresního archívu PhDr. Chobota
na základě předložených připomínek pana Jana Monsporta
uzavření pobočky OA v Příboře,
— záležitost příprav oslav 750 let založení města Příbora
a možné spolupráci města a OA.
46. řádné zasedání se uskutečnilo 23. května 2000 a městská
rada projednala mj. tyto záležitosti:
Potvrdila
— dříve navržené a schválené dopravní řešení v ulici
U brány a souhlasí s odpovědí paní Grymové předložené
odborem ÚP, rozvoje a MPR,
Schválila
— pořadníky pro přidělení obecních bytů na období od
1. června do 31. prosince 2000,
— pořadníky pro přidělení bytů v Domech s pečovatelskou
službou na období od 1. června do 31. prosince 2000.
Uložila
— zveřejnit záměr města pronajmout objekt Zlomená růže
vč. venkovního prostoru o výměře 60 m2 za těchto podmínek:

MùSÍâNÍK

— zajistit sociální zázemí a jeho otevření po dobu poskytování restauračních služeb,
— venkovní prostory „zahrádka“ budou ohraničeny
ohrádkou,
— jakékoliv stavební úpravy budou odsouhlaseny předem
na Stavebním úřadě v Příboře,
— uzavírací doba provozovny Zlomená růže bude shodná
s uzavírací hodinou městského parku,
— respektování akcí (vč. občerstvení) pořádaných jinými
subjekty v městském parku,
— zabezpečit přístup k obsluze kotlů, ÚT a rozvaděči
elektřiny.
Projednala
— v souvislosti s vytvářením VÚSC předložený materiál ve
věci budoucí změny zřizovatele DDM v Příboře.
Doporučila
— městskému zastupitelstvu ke schválení souhlas s převodem zřizovatele DDM Luna v Příboře ze Školského úřadu Nový
Jičín na VÚSC Ostrava.

Z jednání městského zastupitelstva
ING. ARNOŠT VANĚK, TAJEMNÍK MĚÚ
Za uplynulé období se městské zastupitelstvo sešlo dvakrát,
a to na mimořádném zasedání v celkovém pořadí sedmnáctém dne 27. dubna 2000 a řádném osmnáctém dne 25. května
2000 a projednalo mj. tyto záležitosti:
17. mimořádné zasedání projednalo tyto záležitosti:
Neschválilo
— odprodej plynovodních řadů z majetku města a.s. SPP
Bohemia v těchto cenách
Plynovod Prchalov za cenu . . . . . . . . . . . . . . 1 050 000 Kč
Plynovod v ulici Pod Haškovcem za cenu . . . 400 000 Kč
Vzalo na vědomí
— informaci starosty města z jednání 6. okresního shromáždění, které se uskutečnilo dne 13. dubna 2000.
18. řádné zasedání projednalo mj. tyto záležitosti:
Vzalo na vědomí
— zprávu o bezpečnostní situaci ve městě a veřejném
pořádku za rok 1999,
— zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit hospodaření) města Příbora za rok 1999,
— odpověď na petici občanů města Příbora k problematice
postupného útlumu školských zařízení ve městě,
— informaci Ing. Turka o dalším provozování obecních televizí,
— informaci Ing. Turka o jednání Okresní školské rady ze
dne 23. května 2000,
— informaci starosty města o postupu prací na hotelu Letka,
— informaci ing. Šimíčka o stavu příprav stavby městské tržnice,
— připomínku Mgr. Stanislava Janoty ve věci ceny tepla
vyráběného kotelnou na sídlišti Véska–Benátky,
— připomínku Ing. Petra Bobka ve věci dalšího postupu
prací při budování sauny v objektu vzpírárny,
— připomínku p. Lacného k úpravám veřejné zeleně Na
nivách.
Souhlasilo
— s převodem zřizovatelské funkce k DDM Luna v Příboře
ze Školského úřadu Nový Jičín na VÚSC Ostrava.
Potvrdilo
— platnost usnesení ve věci prodeje akcií SmP a.s. Ostrava
ze dne 16. července 1998 a toto usnesení upřesňuje následovně: cena za odprodej akcií se stanovuje v minimální výši 2000
Kč/ks, přičemž prodej není vázán na konkrétního akcionáře.
Schválilo
— předložený návrh 1. změny rozpočtu města Příbora na
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rok 2000 s posílením výdajové části o 650 000 Kč následovně:
300 000 Kč příspěvek zájmovým a společenským organizacím
50 000 Kč oprava vodovodního řádu MŠ Pionýrů
100 000 Kč oprava střechy MŠ Frenštátská
200 000 Kč místní část Hájov „Program obnovy venkova“
(podmíněno dotací Ministerstva pro místní
rozvoj),
— možnost vystoupit zástupci Sdružení RODE ZŠ Dukelská
k projednání informací k vyřízení petice občanů ve věci uzavření jedné ze ZŠ v Příboře,
— finanční příspěvek společenským organizacím ve výši
800 000 Kč s tím, že společenským organizacím bude vyplaceno oproti původnímu návrhu MR celkem 720 000 Kč, s ponecháním rezervy 80 000 Kč,
— nezveřejňovat články s politickým podtextem v Měsíčníku města Příbora
— zahájení prací na dílčí změně územního plánu města Příbora. Podmínkou je finanční spoluúčast všech žadatelů
o změny funkčního využití pozemku,
— obecně závaznou vyhlášku č. 2/2000 o místních poplatcích.

Pamětní medaile k ukončení
2. světové války
ING. MILAN STRAKOŠ, STAROSTA MĚSTA
Okresní výbor svazu bojovníků za svobodu, okresní úřad
a Územní vojenská správa v Novém Jičíně uspořádali dne 17.
května 2000 slavnostní vzpomínkový akt u příležitosti 55.
výročí ukončení 2. světové války. Při této slavnostní příležitosti převzali přímí účastníci bojů za národní osvobození
pamětní medaile udělené vládou ČR, které přítomným předal přednosta Okresního úřadu v Novém Jičíně p. Ing. Josef
Svoboda. Z našeho města obdrželi toto vysoké vyznamenání
a ohodnocení tito občané: Božena Foltová, Rudolf Gabriš,
Josef Holub a Ladislav Jankovič.

Vyhláška města „O přidělování
obecních bytů do nájmu
občanům“
LENKA FILIPCOVÁ, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A BYTOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
V květnu letošního roku vstoupila v platnost nová vyhláška
města Příbora „O přidělování obecních bytů do nájmu občanům“. Uvedená vyhláška upravuje přidělování obecních bytů
a přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou v našem
městě.
Žádosti o obecní byt
Podle uvedené vyhlášky si může žádost o obecní byt podat
žadatel starší 18 let, který není vlastníkem nebo nájemcem
bytu nebo domu a který zároveň prokáže splnění alespoň
jedné z těchto podmínek:
a) trvalý pobyt na území města po dobu nejméně 1 roku,
b) dřívější trvalý pobyt na území města po dobu nejméně
1 roku,
c) zaměstnání na území města nejméně po dobu 1 roku
(pokud v tomto případě přestane být žadatel na území města
zaměstnán, bude jeho žádost vyřazena).
Pořadník pro přidělení bytů
V našem městě jsou sestavovány dva pořadníky pro přidělení bytů — jeden pro byty o velikosti 1+1 a druhý pro byty o velikosti 1+2 a více. Při sestavování pořadníků je vycházeno
z tohoto bodového hodnocení:
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1. Délka pobytu v obci — do 5 let — 1 bod, do 10 let — 2
body, do 20 let — 3 body, nad 20 let 4 body. Započítává se
pouze trvalý pobyt, doby před přerušením trvalého pobytu
v obci a po opětovném přihlášení se sčítají, při ověřování
údajů se vychází z evidence obyvatel MěÚ v Příboře.
2. Žádost o byt podána — před více než 5 lety — 5 bodů,
před více než 3 lety — 3 body, do 3 let — 1 bod.
3. Rodinné poměry
a) stav žadatele: svobodný, rozvedený, ovdovělý — 1 bod, —
ženatý, vdaná — 2 body;
b) počet dětí žijících se žadatelem ve společné domácnosti:
1 dítě — 1 bod, 2 děti — 2 body, 3 a více dětí — 3 body;
c) počet osob ve společné domácnosti, které by se žadatelem
stěhovaly v případě přidělení bytu (lze započítat pouze manžela a děti): 2 osoby — 1 bod, 3 osoby — 2 body, nad 3 osoby —
3 body.
4. Dosavadní bytové poměry. U rodičů — 2 body, u jiných
příbuzných — 2 body, u rozvedeného manžela — 2 body,
výměna dle čl. 15 — 2 body, podnájem — 3 body, na ubytovně
— 3 body.
5. Zaměstnání žadatele. Nezaměstnaný — 1 bod, student,
důchodce — 2 body, výdělečně činný, mateřská dovolená — 3
body, základní vojenská služba.
6. Způsob života žadatele a jeho rodinných příslušníků,
doloženo Domovní správou v Příboře
a) neshody s ostatními nájemníky v dosud obývaném domě
— mínus 4 body;
b) ničení bytového zařízení v obývaném obecním domě —
mínus 6 bodů;
c) dlužník na nájmu dříve obývaného bytu — mínus 4 body.
Do pořadníku jsou zařazeni žadatelé, kteří dosáhli nejvyššího bodového hodnocení. Pořadník pak schvaluje městská rada
a to na období šesti měsíců, vždy od 1. ledna do 30. června a od
1. července do 31. prosince v každém kalendářním roce.
Schválený pořadník je vyvěšen na úřední desce Městského
úřadu v Příboře.
Žádosti o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou
Žádost o přidělení bytu do Domu s pečovatelskou službou si
může podat plně invalidní nebo starobní důchodce, který
potřebuje, nebo u kterého se předpokládá, že bude potřebovat
poskytování pečovatelské služby
a) pokud má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok trvalý
pobyt na území města Příbora,
b) nebo pokud nemá ke dni podání žádosti nejméně 1 rok
trvalý pobyt v Příboře, zaváže-li se uhradit před přidělením
bytu v domech zvláštního určení finanční příspěvek na účet
města ve výši před přidělením bytu 0+1 nebo 1+1 10 000 Kč
před přidělením bytu 1+2
15 000 Kč
Podmínky pro přijetí žádosti o přidělení bytu do Domu
s pečovatelskou službou nesplňuje občan, který:
a) vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje celodenní péči, nebo
b) svým chováním vyvolává důvodnou obavu z narušování
soužití v domech zvláštního určení, požívá alkohol nebo jiné
omamné látky, trpí psychickými poruchami atd.
Pořadník pro přidělení bytů v domech zvláštního určení
1. Pořadník pro přidělení bytů v domech zvláštního určení je
seznam žadatelů sestavený na období šesti měsíců od 1. ledna
do 30. června a od 1. července do 31. prosince v každém kalendářním roce. Pořadník je sestavován podle tohoto klíče:
I. nejprve jsou zařazeni žadatelé, kteří umístěním
v domě zvláštního určení uvolní obecní byt
II. pak ostatní žadatelé s trvalým pobytem v Příboře
III. pak žadatelé s trvalým pobytem ve spádových obcích
náležejících k Příboru
IV. a nakonec všichni ostatní žadatelé.
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Nebojme se zmijí

V pořadníku jsou žadatelé zařazeni podle data podání
žádosti s přihlédnutím k naléhavosti jejich potřeby umístění
v domě zvláštního určení.
Přidělování bytů
Uvolněné obecní byty i byty v domech s pečovatelskou službou přiděluje podle pořadníků odbor sociálních věcí a bytových záležitostí. Vlastní nájemní smlouvu k bytu uzavírá
Domovní správa v Příboře, a to na dobu určitou 3 let. V případě, že uživatel v této době plní řádně veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu bytu, bude nájemní smlouva dále
změněna na dobu neurčitou.
Nájemní smlouvu s žadatelem k bytu v Domech s pečovatelskou službou uzavírá Domovní správa v Příboře na dobu neurčitou.
Výměny bytů
Odbor sociálních věcí a bytových záležitostí vydává souhlas
se vzájemnou výměnou obsazených bytů.
Odbor může povolit také výměnu obsazených bytů za neobsazené, a to v těchto případech:
— jde-li o výměnu většího bytu za menší volný byt (nejméně o 1 obytnou místnost),
— jde-li o uvolnění služebního bytu obce,
— má-li žadatel pro navrhovanou výměnu zvláště závažné
zdravotní důvody podložené přiznáním mimořádných výhod
II. nebo III. stupně pro těžce zdravotně postižené občany,
které doloží průkazem ZTP nebo ZTP/P.
Žádost o souhlas s výměnou bytů se podává na předtištěném formuláři. Na základě této záležitosti pak pověřený odbor
vydává vyjádření k výměně bytů do 15 dnů ode dne obdržení
žádosti.
Každý žadatel, který výměnou získá byt na území města Příbora, uhradí před uzavřením nájemní smlouvy na účet
Domovní správy v Příboře manipulační poplatek ve výši 2000
Kč s výjimkou žadatelů uvedených ve vyhlášce.
Nájemní smlouvu ke směňovaným bytům uzavírá Domovní
správa v Příboře rovněž na dobu určitou 3 let. V případě, že
uživatel v této době plní veškeré povinnosti vyplývající ze
smlouvy o nájmu bytu, bude nájemní smlouva dále změněna
na dobu neurčitou.
Novou možností, kterou novelizované znění vyhlášky
občanům přináší je, že žádost o výměnu obsazeného bytu za
byt neobsazený si dále může podat
a) žadatel, který je nejméně 1 rok nájemcem obecního
bytu v Příboře o velikosti 1+1, nebo
b) žadatel, který je nejméně 3 roky nájemcem obecního
bytu v Příboře na ul. Štramberská č. 1353, číslo bytu 13 až 21
a který má nejméně tříčlennou rodinu. Za rodinu se pro
účely žádosti považují manželé s nejméně 1 dítětem nebo
osamělá osoba s nejméně 2 dětmi žijící ve společné domácnosti.
Při vyřizování těchto žádostí se obdobně použijí ustanovení
o přidělování bytů dle pořadníku, tzn., že tyto žádosti jsou rovněž obodovány podle výše uvedeného bodového hodnocení
a v závislosti na počtu dosažených bodů jsou dále zařazeny do
pořadníku.
Podnájem bytů
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určitou nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem odboru sociálních věcí a bytových záležitostí, a to pouze v odůvodněných případech, kdy nájemce nemůže byt užívat po dobu určitou z vážných důvodů jako jsou
zahraniční stáže, dlouholeté studijní pobyty v zahraničí
a vojenská základní služba.
Bližší informace o výše uvedené vyhlášce, žádosti o přidělení bytů nebo na výměnu bytů můžete obdržet na Městském
úřadě v Příboře, odboru sociálních věcí a bytových záležitostí,
který sídlí v budově Domovné správy na ul. Freudova č.p. 118
v Příboře.
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MGR. PAVEL NETUŠIL, GYMNÁZIUM PŘÍBOR

Nedávno proběhla nejrůznějšími sdělovacími prostředky
zpráva o muži, který byl po uštknutí zmijí převezen v kritickém stavu do mostecké nemocnice. Dne 29. května pak
zemřel. Noviny, rozhlas i televize se předháněly v poukazování na zvýšený výskyt zmijí v letošním roce, nedostatek
sér proti jejich jedu, nízkou informovanost veřejnosti
a další burcující témata. Ve veškeré této vřavě pak přirozeně zaniklo, co je pro běžného člověka plánujícího během
dovolené procházky přírodou nejdůležitější, a sice uklidnění a varování před panikou.
Dovolím si tedy jako biolog nahlédnout na tento problém z právě zmíněného hlediska.
První věc: Nebojte se, že vás zmije jen tak z nějakých
útočných choutek uštkne. To je v případě našeho jediného
jedovatého hada vyloučeno. Zauvažujme logicky: k čemu
má zmije jed? K ochromení či zabití kořisti. Má vždy dost
jedu v zásobě? Nemá! Právě naše zmije je typická naprosto
minimálním množstvím jedu, který má najednou k dispozici. Jed je sice velmi účinný, ale tvoří se pomalu a zmije jím
proto velmi šetří. Každé uštknutí organismu tak velkého, že
jej nelze spolknout, znamená pro zmiji několikadenní hladovku. Nelze se tedy divit, že se při jakémkoli náznaku přítomnosti člověka klidí z cesty. Pokud ji však člověk začne
chytat do ruky, jak tomu bylo ve zmíněném nedávném případu, pak se samozřejmě brání, jak umí nejlépe.
Může však výjimečně dojít k případu, že člověk (ať už
úmyslně či nedopatřením) na zmiji šlápne. Je-li to pro
zmiji možné, neváhá a agresora uštkne. Člověk zmanipulovaný znalostí nedávného případu beze sporu začne myslet
na nejhorší. A zde je druhý zakopaný pes. Je až s podivem,
jak málo lidí při dnešní obrovské informovanosti o všech
možných aspektech života zná pravdu o účincích zmijího
uštknutí. Jen málokdo ví, že zdravý člověk o hmotnosti nad
50 kg přežije bez ohrožení života i trojí uštknutí touže
zmijí! Zmijí jed cítí člověk o něco palčivěji nežli bodnutí
sršně. Bolest až jeden týden, ale pokud byl uštknut do ruky
či nohy, všechny životní funkce jsou přitom zachovány.
Vzhledem k mechanismu účinku tohoto jedu nemá cenu
ránu rozřezávat a vysávat, jak to můžeme vidět v některých
amerických filmech. Správná pomoc spočívá v přerušovaném zaškrcení končetiny nad místem kousnutí a hlavně
v uklidnění postiženého. Rozčilení a hysterie jsou totiž
právě tím největším rizikem; stoupá tep i krevní tlak a jed
je rychle roznesen po celém těle. Jak se lékaři shodují, za
největší komplikace spojené s hadím uštknutím nenese
vůbec vinu zmijí jed! Největším problémem je odumření
tkáně končetiny následkem nedostatku krve (když není
zaškrcení včas přerušeno) a srdeční příhody spojené s prožitým šokem.
Jak je tedy možné, že v nemocnici na zmijí uštknutí
umřel člověk? Místní lékaři se tomu sami velmi diví
a podrobnější zpravodajství zachytilo i jejich prohlášení, že
s tak výraznou alergickou reakcí na zmijí jed se ještě
nesetkali.
Závěrem bych toto pojednání shrnul do tohoto názoru:
Nebojme se zmijí. Nejsou útočné a většinou ani nebezpečné. Jsou však nesmírně užitečné, a budeme-li je v panice
způsobené senzachtivými médii na potkání zabíjet, budeme tím nejvíc sami proti sobě.
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Informace z Domovní správy
Příbor
ING. JIŘÍ POLÁŠEK, EKONOM DS PŘÍBOR
Domovní správa Příbor jako správce obecních bytů a šiřitel
televizního signálu pro tyto a družstevní byty byla v měsíci
květnu nucena provést změnu ve složení televizních programů. Jedná se o zrušení příjmu vysílače Eurosportu a nahrazení jej dalším satelitním programem. K této změně jsme byli
nuceni přistoupit z toho důvodu, že příjem programů ze stanice Eurosport podléhá poplatkům, které představují zhruba 13
Kč na jeden přijímač a měsíc (0,30 amerického dolaru). Jelikož
nejsme oprávnění nutit nájemníky, kteří nemají o příjem tohoto programu zájem, vzhledem k těmto platbám museli jsme
šíření tohoto programu pozastavit. Přesto domovní správa Příbor nachystá anketní lístky pro uživatele společných anténních rozvodů, na základě kterých provede průzkum a zjistí
zájem o příjem tohoto a případně dalších českých, ale placených programů.
Jelikož poplatky za anténní rozvody jsou od doby zavedení
stále stejné, tj. 25 Kč za zásuvku a náklady na údržbu a rekonstrukci rozvodů neustále rostou, jsme dále nuceni provést
paušální zvýšení poplatku od 1. července 2000 o 15 Kč za byt
a měsíc. U bytů bez zajištění satelitních programů dojde
k navýšení o 10 Kč.
Pro nájemníky využívající k likvidaci odpadů 110litrové
nádoby, tj. místa na ulicích Dukelská, Fučíkova, Jičínská,
Masarykova a Šafaříkova, dojde od 1. července 2000 rovněž ke
změně. Domovní správa ve spolupráci s firmou OZO — vývozcem odpadu chystá výměnu popelových 110litrových nádob
na 1100litrové kontejnery. Současně dojde k likvidaci přístřešků pro stávající nádoby a zkulturnění prostředí kolem jednotlivých domů. Systém kontejnerů se tam, kde je zaveden, plně
osvědčuje a při jeho použití dojde ke snížení plateb za vývoz
odpadu u jednotlivých bytů. Jen pro ilustraci uvádíme, že cena
za vývoz jedné 110litrové nádoby za rok je 1344 Kč a cena za
vývoz kontejnerů činí 6140 Kč.
Domovní správa Příbor v současné době zajišťuje dokončení nátěrů oken na ulicích Dukelská, Švermova a Fučíkova. Tím
bude ukončena etapa nátěrů na tomto sídlišti a sídlišti npor.
Loma, Štramberská a ČSA. V letošním roce byl v rozpočtu na
tyto nátěry vyčleněn 1 milion Kč. V příštím roce budou veškeré prostředky věnovány na nátěry a opravy oken na sídlišti
Benátky a domy Jičínská 78 a 93.
Od 1. července dojde ke zvýšení nájmu u obecních bytů, a to
o celostátně schválené 4,0%. Je to zvýšení zhruba o 40—50 Kč
na byt a měsíc, což je prakticky polovina oproti minulým
létům. Ke zvyšování záloh na služby za dodávku tepla a vody
nedojde. S novými rozpisy plateb nájemného a služeb budou
nájemníci včas seznámeni.

Mladí včelaři v DDM Luna Příbor
LENKA NENUTILOVÁ
Ve dnech 29.—30. dubna 2000 se sešlo v Domě dětí a mládeže Luna Příbor 17 mladých včelařů z Bruntálu, Kozlovic, Tovačova a Příbora na oblastním kole Zlaté včely. Akci připravil
DDM Luna Příbor ve spolupráci s Českým svazem včelařů ZO
Příbor. Po slavnostním zahájení soutěže všichni účastníci soutěže zavítali do Výzkumného ústavu v Zubří, kde si mohli prověřit své znalosti ve včelařských pomůckách, dozvěděli se
spoustu zajímavostí z organizace provozu velkochovu,
výzkumných programech a šlechtění včelstev. Odpoledne patřilo samotné soutěži. Mladí včelaři soutěžili v praktických
a teoretických znalostech. V oblasti botaniky museli poznat 87
včelařsky důležitých rostlin, léčivek, keřů, stromů a šišek.
V další praktické části poznávali 57 různých včelařských
pomůcek a zařízení. Posledním praktickým úkolem byla práce
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s mikroskopem. Mladí včelaři rozeznávali časti a škůdce včel,
roztoče varroa, houbovitá onemocnění, zvápenatělý plod.
V teoretické části byl připraven hlavní test, který obsahoval 30
otázek z včelařské oblasti. Závěr soutěžního dne byl věnován
prohlídce města, historického vlaku a návštěvě hvězdárny
DDM Luna Příbor.
Nedělní dopoledne mladí včelaři strávili v Technickém
muzeu v Kopřivnici. Odpoledne již patřilo vyhodnocení celé
soutěže. Absolutním vítězem se stal Michal Šimíček za ZO Příbor, druhé místo obsadil Michal Školoud z ZO Tovačov a na
třetím místě skončil Zdeněk Polášek z téže organizace. Umístění družstev: 1. místo ZO Příbor, 2. místo ZO Tovačov, 3. místo
ZO Kozlovice, 4. místo ZO Bruntál.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem organizátorům R.
Vlkovičovi, J. Jaluškovi, D. Vlkovičovi, pí uč. D. Cágové a pracovnicím DDM Luna J. Lupíkové, M. Růžičkové, M. Juřicové za
pomoc při organizaci uvedené soutěže.

Den Země
UČITELÉ A ŽÁCI ZŠ PŘÍBOR, DUKELSKÁ UL.
Ve dnech 26. a 27. dubna 2000 se naše škola připojila k oslavám Dne Země. Program byl přizpůsoben věku dětí. Pro 1.
stupeň byla připravena ekologická stezka, kde děti plnily
různé úkoly s přírodopisnou tématikou. Úkoly jim zadávali
a vyhodnocovali jejich starší kamarádi z osmých tříd. Konec
školního dne patřil vycházce do lesa a pozorování přírody. Na
závěr stezky každá třída vysadila stromeček na školním hřišti. Každé dítě stromku popřálo něco pěkného do dalšího jeho
života.
Druhý stupeň se zúčastnil zajímavých besed, které pro ně
připravil MěÚ v Příboře. Zbývající část dne pak žáci uklízeli
okolí školy, věnovali se různým výtvarným činnostem s ekologickou tématikou, popřípadě byli pozorovat jarní přírodu.
Děti byly programem velmi nadšeny.

Poznej a chraň
MGR. JOSEF ČÍP
Zvláštní škola v Příboře uskutečnila již jubilejní 10. ročník
okresní přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“. Její zaměření
v jubilejním ročníku bylo: v botanice na léčivé rostliny a v zoologii na lovnou zvěř. Předcházela jí školní kola, která proběhla
na jednotlivých zvláštních školách okresu. Zúčastnili se jí žáci
6.—9. ročníku ve dvou kategoriích. Z obou kategorií postoupili z každé školy do okresního kola v Příboře vždy 4 (2+2) vítězové, nejlepší žáci školního kola.
A tak 19. dubna 2000 se tito nejlepší žáci do Příboru dostavili, aby prokázali a v soutěži ukázali své velmi dobré znalosti.
Ukázali je jak v teoretické části — proběhla formou testů, tak
v praktické části, jež byla zaměřena na skutečné určování rostlin a živočichů a určení jejich hlavních znaků.
Výsledky na prvních pěti místech: Kategorie A: 1. Michael
Kurta (ZvŠ Příbor), 2. Magda Mičková (ZvŠ Příbor), 3. Radek
Martiška (ZvŠ Frenštát pod Radhoštěm), 4. Marin Káňa (ZvŠ
Frenštát pod Radhoštěm), 5. Miroslav Horváth (ZvŠ Kopřivnice). — Kategorie B: 1. Renata Černotová (ZvŠ Nový Jičín),
Roman Mužík (ZvŠ Příbor), 2. Petr Borovský (ZvŠ Příbor), Rostislav Pastva (ZvŠ Bílovec), 3. Jan Jašo (ZvŠ Bílovec), 4. Roman
Zátopek (ZvŠ Frenštát pod Radhoštěm), František Matuška (ZvŠ
Odry), Luboš Peller (ZvŠ Fulnek). Vítězové obdrželi velmi kvalitní a hodnotné ceny. Také ostatní soutěžící obdrželi pěkné ceny.
Během soutěže se sešla komise odborných učitelů soutěže
„Poznej a chraň“, která velmi příznivě hodnotila tuto soutěž za
celou dobu jejího 10letého trvání. Žáci na všech školách ji už
dobře znají, samostatně se o ni zajímají a informují již dopředu, těší se na ni a hlavně, všichni by na školách chtěli prokázat
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výborné znalosti a zvítězit, aby mohli postoupit a reprezentovat skvěle sebe i svoji školu v okrese.
Komise také určila témata pro 11. ročník přírodovědné soutěže „Poznej a chraň“ na školní rok 2000/2001: V botanice
bude zaměřena na nejznámější jehličnaté a listnaté stromy,
v zoologii na naše sladkovodní ryby.
Závěrem blahopřejeme vítězům a všem účastníkům —
žákům 10. ročníku soutěže „Poznej a chraň“ za velmi dobré
znalosti, které v soutěži prokázali. Děkujeme též komisi učitelů, která vždy během vlastní soutěže pracuje na nových tématech pro příští ročník, a vyhodnocuje ji. Zároveň i za jejich
práci se žáky, vždyť na nich každý příští rok spočívá příprava
na nový okresní ročník.
Vítězové obdrželi opravdu velmi hodnotné ceny, kterými
jsme je mohli odměnit. Na tom mají hlavní a velkou zásluhu
tito sponzoři z Příboru, kteří ceny pro jubilejní 10. ročník
poskytli: Alpisport — p. Vantuch, Pergamen — knihkupectví,
Elkol — p. L. Machala, Elektrocentrum — p. J. Anlauf, Papírnictví — pí Kavanová, Kromvel — p. Eliáš, Racio — p. Brychta,
Ovoce a zelenina — p. Obroučka, Maso–uzeniny — p. Rosmarin. — Děkujeme!

Vítání jara

Školní akademie
DRAHOMÍRA OLEJÁKOVÁ, ZŠ DUKELSKÁ UL., PŘÍBOR
Mnohaletou tradicí příborských základních škol je konání
akademií. Vždy za tři roky přijde řada na jednu z nich — letos
to byla „Dukelská“.
Jaké téma zvolit? Z několika nápadů zvítězilo „Z pohádky
do pohádky“. Sál se zaplňuje, v zákulisí vzrůstá napětí, tréma.
Třetí zvonění, jeviště ožívá. Paleček a jeho bratři si pomáhají
„ostošest“, celá rodina včetně zvířátek společnými silami
vytáhne „velikou řepu“, „vitamíny“ zvítězí nad bacily, princezna Pětišeredka se konečně vdá, přestane vyvádět psí kousky a trápit královnu matku. Otevíráme další stránky pohádkových knih. hodiny bijí půlnoc, hračky ožívají a v romantickém tanci vypravují svůj příběh. „Malý princ“ nás pozval do
svého světa a už je tu muzikál pěveckého sboru „O perníkové
chaloupce“. Takovou ježibabu nemají snad ani velká divadla!
Sólový zpěv pohádkový svět akademii otevíral, sborový
zpěv všech herců ji ukončil. Potlesk, květiny, poděkování
zástupců města, světla zhasínají, sál jeviště osiří. Děti si však
určitě po letech vzpomenou, jak „hrály divadlo“.

UČITELKY 1. STUPNĚ ZŠ PŘÍBOR, DUKELSKÁ

Stříbrná fantazie

Jako již tradičně každý rok, jsme se rozloučili se zimou tzv.
„vynášením Morany“. Paní učitelky si daly práci a vytvořily
krásnou Moranu ze slámy. Děti donesly staré oblečení a ve
škole jsme se společně oblékli. Za zvuků různých bicích
nástrojů jsme vyšli ze školy směrem k Lubině. Pohled na průvod musel být velmi zajímavý. Nejenže byla krásně vyšňořená
naše Morana, ale také děti se nedaly zahanbit. A tak jste
mohli vidět v průvodu několik čarodějnic, kašparů, kouzelníků, pirátů, kovbojů aj. různých masek. V čele průvodu šel
poník, který celou cestu nesl někoho na hřbetě. S velkým
rámusem a dětským nadšením jsme došli k určenému místu,
kde jsme jaro přivítali písněmi a říkankami. Jelikož to bylo
v barevném týdnu, byly děti seznámeny také s tradicemi Velikonoc. Za velkého jásotu jsme Moranu zapálili a hodili do
řeky Lubiny. A tím pro děti ZŠ Dukelské v Příboře začalo jaro.

Člověče, nezlob se — Barbaro,
usměj se
LUCIE SOCHOVÁ, MICHAL ACOSTA, RADEK POTŮČEK,
ŽÁCI 9. A ZŠ NPOR. LOMA V PŘÍBOŘE
… a Barbara se směje. Že nevíte, kdo je Barbara? To je naše
stonožka, která s námi kamarádí již několik let. V Hnutí na
vlastních nohou pomáhá nám a my pomáháme jí. — A teď si
s námi hraje.
Kdy a kde? Vždy, když to dovolí počasí, protože se natrvalo
usadila v našem školním atriu, které využíváme v době přestávek a volných hodin k oddychu a relaxaci. Pravda, je trošku
větší, i hrací kostka a figurky jsou objemnější, ale splňují hrací
pravidla.
Původní myšlenku pí uč. Lidmily Janotové obnovit tradiční
dětské hry jsme my, žáci 9. A plně realizovali za pomoci vedení školy, pana školníka a paní učitelky Evy Přibylové. S projektem, který jsme nazvali „Pojďme si hrát, vždyť je to lidské“,
zdaleka nejsme u konce a můžeme říct, že pracujeme s chutí
a dostáváme nové nápady. Navrhujeme nové hry o odpočinkové koutky. Chtěli bychom vytvořit podmínky i pro venkovní posilování a streetball, hledáme místo na drobné hry. Také
chceme, aby dětské hřiště bylo dětské. Nápadů přibývá a zdá
se, že nám na ZŠ Npor. Loma pochybí času…
Člověče, nezlob se a usměj se, vždyť tě to nic nestojí.
MùSÍâNÍK

BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR
Nečekaný a o to radostnější zážitek připravily svým příznivcům nejmladší minižačky (narozené po 1. září 1989) Basketbalového klubu Příbor. Na neoficiálním Mistrovství České
republiky nejmladších minižaček, které se ve dnech 26.—28.
května 2000 konalo v tělocvičně ZŠ Npor. Loma v Příboře, získaly po skvělém výkonu stříbrné medaile. Osm družstev
z celé České republiky bylo rozděleno do dvou základních
skupin.
Skupina 1: TJ Lokomotiva Trutnov, BK Příbor, Slavoj
Tachov, BC Benešov; skupina 2: SŠB Pardubice, TJ ČKD Blansko, Basketsport Přerov, Basket Slovanka Praha. Po odehrání
12 zápasů v základních skupinách postoupily do finálové
skupiny o 1.—4. místo družstva BK Příbor SŠB Pardubice, TJ
Lokomotiva Trutnov a Basketsport Přerov. Ve skupině o 5.—8.
místo pak hrály družstva Basket Slovanka Praha, Slavoj
Tachov, BC Benešov a TJ ČKD Blansko. V těchto finálových
skupinách bylo sehráno dalších 8 velmi kvalitních zápasů,
které určily konečné pořadí jednotlivých družstev.
Zlaté medaile za 1. místo si z Příbora odvezlo družstvo SŠB
Pardubice po výhře nad družstvem BK Příbor 54:29. Domácí
družstvo BK Příbor tak vybojovalo vynikající 2. místo a získalo stříbrné medaile a dokázalo, že patří ve své věkové kategorii mezi nejlepší družstva v České republice. Po dramatických
soubojích pak bylo na dalších místech toto pořadí. Na 3.
místě a bronzové medaile získalo družstvo Lokomotiva Trutnov po výhře 31:26 nad družstvem Basketsport Přerov, které
tak skončilo na 4. místě. Na 5. místě se umístilo družstvo Basket Slovanka Praha výhrou 33:13 nad družstvem Slavoj
Tachov — 6. místo. Na 7. místě družstvo TJ ČKAD Blansko
výhrou 33:13 nad družstvem BC Benešov — 8. místo.
Medaile a dorty třem nejlepším družstvům, diplomy
a poháry pro všech 8 družstev a ocenění pro pět nejlepších
hráček předal na slavnostním vyhlášení výsledků Dr. Zdeněk
Malina z Olomouce, delegát Basketbalového svazu. Přidělením uspořádat tento basketbalový festival je oceněním obětavé práce s mládeží všech trenérů, funkcionářů a rodičů BK
Příbor. Zisk stříbrných medailí a spokojenost všech účastníků
pak odměnou a důkazem, že tuto práci dělají velmi dobře.
Vedle toho udivuje nezájem ze strany města, které této zdařilé akce mohlo využít k propagaci Příbora před oslavami 750
let od založení města.
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Naše poděkování tam
směřuje ke všem sponzorům, kteří přispěli na zajištění cen, stravy a ubytování pro účastníky turnaje. Dále vedení ZŠ Npor.
Loma za vstřícnost při
ubytování a poskytnutí
tělocvičen. Z hráček se na
tomto úspěchu podílely:
Jana Nenutilová — kapitánka družstva, Jana Nedomová, Monika Göttlicherová, Zuzana Monsportová, Kateřina Běčáková,
Lucie Rektoříková, Jana
Rosíková, Nikol Vašutová,
Dana Lupiňská, Klára Pavlačíková, Veronika Vašatová, Aneta Vránová, Karolína Plocová, Petra Supíková, Barbora Šikulová,
Iveta Šitavancová a trenéři
Petr Rosík a Ivo Nedoma.

Den Evropy

Nezapomínejme!

LIDMILA JANOTOVÁ, ZŠ NPOR. LOMA, PŘÍBOR

MJR. LADISLAV JERGUŠ, JEDNATEL ODBOČKY SVAZU LETCŮ PŘÍBOR

Na počátku byl jen sen. Žádné zkušenosti, jen myšlenka
a představa o tom, jak by mohl vypadat „Den Evropy“ v naší
škole ZŠ Npor. Loma v Příboře. A ta představa se usadila
v mysli a začalo se pracovat. Každá třída, kromě prvňáčků,
představí jeden stát Evropské unie. Který? No, to se bude
losovat. A tahalo se z klobouku. První napětí. Byla polovina
dubna. Od té doby škola žila přípravou. Nebylo to jednoduché! Z velké části vše probíhalo v tajnosti třídních kolektivů,
dokonce vyšší třídy odmítaly i pomoc třídních učitelů a své
vystoupení připravovaly jako překvapení.
A přišel den „D“. Vzhledem k tomu, že v pravý Den Evropy
probíhalo v Táboře republikové finále v basketbalu dívek,
kam naše družstvo postoupilo, přesunuly se oslavy na 12.
května. Tělocvičnu jsme vyzdobili a přizpůsobili tak, aby bylo
dost prostoru pro účinkující i diváky. Očekával se zpěv, tanec
i divadlo. Byly připraveny kulisy i různé rekvizity. Po úvodních slovech o historii a současnosti Evropské unie probíhal
program podle toho, jak jednotlivé země do Unie vstupovaly.
Každá třída představila „svůj“ stát. Měla vlajku, přiblížila nám
jazyk, zvyky i tradice, provedla nás po hlavním městě. A tak se
ozývaly pozdravy v němčině, portugalštině, francouzštině
a angličtině, zazněla i italština, finština a dánština. Zazněly
písně původní i převzaté. Z Řecka přišli i bohové a piráti, „připlula“ malá mořská víla, přijel i Jan Lucemburský se svou
družinou a zvolal : „Toho bohdá nebude, aby český král z boje
utíkal.“ Byli jsme v Alpách i na Montmartru v Paříži, uvítala
nás madridská corrida se vzrušujícími býčími zápasy. Ochutnali jsme italské špagety, frankfurtské párky, moselské víno,
portugalské pomeranče a nizozemský sýr. Tančili jsme kankán, v typických holandských dřevácích přivoněli k tulipánům z Amsterodamu. Stali jsme se fanoušky napínavého
hokejového zápasu severských zemí, víme, jak kope Real
Madrid. Slyšeli jsme ABBU, Carmen, Mozartovu Malou noční
hudbu i Beethovenovu Ódu na radost a přitom se učili poznávat Evropu současnou i minulou.
Na počátku byl jen sen, který se změnil ve skutečnost. Splnil veškerá očekávání. Nedostatky a chyby byly, víme o nich.
A protože už teď mají naši aktéři nové nápady a chuť představit Unii jinak, už teď pracujeme a připravujeme příští Den
Evropy. …A vytváří se nový sen. Dobrá věc se podařila.
MùSÍâNÍK

(Pokračování z minulého čísla Měsíčníku.)
Sgt/rtm. J a r o s l a v H l a v á č , nar. 11. září 1914, Petřvald.
Již zmíněný pilot 56. stíhací sqadrony, zahynul u Warehamu
v hrabství Dorset dne 10. listopadu 1940, v průběhu 5. závěrečné etapy v letecké bitvě o Velkou Británii. Je pohřben ve
Warmwellu. Také rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka.
Po bleskové válce v západní Evropě chtěl Hitler úspěšnou
invazí na britské území završit toto vítězství. Němečtí generálové, vědomi si své převahy ve vzduchu, chtěli leteckými
útoky připravit půdu pro invazi. Jenže odvaha a statečnost na
straně jedné, podepřena umem a předvídavostí velení na
straně druhé, slavily úspěchy. Přitom téměř pětina pilotů byla
neanglická. Z příslušníků 13 národů byli Čechoslováci — co
do počtu — těsně čtvrtí za Kanadou. V době, kdy zahynul
rtm. Hlaváč, rozplývaly se naděje Luftwafe o zničení RAF —
Královského letectva Velké Británie. Tím došlo k definitivnímu zavržení možnosti pozemní invaze. Relativně malá skupina lidí zachránila velký národ. Od těch dob jsou letci v nebývalé úctě a mezi nimi i bývalí českoslovenští letci.
Sgt/svob. J a n K l o s , nar. 19. října 1918 v Kopřivnici.
Zahynul 29. srpna 1941 v troskách letounu Hurricane na
letišti Hullavington při nočním cvičném letu. Zřejmě z důvodu špatného zraku, kterou nepřiznal. V roce 1990 rehabilitován a povýšen do hodnosti majora.
PO/ppor. V l a d i m í r M i c h á l e k , nar. 21. března 1918
v Závišicích. Pilot 313 čs. stíhací perutě. Byl sestřelen při
návratu z operačního letu nad Francií dne 27. března 1942.
Jeho letoun Spitfire V.B AD197 byl viděn padající do moře 5
mil západně od Ostende bez toho, aby byl viděn výskok pilota. Byl sestřelen německým Bf 109. Rehabilitován a povýšen
do hodnosti plukovníka.
F/Lt/npor. E m i l P a l i c h l e b , nar. 13. srpna 1919 v Kopřivnici. Kapitán letounu 311. čs. bombardovací perutě. Zahynul 30. srpna 1943 při havárii letounu Liberator GR MkV.“L“.
BZ785 u letiště Beaulieu. Bylo to při cvičném letu a po absolvování cvičné střelby raketami. Spolu s ním zahynulo 5 členů
osádky, jeden se při dopadu zachránil tím, že byl vymrštěn
i se sedačkou do lesního porostu. Je pohřben v čs. oddělení
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vojenského hřbitova v Brookvoodu. V roce 1990 rehabilitován
a také povýšen do hodnosti plukovníka.
W/Ortm. F r a n t i š e k R a š k a , nar. 5. října 1917. Zahynul
9. března 1945 jako pilot — příslušník 51. operační výcvikové
jednotky, po dobu přeškolování na letišti v Cambridge. Stalo
se to při přistávání s letounem Mosquitto HK 227. Je pohřben
na hřbitově v Cambridge. V roce 1990 rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka.
O těchto letcích se i po roce 1968 občas něco napsalo. Již
žádný režim se jich nemusel obávat. Byli ovšem takoví, kteří
válku přežili, zažili vítězný návrat, někteří i zařazení do nově
tvořícího se letectva a posléze represálie. Některým se podařilo vrátit tam, kde jim vyjadřovali úctu a poděkování. Někteří si své hrdinské činy museli „odskákat“ doma.
W/O/čet. O t a k a r K r e s t a se narodil 17. září 1918 v Klokočově. K letectvu nastoupil 1. dubna 1938. Přes Polsko, Švédsko a Anglii se dostal do Francie a po její porážce opět do
Anglie. Dne 25. července 1940 vstoupil do RAF jako pilot. Po
výcviku byl zařazen k 313. čs. stíhací peruti. Během doprovodu Bostonů dne 12. dubna 1942 byla jeho Spitfire V.P. AD384
sestřelen. Zraněný, zřejmě v podvědomí, opustil letoun a byl
zajat. Byl vězněn v zajateckých táborech na různých místech
až do konce války.
Po válce působil v Leteckém učilišti v Prostějově. Nositel tří
čs. válečných křížů 1939 a řady dalších našich i anglických
vyznamenání, byl z armády také vyhozen. Až v roce 1968 se
mu dostalo určité satisfakce. Přivítali jsme ho také mezi námi
v Mošnově, kde jsme se poprvé seznámili s jeho životními
i pilotními osudy, i s nesmyslným vyhazovem a represemi.
Normalizace přerušila proces rehabilitace a opět pokračuje
ve svém zaměstnání v Tatře. Již jako důchodce se odstěhoval
na Bystřičku a 10. října 1992 zemřel. Dožil se alespoň plné
morální rehabilitace v roce 1990, kdy byl povýšen do hodnosti plukovník.
Rtn. R i c h a r d O l š o v s k ý, nar. 10. března 1918 v Příboře.
Původně letecký mechanik, působil v závěru války u 311.
bombardovací perutě. Po válce létal jako palubní mechanik
a zahynul 27. února 1950 při katastrofě DC–3 Československých aerolinií. V roce 1990 rehabilitován a povýšen do hodnosti major.
F/O/ppor. J o s e f Vá c l a v Š t i v a r, nar. 8. března 1919
v Příboře, Benátky č. 51. Touha létat ho přivedla k výcviku
pilota v rámci akce 1000 pilotů republice. Dne 20. července
1938 nastoupil vojenskou službu. Dlouho v ní nepobyl. Okupace, demobilizace a až druhý útěk spolu s Oldřichem Helmou je zdařilý — přes Polsko do Francie, kde prodělal základní výcvik. Následuje Anglie a vstup do RAF a opět výcvik. Po
konečném absolvování operačního výcviku na letounu Spitfire byl 28. dubna 1942 přidělen k 310. čs. stíhací peruti v Exeteru. V době náboru do leteckých jednotek v Sovětském svazu
prodělává zdravotní potíže. Musí být operován a po rekonvalescenci je v roce 1944 přidělen k 313. čs. stíhací peruti. Mezitím se 27. dubna 1944 žení s Angličankou.
V roce 1945 se vrací do ČSR a počátkem roku 1946 je demobilizován. Nespokojený s některými postupy naší vlády se
v roce 1947 vrací zpět do Anglie. Později působí v RAF jako
instruktor na letounech Gloster Meteor a na letové kontrole.
V letech 1961—64 sloužil na Kypru. V roce 1966 byl penzionován a krátce na to prodělal první infarkt. Po vyléčení působil jako letecký instruktor na letecké škole v Kindlingstonu.
V roce 1969 a 1972 navštěvuje svou vlast a plánovanou třetí
návštěvu v roce 1975 „absolvuje“ již v urně. V důsledku druhého infarktu umírá 26. listopadu 1974 a 9. února 1975 je
urna s jeho popelem uložena do rodinného hrobu v Příboře.
Byl nositelem 4 čs. válečných křížů 1939, třech dalších
našich a pěti britských vyznamenání. V roce 1990 morálně
rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovník.
(Dokončení v příštím čísle Měsíčníku.)
MùSÍâNÍK

F/O/por. Vladimír Vaněk, nar. 9. srpna 1911 v Příboře. Již
jako absolvent školy pro důstojníky v záloze přechází do Polska a zúčastňuje se bojů proti Němcům. Při ústupu je zajat
vojsky Rudé armády. Internován a až v roce 1941 je převezen
na střední východ. Bojuje v pozemních jednotkách a po
náboru k letovým jednotkám je ke konci roku 1942 přemístěn
do Anglie. Je vyškolen na navigátora a létá u různých britských jednotek, až 23. března 1945 nastupuje u 311. čs. bombardovací perutě. V roce 1945 je povýšen do hodnosti kapitán
a do anglické hodnosti Flight Lieutenant. Po skončení války
demobilizoval a odešel do Anglie, později do USA. Žije tam
dodnes v San Mateu v Kalifornii. Do Příbora jezdí za svou
sestrou. Je nositelem čtyř našich a čtyř anglických vyzname24. ãervna 2000, zaãátek ve 13.00,
nání, v roce 1990 plně rehabilitován a povýšen do hodnosti
plukovník.
park za Katolick˘m domem.
Nechtěl jsem podat přesný popis životopisů všech letců
z Příbora a okolí.Vystoupí
Při různých debatách
jsem zjistil, že mnozí
skupiny
občané Příbora neznají jména ani osudy letců, kteří bojovali
za 2. světové války. Velice nás zklamala i beseda doc. Pavlici,
který se ve svém výkladu nezmínil ani o jednom letci z Příbora a okolí. proto alespoň tento stručný a (Praha),
krátký výčet. Dlužíme těmto hrdinům daleko víc, než jen takovou vzpomínku.

Rockov˘
festival
MERLIN

POHON, HUDBA HRAJE,
SAGUITARIUS
STAND & ART, NVN
Poznámky:

1 Anglická vyznamenání:aOBE
— Čestný důstojník britského
jiné.
imperia (volný překlad); DSO — Řád za zásluhy; DFC — Záslužný
letecký kříž.
Dále divadelní
2 Hodnosti: Sgt — seržant (odpovídá naší hodnosti četař), W/O
— Warrant Officer — rotmistr, praporčík, P/O — Pilot Officer —
skupina
(ve 13.00).
podporučík,
poručík, F/O — Flying Officer — nadporučík,
F/Lt —
Flying Lieutenant — kapitán,
štábní
kapitán.
Uskuteãní se

P¤IBLIÎNù

klavírní koncert
a v˘stava obrazÛ.

Literatura: Příslušníci čs. letectva v RAF — MO ČR, AVIS 1999. —
Fr. Loucký: Mnozí nedoletěli, Naše vojsko 1989. — Václav Borovan:
Slavná letecká bitva o Británii — Svaz letců ČSFR 1990. — Ing. Václav Langer: Zahraniční odboj 1939—1945, občané z Kopřivnice, Příbora a Štramberka, město
Kopřivnice
1995.
Vstupné
50
Kã.

Příborské zajímavosti
LUBOMÍR LOUKOTKA, RUDOLF JARNOT
Hned v úvodu musím poděkovat p. Bajerovi (Místecká 256)
za půjčení vzácné fotografie, kterou uvádím jako snímek č. 1
v reprodukci R. Jarnota. Podle situace usuzuje, že snímek
pochází z roku 1929. V listopadu 1928 schválilo ministerstvo
pošt a telegrafů trasu dálkového telefonního kabelu z Brna do
Vratislavi a Varšavy (v souvislosti s tím byla postavena za poštou tzv. zesilovací stanice). Výkop pro tento kabel vidíme na
snímku. Před kovárnou stojí krytý poštovní vůz, kterým v té
době p. Dobeš rozvážel balíky. Kovárna tu byla od roku 1689.
Čtvrtý domek zprava (vystrčený do ulice) bylo č. p. 252 a byla
v něm první skautská klubovna. Majitelem domku byl
v letech 1812—1831 Fr. Šitavanc, řezník, 1834—1846 Terezie
Bohumínská a nejméně v letech 1880—1906 Ferdinand
Veselka, nožíř. Ten v roce 1880 požádal obec o povolení stavby nožířské dílny ve dvoře. V roce 1928 koupilo domek č. 252
město a v roce 1929 koupilo i domek č. p. 251 od Viléma Hrnčárka, povozníka, za 18 tisíc Kč. Domky byly zbourány pravděpodobně v roce 1929 nebo hned na počátku třicátých let.
Že Příbor byl městem řezníků a hospod, svědčí i to, že dům č.
p. 251 (na snímku je vidět jen jeho lepenková střecha) patřil
v letech 1812—1827 Karlu Buskovi, řezníku.
Na druhém snímku je dům č. 286 (dnes sklenářství). Zná ho
jistě většina příborských občanů. Ale věřím, že tento dům
zezadu zná málo lidí. Dům má zajímavou historii. Nevím od
kdy, ale určitě od roku 1800 to byl obecní majetek. V letech
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①

④

②

③

1859—1860 a možná až do roku 1866 zde byla
malá posádka italských vojáků. Od roku 1862 tu
měla spolkovou místnost Občanská beseda,
první český spolek v Příboře; v letech 1871—1894
hasičská zbrojnice, 1875—1891 část dívčí školy.
Kolem roku 1875 tu byl hostinec (nájemce Markus Werner). V roce 1888 koupil dům I. Fluss a na
počátku první republiky p. Antonín Hradil (železářství).
A teď už krátce. Na 3. snímku je tiskárna Jana
Richtra z roku 1908 (nyní domov důchodců na
Masarykově ulici) a na 4. snímku vidíme kousek
ulice Žižkovy.
MùSÍâNÍK
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Vzpomínáme
LUBOMÍR LOUKOTKA
Před dvaceti lety 14. června 1980 zemřel p. Jindřich Pukovec (narozen 3. listopadu 1898), dlouholetý kapelník příborské dechovky. Jeho kapela vznikla v roce 1923 jako dechová
hudba orelská a v roce 1933 byla přejmenována na Městskou
hudbu Příbor. V čele této hudby stál Jindřich Pukovec téměř
60 let.
V témž roce o měsíc později zemřel Zdeněk Bár (19. ledna
1904—17. července 1980), pedagog, básník, prozaik. Pocházel ze Štramberka, v Příboře studoval na reálném gymnáziu.
Z jeho spisů je pro nás nejvýznamnější román „Než zahoukla
siréna“, v němž zachytil počátky příborského textilního průmyslu. Zdeněk Bár je pohřben v Příboře.

Kino v Příboře
LUBOMÍR LOUKOTKA
(Pokračování z minulého čísla Měsíčníku.)
Kino Vesmír
patřilo Tělovýchovné jednotě Sokol. Provoz kina byl zahájen
11. listopadu 1923 v sokolovně. Zařízení si vyžádalo nákladu
31 126 Kč. Vedoucím kina byl člen výboru tělocvičné jednoty,
učitel Karel Sypěna, kinooperátorem Bedřich Svoboda. Prvním filmem promítaným v kině Vesmír byl Román z autogaráže. Kino i v dalším roce vyžadovalo investiční výdaje a zisk
byl malý. V roce 1923 to bylo jen 513 Kč. To se ovšem v kině
hrálo jen necelé dva měsíce. Ale byla to doba první poválečné krize a velké nezaměstnanosti. Představení se hrála jen
1—2krát v týdnu. V roce 1924 jich bylo 71. Ani v dalším roce
se hospodářské podmínky příliš nezlepšily. Některé továrny
v Příboře sice již obnovily výrobu, ale zdejší průmysl soukenický a kloboučnický se již neprobudil k životu. Kino v tom
roce (1925) promítalo 78 filmů ve 155 představeních.
Od 1. května 1924 do 1. října 1925 vykonával v kině Vesmír
kinooperátorskou praxi Antonín Zajíc. Dne 16. února 1926 se
podrobil v Brně kinooperátorské zkoušce (6) a promítal pak
až do roku 1938.
Za rok 1926 mělo kino hrubý zisk 29 561,25 Kč. Návštěvy se
zlepšily. A v roce 1927 prosperovalo kino již velmi dobře. Mělo
příjem 94 886,60 Kč, vydání 61 904,69 Kč, čistý zisk byl tedy
téměř 33 tisíce Kč (7). V roce 1928 bylo promítnuto 79 filmů,
1930 103 filmy. TJ Sokol koupila pro kino nový promítací přístroj, zřejmě v souvislosti s očekávaným zvukovým filmem,
který byl do Příbora uveden v roce 1931. Němý film však ještě
docela neustoupil. I v následujícím roce viděli návštěvníci
kina 16 filmů němých z celkového počtu 84 filmů.
Po Karlu Sypěnovi byl od roku 1932 vedoucím kina Jan
Hrnčárek. Byla to doba další celosvětové krize,a tak není divu,
že kino bylo deficitní. Stále se promítalo v sále, kde se během
týdne cvičilo. Přinášelo to jak pro provoz kina, tak pro cvičence určité těžkosti — prach a stálé přenášení židlí. Proto se
předsednictvo TJ rozhodlo k přípravě tělocvičny a přestavbě
sokolovny. Plány vypracoval a stavbu řídil stavitel Michal
Koudelka, starosta TJ Sokol. Všechny stavby byly provedeny
v roce 1933. V následujícím roce byla nová tělocvična slavnostně otevřena. Přestavbou sokolovny získal divadelní
odbor dobře vybavené jeviště a kino prostornější hlediště. No
a cvičenci získali krásnou novou tělocvičnu naprosto oddělenou od kina a divadla. K sobotním a nedělním večerním filMùSÍâNÍK
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movým představením přibyla ještě pravidelná dětská představení v neděli v 10 hodin za jednotné vstupné 1 Kč.
O kině Edison jsem v archivních dokumentech nenašel nic.
Od p. Františka Marušana jsem se dověděl, že ve dvacátých
letech (kolem roku 1924), kdy začal Spolek Katolického domu
promítat na vlastní licenci, promítal filmy jeho otec, p.
Michal Marušan. Dále je v 1. díle městské kroniky zmínka, že
8.—9. září 1928 se promítal v kině Edison velkofilm Král králů,
který pojednával o životě Ježíše Krista.
Konečně v archivu města je listina, kterou předsednictvo
spolku Katolický spolkový dům žádá o prodloužení licence
k pořádání kinematografických představení. Listina je datována 3. září 1938, podepsán je Josef Vaníček, předseda.
Okupace
V pondělí 10. října 1938 vstoupilo do Příbora nacistické
okupační vojsko. Činnost TJ Sokol, TJ Orel a všech ostatních
českých spolků byla okamžitě zakázána. Němci zabrali sokolovnu a přejmenovali ji na Chemnitzer Hof. Podobně se
z Katolického domu stal Beskiden Hof. Obě příborská kina
přešla ihned po záboru do německé správy. Správcem kina
Vesmír a vlastně celé sokolovny se stal JUDr. Anton Schneeweiss (příborský rodák) a kino převzal „soukmenovec“ Erich
Kolesa.
Dne 24. listopadu 1938 dostal starosta Schneeweiss přípis
od gestapa z Bílovce, že gestapo nic nenamítá proti provozu
kin, budou-li v německých rukou a budou-li promítat jen
německé filmy. Dále gestapo podotýká, že je třeba s největší
pečlivostí zpracovat a převzít inventář sokolovny a školský
archiv. Hned na nato se ozval okresní úřad, který evidoval
majetek bývalých českých spolků. Ústy svého zmocněnce
Knoppa sděluje starostovi, že gestapo nemá žádné právo udílet nějaké pokyny týkající se kina. Veškerá agenda musí jít
přes jmenovaný úřad ve Fulneku.
Zajímavý je závěr dopisu starosty Schneeweisse Říšské filmové komoře ve Vratislavi (tehdy Breslau, nyní Wroclaw).
Píše, že pro zdejší kraj je otázka filmů opatřených českými
titulky nejvýš naléhavá, protože německé obyvatelstvo nestačí naplnit sál kina a české obyvatelstvo do kina nechodí, protože německým filmům bez titulků nerozumí. Jedná se o problém 300—400 tisíc Čechů v Sudetech, a proto prosí o sdělení, zda budou učiněna vhodná opatření. (8)
Správa kina v sokolovně byla přislíbena Herbertu Gailerovi
z Nového Jičína. Starosta žádá 16. ledna 1939 Říšskou filmovou komoru o povolení pronájmu kina a povolení promítání
pro jmenovaného. Zájem o správcovství kina měl též Viktor
Schramek, který měl v Příboře sběrnu odpadového materiálu.
V březnu (6.) byl dr. Karl Hoffmann, profesor Oberschule,
jmenován komisařem pro bývalý Katolický dům. Pro sokolovnu byl znovu potvrzen starosta Schneeweiss. Hrálo se stále
v obou kinech, víceméně „načerno“. Herbert Gailer souhlasil
s podmínkami a podepsal návrh smlouvy týkající se nájmu
kina v sokolovně. Smlouva byla odeslána na Říšskou filmovou
komoru do Breslau. Přípis opět doprovázela žádost starostova, aby byly promítány i německé filmy s českými titulky.
Nesmíme se ovšem domnívat, že to starosta požadoval
z lásky k českému obyvatelstvu. Kino bylo zřejmě pasivní
a potřebovalo vydělávat. Za druhé doufal, že filmy s českými
titulky budou Češi navštěvovat, a to by přece znamenalo propagaci německých filmů, týdeníků a němectví vůbec.
Až do října 1939 se promítaly některé německé filmy i s českými titulky. A pak už dost. To by se ti Češi v Sudetech asi
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Dne 17. května 2000 ve 21.30 hodin strážníci městské policie při kontrolní činnosti v okolí koupaliště spatřili velký
oheň ve směru na Orinoko. Po příjezdu k místu bylo zjištěno,
že hoří velký ostrv sena, který byl pravděpodobně úmyslně
zapálen. Stál jen pár metrů od silnice. Na místo byla přivolána hasičská jednotka Příbor.

Blahopřejeme
našim občanům,
kteří oslaví svá životní jubilea
od 15. června do 15. července 2000
Marie Jarošová, Marie Palmová, Bruno
Sochor, Jiřina Svobodová, Verona Vašatová,
Drahomíra Vazdová, Zdenka Zapletalová,
Gabriela Grolmusová, Jarmila Nyklová,
Antonín Vyvial, Vladimír Vrba, Marie Jurečková, Felix Dobiáš, Vlasta Jakůbková, Jozef
Vároš, Anděla Fialková, Božena Honková,
Augustin Panáč, Ludmila Chromečková,
Marie Volná, Anna Netoličková, Anna
Strakošová.
nikdy nepřevychovali. Opět o tom píše starosta na ŘFK. Čeští
návštěvníci často odcházejí od pokladny, když zjistí, že film
nemá české titulky. Proto jsou představení slabě navštívena.
Zvláště ve středu a čtvrtek bývá v kině jen 30—50 lidí. Více se
starosta o tomto problému nezmiňuje. Bylo to asi marné.
Čeští obyvatelé Příbora chodili tehdy na české filmy nejvíce
na Hukvaldy, též do Frenštátu nebo jezdili i do Ostravy.
Začátkem června 1939 poslala Říšská filmová komora starostovi přípis. Zjistila, že v Příboře se konají filmová představení i v kině Edison, ačkoli jmenované kino nežádalo povolení k produkci. Je nutno tuto činnost posuzovat jako hrubé
nerespektování platných nařízení. Promítání filmů v kině
Edison se musí okamžitě zastavit pod pohrůžkou policejního
zákroku. Starosta odpovídá, že ačkoli je v bývalém kině Edison stále ještě promítací aparatura, kino nehraje od května
1939. (9) Promítají se jen německé filmy v Chemnitzer Hof, a to
každou středu, čtvrtek a sobotu po jednom představení,
v neděli a svátky po dvou.
(Pokračování v příštím čísle Měsíčníku.)

Střípky městské policie
Dne 8. května 2000 v ranních hodinách bylo přijato hlídkou
městské policie oznámení, že ze skříňky umístěné vedle trafiky u nádraží byly odcizeny noviny. Na místě bylo zjištěno, že
při krádeži tiskovin došlo k vypáčení petlice uzavřené skříňky
a že tiskoviny jsou podpáleny v protějším parčíku za prodejnou Jitřenka. Část tiskovin byla z ohně vyňata a předána
majitelce trafiky, která udala předběžnou škodu cca 500 Kč.
Poté byla záležitost předána OO PČR Příbor z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.
Dne 11. května 2000 v dopoledních hodinách oznámila
telefonicky prodavačka obchodu dětský bazar, že jí byla
z pokladny odcizena tržba. Po příjezdu na místo strážníkům
sdělila, že prodejnu před chvílí navštívili tři muži. Jeden
z mužů jí zabavil u zboží a další dva pravděpodobně
z pokladny odcizili hotovost a z prodejny odešli. Na odcizení
peněz přišla po odchodu těchto osob z prodejny; jednalo se
o 5000 Kč.
MùSÍâNÍK
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Dne 1. června 2000 ve 14.30 hodin spatřila hlídka městské
policie na ulici Jičínské malý motocykl s dvoučlennou posádkou, kdy ani jeden muž neměl na hlavě ochrannou helmu
a řidič motocyklu jezdil z jedné strany na druhou. Vozidlo
bylo zastaveno a hned na první pohled bylo zřejmé, že muži
jsou ve zjevně podnapilém stavu, kdy motocykl nemohli
postavit na stojan. Přestupek byl předán k řešení Policie ČR
v Příboře.

Městská knihovna informuje
své čtenáře
Městská knihovna v Příboře v době letních prázdnin, a to
od 1. července do 30. srpna 2000 půjčuje v dětském a dospělém oddělení takto:
dětské oddělení
dospělé oddělení

úterý 9—17 hodin
úterý 8—12, 14—18 hodin
čtvrtek 8—12, 14—18 hodin
pátek 8—12, nepůjčuje se odpoledne!

Program kina ÚSMĚV Příbor
na měsíc červenec 2000
Pondělí 3. července v 18 a ve 20 hodin. Deuce Bigalow –
Dobreff Striter. USA, 88 minut, české titulky, do 12 let
nevhodný. Účtuje si deset dolarů, ale dá se s ním smlouvat.
Komedie, které není nic svaté.
Středa 5. července v 18 a 20 hodin. Svérázný rybolov.
Rusko, 98 minut, české titulky, přístupný od 15 let. Naši svérázní lovci se tentokrát vydávají na ryby, a opět s vodkou!
Pátek 7. července v 17.30 a 20 hodin. Talentovaný pan
Ripley. USA. Psychologické drama, české titulky, 139 minut,
přístupný od 15 let. Být mladý a bohatý a naplno si užívat, to
je život, po kterém Tom Ripley touží. Chudý, ale chytrý. Získá
bohatství nebo je jen ve sledu událostí?
Pondělí 10. července v 18 a 20 hodin. Hranice lásky.
USA, milostné drama, 109 minut, české titulky, přístupno od
15 let. Film obdržel čtyři nominace na Zlatý glóbus v kategorii: nejlepší drama, nejlepší herečka dramatu, nejlepší režie,
nejlepší hudba v dramatu. Příběh lásky a nenávisti. Hlavní
role J. Moorová.
Středa 12. července v 18 a 20 hodin. Human Traffic.
Generační komedie, V. Británie, 99 minut, přístupno od 15
let. Zachycuje oslnivost, čiré šílenství a žaludek stahující
vzrušení jednoho krásného víkendu.
Středa 14. července v 18 a 20 hodin. Svéráz národního
lovu. Rusko, 93 minuty, české titulky, do 12 let nevhodný.
Komedie, v níž se víc pije než loví.
KINO OD 17. ČERVENCE DO 18. SRPNA 2000 NEHRAJE
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Okresní úřad Nový Jičín, Ostravské muzeum Ostrava,
Český geologický ústav Praha, Okresní vlastivědné
muzeum v Novém Jičíně, Muzeum v Příboře,
Muzeum Fojtství v Kopřivnici, ZO ČSOP Nový Jičín

Kamenná krása Novojičínska
Zajímavá přírodní území
aneb I neživou přírodu musíme chránit
Výstava geologie, mineralogie, petrografie,
ochrany přírody a krajiny, která probíhá
pod záštitou Ministerstva životního prostředí
České republiky u příležitosti Dne Země
a Dne životního prostředí

MĚSTO NOVÝ JIČÍN POŘÁDÁ FESTIVAL

KRYLONOCE 2000
na počest Karla Kryla,
jako pokračování jeho etického, uměleckého
a morálního odkazu

pátek 7. července 2000
od 17 do ranních hodin,
přírodní areál Na Skalkách v Novém Jičíně
vystoupí nejvýznamnější umělci
nezkompromitovaní totalitním režimem.
Zveme firmy na reklamní
sponzorskou spoluúčast

Přijďte, děkujeme!
Informace: 0604 / 55 71 76, 0603 / 48 24 36,
v pracovní dny od 7 do 15 hodin:
Tel.: 0656 / 70 66 92, 0656 / 76 82 52

28. dubna—17. září 2000
Muzeum v Příboře.
Otevřeno úterý a čtvrtek 8—12, 13—16 hodin,
neděle 9—12 hodin.

Servis elektroniky
Vám opraví Vaši TV, video, CD,
mobilní elektroniku, PC,
monitory pro PC, HW, SW apod.

P LY N O S E R V I S
Máte problémy s kotlem?
Teče Vám málo teplá voda?
Zarůstá Vám kotel vodním kamenem nebo
vápencem?
Potřebujete provést prohlídku, vyčištění
nebo opravu?
Čekáte dlouho na opraváře
nebo nejste spokojeni se servisem?
Nabízím Vám: ❖ opravy do 12 hodin

❖ službu o sobotách a nedělích
❖ opravy 24 hodin denně
❖ rychlou a poctivou práci
❖ odborný značkový servis

Nezapomeňte na prohlídku kotle.
Po dvou letech na řádné vyčištění.
Volejte na tel. 0603 81 68 47

Plynoservis Jiří Kovalský, Veřovice 361

Příjem zakázek je v Grym fotoateliéru,
naproti restaurace Oáza.
Zajistíme také odvoz a dovoz.
Tel.: 81 24 22, 0602 58 67 91
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a interiérové
* zahradní
bazény
* příslušenství
bazénů
* zastřešení
sauny
* prodej na splátky
*
VLADIMÍR ŽÁRSKÝ
Sedlnice 179, 742 56 Sedlnice
tel./fax: 0656 / 74 50 94, mobil: 0602 /76 0130

Měsíčník Městského úřadu v Příboře, tel.: 72 20 52, fax: 72 20 93. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Vydavatel
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