 
 

Zasněženého příborského náměstí jsme se v prosinci dočkali jen ojediněle.

SOCIÁLNÍ PROGRAM MĚSTA PŘÍBORA

TOVÁRNA NA ABSOLUTNO

I. B T

A T

Zastupitelstvo města na svém
8. zasedání dne 6. listopadu 2003
schválilo další z koncepčních materiálů – Sociální program města Příbora
pro období 2003 až 2007. Následující
zasedání zastupitelstva dne 11. prosince 2003 stanovilo odpovědnosti
za jednotlivé cíle, jakož i termíny plnění a periody kontrol. Město Příbor
a v něm působící organizace a instituce
vyvíjejí řadu sociálních služeb a aktivit,
přesto však systémové zpracování této
problematiky, pohled na současný stav
a stanovení cílů se již delší dobu ukazovalo jako velmi potřebné.
Současnými prospěšnými službami lze označit činnost odboru sociálních věcí a prevence kriminality
Městského úřadu Příbor, činnost kontaktního místa odboru státní sociální
podpory Městského úřadu Nový Jičín
působícího v Příboře, pečovatelskou
a ošetřovatelskou službu střediska
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Příboře, velký význam mají
domy s pečovatelskou službou v centru
města, azylový dům na ulici Jičínské.
Nepostradatelnými institucemi jsou
domov důchodců, dětský domov, místní organizace Svazu tělesně postižeg

ných a kluby důchodců v Příboře a na
Hájově. Specifické poslání plní vzorně
vedené romské kulturní a informační
centrum při Zvláštní škole v Příboře
a v tomto volebním období nově zřízená sociální komise. To je tedy výčet pozitivních prvků sociální oblasti
v Příboře.
Velmi důležitým krokem pro stanovení cílů však bylo definování současných a budoucích problémů v sociální oblasti. Ze sociálního hlediska
jsou důležité tři fenomény dnešní doby
- nezaměstnanost, sociální diferenciace
a stárnutí obyvatelstva. Z nich pak vyplývají jak současné problémy, tak je je
třeba zohlednit v prognóze budoucích
potřeb a zejména ve vlastním sociálním programu.
K nejzávažnějším sociálním problémům a nedostatkům patří vysoká
nezaměstnanost, špatný technický
stav a nevyhovující organizace bydlení v domě č. p. 247 na Jičínské ulici
(hvězdárně), problém bezdomovectví
a bezdomovců, nedostatečná kapacita v domech s pečovatelskou službou
i v Domově důchodců Příbor, absence
tzv. „domovinky“, tj. denního či vícedenního stacionáře pro starší osoby >>
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ

g Za uplynulé období se rada města sešla
dvakrát, a to na své 31. schůzi, která se uskutečnila dne 9. prosince 2003 a na své mimořádné
32. schůzi, která se uskutečnila dne 18. prosince
2003. Rada města projednala na svých schůzích
mj. tyto záležitosti:
Projednala a schválila návrhy pořadníků pro
přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou na I. pololetí 2004
Schválila předložený návrh oddacích dnů pro
rok 2004
Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor
záměr města pronajmout nemovitosti – části pozemků parc.č. 293 ostatní plocha a parc.č.
295 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, k.ú.
Příbor o celkové výměře 150,5 m2, k.ú. i obec
Příbor k uskladnění stavebního materiálu, na
dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou
Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor
záměr města odprodat nemovitosti – část
parc.č. 1441/2 ostatní plocha, jiná plocha v rozsahu – zbývající část po oddělení nezbytné části pozemku, na kterém se nachází autobusová čekárna, parc.č. 1434 zahrada o výměře 292
m2, parc.č. 1435 zahrada o výměře 183 m2, k.ú.
i obec Příbor z majetku města Příbora pro výstavbu rodinného domku, s tím že na pozemky není zajištěn příjezd dopravními prostředky
z veřejné komunikace
Schválila místní pořadník na pronájem obecních bytů na období od 1. ledna 2004 do 30.
června 2004
Vzala na vědomí informaci vedoucího odboru
ÚP, rozvoje a MPR o průběhu veřejné zakázky
„Přístavba tělocvičen ZŠ Npor.Loma“ a odsouhlasila dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.11/2003/
ÚP stavby „Přístavba tělocvičen ZŠ Npor.Loma“
dle předloženého návrhu
Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
Uložila zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor v domě čp. 1342 na ul. Dukelské
za účelem poskytování služeb, kancelářských
činností nebo prodeje
Vzala na vědomí petici nájemníků obecního
domu na ulici Dr. Čejky č. 1516 a souhlasila
s řešením neúnosné situace způsobené nájemníkem p. Petrem Krompolcem dle návrhu navrženého DS Příbor
g na 32. mimořádné schůzi Rady města v Příboře ze dne 18. prosince 2003
Vzala na vědomí materiál předložený odborem
informatiky, kultury a cestovního ruchu zpracovaný ve spolupráci s odborem rozvoje, ÚP
a MPR týkající se zadání pro zpracování studie
řešení multifunkčního objektu
Souhlasila se zadáním zpracování studie ve
dvou variantách, tj. vybudování novostavby
na parkovišti u ul. Zámečnické a využití starého mlýna
Doporučila rozšíření původních 6 dílčích projektů Centra Sigmunda Freuda v Příboře o záměr úpravy nádvoří piaristické koleje jako odpočinkové zóny

>> vyžadující soustavný dohled a péči.
Schází rovněž malometrážní byty pro
děti, které po dosažení zletilosti musí
opustit dětský domov. Obecnou záležitostí související s péčí o staré či tělesně
postižené občany je neúplná bezbariérovost chodníků a úřadů v Příboře.
Vzhledem k výše uvedeným problémům a nedostatkům a zejména
s ohledem na vývojové trendy bude do
budoucna v oblasti sociálních potřeb
nutno pomoci řešit nezaměstnanost,
přibývání obyvatel vyššího věku díky
pozitivnímu prodlužování délky života,
řešit bude nutno dům č. p. 247 a intenzivně se zabývat oblastí prevence
kriminality.
Vlastní sociální program je pak
členěn na cíle a činnosti zajišťované jednotlivými odbory městského
úřadu, městskou policií, knihovnou,
Technickými službami města Příbora,
Domovní správou Příbora a velké
množství úkolů spadá do kompetence
zastupitelských orgánů. Z řady jednorázových, periodických či trvalých
úkolů lze ve shrnutí uvést alespoň následující příklady:
g zabezpečit informovanost občanů
o změnách zákonů a vyhlášek v oblasti
sociální péče a sociální pomoci
g budování dalších bezbariérových
přechodů a bezbariérových vstupů do
úřadů a institucí města i úřadů a institucí jiných zřizovatelů
g pomoci řešit nezaměstnanost čerstvých absolventů středních a vysokých
škol projektem Šance na městském
úřadě a nezaměstnaných vedených na
úřadu práce dočasnými pracovními
místy na technických službách
g projektové, organizační a provozní
řešení domu č. p. 247 na Jičínské ulici
g vyhledání vhodného objektu nebo
lokality k rozšíření domů s pečovatelskou službou
g pro dospělé klienty opouštějící
dětský domov vyčlenit z bytového
fondu města vhodné malometrážní
byty

g při připravovaném prodeji bytů re-

spektovat sociální složení obyvatelstva
a ponechat část bytového fondu jako
tzv. sociální byty v majetku města
g každoroční podpora z rozpočtu
města klubů důchodců, Svazu tělesně
postižených ČR a zájmových organizací zabývajících se volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže vč. Programu
prevence kriminality
g poskytování finanční podpory
z rozpočtu města střediska Diakonie
ČCE, event. dle možností podpora jejích dalších aktivit (rozšíření provozní
doby, domovníka aj.)
g sledování bezpečnostní situace ve
městě, včasná informovanost na riziková místa, situace a osoby
g pořádání besed a přednášek na
téma zdraví, bezpečnosti a prevence
kriminality
g stanovení podmínek a poskytování
zlevněných či bezplatných služeb internetu a kulturních akcí pro zdravotně
postižené, nezaměstnané event. další
skupiny občanů
g umožnit kontakt občanů se sociální
komisí v rámci „Otevřených dveří sociální komise“
g v průběhu volebního období sociální
program aktualizovat např. formou ankety
Předložený sociální program města
Příbora pro období 2003 – 2007 sumarizuje současný stav sociálních služeb
ve městě tak, jak jej zajišťují různé instituce a organizace, dále definuje existující problémy a nedostatky v sociální
oblasti, snaží se postihnout prognózu
budoucích sociálních potřeb a nakonec
uvádí jednotlivé záměry rozvoje sociální péče. Vlastní koncepční část uvádí, co
se z dosavadní praxe v sociální oblasti
osvědčilo a je v zájmu města zachovat
a rozvíjet a jaké nové prvky ke zkvalitnění sociální péče bude třeba realizovat.
Podaří-li se tento program, který je
reakcí na současné a budoucí sociální
potřeby uskutečnit, dojde k dalšímu
výraznému zlepšení sociální oblasti ve
městě Příboře.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍM DĚNÍM
– .   P  Y. S.

Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
I. A VANĚK –  MÚ

g Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jedenkrát, a to na 9. zasedání, které se
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Jméno:

Libuše Pavelková

Věk:

39

Stav:

vdaná

Děti:

tři – dcera a dva kluci

Dosažené vzdělání:
Masarykovo gymnázium Příbor
Povolání:

ředitelka Dětské misie

v Příboře (ústředí v ČR)
Koníčky:

práce a četba

V Příboře žije: od narození

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po
svých rodičích?
Rodiče měli rádi lidi. U nás doma bylo
vždy plno. Takže bych řekla, že lásku
k lidem jsem zdědila po nich. Je ale
hodně vlastností, které bych chtěla zdědit, obzvlášť po mé mamince.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Tak především je to moje zaměstnání,
děti mám velmi ráda. S velkou oblibou
se také věnuji četbě knih. No a manžel
mi s úsměvem připomíná, že si hrozně
ráda povídám.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Miluji příběhy a i z tohoto důvodu si
ráda čtu v Bibli. Mou oblíbenou knihou je také Jih proti Severu a vůbec
historické romány, zvláště od autorky
Alexandry Riplayové. Nejmilejším filmem je Krokodýl Dundee, který jsem
v originále viděla snad padesátkrát.
Ráda poslouchám irskou hudbu a z domácích interpretů Lucii Bílou.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Herečkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Ne, neměla. Alespoň si na žádný nevzpomínám.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Po studiu na gymnáziu jsem se vdala
a zůstala doma s dětmi. Láska k nim
a víra v Boha mne přivedly k tomu,
abych se věnovala i ostatním dětem
a ukázala jim i jiné hodnoty než materiální.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Bydlím zde od narození, mám tady
rodinu, město mám ráda a jsem citlivá
na to, když někdo špatně skloňuje slovo
Příbor.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Mám ráda pohled na příborský kostel
od řeky Lubiny. Když ho vidím, cítím
se tady doma.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Vzhledem k tomu, že je to můj každodenní pohled z okna, nelíbí se mi okolí
objektu bývalé Letky. Pamatuji ho ještě
v plné slávě a mrzí mne, jak vypadá
dnes.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?

Ne ani tak já, jako náš pes. Miluje příborské náměstí. Když uslyší hlas přírody a podaří se mu utéct, tak se moc
rád prochází po příborském náměstí.
Myslím, že už ho musí každý znát,
protože nám ho pokaždé někdo dovede nebo se doveze v „taxíku“ městské
policie za 300,- Kč.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní
největší úspěch?
Můj manžel říká, že můj největší
úspěch je to, že jsem si vzala jeho. Ale
vážně. Mám velice šikovné děti, to ale
nepovažuji za úspěch, spíše je to milost.
Jsem také hrdá na to, že i v tak malém
městě, jako je Příbor, se vybudovalo
ústředí Dětské mise v České republice.
Jsme součástí mezinárodní organizace, která je ve 153 zemích světa. To ale
není můj osobní úspěch, je to výsledek
dlouholeté kolektivní práce a Boží milosti.
12. Napadá vás nějaká osobní životní
prohra?
Asi to, že jsem nešla dále studovat po
gymnáziu. Tenkrát jsem si nevěřila
a teď mně to mrzí. Taky mně zlobí, že
mám už spoustu let řidičský průkaz,
a protože si nevěřím, tak autem vůbec
nejezdím.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, chtěla byste dělat něco
jiného? Být někým jiným?
Ne, nechtěla bych být někým jiným.
Ale spíše bych se snažila poznat více
jako člověka svou maminku, kterou
jsem ztratila brzy.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco
vzkázat?
Zdá se mi, že lidé hodně rychle přejímají názory druhých, jsou snadno
ovlivnitelní. Přála bych si proto, aby
každý přemýšlel nad tím, co se kolem
něj děje, více si ověřoval informace
a své názory si utvářel sám, nezávisle
na druhých.
Děkuji vám za rozhovor a přeji hodně
úspěchů na poli soukromém i pracovním
nejen v tomto novém roce.
Ivana Šindlerová
M  P 

uskutečnilo dne 11. prosince 2003 a zastupitelstvo města projednalo mj. tyto záležitosti:
Zastupitelstvo města schválilo uzavření
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro odprodej nemovitostí – částí PK parc.č. 1358, 1363,
1366/1 k.ú. i obec Příbor, za smluvní cenu 50,-Kč/m2 a porostů, nacházejících se na těchto
parcelách, za obvyklou prodejní cenu stromů
z lesních porostů, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí paní
Marii Lundové, bytem Příbor
Zastupitelstvo města schválilo uzavření
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě pro odprodej nemovitostí – I.část PK parc.č. 1366/2, 1369,
1370, 1366/1, 1372, 1373 k.ú. i obec Příbor, za
smluvní cenu 50,--Kč/m2 a porostů, nacházejících se na těchto parcelách, za obvyklou prodejní cenu dřeva stromů z lesních porostů , plus
náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí panu Bohuslavu Sklářovi,
Kopřivnice
Zastupitelstvo města schválilo upravený plán
práce ZM na l. pololetí 2004
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města
Příbora na rok 2004 v následujících objemech:
příjmy
88.823,00 tis. Kč
výdaje
84.323,00 tis. Kč
financování 4.500,00 tis. Kč
Zastupitelstvo města schválilo termíny, zodpovědnosti a způsob kontroly úkolů ze sociálního
programu města dle návrhu předloženého místostarostou p. Ing. Turkem
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci Ing. A.Vaňka o realizaci internetového připojení určeného široké veřejnosti na Prchalově
a Hájově
Dne: 22. prosince 2003

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY MĚSTA PŘÍBORA
I.A. V,  MÚ

g Jednou ze základních funkcí řízení města
v jeho samostatné působnosti je jeho správa
prostřednictvím vydávání obecně závazných
vyhlášek (OZV). Využívám proto tuto cestu,
abych informoval naše občany o tom, že zastupitelstvem města na jeho listopadovém zasedání
byla k 31.12.2003 zrušena OZV o místních poplatcích, která zahrnovala poplatky komplexně,
a zároveň byly v souladu s novým zákonem
o místních poplatcích vydány nové OZV platné
od 1.1.2004. Z důvodu zabezpečení jednoduchosti při uplatňování příslušných poplatků
u občanů a jejich správy daným odborem městského úřadu jsou nově OZV koncipovány tak,
že je pro každý konkrétní druh poplatku vytvořena speciální OZV, čímž se předejde některým
komplikacím, které vznikaly u správy poplatku
dnes. Hlavně bych chtěl upozornit na OZV č.9/
2003 o poplatcích ze psa, která má největší podporu v novém zákoně a týká se pravděpodobně
nejširší vrstvy obyvatel města Příbora, kromě
poplatků za vývoz odpadů. Ostatní podrobnosti
je možno zjistit přímo v OZV na informačním
centru MÚ, případně na internetových stránkách pribor-infomorava.cz.
g Zrušení poplatku ze vstupného
Odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu
V souvislosti se změnou vyhlášky o místních poplatcích byl v Příboře od 1.1.2004
zrušen poplatek ze vstupného na kulturní
a sportovní akce. Pro pořadatele těchto akcí
tedy nejen ubývá administrativy /označování
vstupenek na MÚ, následné vyúčtovávání/, ale

především se zvyšuje jejich motivace k pořádání akcí, jejichž finanční návratnost je vždy
riziková. Změna přístupu města k pořadatelům
kulturních a sportovních aktivit je jednou z forem podpory rozvoje kultury a sportu v Příboře
v následujícím období.
g Informace o účinnosti nové č. 7/2003
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Libuše Volná, referent životního prostředí
g Na listopadové schůzi zastupitelstva města
byla schválena obecně závazná vyhláška č. 7
o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Tato vyhláška opět, jako v roce 2003,
stanoví poplatek, jehož sazba činí pro rok
2004 306,- Kč.
Poplatek platí všichni občané, kteří mají
ve městě hlášen trvalý pobyt a vlastníci objektů
určených nebo sloužících k rekreaci.
Poplatek je splatný buď jednorázově do
konce května nebo ve dvou stejně velkých
splátkách (153,- Kč), ke konci května a k 30. září
roku 2004.
Změnou proti vyhlášce předchozí je zejména článek 6, kterým se osvobozují občané
žijící v domově důchodců a občané žijící v zahraničí po dobu delší než 1⁄2 roku. Ti však svou
nepřítomnost musejí doložit příslušnými doklady (například o práci, pobytu atd.).
Osvobození se dále vztahuje na občany,
kteří vlastní ve městě objekt určený nebo sloužící k rekreaci a zároveň mají ve městě hlášen
trvalý pobyt a nepožadují u rekreačního objektu
přistavení nádoby. Tito občané jsou osvobozeni
pouze od poplatku za rekreační objekty, nikoliv
od poplatku, který platí jako občané trvale žijící
v Příboře. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení
čl. 6 odst. 2 obecně závazné vyhlášky.
g Informace o nové obecně závazné vyhlášce č. 8/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných
staveb a zařízení sloužící pro poskytování
prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí/
odbor správy majetku, školství, bytového a místního hospodářství
g V souvislosti se změnou zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích vydalo město
Příbor novou obecně závaznou vyhlášku
týkající se místního poplatku za užívání
veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, která nabývá účinnosti od 1.1.2004.
Oproti staré vyhlášce došlo k vypuštění
poplatku za přenosnou reklamu a k úpravě
výše některých poplatků.
g Pro vaši informaci uvádíme výši poplatků za
užívání veřejného prostranství:
- za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužící pro poskytování prodeje vlastních
výpěstků 10,- Kč/m2/den,
- za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužící pro poskytování prodeje ostatního
zboží 20,- Kč/m2/den,
- za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužící pro poskytování prodeje vlastních
výpěstků a ostatního zboží v den pořádání
jarmarku nebo pouti 30,- Kč/m2/den,
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování služeb 5,- Kč/m2/den,
- za umístění dočasných staveb a zařízení

VÁNOČNÍ JARMARK V PŘÍBOŘE

VÁNOČNÍ KONCERT V PRAZE A NAŠE CESTA ZA NÍM
L H  M Ž, .B, Z  N.L P
g Jako každý rok, tak i letos naše škola po-

řádala zájezd do Prahy. Zájezdu se mohl
zúčastnit každý, kdo rozdával přáníčka ve
Stonožkovém týdnu pro hnutí Na vlastních
nohou. Také letos se výtěžek posílal postiženým dětem válkou v Iráku.
g Naše dobrodružství začalo shromážděním před školou o půl šesté ráno. Za čtvrt
hodiny jsme už seděli v autobuse. Vyjeli
jsme směr Kopřivnice, kde nastoupily další
děti. Poté nás čekala čtyřhodinová cesta do
Prahy, při které jsme dvakrát zastavovali.
Po celou dobu jízdy vládla v autobuse dobrá nálada a všichni se smáli.
g O půl jedenácté jsme přijeli do Prahy.
Vystoupili jsme na Hlavním nádraží, odkud jsme šli na Václavské náměstí. Po celou
cestu nám paní učitelky vyprávěly o památkách, kolem kterých jsme šli. Na Václavském
náměstí jsme viděli sochu sv. Václava na
koni. Zajímavé je, že kůň stojí na dvou nohách. Z Václavského náměstí jsme šli kolem
Stavovského divadla, Karolina a pokračovali jsme kolem Karlovy univerzity, kterou založil Karel IV. ve 14. století. Poté jsme došli
na Staroměstské náměstí, kde jsme dostali hodinu rozchod. Na Staroměstském náměstí už vládla vánoční nálada. Jako první

nás zaujala staroměstská radnice s orlojem
a chrám sv. Mikuláše. Ale také nás okouzlil velký vánoční strom. Po rozchodu následovala cesta přes Karlův most. Z mostu
jsme spatřili pěkný výhled na letohrádek
královny Anny a Hradčany. Také byl vidět
Čertův mlýn, kde se natáčely Chobotničky
z II. patra. Přes most Legií jsme šli rovnou
do Lucerny, kde nás čekal koncert. Po příchodu jsme dostali vstupenku, kterou jsme
ukázali vojákovi a ten nás pustil do sálu.
Celý koncert uváděl Marek Eben. Koncert
začal skupinou MIG 21, která si získala
přízeň všech diváků. Dále vystupoval sbor
dětí ze Vsetína a taneční cimbálová skupina Ondráš. Působivý proslov pronesla Běla
Gran – Jensen. Koncert se všem líbil.
g Z Lucerny jsme se vrátili zpět na
Václavském náměstí, kde následoval poslední rozchod. Další bod cesty byla stanice
metra, kterým jsme přijeli skoro až k Hlavnímu nádraží. Tam na nás čekal autobus
a také cesta domů. Celou cestu jsme jeli ve
večerních hodinách. Někteří se smáli a jiní
se dívali na televizi.
g Všichni jsme přijeli domů šťastní a byli rádi, že jsme viděli nejhezčí místa Prahy.
Byla to pro nás vzácná odměna.

ZÁJEZD DO VÍDNĚ
L H  M Ž, .B, Z  N.L P
gV

pátek 5.12.2003 navštívili někteří žáci
naší školy hlavní město Rakouska, Vídeň.
Účastnili se žáci šestých, ale především sedmých, osmých a devátých ročníků. Nejeli tam
jen poznat krásu tohoto města, ale hlavně
se prakticky zdokonalit v německém jazyce.
Jako pedagogický dozor na žáky dohlížely
paní učitelky D. Medková a M. Myšková.
g Odjezd byl naplánovaný na 4.15 hodin.
Dostavili se všichni včas, ale značně ospalí. Naše cesta mohla začít. Jeli jsme přibližně čtyři a půl hodiny. Na celnicích naštěstí nebyly žádné problémy. Prohlídka
Vídně začala v Schönbrunnu, letním sídle
Habsburků. Prošli jsme se zimními zahradami, ale i přes to, že nezářily jasnými barvami, vypadaly úchvatně. Prohlídka těchto
zahrad pro nás byla fascinujícím zážitkem.
Škoda jen, že jsme si nemohli prohlédnout
zámek zevnitř.
g Další zastávkou směrem do centra byl
Hundertwasserhaus. Byl to velice zajímavý
dům, každé okno mělo jinou barvu, z balkoM  P 

nů i střech vyrůstaly stromy a keře. Poté jsme
se jeli podívat na sochu Marie Terezie, která
se nachází mezi přírodovědeckým a historickým muzeem. Další z vídeňských pamětihodností, které jsme zhlédli, byl Hofburg.
Odtud jsme pokračovali do centra města. Uchvátila nás vysoká gotická katedrála – Stephansdom. Posledním místem naší
prohlídky byla radnice, kde se každoročně
konají předvánoční trhy. Cestou k radnici
jsme museli projít přes park, kde stojí socha
velice známého skladatele a hudebníka W. A.
Mozarta. Na trzích jsme si pro zahřátí koupili silný a známý vídeňský punč. Další peníze
jsme většinou utratili za dárky pro své blízké
a různé sladkosti.
g Odjezd byl v 17.00 hodin, nikdo se naštěstí neztratil a nezpozdil, takže jsme mohli, všichni pěkně prokřehlí, ale s pěknými
vzpomínkami, vyrazit v teple pohodlného
autobusu na cestu domů. Všichni jsme byli
výletem nadšeni a doufáme, že si návštěvu
Vídně příští rok zopakujeme znova.

PODĚKOVÁNÍ
V následujících řádcích otiskujeme poděkování, které bylo zasláno panu
Rudolfu Barvíkovi z Příbora.
„Vážený pane Barvíku,
od ředitele Státního okresního archivu v Novém Jičíně jsem obdržel dopis,
ze kterého jsem se dověděl o Vašem daru řady písemností z Vaší soukromé
sbírky této instituci. Předané materiály tak budou po mnoho let či staletí
sloužit badatelské činnosti historiků, studentů i dalších zájemců.
Tohoto Vašeho ušlechtilého činu si velmi vážím a děkuji Vám jménem
města Příbora i jménem svým. K upřímnému poděkování přidávám
přání štěstí, zdraví a pohody do dalších let Vašeho života.
S přátelským pozdravem, Ing. Bedřich Turek, místostarosta

CO CHYSTAJÍ V PŘÍBOŘE SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA ROK 2004?
I. J Š
Stejně jako v jiných letech připravuje se
i pro letošní rok v Příboře několik významných stavebních akcí, které sice nebudou
organizovány městem samotným, nicméně
svým charakterem poměrně výrazně ovlivní život v některých částech města, a to jak
po dobu realizace staveb samotných, tak
i v návaznosti na fungování dokončených
stavebních prací.
g Nejvýraznější investice chystají Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
Ostrava, které pro rok 2004 připravují dvě
zcela nové investiční akce a jednu opravu.
Jedná se o vybudování dvou kanalizačních
řadů, které svedou splaškové vody z oblastí,
kde doposud nebyly kanalizace propojeny
na městskou čistírnu odpadních vod.
V prvém případě to bude propojení stávající kanalizace na ulici Masarykově s kanalizací na ulici Na Kamenci, která již svádí
splaškové vody na čistírnu odpadních vod.
Propojovací kanalizace bude vedena z ulice Masarykovy, přes areál dětského domova, severně od městského hřbitova a dále
pod silnicí I/58 a železniční tratí k místu
napojení u sběrných surovin na ulici Na
Kamenci.
g Druhá nová kanalizace propojí kanalizaci na ulici Na Valše s kanalizací na ulici
O.Helmy. Zajistí tak čištění odpadních vod
z ulic Na Valše, Březinovy a Dvořákovy,
které byly dosud zaústěny přímo do řeky
Lubiny. Nový kanalizační řad bude situován v předzahrádkách a na volných prostranstvích ulice Frenštátské od restaurace Mexiko až k mostu u nádraží. Zde přejde na druhou stranu za objekty včelařů
a trafiku. Před lávkou pro pěší bude protlakem kanalizace svedena pod železniční
trať a napojena do kanalizace na ulici O.
Helmy.
Nové kanalizace kromě zvýšení kvality čištění odpadních vod, rozšíří i možnost napojení dalších lokalit města na čistírnu odpadních vod a tím zlepší podmínky pro
novou výstavbu. V rámci této akce plánuje
i město finanční prostředky na opravu části ulice Na Valše.
g Velká oprava kanalizace je připravena
i v centru města, kde bude v úseku od křižovatky „U škol“ po vjezd na náměstí pog

ložen zcela nový kanalizační řad. Tato akce
bude velmi náročná, neboť práce budou
prováděny v části silnice a za plného provozu.
g Severomoravská energetika a.s. Ostrava
plánuje opravu rozvodů elektřiny v uličkách kolem starého hřbitova (Křivá,
Pod Hradbami, Tržní) a částečnou opravu rozvodů nízkého napětí v ulicích
Švermově a Březinově. Ve všech ulicích
bude město zároveň opravovat rozvody
veřejného osvětlení a městského rozhlasu, které bezprostředně souvisí s rozvody
Severomoravské energetiky.
g Severomoravská plynárenská a.s.Ostrava v minulých letech prováděla celou řadu
rekonstrukcí svých řadů. Pro rok 2004 se
zatím jeví reálná pouze oprava řadu v ulici
Svatopluka Čecha.
g Motoristé jistě přivítají opravu ulice
Místecké v úseku od ulice B.Buzka až po
výjezd z města u benzínové čerpací stanice. Rozsáhlá oprava tohoto úseku byla přislíbena Správou silnic Moravskoslezského
kraje v loňském roce v souvislosti se zahájením opravy chodníku na této ulici od
Klokočovského mostu až k vjezdu do bývalého podniku Tatra.
g Za zcela nejvýznamnější investici jiných správců však lze považovat připravované zahájení posílení protipovodňové
ochrany města Příbora, které by mělo být
zahájena v letošním roce Povodím Odry
s.p. Rozsáhlá stavební akce zahrnující
především pravý břeh řeky Lubiny v úseku od Mexického splavu až po severní
hranici města v Klokočově je naplánována zhruba na dva roky a její náklady
přesáhnou 10 mil.Kč. I na této akci se
město Příbor bude částečně spolupodílet
a v rozpočtu roku 2004 je již na ni pamatováno.
g Podrobnější informace o jednotlivých
akcích bude městský úřad zveřejňovat po
celý rok.
g Zároveň si však mohou občané, které
některá z výše uvedených staveb zajímá,
zjišťovat informace na městském úřadě,
především na odboru ÚP,rozvoje a MPR
a také na stavebním úřadě.
Příbor 30.12.2003
M  P 

sloužící pro poskytování prodeje a služeb
na parc.č. 3287/22 k.ú. Příbor – parčík
u vlakového nádraží 2,50,- Kč/m2/den,
- za umístění restaurační předzahrádky 1,Kč/m2/den,
- za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakce 1,- Kč/m2/den
- za umístění zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných podobných atrakcí v den pořádání
jarmarku nebo pouti 1,50 Kč/m2/den,
- za umístění herny s hracími automaty 100,Kč/m2/den,
g Informace o nové obecně závazné vyhlášce
č. 10/2003 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení, umístění skládek a provádění
výkopových prací.
g Základem pro stanovení výše poplatku je
doba užívání a plocha užívaného veřejného
prostranství. Při stanovení poplatku se považuje část kalendářního dne za celý den a každý i započatý m2 užívané plochy za celý m2.
g Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství činí:
a) při provádění výkopových prací, umístění
stavebních zařízení a skládek za účelem provádění výstavby, rekonstrukcí a oprav hlavních řadů inženýrských sítí - 10 Kč/m2/den
b) při umístění stavebních zařízení a skládek
(např. umístění lešení, uložení stavebního
materiálu, umístění zařízení staveniště, manipulační prostor stavby, apod.) - 2Kč/m2/den,
c) při umístění ostatních skládek - 5Kč/m2/den.
g Informace o nové obecně závazné vyhlášce
č. č. 9/2003 o místním poplatku ze psů
g Finanční odbor
U tohoto druhu poplatku došlo k největšímu počtu změn.
Mezi nejpodstatnější patří:
1. poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
2. poplatek platí držitel psa, ne majitel!
g Poplatek činí ročně:
V Příboře:
- v rodinných domech
200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa
100,- Kč platí členové kynologického klubu za
každého psa, majícího zkoušku ZVV 1, IPO
a vyšší
100,- Kč platí členové mysliveckého sdružení za
každého lovecky upotřebitelného psa
150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu. (Pokud však
jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má další příjmy např. z nájmu, dividend apod.
nebo pobírá souběžně dva důchody z výše uvedených, jedná se o poplatníka, na nějž se vztahuje sazba 200,-Kč. O jediný zdroj příjmu nejde
ani v případě, když důchodce bydlí ve společné
domácnosti s výdělečně činnou osobou, která tohoto poplatníka uplatňuje u daně z příjmu jako
vyživovanou osobu.)
225,- Kč platí za druhého a každého dalšího psa
poživatel invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého a sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu. (Pokud však jde
o pracujícího důchodce nebo důchodce, který
má další příjmy např. z nájmu, dividend apod.
nebo pobírá souběžně dva důchody z výše uvedených, jedná se o poplatníka, na nějž se vztahuje sazba 300,- Kč. O jediný zdroj příjmu nejde
ani v případě, když důchodce bydlí ve společné
domácnosti s výdělečně činnou osobou, která
tohoto poplatníka uplatňuje u daně z příjmu
jako vyživovanou osobu.)

-

v bytových domech
1.000,- Kč za jednoho psa
1.500,- Kč za druhého a každého dalšího psa
500,- Kč platí členové kynologického klubu za
každého psa, majícího zkoušku ZVV 1, IPO
a vyšší
500,- Kč platí členové mysliveckého sdružení za
každého lovecky upotřebitelného psa
150,- Kč platí poživatel invalidního, starobního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu,
který je jediným zdrojem jeho příjmu. (Pokud
však jde o pracujícího důchodce nebo důchodce, který má další příjmy např. z nájmu, dividend apod. nebo pobírá souběžně dva důchody
z výše uvedených, jedná se o poplatníka, na nějž
se vztahuje sazba 200,-Kč. O jediný zdroj příjmu nejde ani v případě, když důchodce bydlí
ve společné domácnosti s výdělečně činnou
osobou, která tohoto poplatníka uplatňuje u daně z příjmu jako vyživovanou osobu.)
225,-Kč platí za druhého a každého dalšího psa
poživatel invalidního, starobního, vdovského,
vdoveckého a sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu. (Pokud však jde
o pracujícího důchodce nebo důchodce, který
má další příjmy např. z nájmu, dividend apod.
nebo pobírá souběžně dva důchody z výše
uvedených, jedná se o poplatníka, na nějž se
vztahuje sazba 300,- Kč. O jediný zdroj příjmu
nejde ani v případě, když důchodce bydlí ve
společné domácnosti s s výdělečně činnou osobou, která tohoto poplatníka uplatňuje u daně
z příjmu jako vyživovanou osobu.)
- trvale umístění mimo bytový dům v případě, že je pes umístěn trvale mimo bytový dům, ve kterém má držitel psa trvalé
bydliště, platí se poplatek podle sazebníku
v rodinných domech.
V Hájově a Prchalově:
100,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa
50,- Kč platí členové kynologického klubu za
každého psa, majícího zkoušku ZVV1, IPO
a vyšší
50,- Kč platí členové mysliveckého sdružení za
každého lovecky upotřebitelného psa.
g Splatnost poplatku:
1. činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka až 500,- Kč, je poplatek splatný vždy do
28.2. každého roku
2. činí-li souhrn poplatků u téhož poplatníka
nad 500,- Kč, je poplatek splatný ve čtyřech splátkách, a to vždy do 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11. každého roku. Poplatek splatný ve splátkách lze zaplatit
najednou, a to v termínu pro první splátku.
g Informace o nové obecně závazné vyhlášce č. 11/2003 o poplatku za užívání veřejného
prostranství pro konání reklamních akcí
Odbor informatiky, kultury a cestovního ruchu
K poplatkům z veřejného prostranství přibývá od 1.1.2004 poplatek z užívání veřejného
prostranství pro konání reklamních akcí
na náměstí S. Freuda. Sazba činí 10,- Kč m2/den.
.
g Informace o nové obecně závazné vyhlášce č.12/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Finanční odbor
Tento druh poplatku zůstal beze změny,
i nadále platí sazba za každý výherní hrací
přístroj 5.000,- Kč /čtvrtletí, kterou hradí provozovatel.

ROK 1713 – POSLEDNÍ MOROVÁ RÁNA PRO PŘÍBOR
I J, G  AČR, P
(pokračování) Prosebná procesí
a hromadné modlení jen přispívalo
k šíření choroby, která některé kraje
úplně vylidnila. Morava byla nákazou
postižena větší mírou než Čechy, černá
smrt řádila především na Znojemsku
a Brněnsku: domy zůstaly prázdné,
města a vesnice opuštěné, některé zcela
vylidněné. Pole pokrývala nepohřbená
těla, protože lékaři, kněží a lidé, kteří
mrtvé pohřbívali, sami umírali.
Část lidí kvůli černé smrti ztratila
víru v Boha; připadalo jim nespravedlivé, že umírali bohatí i zcela nemajetní. Hrůza před smrtí a božím soudem
vzbudila u nás hnutí mrskačů, kteří
v dlouhých průvodech chodili z kraje
do kraje a bičovali svá těla. Proti nim
i proti všem živlům budícím pobouření
však bylo třeba rázně zakročit, a tak je
roku 1349 arcibiskup Arnošt z Pardubic ze země vypověděl. Téhož roku na
jaře mor zle řádil ve slezské Vratislavi.
Mysl lidu byla zmatena a všechno zlo
přičítáno Židům, kteří byli hromadně
vražděni a páleni. Rozběsněný vratislavský lid vnikl do jejich domů, Židy
povraždil, pobral kde co bylo a pak
domy zapálil.
Černá smrt pustošila Evropu,
přesto její následky nebyly v českých
zemích tak katastrofální jako jinde.
Některá území, např. Irsko nebo některé oblasti ve Francii, ztratily jen desetinu své populace, ale např. severní Itálie,
východní Anglie a Norsko přišly o více
než polovinu obyvatel. Bagdád i Mekka byly zcela bez života. Hospodářství
upadalo a chrámy zely prázdnotou.
Před vypuknutím černé smrti byl v Evropě nadbytek pracovních sil a nízké
mzdy, ale nyní si malý počet pracujících výdělky zvýšil. Mnoho lidí odešlo
z venkova do opuštěných měst a poprvé si vydělalo skutečné peníze. Už tak
oslabený feudální systém se hroutil.
Během další morové epidemie se
v roce 1362 dostala nákaza z Čech do
Slezska. Ve Vratislavi, Břehu (Brzeg)
a jiných městech se opakovalo pronásledování Židů jako před třinácti lety;
lid je obviňoval, že zavinili tuto nemoc troušením jedovatého prášku. Ve
2. polovině 14. století propuklo v Evropě několik epidemií a dle „vratislavských zkušeností“ – „jako za všechno
zlé, také za toto neštěstí mohli především Židé“ (v 16. století vedle Židů
navíc i Cikáni). V souvislosti s epidemiemi proto současně vznikaly v řadě
měst pogromy na Židy. Během takových pogromů propadl židovský majetek - jako majetek „otroků koruny“- ve
prospěch císaře. „Otec vlasti“ Karel IV.,
což bývalo u panovníků běžné, si půjM  P 

čoval peníze, mj. i od norimberských
měšťanů. Doby epidemií a pogromů
však císař Karel uměle využil: slíbil
Norimberským, že vznikne-li v jejich
městě pogrom, nepropadne tamní židovský majetek koruně, ale mohou si
jej ponechat jako náhradu dluhů, které
u nich císař měl. Za tento akt nejspíš
dějiny Karla IV. nepochválí.
Je pochopitelné, že nákaza se šířila rychleji mezi chudými než mezi
bohatými. Například přestože nechuť k dvorskému prostředí donutila
Václava IV. přesídlit s celým služebnictvem z odlehlého Pražského hradu
přímo do středu rušného velkoměsta,
mezi dvorským a městským životem
zůstávala nepřekonatelná propast.
Vždy po královských svatbách následoval nevěstu do nové země celý její
dvůr včetně umělců, rádců a pážat, a co
se děje za zdmi paláce – třeba jakým
se tam vůbec mluví jazykem – bylo
mimo oblast zájmu nově příchozí
šlechty. V této souvislosti nutno uvést
na pravou míru báchorky o procházkách Václava IV., který se v přestrojení
za prostého měšťana vydával mezi lidi,
aby vyslechl jejich názory (nebo si s nimi jen vypil). Tuto snahu „polidštit“
jinak vrtošivého a nepříliš schopného
vladaře, který v návalu vzteku údajně
nechal svou první manželku Johanu
Bavorskou zardousit loveckým psem,
vrátíme tam, kam zaslouženě patří
– do Jiráskových Starých pověstí.
Na počátku vlády Václava IV., v létě 1380, se přehnala českými zeměmi
morová epidemie, která byla delší
a daleko silnější než na podzim 1348,
a výrazně postihla rozvoj populace.
Jen v Praze zahubila několik tisíc lidí,
především z řad městské chudiny. Na
rozdíl od svého otce se však král Václav
choval k Židům ohleduplněji a udělil
jim určitá privilegia, neboť byli jeho
významnými finančníky. Avšak dalším
pogromům na ně nedokázal přirozeně
v říši zabránit.
Letopisci českých zemí nepříliš
rozvádějí morové rány 15. století, patrně z důvodu jejich zastínění událostmi
„zajímavějšími“; neznamená to však, že
se mor nevyskytoval. Roku 1431, tedy
v době husitské, byl vydán řád o čištění ulic na Starém Městě pražském.
Podle jeho ustanovení byl každý majitel domu povinen uklízet nečistotu
z ulice před svým domem. Její odvoz
obstarávala městská správa. Přesto
v červnu 1483 vypukl velký mor v Praze a ve středních Čechách. Epidemie,
která trvala až do podzimu, přinutila
Vladislava II. Jagellonského opustit
hlavní město.

Na samém počátku 16. století,
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Z KALENDÁŘE STAROSTY
MĚSTA - PROSINEC 2003
I. M S
g Hlavním tématem prosince bylo do-

končení rozpočtu města na rok 2004
a jeho předložení zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města se sešlo na svém posledním zasedání 11.12.2003 a předložený rozpočet schválilo. Je třeba říci, že je to
dobrý vstup do roku 2004, neboť pracovníci úřadu mohou již od samého počátku
roku zahájit přípravné práce na jednotlivých schválených akcích. Podrobné znění schváleného rozpočtu bude zveřejněno
v Měsíčníku města v jeho únorovém čísle.
g V měsíci prosinci 2003 byl rovněž schválen státní rozpočet. Město Příbor jeho schválením získalo mimořádnou státní dotaci
ve výši 4 mil. Kč na dokončení zastřešení
a zateplení pavilonů při škole Npor. Loma.
V průběhu příštího roku tak dostanou nové
střechy pavilony školní družiny a jídelny.
1.12.2003...
zasedání komise pro privatizaci bytového
fondu. Komisi byl předložen návrh domů
a bytů, které domovní správa vytipovala
pro možný prodej. Dále se komise zabývala problematikou domů, ve kterých byly již
některé byty v minulosti odprodány.
2.12.2003 ...
jednání s ředitelem Masarykova gymnázia
v souvislosti s výstavbou víceúčelové sportovní haly. Bylo konzultováno především
zadání stavby a spoluúčast města při přípravě chystané stavby.
3.12.2003 ...
porada s městskými strážníky. Počínaje novým rokem 2004 dojde ke změnám v rozdělení obvodů u jednotlivých strážníků.
4.12.2003 ...
účast na jednání Rady Svazu měst a obcí
ČR v Praze.
5.12.2003 ...
účast na výroční členské schůzi Klubu důchodců města Příbora.
8.12.2003 ...
další jednání komise pro privatizaci bytového fondu.
10.12.2003 ...
jednání na Komoře architektů v Brně k zadání studie víceúčelové sportovní haly.
12.12.2003 ...
účast na výroční schůzi Společnosti
S. Freuda v Příboře. Na této schůzi předložila předsedkyně společnosti plán akcí pro
rok 2004.
15.12.2003 ...
společně s vedoucí odboru sociálních věcí
jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže „Obec zdravotně postižených“
v prostorách senátu v Praze. Naše město
získalo v této soutěži čestné uznání vyhlašovatele, kterým byl Svaz měst a obcí ČR.
22.12.2003 ...
jednání se správcem konkurzní podstaty,
který má na starosti prodej starého mlýna.
Tento objekt je jako jedna z alternativ navržen pro vybudování kulturního zařízení v rámci projektu Příbor a Freud.

REAKCE NA ČLÁNEK Z MORAVSKOSLEZSKÉHO DNE
M. V G  Z  P
Dovoluji si reagovat za celý kolektiv školy Příbor na „rádoby“ perličku
„Není škola jako škola“ uveřejněnou
na titulní straně Moravskoslezského
dne. Šlo v ní o to, jakou nevoli vyvolal
nápis „zvláštní škola“ na budově bývalé
uzavřené ZŠ Dukelská v Příboře u návštěvníků Dne otevřených dveří DDM
Luna, který sídlí v téže budově. Tento
sloupek pro nás vyzněl úplně nepochopitelně, s údivem, že je možno dnes
takto psát. Mysleli jsme si, že podobná
„vtipnost“ se doposud prezentovala jen
v bulvárních plátcích.
A protože se tato problematika
dotýká i dětí města a okolí, myslím
si, že by náš postoj měl být uveřejněn
i v Měsíčníku města. Přikládám k uveřejnění text, který byl zaslán jako naše
reakce redakci Moravskoslezského dne.
Nehaž kamenem, kdo bydlíš ve skleněném domě /čínské přísloví/
Návštěvníci Dne otevřených dveří
DDM Luna v Příboře se „zděšením“
zjistili, že na budově uzavřené bývalé
ZŠ Dukelská visí cedule „zvláštní škola“ a museli to dlouze vysvětlovat svým
dětem. Po přečtení sloupku „Není škola jako škola“ jsem byla zděšena já, že
v dnešní době je možno něco takového napsat a umístit na titulní straně
pro mě doposud docela seriózního
a čteného Moravskoslezského deníku.
Zděšena, že je to možno napsat v době,
kdy vychováváme děti k toleranci a respektování formou nejrůznějších projektů a netradičních metod, třeba právě
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u nás v oné zmiňované zvláštní škole.
Že je něco podobného možno napsat
v hektické době, kdy jsou změny na
denním pořádku, kdy se mění budovy,
majitelé, zřizovatelé, firmy, ale bohužel
málo se mění myšlení lidí.
I děti zvláštních škol mají právo
být vzdělávány v důstojném a pěkném
prostředí. Nebo by je snad bylo třeba
„schovat“ do polorozpadlých budov
někam za zeď, na periférie měst, jako
tomu snad bylo kdysi? Možná pro
někoho k neuvěření, ale ve zvláštních
školách je výchovně vzdělávací proces
stejně kvalitní jako v základních školách a někdy je v nich právě ono „něco
navíc“ co tyto děti potřebují.
Začněme už prosím konečně myslet a žít s tolerancí, respektem a schopností přijímat změny. Pokud však nezačneme u dětí, budou se dětičky oněch
rozhořčených návštěvníků dál „štítit“
menšiny dětí ze zvláštních škol, stejně
jako třeba menšiny Romů, menšiny
obézních, menšiny brýlatých či menšiny lidí po padesátce.
Rovnost neznamená stejnost. Nemusíme být stejní, ale právo být si rovni.
Nejsem si totiž jistá, že onen zmiňovaný sloupek v Moravskoslezském
deníku ze dne 7.10. 2003 byl myšlen
jako „perlička“. Tím, jak vyznívá, spíš
odráží postoj většiny neinformovaných
občanů vzdělaných právě v základních
školách. Autoři článku píšící pod zkratkou „plk,tom“ napsali opravdu jen velký, trapný plk.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z ODDÍLU KOPANÉ.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001
 .  . , H P
g V současné době ukončil Český statistický úřad další etapu zpracování definitivních údajů o naší obci.
g Sčítání lidu, domů a bytů proběhlo k 1.březnu 2001 a uskutečnilo se na celém
území České republiky. Údaje byly zjišťovány podle stavu o půlnoci z 28. února na 1.
března. Tradičně byla použita metoda sebesčítání, kdy obyvatelé sami vyplňovali sčítací tiskopisy. Vybrali jsme pro vás tato základní data pro město Příbor včetně přilehlých částí Prchalov a Hájov.
Obyvatelstvo podle:
pobytu:
Obyvatelstvo úhrnem
v tom: s trvalým pobytem
s dlouhodobým pobytem (cizinci)
státního občanství:
Česká republika
Slovenská republika
státy EU
ostatní
národnosti:
česká
moravská
slezská
Slovenská republika
romská
polská
německá
ruská
ukrajinská
vietnamská
ostatní
nezjištěna
náboženského vyznání:
věřící
bez vyznání
nezjištěno
věku:
0 - 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
nad 70
průměrný věk
rodinného stavu:
svobodní
vdané, ženatí
rozvedení
ovdovělí
nezjištěno
vzdělání (15let a výše):
bez vzdělání
základní a neukončené základní
vyuč. a střední odborné bez maturity
úplné střední s maturitou
vyšší odborné a nástavbové
vysokoškolské
nezjištěné vzdělání
celkem
ekonomické aktivity:
Ekonomicky aktivní celkem
v tom: zaměstnaní
v tom: nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
Domy a byty
Domy:
domy úhrnem
trvale obydlené domy celkem
Byty:
trvale obydlené byty celkem

Muži

Ženy

Celkem
abs.
%

4286
4277
9

4468
4466
2

8754
8743
11

100,0
99,9
0,1

4262
6
1
17

4448
5
15

8710
11
1
32

99,5
0,1
0,4

3797
198
4
150
5
7
7
2
6
32
78

4058
156
1
124
6
11
4
2
4
2
16
84

7855
354
5
274
11
18
11
2
6
8
48
162

89,7
4,0
0,1
3,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,5
1,9

1280
2641
365

1667
2419
382

2947
5060
747

33,7
57,8
8,5

1090
756
627
643
519
407
244
36,1

976
728
561
673
573
504
453
39,9

2066
1484
1188
1316
1092
911
697
38,1

23,6
16,9
13,6
15
12,4
10,4
8
x

1851
2045
261
104
25

1465
2035
363
584
21

3316
4080
624
688
46

37,9
46,6
7,1
7,9
0,5

9
482
1590
949
140
318
38
3526

15
1038
1283
1002
178
242
33
3791

24
1520
2873
1951
318
560
71
7317

0,3
20,8
39,3
26,7
4,3
7,7
1,0
100,0

2378
2090
288
1875

1925
1666
259
2521

4303
3756
547
4396

49,2
42,9
6,2
50,2

Domy
z toho
počet osob v domech
celkem r. domy b. domy celkem z toho RD
1546
1314

1319
1098

194
191

8751
8751

3826
3826

3242

1314

1902

8685

3826
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g Výbor oddílu kopané se rozhodl zveřejnit neutěšený stav, kdy kvůli finančním potížím hrozí zánik příborské kopané. Abychom příborskou
veřejnost a představitele města přesvědčili, že situace je kritická, předkládáme nejnutnější rozpočet na rok 2004.
VÝDAJE:
doprava k zápasům ...........................................48000,-Kč
výplaty rozhodčím a cestovné ........................27000,-Kč
praní dresů + čisticí a prací prostředky........15000,-Kč
materiální zabezpečení /míče, atd./ ...............15000,-Kč
vklad do mistrovských soutěží ......................... 5000,-Kč
občerstvení hráčů hostů a domácích ............. 5000,-Kč
odměna kvalifikovaného trenéra mužů .......25000,-Kč
cestovné funkcionářů a dojíždějících hráčů 18000,-Kč
telefon..................................................................... 5000,-Kč
údržba travnaté plochy /semena,hnojiva/....70000,-Kč
údržba travnaté plochy kolem obou hřišť....10000,-Kč
Výdaje celkem ........................................... 243000,-Kč
g energie/proud,plyn,voda a správce/ platí TJ
z dotací města a členských příspěvků, které činí
300,-Kč na sportovce a 50,-Kč na funkcionáře
a které musíme odvést do TJ. To znamená, že
oddíl kopané, který má 99 členů, z toho 61 do
18 let, 17 mužů a 22 trenérů a funkcionářů musí
odvést na TJ 24500,-Kč.
PŘÍJMY:
interliga malé kopané – startovné ....... 40000,-Kč
okresní fotbalový svaz ........................... 18000,-Kč
Primus, a.s, za pronájem hřiště ............ 25000,-Kč
vstupné..................................................... 15000,-Kč
bufet ......................................................... 20000,-Kč
Příjmy celkem ................................. 118000,-Kč
Do vyrovnaného rozpočtu chybí ... 125000,-Kč
g Pokud bychom měli mluvit o dalších nezbytně nutných investicích, tak je to na prvním místě
tragický stav koupelny, kde se během roku sprchuje kolem 15000 sportovců a kde odpadávají
obkládačky a místo nich roste plíseň. Rovněž
oplocení kolem stadionu /z roku 1971/ už má
svoje za sebou.
g Stadion kopané je využíván od 3. ledna do
15. listopadu běžného roku a vystřídá se na něm
nejvíc sportovců ze všech sportovních zařízení
v Příboře!!
g Závěrem chceme všem příznivcům kopané
sdělit, že pokud se nenajdou potřebné finanční
prostředky v rozpočtu města nebo od sponzorů,
budeme nuceni v lednu 2004 odhlásit všechna
družstva ze soutěží a ukončit činnost oddílu kopané!!!
Za oddíl kopané

Luděk Vidomus – předseda
Jan Šimíček – místopředseda
Stanislav Pustějovský – organizační pracovník

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

HLÁŠENÍ ZÁVAD NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

S B
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás upozornila na vystavený katalog knih a periodik umístěný na
www stránkách města Příbora: www.pribor-mesto.cz. V podsekci knihovna zde
naleznete odkaz s názvem Fond knih, které si můžete půjčit v naší knihovně.
K vyhledávání slouží jednoduchý on-line formulář nebo formulář pro kombinované dotazy. Registrovaní čtenáři mohou využít elektronické rezervace momentálně zapůjčených dokumentů nebo si pohodlně prohlédnout své čtenářské
konto. Bližší informace naleznete přímo na internetu nebo Vám u nás v knihovně
rádi pomůžeme.
V novém roce Vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a příjemné chvíle
strávené s knihou v ruce.

MÍSTNÍ POŘADNÍK
žadatelů o pronájem obecních bytů
v Příboře, schválený na 31. zasedání
Rady města Příbora, které se uskutečnilo dne 9. prosince 2003 na období od
1. ledna 2004 do 30. června 2004
POŘADNÍK NA PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU
O VELIKOSTI 1+1

1. Pavlín Josef
2. Kladorubová Eva
3. Žák Pavel
4. Machalová Lenka
5. Kosmál Vladimír
6. Bodišová Marie

převod z II. pol. 2003
převod z II. pol. 2003
3 osoby 16 bodů
l osoba 15 bodů
l osoba 14 bodů
2 osoby 14 bodů

POŘADNÍK NA PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU
O VELIKOSTI 2+1

1. Václavík Miroslav převod z II. pol. 2003
2. Demlová Petra
3 osoby 20 bodů
3. Maloušková Marcela 3 osoby 19 bodů
4. Borovičková Jana 4 osoby 18 bodů
5. Malíková Tereza 2 osoby 17 bodů
6. Juřenová Daniela 3 osoby 17 bodů
7 Kunčar Jindřich
4 osoby 17 bodů
8. Směták Michal
1 osoba 16 bodů
9. Marušanová Petra 2 osoby 16 bodů
10. Hejtmánek David 3 osoby 16 bodů

Závady na veřejném osvětlení se
hlásí telefonicky na TS města Příbora
na číslo:

556 725 046
Všechny sloupy veřejného osvětlení byly očíslovány ve výši cca do
170 cm od země. Proto žádáme občany města, aby při hlášení závad VO
sdělili ulici a číslo sloupu, na kterém
je závada.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU “ZA SVOBODU A SAMOSTATNOST“
P   M N  Ž   N J

ZA SVOBODU A SAMOSTATNOST
HISTORIE ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ 1914  1920.
Výstava je věnována památce našich otců a dědů, československých legionářů, prvních průkopníků československé samostatnosti. Je to historie, o které se
dlouho mlčelo, a je proto potřebné ji připomenout. Na výstavě je nastíněn vznik
československých legií ve Francii, Itálii a Rusku a jejich zápas v boji za samostatnou republiku. Návštěvníci si mohou si prohlédnout uniformy, výzbroj legií. Na
mapách si názorně představí kde bojovaly a území, která se jim podařilo ovládnout v boji za myšlenku vzniku samostatného státu Čechů a Slováků.
Výstava se koná v Rytířském sále a Kamenné síni Žerotínského zámku
v Novém Jičíně

DO 18. LEDNA 2004.
Muzeum je otevřeno vždy v úterý – pátek od 800 -1200 a od 1300 -1600 hodin
a v neděli od 900 – 1500.
Vstupné pro dospělé je 20 Kč, pro školní skupiny je 5 Kč za žáka.
Pedagogický dozor má vstup zdarma.
Další informace o nabídce muzea na internetové stránce
www.muzeum.novy-jicin.cz

POŘADNÍK NA PŘIDĚLENÍ OBECNÍHO BYTU
O VELIKOSTI 3+1 A VÍCE (VÝMĚNOU BYTŮ)

1. Nechvíle Martin převod z II. pol. 2003
2. Kowaliková Sylva
3. Matula Petr
4. Sekerášová Olga
V Příboře 03. prosince 2003
Věra Těšlíková, vedoucí odboru správy
majetku, školství, bytového
a místního hospodářství

M  P 



MÚ PŘÍBOR - NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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ODBOR ORGANIZAČNÍCH A VNITŘNÍCH VĚCÍ

PSH!QSJCPSNFTUPD[

- vedoucí odboru

- matrika
- evidence obyvatel
- OP, cestovní pasy
- sekretariát
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU, ŠKOLSTVÍ, BYTOVÉHO A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
- vedoucí odboru 7ŞSB5ŞÝMÓLPWÈ

NBKFUFL!QSJCPSNFTUPD[
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ODBOR FINANČNÍ
- vedoucí odboru
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ODBOR INFORMATIKY, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
- vedoucí odboru
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PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC ÚNOR 2004
Pondělí 2. 2. v 18 a ve 20 hodin

UNDERWORLD

Akční – thriller – sci-fi USA, 121´, č. tit., od 15 let.
Je patrné, že půjde o pořádnou akci říznutou tvrdší
hudbou ve stylu filmů jako Vrána nebo Blade. Upíří
„princezna“ Kate Beckinsale, upíří „princ“ Scott
Speedman.
Středa 4. 2. v 16 a v 18 hodin

HLEDÁ SE NEMO

Animovaný film USA, 101´, č. dabing, přístupný.
Repríza úspěšného amerického animovaného filmu
z dílny Walta Disneye.
I s malou rybičkou mohou být velké starosti.
Pondělí 9. 2. v 18 a ve 20 hodin

LÁSKOU PRAŠTĚNÁ

Komedie USA, 105´, č. tit., od 12 let.
Romantická komedie o milostných peripetiích krásné Halley (hraje americká popová hvězda Mandy
Moore).její závěr po určitých zkušenostech je, že láska neexistuje, ale později se přesvědčí, že žádná teorie
není správná…
Středa 11. 2. v 18 a ve 20 hodin

MAZANÝ FILIP

„Ostře nabitá parodie“ ČR, 90´, od 12 let.
Hrají: T. Hanák, V. Cibulková, P. Liška, J. Dušek,
D. Vávra, M. Šteindler, O. Kaiser …
Pátek 13. 2. v 18 a ve 20 hodin

JEDNA RUKA NETLESKÁ

Repríza úspěšné české černé komedie, 102´, od 15 let.
Chcete ochutnat něco nového? Scénář, produkce a režie: David Ondříček. Hrají: J. Macháček, I. Trojan,
J. Tříska v nezvyklé roli a další.
Středa 18. 2. v 18 a ve 20 hodin

MEZI NÁMI DĚVČATY

komedie USA, 93´, č. tit., přístupný.
Co se může stát puberťačce nejhoršího? Když se na
jeden den stane svou mámou! Jednoho dne s hrůzou zjistí, že tělo její a tělo její matky jsou zaměněna! Co teď?
Pátek 20. 2. v 17:30 a ve 20 hodin

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE, MPR A INVESTIC
- vedoucí odboru *OH+BSPTMBWÀJNÓŘFL 

*OH"MFOB3BÝLPWÈ 

*OH+BOėFSOPDI


.JDIBFMB,VTJBLPWÈ 
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LÁSKA NEBESKÁ

STAVEBNÍ ÚŘAD
- vedoucí odboru



- životní prostředí

lesní hospodář
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ODBOR SOCIÁLNÍ - MIMO BUDOVU MÚ
- vedoucí odboru -FOLB'JMJQDPWÈ
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MĚSTSKÉ KINO
-VENJMBÀUƉTLPWÈ



TECHNICKÉ SLUŽBY
- ředitel

- mistr
- zástupce mistra
HASIČI
DOMOVNÍ SPRÁVA
MĚSTSKÁ TELEVIZE
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Romantická komedie, Velká Británie, 129´, č. tit., od
12 let.
Nebesky romantická komedie ve stylu „Čtyři svatby
a jeden pohřeb“, „Deník B. Jonesové“ nebo „Notting
hill“.
Pondělí 23. 2. v 18 a ve 20 hodin
Drama ČR, 72´, od 12 let.
Film inspirovaný setkáním s režisérem Vláčilem a jeho filmy.
Středa 25. 2. v 18 a ve 20 hodin

JEEPERS CREEPERS 2

Thriller USA, 94´, č. tit., od 15 let.
Vychutná si svůj strach. Zrůdné netopýří monstrum
zvané Creepers, žíznivý feťák lačný krve opět přichází! Po 23 letech na 23 dní. Jeho obětí se stane skupina basketbalistů a jejich trenéři. Jeepers… Creepers...
Mráz běhá po zádech… budete se bát!

HRAJEME PRO MŠ:

Pondělí 2. 2. v 9:30 hod.

FERDA MRAVENEC

Zveme i rodiče s malými dětmi!
Tímto kino oznamuje svým příznivcům, že od 1. 3.
2004 se mění hrací profil, a to takto: promítat se bude
v pondělí a ve středu, pokud nebude nutná změna
vzhledem k úspěšnosti filmů – je nutno hlídat program kina!

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2004:

*OH,JT[B+PTFG

,BUFżJOB)BO[FMLPWÈ 
5PNÈÝ+VSFŘLB

-JMJBOB;BDIBSPWÈ 
3VEPMG,MJNÝB

*OH4UBOJTMBW%VEFL 
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Pán prstenů – návrat krále
Apokalypsa
Nesnesitelná krutost
Jak básníci neztrácejí naději
Kameňák II.
Bratři, jak se patří

Promítání reklamy v kině: 150 Kč / 1 měsíc.
Pronájem kinosálu: 200 Kč / 1 hodina.
Pronájem vstupenek a místenek je možná na telefonech:
556 725 200 – kino
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LUNA PŘÍBOR
D ,   P, ./:   , :   ,
e-mail: ddmluna@quick.cz, internet: http://web.quick.cz/ddmluna

PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ POŘADY.
STOLNÍ TENIS
pondělí až pátek 15:00 – 17:00
KERAMIKA
pondělí
16:30 – 18:30
pátek
16:00 – 18:00
HRÁTKY S POČÍTAČI
čtvrtek a pátek
15:00 – 18:00
INTERNET PRO VEŘEJNOST
pátek
18:00 – 20:00
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
pondělí
18:00 – 20:00

v DDM LUNA

Vstup zdarma.

v DDM LUNA
v DDM LUNA

Vstupné: děti 30 Kč/hod, dospělí 35 Kč/hod,
(pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod)

v DDM LUNA

Vstupné: 15 Kč

v DDM LUNA

Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

na hvězdárně

Vstupné: 10 Kč (více viz Hvězdárna Příbor)

akce pro děti

radovánky na sněhu, surfování na internetu, zábava na chatu, turnaj
v šipkách, sportovní hry v tělocvičně. Cena: 120,- KČ

AKCE LEDEN 2004

SNĚHOVÝ VÍKEND S LUNOU
16. - 17. 1. 2004
16:00
SOUSTŘEDĚNÍ KPM TORA
16. - 17. 1. 2004
16:00
SOUTĚŽ V DISCO TANCÍCH
23.1.2004
15:00
BATIKUJEME
24.1.2003
15:00

akce pro členy klubu plastikových modelářů Tora.
Zábavné odpoledne s diskotékou. Slosovatelné vstupenky. Cena: 10,- Kč
Batika vázaná, sypaná (světlá trička), se savem (tmavá trička) Cena: 50,- Kč

ZORNicKA
P a v l a

J í l k o v á

VAŠE OČNÍ OPTIKA
V BUDOVĚ DOMOVNÍ SPRÁVY
FREUDOVA 118, PŘÍBOR

OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí: 8.00 - 11.30

12.30 - 16.30

Úterý:

8.00 - 11.30

12.30 - 16.30

Středa:

8.00 - 13.00

Ćtvrtek: 8.00 - 11.30

12.30 - 16.30

Pátek:

12.30 - 16.30

8.00 - 11.30

Presbyopie, nebo-li česky vetchozrakost,
je přirozený proces vidění, týkající se každého z nás po čtyřicítce. Nitrooční čočka začíná
ztrácet na pružnosti, čímž je proces akomodace (zaostření pohledu do blízka) velmi obtížný. Naštěstí existuje několik způsobů korekce
presbyopie. Použijeme-li jednoohniskové čočky, uvidíme ostře pouze na blízko. Bifokálními čočkami vidíme ostře do dálky i na blízko.
Multifokální čočky pak umožňují ostré vidění na všechny vzdálenosti bez nutnosti brýle
sundávat či měnit. Tyto čočky v zorném poli
nevykazují žádný skok obraz, čočka je nenápadná a na první pohled ani nevypadá jako
„korekce stárnutí“.

MĚSÍČNÍK
 

optik

Přijďte se poradit, ráda vám pomohu.
Pavla Jílková - váš oční optik.
M M P
Vydavatel: Městský úřad v Příboře
Tel.: 556 455 440, Fax: 556 455 444, www.pribor-mesto.cz
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí.
Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů.
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