města příbora
březen 2005

PŘÍBORSKÉ ŠIFLE
TAK JAKO ŠTRAMBERSKÉ UŠI
Rudolf Korčák,
živnostník - hostinská činnost
Sešel se rok z rokem a mnozí z vás se
měli opět na vlastní oči možnost přesvědčit, že s obnovením tradice Valentinské
pouti v Příboře to místní podnikatelé
myslí vážně. Nechci se v tomto článku
zmiňovat o průběhu - myslím si, hodně
vydařené pouti, ale napsat několik postřehů o tolik diskutovaném perníkovém výrobku zvaném „ŠIFLE“.
O slavný návrat sladké lahůdky se pokusil místní cukrář Pavol Špirko. Loňský
rok byl po dlouhých sedmdesáti letech
pokusem o navrácení tohoto medového
výrobku na místní trh.
Nebylo jednoduché vyhledat a najít
původní recept. Bylo osloveno několik
pamětníků, kteří si ještě na vzhled a chuť
výrobku pamatovali. Každý z nich měl
údajně zaručeně ten pravý a nefalšovaný
recept. Jedině oni věděli jak chutnaly,jaký
měl tvar a jak byly balené. Nebylo jednoduché určit, který z nich předložil ten skutečný a pravý recept.
Velké diskuse se vedly o tom, jestli výrobky byly pečené na velkém plechu a pak
krájené, nebo byly nalévány do obdélníkových forem a pečené po jednotlivých kusech,nebo byl zvolen výrobní postup skládáním z jednotlivých proužků - tyčinek.
Ještě větší debaty se vedly o tom, zda
má tento výrobek původ ve střešní tašce šindeli, které se ukládaly na střechu, tomu
by totiž odpovídal tvar a celková vizáž výrobku. V průběhu pečení se totiž do těsta
otiskly mřížky, které měly charakterizovat
jednotlivé šindele.
Druhá skupina zastávala názor, že šifle
vznikly ze slova „šífy“ jinak řečeno vory.
Skupina „šífařů“ si brala tento medový
výrobek s sebou na cestu, když vyrážela
na sjíždění řeky. Jiná verze hovoří o sv.
Valentýnu, který přijížděl k zamilovaným
párům na voru. Proto prý byly šifle skládané z jednotlivých proužku a ve tvaru
obdélníku měly připomínat vor. Další

Na Veselení o valentinské pouti vládla pohoda …
Foto: ing. J. Kavan

Negativní báseň
Nikdo nikoho neznal,
s nikým se nebavil, nepil a nesmál se,
neměl nebo nechtěl mít rád
nicotu duše, ranku, strach.
Nechuť a hořkost na jazyku,
lži, nevěřícnost těchto světů,
pokrytectví v rukou mocných,
neštěstí a pláč těch schopných.
A proto
nikdo nikoho
raději neznal.
Nebavil se, nepil a s nikým se nesmál.
Marek Horyna, oktáva 2005, MGP

Cena: 5,- Kč

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města
sešla dvakrát a to na své 68. a 69. schůzi rady
města, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
NA 68. SCHŮZI DNE 8.2.2005:
 Jmenovala zástupce města do komise
pro periodické hodnocení ředitelky zvláštní školy pí Mgr. Vlasty Gerykové p. RSDr.
Mgr. Stanislava Janotu
 Vzala na vědomí zápisy z komisí rady
města
 Jmenovala členkou komise výstavby,
územního plánování, dopravy a životního
prostředí p. Ing. Helenu Olšaníkovou
 Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací za období měsíců října, listopadu a prosince roku 2004 dle
předloženého přehledu
 Projednala dodatek č. 1 k dohodě
o upuštění od nájmu ze dne 21.9.2004 mezi
městem Příbor a Muzeem Novojičínska
a schválila dodatek č. 1 k dohodě o upuštění
od nájmu ze dne 21.9.2004
 Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitost – pozemek par.č. 2914 zahrada o výměře 700 m2 ,
k.ú. i obec Příbor, k užívání jako zahradu, na
dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 30.9. běžného roku, za roční nájemné 1.251,- Kč, s možností každoročního
navýšení ročního nájmu o výši odpovídající
inflaci dle ČSÚ za předcházející rok
 Projednala za účasti předsedy bytové komise a ředitele DS problematiku zadávání veřejných zakázek při provádění údržby bytového fondu
 Projednala plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Npor. Loma pro rok
2005
 Projednala plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace MŠ Pionýrů pro rok 2005
 Uložila zveřejnit na ÚD záměr města
o pronájmu nebytového prostoru v domě čp.
118 na ul. Freudově v Příboře
 Projednala plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ZŠ Jičínská pro rok 2005
 Vyhlásila otevřené řízení pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy ZŠ Jičínská v Příboře
– I. etapa
 Schválila návrh na slevu poplatků za
internet v době trvání akce Březen – měsíc
internetu, tj. od 1.3. do 31.3.2005
 Projednala plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace ŠJ Komenského pro rok
2005
 Souhlasila s partnerstvím města Příbora
při přípravě a realizaci projektu „Rekonstrukce
domu čp. 80 v Příboře“ financovaného
v programu „Podpora místní infrastruktury
pro cestovní ruch“, grantového schématu

možná verze hovoří o prknech pokládaných vedle sebe, o prknech jež znamenají
svět - tedy prknech divadelních. Některé
herecké a divadelní soubory ve středních
Čechách nesou název „ŠIFLE“
A což teprve samotný recept. To je kapitola sama pro sebe. Sešlo se jich hned
několik. Osobně jsem je měl možnost porovnávat a musím říci, že se význačným
způsobem nelišily. Pouze poměr jednotlivých surovin byl různý. Největší odlišnost
byla v množství medu a výběru kypřicího
prášku-amoniaku. Perníkové koření,mouka a vejce se potom vyskytovaly ve všech
recepturách.
Vidíte sami, že není jednoduché určit,
jak původně šifle vypadaly, jaký je ten
správný recept, chuť a tvar.A jsou vůbec
šifle cukrářským výrobkem, který má svůj
původ v našem městě?
Najít odpověď na tuto otázku je složitější. Hledal jsem ve všech možných i nemožných zdrojích a dočetl jsem se, že výrobek byl prodáván zcela běžně za první
republiky na tržnicích v jižních i středních
Čechách. Vyráběli je cukráři a pekaři nejen v Příboře a znali je lidé i za hranicemi
našeho kraje.
Nebuďte zklamáni vy, kteří jste byli
přesvědčeni o tom, že tento výrobek je
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originální a má svůj původ v našem městě. Pravděpodobně tomu tak není. Jedno
je ale zcela jisté. Tato“laskominka“ se
dá spojovat s naším slavným rodákem
Sigmundem Freudem. V době, kdy probíhaly valentýnské poutě, opravdu Sigmund
jako malý tříletý synek ve městě pobýval
a pravděpodobně je i jedl. Takovýto výrobek je mezi malými dětmi totiž velmi oblíben. Tento primát Příboru a jeho šiflím už
žádné město na světě nevezme.
Vidíte sami, že šifle jsou opředené tajemstvím, ale to k takovým výrobkům patří. Nemusíme chodit daleko. Cukrářská
lahůdka podobného složení, pravda jiného tvaru, ale opředena hezkou pověstí
a známá téměř v celé republice se nachází
pouze několik kilometrů od nás a jmenuje
se „štramberské uši.“
I ony jsou lahodné, rozplývají se na
jazyku. Jsou originální a místo původu
je jednoznačné-Štramberk. Ale původní
receptura je také tajemná a místní pekaři
jsou rozděleny na dva tábory.
Pověsti a mýty k výrobkům, jako jsou
šifle, štramberské uši, hořické trubičky, linecké pečivo či pardubický perník prostě
patří. Dává jim to punc originality a jedinečnosti. Ve velké míře určuje zda se výrobek bude prodávat, v jakém množství
a na jakých místech.
Zákazníci chtějí slyšet
tajemná slova k výrobkům, zákazníci chtějí
slyšet něco originálního, mnohdy chtějí
být záměrně klamáni,
dávají potom do svých
úst nejen směsici vůní
a lahodných chutí,
ale také kus tajemna
a historie.
Možná
trošku
předbíhám dobu, ale
pokud opravdu město Příbor dostane
zelenou na výstavbu
„Centra S.Freuda“ zcela jistě se v obchůdcích začnou objevovat
výrobky pod názvem
„Freudův doutník“,
Příborská freudovka“,
„Freudovo pivo“, objeví se nové výrobky
v oblasti kosmetiky,
balicího
materiálu
a zcela jistě nebudou
scházet pravé příborské ŠIFLE. A že už
nyní je to mezi podnikateli věc víc než diskutovaná, je pravdou!

PŘEDSTAVUJEME VÁM…
Tentokrát vám představíme ženu, která má
pod svými křídly děti dětského domova
v Příboře.
Jméno:
Miluše Petřeková
Věk:
56
Stav:
rozvedená
Děti:
syn
Dosažené vzdělání: Pedagogická škola –
obor vychovatelství
Povolání: ředitelka dětského domova
Koníčky: luštění křížovek, četba, film
1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých
rodičích?
Myslím si, že skromnost a odpovědnost.
Otec byl policista, takže tyto vlastnosti v nás
pěstoval od dětství.
2. Vaše nejoblíbenější činnost.
Četba a luštění křížovek. Je to hlavně takové odreagování se od denních starostí, které
člověku přináší zaměstnání.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
Mou nejoblíbenější je kniha Madisonské
mosty a s tou souvisí i film a jeho hlavní
představitelka Meryl Streepová. Hudbu
poslouchám spíše relaxační, ale mám ráda
třeba i country. Pokud jedu na dovolenou,
poslechnu si ráda tradiční hudbu země nebo
oblasti, kde se zrovna nacházím. Ale nemohu říci, že bych neměla přehled o moderní
muzice. V domově ji poslouchám téměř od
rána do večera.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Možná mim nebudete věřit, ale paní učitelkou ve školce. A i když jsem maličko někde
jinde, splnila jsem si vlastně svůj sen.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
Asi paní učitelku z první třídy. Jelikož jsem
narozená v říjnu, nechtěli mě vzít u zápisu
do první třídy. Šla jsem tehdy hodně zklamaná domů. Paní učitelka k nám ale přijela
večer před prvním září na kole a řekla mamince, že můžu ráno přijít do školy. Byla to
ale učitelka, na kterou nezapomenu. Měla
nás všechny bez rozdílu ráda a dokázala se
pro nás rozdat.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
Já mám ještě tři bratry, a protože rodiče byli
hodně zaměstnaní, zůstala na mne spousta úkolů a starostí o domácnost a rodinu.
A jedno s druhým vyplynulo spolu s mým
vztahem k dětem k tomuto povolání.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
Pracuji zde. Naše děti tady vyrůstají a hlavně
naši zaměstnanci jsou domácí. I když zde ale
nebydlím, trávím v Příboře téměř celý den.Je
to téměř můj druhý domov.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Velmi se mi líbí náměstí. Ale ve městě je vůbec spousta pozitivních změn, které se týkají
jeho vzhledu. Pokud mám ale chviličku čas,
zastavím se ráda v městském parku. To je
pro mne taková oáza klidu. Proto mi trochu
vadí, že se najdou mladí lidé, kteří dokáží

toto prostředí ničit.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Asi nic. Tím, že zde nebydlím, nevidím až tak
do hloubky věcí. K přemýšlení mne ale vede
azylový dům ve městě, kde se nám stahují naše
děti. Ale že by mi něco přímo vadilo, to ne.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý
zážitek?
V roce 1999 jsme dělali rozsáhlou přestavbu
domova. U příležitosti dokončení jsme pořádali akademii, které se zúčastnily mraky lidí
z Příbora. Pro nás byla pohlazením na duši
slova pana místostarosty Turka, který poděkoval všem zaměstnancům domova za kus
jejich práce pro tyto děti. A on to opravdu kus
práce je! A děti tam všem dokázaly, že také
něco umí, že v nich je spousta krásných vlastností a nejen to špatné, jak si mnozí myslí.
11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?
Asi to, že se mi skutečně splnil můj sen pracovat s dětmi. Mám však ještě jedno nesplněné
přání, a to získat pro naše děti malometrážní
byt. Ten by se pro ně stal takovým odrazovým
můstkem do života. Děti by žily samostatně
a v případě problémů by mohly kdykoliv přijít za námi. Tento návrh je začleněn do sociálního programu města, a tak pevně doufám,
že se nám jej podaří zrealizovat.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
Víte pro mne je prohra to, když nám uteče
nějaké dítě. Vím, že ho vždy žene touha po
vlastní rodině, podívat se jak se jim daří, co
dělají a hlavně přesvědčit se o lásce rodičů.
Mnohdy jsou děti zklamané, ale ony to přesvědčení potřebují. Vždycky mám ale pocit
úzkosti a strachu o děti, aby se jim nic nestalo, aby nenarazily na někoho zlého. Jsou jako
moje vlastní.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu
narodila, chtěla byste dělat něco jiného?
Být někým jiným?
Rozhodně ne.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Určitě bych všem popřála hodně zdraví, samozřejmě i trochu toho štěstí. No a dětem,
nejen těm našim, hodně lásky hlavně od
vlastních rodičů. Té není nikdy dost.
Děkuji vám za rozhovor a přeji splnění
všech vašich snů.
Ivana Bolomová
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implementovaného v rámci SROP v Moravskoslezském kraji
 Souhlasila s partnerstvím města Příbora
při přípravě a realizaci projektu „Moravské
Kravařsko – historie a současnost regionu“ financovaného v programu Jednotný komunikační styl 2004 grantového schématu implementovaného v rámci SROP v Moravskoslezském kraji
 Souhlasila s účastí na připravovaném kalendáři Moravské Kravařsko 2006 a stanovila
počet odebraných kalendářů na 300 v členění
a úhradě podle předloženého návrhu
 Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města odprodat nemovitost
část parc.č. 1874 ostatní plocha, ostatní komunikace v předloženém rozsahu
 Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ
Příbor záměr města pronajmout nemovitosti
- pozemky PK parc.č 238/2, 319, 321, 323/1,
323/2, 324/1, 359, 363, 364/6, 73/14, 77, 80/3,
80/5, 86/4, 87, 922/4, 925/1, 925/3, 100, GP
parc.č. 241/1 a KN parc.č. 639/4 o celkové
výměře 50.871 m2, k.ú. Klokočov u Příbora,
obec Příbor, k zemědělské výrobě, na dobu
neurčitou, s jednoroční výpovědní lhůtou ke
dni 30.9. běžného roku
 Projednala plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace MŠ Kamarád pro rok
2005
 Schválila dodatek č. 1 Místního pořadníku na pronájem obecních bytů na období od
14. prosince 2004 do 31. března 2005
 Projednala a schválila návrh doplňujícího
pořadníku pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou na I. pololetí roku 2005
 Souhlasila s partnerstvím města Příbora
při přípravě a realizaci projektu Orientační
systém turisticky významných míst za podmínky využití dotace z programu Jednotný
komunikační styl 2004 grantového schématu
implementovaného v rámci SROP v Moravskoslezském kraji
 Doporučila ZM přidělit veřejnou finanční podporu z rozpočtu města Příbora v r.
2005 těmto organizacím a ve výši uvedené v
tabulce 1 na straně 4.
 Projednala informaci ISA CONSULT s.
r. o. o prodeji obecního bytového fondu
 Projednala návrh rozpočtu města
Příbora na rok 2005
NA 69. SCHŮZI DNE 22.2.2005 RM:
 Vzala na vědomí zápisy z komisí
 Vzala na vědomí plnění úkolů z jednání
RM přednesené tajemníkem MÚ
 Projednala rozpočet TS Příbor na rok
2005
 Vzala na vědomí návrh výměnného projektu pobytu polských dětí v Příboře a českých dětí v polském Przedborzu
 Konstatovala, že výměnný pobyt dětí bude
za město Příbor zajišťovat DDM Luna Příbor

ru v domě čp. 1342 na ul. Dukelské v Příboře
paní Evě GILAROVÉ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Za uplynulé období se zastupitelstvo
města sešlo jedenkrát, a to na svém 24. zasedání zastupitelstva města dne 24. února 2005,
kdy projednalo mj. tyto záležitosti:
 Zastupitelstvo města odvolalo Mgr. Vlastimila Růžičku jako člena Kontrolního výboru města na vlastní žádost
 Zastupitelstvo města odvolalo Břetislava
Matulu jako člena Finančního výboru města
na vlastní žádost
 Zastupitelstvo města schválilo výkup nemovitosti – pozemku parc.č. 1572/2 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2,
k.ú. i obec Příbor
 Zastupitelstvo města schválilo přidělenou veřejnou finanční podporu z rozpočtu
města Příbora pro rok 2005 podle předloženého návrhu RM
 Zastupitelstvo města schválilo veřejnou
finanční podporu z rozpočtu města Příbora
pro rok 2005 těmto příjemcům ve výši uvedené v tabulce č 2 na této straně.
 Zastupitelstvo města schválilo přidělení TJ Příbor na pokrytí provozu zařízení
150 000,- Kč nad návrh komise
 Zastupitelstvo města uložilo radě města sjednotit zásady poskytování příspěvků
grantů (formou veřejné finanční podpory)
v oblastech kultury, sportu, cestovního ruchu
apod. pro další období
 Zastupitelstvo města schválilo rozdělení finančních prostředků MK ČR a města dle
navržené varianty č.1 pouze v rozsahu rozpracovaných prací - tabulka č.3
 Zastupitelstvo města schválilo strategii,
cíle a priority místního programu prevence
kriminality pro rok 2005:

- Dofinancovat a zrealizovat projekt
„SKATEPARK PŘÍBOR“
- Nadále podporovat prevenci kriminality, především v oblasti sociálně-patologických jevů dětí a mládeže
- Pokračovat v informovanosti občanů
všech věkových kategorií v oblasti prevence kriminality
- Připravit podklady a všechny potřebné materiály pro zařazení města do
programu „PARTNERSTVÍ“ pro rok
2006 – který zastřešuje odbor prevence
kriminality Ministerstva vnitra České
republiky v součinnosti s Policií ČR
- Finančně podporovat z prostředků prevence kriminality další investice týkající se již realizovaných projektů z předešlých let, podporovat akce a projekty
místních škol, provádět drobnou údržbu sportovišť, dopravního hřiště aj.
- Předávat informace organizacím půso-

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBČANŮ

Mgr. Marie Monsportová, Jiří Myška, sociální komise Rady města Příbora
Pokračujeme v krátkém shrnutí výsledků výzkumu zaměřeného na spokojenost občanů se sociálními službami ve městě, které uspořádala Sociální komise Rady města
Příbora.
V grafu č. 3 lze zjistit srovnání znalosti Sociálního programu města Příbora podle respondentů užívajících dovoz obědů. 18,18 % respondentů užívajících dovoz obědů zná
Sociální program města Příbora a 81,82 % respondentů užívajících dovoz obědů jej nezná. 52,86 % respondentů neužívajících dovoz obědů zná Sociální program města Příbora
a 47,14 % respondentů neužívajících dovoz obědů tento program nezná.
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TABULKA DOPORUČENÉ VEŘEJNÉ PODPORY 1
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Celkem

Organizace
Svaz těl. pos. – místní org. Příbor
Mgr. Irena Kopecká
Sdr. dobr. hasičů Příbor-Hájov
Územní org. Voj. sdružení reh. v Příboře
Fotoklub Příbor
Český zahrádkářský svaz – Hájov
Sdružení hudebníků Příbor
Junák – svaz skautů ČR
MOČRS Příbor (Míst.org.,Č.ryb. svaz)
Český svaz včelařů – základní organizace Příbor
Horolezecký oddíl Příbor
Čajovna Ve staré kovárně – Adam Bajer
Muzeum Novojičín. - Muz. a pamět.síň S.F. v Příboře
Český svaz chovatelů, ZO Příbor
Sbor dobr. hasičů Příbor
Klub důchodců Hájov
Klub českých turistů Příbor-Bilský Vladimír
225 160 Kč

Částka
11 450 Kč
14 300 Kč
8 700 Kč
2 800 Kč
4 290 Kč
1 920 Kč
33 000 Kč
48 200 Kč
22 000 Kč
4 900
20 000
10 900
7 800 Kč
21 200
5 800
2 350
5 550

TABULKA SCHVÁLENÉ VEŘEJNÉ PODPORY 2
Organizace
Basketbalový klub Příbor
Tělovýchovná jednota Příbor
- v tom oddíl ledního hokeje
- v tom jezdecký oddíl
Tělocvičná jednota SOKOL Příbor
BAV Klub Příbor, středisko volného času, s.r.o.
Společnost Sigmunda Freuda
DOM
DDM Luna
- v tom modelářský klub TORA
Celkem

Částka dílčí
181 100 Kč
11 500 Kč
7 860 Kč

30 400 Kč
12 950 Kč

Částka
230 930 Kč
200 460 Kč
64 200 Kč
80 600 Kč
75 300 Kč
80 000 Kč
43 350 Kč
774 840 Kč

TABULKA ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MK ČR
č.p. Vlastník nemovitosti
50 Město Příbor
Kostel Římsko-kat. církev
Celkem

Varianta č. 1
Předmět opravy
Dotace MK Vklad města Vlastní prostředky Náklad celkem
Piaristický kláštěr úpravy sekce “C” - sanace krovu
480
480
960
Oprava fasád
1 420
406
203
2 029
1 900
886
203
2 989
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2004 - ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
ROZVOJE A MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE
Ing. Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru
S činností odboru územního plánování,
rozvoje a městské památkové rezervace se
může setkat veřejnost asi nejvíce ze všech
odborů městského úřadu. Jedná se totiž
o odbor, který zabezpečuje většinu stavebních akcí města. Nicméně je to pouze jedna
z dílčích náplní.
Co všechno tedy 4 pracovníci tohoto odboru mají na starosti?
Příprava a realizace stavebních akcí
V rámci této agendy zajišťují jednotliví
pracovníci přípravu staveb od zpracování studií, přes projekty, projednání návrhů
s dotčenými subjekty, vydání potřebných
povolení, podklady pro výběr zhotovitelů až
po realizaci staveb, jejich kolaudace a předání do majetku města, to vše v návaznosti na
schválený Program rozvoje města do roku
2006 a v návaznosti na dílčí rozhodnutí orgánů města.
V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že
vlastní provedení staveb bývá v celém procesu pouze kratším časovým úsekem a největší
díl práce se týká přípravy zakázky.
Netradiční průběh počasí na
Zvláště od 1.5.2004, kdy nabyl účinnosti
nový zákon o zadávání veřejných zakázek začátku března dokumentuje foto
ing. J. Kavana, které nazval:
a veškeré akce nad 2mil. Kč jsou zveřejňovány prostřednictvím internetu, se podstatně
Není nad pořádný kožich.
zvýšila administrativa přípravného procesu,
což klade vyšší nároky jak na čas, tak i na kvalitu práce zodpovědných pracovníků.
NA KTERÝCH AKCÍCH ODBOR V ROCE 2004 PRACOVAL ?
Oblast dopravy:
Realizace
- Nový vjezd na sídliště Benátky
- Úprava ploch před gymnáziem, poštou, prodejnou potravin a DPS
- Rekonstrukce a propojení chodníku mezi piaristickým klášterem a lékárnou
- Rekonstrukce ulice Kubínovy v Klokočově
- Rekonstrukce chodníku na Místecké ulici (od ul.9.května k průmyslovému areálu)
- Rekonstrukce části chodníku na Ostravské ulici (mezi ul.Švédskou a Hřbitovní)
- Rekonstrukce části chodníku na ulici ČSA (mezi ul.Nádražní a Frenštátskou)
- Rekonstrukce části chodníku na ulici Štramberské (mezi prodejnou a ul.Npor.Loma)
- Vybudování autobusové zastávky U Brusů na Hájově
- Oprava části komunikace Na Kopci na Hájově
- Oprava propustku pod místní komunikací v Prchalově
- Oprava povrchu křižovatky ulic Sušilova a Na Nivách
Projekční příprava
- nový chodník v místní části Prchalov
- studie úprav silnice I/58 (křižovatky u škol a u letadla)
- přechod mezi ulicemi Sv.Čecha a Krátkou
- cyklostezka s chodníkem mezi Nábřežím RA a ulicí Myslbekovou
Oblast školství:
Realizace
- Přístavba tělocvičen ZŠ Npor.Loma
- Oprava podlah, podhledů a nové bezbariérové WC v tělocvičnách ZŠ Npor.Loma
- Zastřešení a zateplení jídelny a družiny ZŠ Npor.Loma
- Instalace elektroohřevu v okapovém systému školní jídelny na ulici Komenského
- nátěr oken na ZŠ Jičínská
Projekčně
- stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ Jičínská
Oblast inženýrských sítí:
Realizace
- Plynofikace ulice Ostravské,Hřbitovní a části Juráňovy
- Rekonstrukce veřejného osvětlení a městského rozhlasu na ulicích Křivá,Pod
Hradbami a Tržní
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bících na území města Příbora v otázkách získávání státních dotací na realizaci projektů
- Získat finanční podporu pro realizaci
projektů PPK města Příbora z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě, popř. jiných státních institucí
v roce 2005
- Nebudou-li předložené projekty finančně podpořeny státní dotací, budou
náklady na realizaci kryty z městského
rozpočtu, a to z prostředků určených na
program prevence kriminality
 zastupitelstvo města schválilo následující
projekty místního programu prevence kriminality pro rok 2005
- „DOBRÝ START DO ŠKOLY“ – předškolní příprava romských dětí
- „INFORMOVAT VČAS IV.“ – informovanost občanů - bezpečné užívání
internetu
- „OSVĚTIM - MEMENTO“ – cesta boje
proti nerovnosti ras a národů
- „KOUŘENÍ A JÁ“ – život bez závislostí
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
ukončení Komplexního součinnostního programu prevence kriminality Ministerstvem
vnitra České republiky
 Zastupitelstvo města projednalo návrh
rozpočtu města Příbora na rok 2005
 Zastupitelstvo města schválilo příjmovou
část rozpočetu města Příbora na rok 2005
v celkovém objemu 98.625,90 tis.Kč
 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet
města Příbora na rok 2005 v následujících
objemech:
příjmy
- 98.625,90 tis.Kč
výdaje
- 109.421,90 tis.Kč
financování - 10.796,00 tis.Kč
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu „Návrhu rozpočtu města
Příbora na rok 2005“
 Zastupitelstvo města schválilo podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, § 85, písmeno c) následující
dotace:
DDM Luna
300,00 tis. Kč na provoz zařízení
Tělovýchovná jednota Příbor
600 tis. Kč na zprovoznění sauny
Klub vojenských důchodců, Příbor
13,00 tis.Kč na úhradu nájmu
Klub důchodců Tatra Příbor
12,00 tis.Kč na úhradu nájmu
Povodí Odry , státní podnik
500,00 tis. Kč na zabezpečení řeky Lubiny
proti povodním
 Zastupitelstvo města schválilo podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85,
písm. i) postoupení pohledávky za pí Annou
Libigerovou, bytem Maňákova 746, Praha 9
– Černý Most, panu Rudolfu Libigerovi, bytem tamtéž za cenu 75.000 Kč s tím, že mě-

síční platby ve výši 500 Kč budou pí Annou
Libigerovou poukazovány na účet města, až
do uskutečněné úhrady panem Rudolfem
Libigerem
 Zastupitelstvo města schválilo návrh jmenovat RSDr. Mgr. Stanislava Janotu
jako zástupce města na jednání valné hromady společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826 konanou dne 13.5.2005
 Zastupitelstvo města Příbora tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, delegovalo na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ
742 72, IČ 25872826, konanou dne 13.5.2005,
v níž má obec majetkovou účast, pana RSDr.
Mgr. Stanislava Janotu, dat. nar. 17.3.1953,
bytem Příbor, Pionýrů 1513 a zmocňuje ho
k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení Města Příbora jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu jednání, jak jsou
uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy
a protinávrhy a vykonával na valné hromadě
bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona.

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
Ing. Milan Strakoš
Opravdové zimní počasí se spoustou
sněhové nadílky a tím spojenými problémy nás doprovázely téměř po celý únorový
měsíc. Pracovníci technických služeb denně
vyjížděli s traktory a pluhy nebo vycházeli
s lopatami a čistili zasněžené ulice a chodníky. Přes toto úsilí se však některé části města
staly dočasně nedostupnými, a tak došlo
k tomu, že ne všem občanům byl zabezpečen pravidelný odvoz domovních odpadů.
Pracovníci ostravské společnosti OZO tak
vyvezou odpady v náhradních termínech.
Rovněž společenský život byl v únoru
bohatší, neboť v plném proudu probíhala
plesová sezóna.
Již podruhé uspořádali příborští podnikatelé Valentýnskou pouť u kostela sv.
Valentina. Zábavný program doplnilo město Příbor a farní úřad otevřel kostel mimo
dopolední mši i v odpoledních hodinách.
Technické služby města se podílely jak na
přípravě, tak na úklidech. Poutí prošlo snad
dva tisíce lidí a ve většině případů byli všichni příjemně překvapeni. Všem, kteří se na
této akci jakkoliv podíleli, srdečně děkuji.
V závěru února schválili členové zastupitelstva rozpočet letošního roku.
Především názor na výdaje města nebyl
jednotný, a tak především členové klubu
KSČM předkládali na jednání další a další návrhy, týkající se především úprav na

- Rekonstrukce VO a MR na části ulice Štramberské
- Rekonstrukce VO a MR na ulicích Březinově a Bezručově
- Oprava havárie kanalizace mezi ulicemi Palackého a Šafaříkovou
- Odvodnění plochy na ulici Wolkerově
- Oprava kanalizačních šachet a instalace silničních vpustí na ulici Nové
Projekčně
- Rekonstrukce VO na ulici Masarykově
Regenerace památek a MPR
Realizace
- pokračování stavebních úprav piaristické koleje
- restaurování pomníku padlých za ZŠ Jičínská
Ostatní
Realizace
- Sídlištní mobiliář-lavičky,odpadkové koše, stojany na kola na sídlišti Benátky (budou
instalovány 04/2005)
- Dětské koutky na sídlišti Benátky
- Památník MIG 15
- Modernizace výletiště na Prchalově
Projekčně
- Stavební úpravy budovy Osadního výboru v místní části Hájov
Dotace
Celá řada shora uvedených akcí by se nemohla uskutečnit bez částečného spolufinancování jinými subjekty, především státními institucemi. Tím jsme se dostali k další agendě, kterou zabezpečuje odbor ÚP, rozvoje a MPR – dotační tituly.
Rok 2004 byl v tomto směru pro město Příbor zvláště úspěšný, neboť se podařilo z různých zdrojů do rozpočtu města získat nemalé finanční prostředky:
Zastřešení jídelny a družiny ZŠ Npor. Loma - 4,000 mil. Kč z Ministerstva financí
Úprava prostranství před gymnáziem - 1,285 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
Propojení chodníku mezi PK a lékárnou - 0,715 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
Regenerace sídliště Benátky - 4,480 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
Zpracování projektu Centrum S. Freuda - 0,500 mil. Kč z Krajského úřadu MSK
- 0,700 mil.Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
Program regenerace MPR - 3 650 mil. Kč z Ministerstva kultury Celkem: 15 330 mil.Kč
Územní plánování
Město Příbor má od roku 1993 schválený územní plán, který určuje základní regulaci
území a vymezuje funkční využití ploch. V roce 2004 se projednávalo zadání již 3.změny
této územně plánovací dokumentace, jejíž obsahem je celkem 32 dílčích změn navrhovaných především majiteli pozemků na území města i jeho místních částí.
Stanoviska z hlediska územního plánování slouží jako jeden z hlavních podkladů pro
majetkoprávní úkony města, je podkladem pro vydávání správních rozhodnutí stavebního úřadu a rovněž je rozhodujícím vodítkem pro rozvojové záměry města a jiných investorů v řešeném území.
Činnost jiných investorů
Ne všechna stavební činnost na území města přináleží městu samotnému. Celá řada
staveb, především opravy inženýrských sítí, je financována jinými subjekty. I tyto stavební
aktivity,
jak ve fázi přípravy, tak při vlastní realizaci, jsou prováděny v úzké spolupráci s pracovníky odboru ÚP,rozvoje a MPR, kteří zabezpečují jejich soulad se známými rozvojovými záměry města.
Za rok 2004 můžeme uvést
- přípravu silničního obchvatu města Ředitelství silnic a dálnic ČR
- rekonstrukce silnice I/48 (N.Jičín-F.Místek) na rychlostní komunikaci Ředitelství silnic a dálnic ČR
- přípravu stavby tělocvičny za gymnáziem Krajský úřad MSK
- přípravu a zahájení stavby protipovodňové hrázky na pravém břehu řeky Lubiny
Povodí Odry s.p.
- rekonstrukci kanalizace na ulici Jičínské SmVaK Ostrava a.s.
- novou kanalizaci na ulicích Na Valše a Frenštátské SmVaK Ostrava a.s.
- propojení kanalizace z ulice Masarykovy na ČOV SmVaK Ostrava a.s.
Při plánování staveb města je snaha přihlédnout k plánovaným akcím jiných investorů
s cílem zajistit úspory pro zúčastněné subjekty. Jako příklad z loňského roku bych uvedl
rekonstrukci kanalizace na ulici Jičínské a propojení chodníku mezi PK a lékárnou.
Doprava
V rámci této agendy, která se v poslední letech s nárůstem automobilové dopravy stále
více dostává na popředí zájmu veřejnosti, odbor mimo jiné zabezpečuje
- evidenci žádostí o změny dopravního značení
- evidenci žádosti o úpravy komunikačního systému, jejich opravy a rekonstrukce
- vyřizování změny dopravního značení s Policií ČR a správními orgány na úseku dopravy
- realizuje schválené úpravy
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- koordinuje činnost jiných subjektů při jejich zásazích do komunikací a chodníků
- zpracovává návrhy na opravy, rekonstrukce místních komunikací, chodníků a souvisejících zařízení
Těžiště práce na úseku dopravy se přesunulo na problematiku nedostatku parkovacích
míst ve městě, především na městských sídlištích, kde parkovací plochy zcela nedostačují
nárůstu počtu automobilů. Za účelem rozšiřování počtu parkovacích míst je zpracováno
několik studií, jejichž „uvedení v život“ je podmíněno zařazením finančních prostředků
do rozpočtu města.
V roce 2004 se začaly na odboru připravovat úpravy nejfrekventovanějších přechodů pro chodce (viz ulice Jičínská u pošty) s cílem projednat možnosti jejich nasvětlení
a úprav pro zdravotně postižené občany dle stávajících předpisů.
Další prioritou pro rok 2005 je dořešení dopravně bezpečnostní situace na dvou významných křižovatkách mezi školami a u letadla. Dosud zpracovaná studie by měla být
v letošním roce rozpracována projekčně s cílem přípravy stavebních úprav těchto úseků
silnice I/58 na rok 2006.
Inženýrské sítě v majetku města
- veřejné osvětlení (na území celého města a místních částí)
- městský rozhlas (na území celého města a místních částí)
- kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě (pouze v některých částech města)
Odbor se podílí na větší údržbě a opravách inženýrských sítí, které má město ve svém
majetku, vyjadřuje se k zásahům do těchto zařízení, koordinuje činnost jiných subjektů
ve vztahu k těmto sítím apod.
Je připraveno několik projektů včetně stavebních povolení na plynofikace dosud neplynofikovaných částí města. Stejně však jako u budování jiných inženýrských sítí se zde
naráží na neochotu investování do těchto zařízení jejich budoucími správci, kteří tyto dílčí úseky vyhodnocují z jejich pohledu jako ekonomicky nevýhodné.
K významným počinům loňského roku na tomto úseku pokládám zpracování technicko-administrativních podkladů nezbytných k završení několikaletého úsilí o převod
městské kanalizace na pravém břehu řeky Lubiny (mezi sídlištěm Benátky a Orinokem)
a vlastní převod uvedených kanalizačních řadů do majetku Severomoravských vodovodů
a kanalizací a.s. Ostrava. Rovněž vyřešení majetkoprávních vztahů ke kanalizaci mezi ulicemi Palackého a Šafaříkovou umožnilo řešit problémy, které se v souvislosti se špatným
technickým stavem této kanalizace v posledních dvou letech objevily.
Městská památková rezervace
Pracovníci odboru ÚP,rozvoje a MPR zajišťují náležitosti spojené s údržbou a všestranným rozvojem MPR. Připravují návrhy na opravy a obnovu MPR ve vazbě na vyhlášené památky a možné dotace a příspěvky ze státních a jiných zdrojů. Pracují v oblasti
MPR jako informátor, organizátor oprav a koordinátor potřeb ve vztahu k rozpočtu města a dotacím. S vlastníky
spolupracují při obnově a údržbě jejich objektů a jiných památek ve městě.
Dlouhodobá a koncepční práce na úseku památkové péče se projevuje v kvalitním
hodnocení památkových orgánů i Ministerstva kultury ČR, o čemž každoročně svědčí
jedny z nejvyšších
státních příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a zón v České republice, které město následně využívá při opravě nejen městských nemovitých kulturních památek, ale i objektů církevních a soukromých.
Důkazem toho je přidělení 1.místa městu Příbor v rámci krajského kola soutěže
o Cenu za nejlepší zpracování programu regenerace MPR za rok 2004 a jeho zařazení do
celostátního kola této soutěže.
Stěžejní akcí loňského roku bylo pokračování stavebních úprav v piaristickém klášteře.
V letošním roce se předpokládá dokončení této etapy a zprovoznění ZUŠ v 2.NP.
Zcela novou koncepční prací, která svým významem překračuje hranice městské památkové rezervace, byla příprava projektu „Centrum Sigmunda Freuda“. Spolu s dalšími
kolegy z městského úřadu, především odborem informatiky,kultury a cestovního ruchu
se odbor ÚP,rozvoje a MPR podílel na přípravě stavebního projektu rekonstrukce rodného domu Sigmunda Freuda a multifunkčního objektu Centra S.Freuda situovaného na
ploše dnešního parkoviště na ulici ČSA a následně na zpracování žádosti o dotaci z prostředků Evropské unie.
Z jiných činností odboru stojí určitě za zmínku
- zpracování podkladů pro stanovení výše půjček na opravy a modernizaci bytového
fondu, které město od roku 1998 každoročně poskytuje majitelům rodinných domů
a bytů na území města a jeho místních částí.
- příprava lokality pro bytovou výstavbu v lokalitě za školou Npor.Loma, o jejímž definitivním postupu by mělo v letošním roce rozhodnout zastupitelstvo města.
- zajišťování stavební správy a údržby budov, které jsou v majetku města a nejsou spravovány domovní správou, případně technickými službami – tedy především školských
objektů.
- nedílnou součástí práce je pochopitelně i tzv.běžná agenda zahrnující přípravu podkladů pro jednání rady města, zastupitelstva města, jejich komise atd.
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hřbitově, úprav chodníků, komunikací
apod. Ve většině případů návrhy přijaty
nebyly, neboť nebyly pokryty potřebnými finančními zdroji. O těchto, ale i dalších požadavcích bude jednáno při první
změně rozpočtu města zhruba v polovině
letošního roku. V té době bude již rozhodnuto o většině dotací, o které město v letošním roce žádalo nebo žádat bude.
V průběhu února byla veřejnosti otevřena další výstava fotografií v galerii
v radnici, tentokrát od Heleny a Viléma Figalových z Bílovce. Paní Helena
Figalová, rozená Londinová, je rodačkou
z našeho města.
Město Příbor bylo v rámci programu
regenerace městských památkových rezervací oceněno titulem „Vítěz krajského kola
za rok 2004“ a bylo zároveň nominováno
do celostátního výběrového kola.
Za přítomnosti kulturního rady
Rakouského velvyslanectví a zároveň ředitele Rakouského kulturního fóra v Praze
byla v městském muzeu otevřena výstava
pod názvem „Skryto v jantaru“.
1. 2. 2005 jednání nad alternativními řešeními studie výstavby tělocvičny u Masarykova gymnázia se zpracovatelem projektu a budoucím investorem (krajský úřad)
2. 2. 2005 schůzka s poradenskou firmou,
na které byla řešena problematika vzniku
obchodní společnosti Domovní správa.
Byly diskutovány výhody i nevýhody.
Návrh na změnu bude předložen zastupitelstvu města na březnovém zasedání.
3. 2. 2005 jednání se společností ISA
Consult, která zprostředkovává prodej
obecních bytů. Zástupci společnosti
nás informovali o malém zájmu o koupi bytů ze strany současných uživatelů
a zároveň nás seznámili s hlavními důvody, které tento nezájem způsobily.
7. 2. 2005 návštěva Ministerstva pro místní rozvoj v Praze. S pracovníky ministerstva byl opětovně konzultován
projekt Centra S. Freuda a důvody jeho
nezařazení mezi úspěšné projekty.
10. 2. 2005 schůzka starostů s vedoucími
okresní pobočky České spořitelny, a.s.
Na schůzce byly konzultovány možnosti ČS a.s. při realizaci rozvojových
záměrů měst a obcí.
23. 2. 2005 návštěva zástupců republikově
hodnotící komise, spojená s návštěvou
piaristické koleje. Tato komise připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení
měst, která se stala vítězi krajských kol
v rámci programu regenerace městských
památkových rezervací za rok 2004
25. 2. 2005 porada starostů na Městském
úřadu v Kopřivnici na téma: vnitřní směrnice městských úřadů, rozpočet a jeho
kontrola, vyhlášky a nařízení města, aj.

STŘÍPKY MP ZA MĚSÍC ÚNOR
Dne 2.2.2005 ve 21,15 hod. přijala hlídka
žádost dispečerky RZS v Novém Jičíně o pomoc při zákroku v bytě na ul. Čs. armády
kde se měla nacházet zraněná osoba. Hlídka
proto vyjela na do uvedeného bytu, kde bylo
zjištěno, že se tam nachází 3 podnapilé osoby,
z nichž jedna měla upadnout hlavou na radiátor. Ve zraněném muži byl zjištěn 39-letý
J.V. z Příbora, který si stěžoval na bolest hlavy, avšak po následné prohlídce lékařem odmítl vyšetření v nemocnici v Novém Jičíně.
Z tohoto důvodu hlídka MP i RZS místo
opustila a pokračovala ve své další činnosti.
Dne 4.2.2005 přijala hlídka tel. oznámení
od výpravčí žel. stanice v Příboře, že v prostorách čekárny leží na lavičce podnapilý
mladík, Po příjezdu na místo hlídka zjistila,
že mladík je opravdu v silně podnapilém stavu, přičemž on i okolí bylo znečištěno zvratky. V mladém muži byl zjištěn 17-letý V.R.
z Lubiny, od kterého se po chvíli podařilo
zjistit kontakt na otce. Ten byl poté přivolán na místo a po chvíli se také dostavil. Po
úklidu čekárny si svého syna odvezl do místa
bydliště. Kde mladík požíval alkoholické nápoje se hlídce MP nepodařilo zjistit.
Toto se však podařilo zjistit v jiném případě, kdy následujícího dne byla v herně Letka
přistižena při popíjení alkoholických nápojů
17-letá dívka. Alkohol jí podal 22-letý kamarád z Příbora, který byl za své protiprávní
jednání vyřešen na místě hlídkou MP v blokovém řízení.
Dne 14.2.2005 ve 21:00 přijala hlídka
MP Příbor telefonické oznámení od servírky z herny Letka, že v provozovně došlo
k potyčce mezi dvěma mladíky. Po příjezdu
strážníků na místo bylo od svědků zjištěno,
že došlo k výměně názorů dvou podnapilých
osob, a proto mezi nimi došlo k drobné fyzické potyčce. Jeden z výtržníků do příjezdu
hlídky údajně stihl vypít 5 „velkých panáků“
tvrdého alkoholu a tím se dostal do takového
stavu podnapilosti, kdy ležel, nekomunikoval
a údajně se měl ještě při pádu udeřit do hlavy.
Vzhledem k tomu, že vzniklo podezření na
otravu alkoholem, byla hlídkou na místo přivolána rychlá zdravotní služba. Po ošetření
na místě byl převezen na chirurgii do Nového
Jičína.
Dne 14.2.2005 ve 12:00 hodin přijala hlídka MP oznámení od učitele základní školy, že
ho i jeho syna předešlého dne na křižovatce
ulic Fučíkova a Sv. Čecha začali slovně napadat dva mladíci. Učitel je měl slušně požádal,
zda by se nemohli vyjadřovat slušněji a nepokřikovat na ně. Ti však na žádost reagovali
tím, že oznamovatele začali napadat i fyzicky.
Dokonce mu způsobili zlomeninu malíčku
levé ruky, která mu byla ošetřena na chirurgické ambulanci. Pro podezření z trestného
činu byla celá věc předána OO PČR.

KOMISE RM – VĚC VEŘEJNÁ

Miroslav Olšaník, člen ZM za KSČM

Na počátku VO 2002 – 2006 RM ustavila
10 komisí, do jejichž čela na funkci předsedů
bylo zvoleno za ODS – 5, za NK – 2, za KDU
– ČSL – 2, za KSČM – 1 a za ČSSD – 0. Podle
zákona o obcích byly ustaveny 4 výbory ZM:
kontrolní (ČSSD), finanční (ODS) a dva
osadní výbory (Hájov a Prchalov).
Vzhledem k dosud největšímu počtu zřízených komisí RM od r. 1990, odčerpávajícími statisíce korun z rozpočtu daňových poplatníků města jsem z pověření našeho klubu
v ZM za KSČM průběžně sledoval činnost
komisí po formální stránce, vyplývající z jejich statutů, jednacích řádů, náplní činností
a důvodů jejich opodstatnění při plnění úkolů uložených RM.
Provedený rozbor za první rok 2003 byl
velmi neutěšený. Na tento stav jsem upozornil na ZM v měsíci listopadu 2003 a následně
i v prosinci 2003. Kritizoval jsem nedodržování a porušování zákona atd. Očekával jsem
účinná opatření k nápravě, avšak bez výsledku, vše šlo i nadále ve starých kolejích.
Proto jsem vypracoval další, tentokrát písemnou podrobnější třístránkovou zprávu za
rok 2003, kterou jsem v měsíci březnu 2004
předal starostovi města a jeho prostřednictvím členům RM, kteří jsou zodpovědní za
činnost komisí. V této zprávě jsem v 7 bodech konkrétně poukázal na řadu nedostatků. V závěru jsem navrhl v bodech I. – IV.
konkrétní jednoduchá opatření pro zlepšení
stavu. H. j. jsem zde uvedl, že některé komise
pracují velmi dobře a že tuto zprávu předkládám interně pouze RM s důvěrou, že nedostatky budou urychleně odstraněny v souladu
s JŘ a Statutem, jak pro činnost RM, tak i samotných komisí.
Plynul druhý rok – 2004 a v jeho první
polovině se prakticky nic nedělo. Opět jsem
několikrát vystoupil na zasedáních ZM a poukázal konkrétně na stále se opakující nedostatky.
Možno konstatovat, že mnou navržená
opatření byla akceptována jen z malé části. Očekával jsem, že po zhodnocení práce
komisí, které jsem provedl za RM budou
následovat rázné kroky k odstranění nedo-

statků během 1 – 2 měsíců. Nestalo se tak!
Pozoruhodné je také to, že žádnému členu
z ostatních volebních stran v ZM tento stav
nevadil. Ještě zajímavější je fakt, že můj návrh, aby do plánu práce Kontrolního výboru
ZM byla zařazena kontrola práce komisí RM
byl tento smeten se stolu většinou členů ZM.
Nutno zdůraznit, že až na jednoho předsedu,
jsou všichni ostatní členové ZM! Kladu si
proto otázku – šlo o nezájem nebo o falešnou
solidaritu? Obojí je v příkrém rozporu se slibem člena ZM, který každý podepsal na ustavujícím zasedání v listopadu 2002.
Co se v průběhu roku 2004 změnilo?
Komise ÚP, výstavby a dopravy, která byla
několik měsíců nečinná – byla v červnu 2004
sloučena s komisí ŽP. K 1. 1. 2005 byla zrušena komise Výchovy a vzdělávání, takže v současné době pracuje 8 komisí RM. Nutno přiznat, že v druhé polovině r. 2004 po více, než
roce a půl se začala RM intenzivněji zabývat
těmito problémy. Přesto však přetrvávají některé nedostatky nadále, ať již v doplnění některých pasáží ve Statutu, JŘ komisí apod. Jen
za rok 2004 bylo vyčerpáno na odměnách za
činnost i nečinnost komisí ustavených a řízených RM z rozpočtu města 206.910,- Kč.
Dalším nedostatkem jsou informace
o práci komisí v Měsíčníku, alespoň 1x ročně. Sami si můžete porovnat, které komise
vás seznámily se svou prací. K tomu mj. má
Měsíčník sloužit. Většina komisí jako by pracovala v ilegalitě, asi se nemají čím pochlubit
před veřejností.
Konkretizování přetrvávajících nedostatků by zabralo poměrně mnoho místa.
A právě to byl důvod, proč jsem tentokrát
nepostupoval interní cestou, ale prostřednictvím Měsíčníku, protože práce komisí
(i výborů) je prací veřejnou. Smyslem tohoto
článku je pouze jeho prostřednictvím přispět
po dvou letech VO k odstranění zbylých nedostatků a vyburcovat komise, aby vystoupily
z „utajení“ a formou této tiskoviny informovaly občany o své práci a RM k odstranění
zbývajících nedostatků dříve, než budou příští rok další komunální volby. Jde přece o věc
veřejnou, jak napovídá název článku.

Krátké připomenutí obecního plesu: půlnoc ve znamení kubánského festivalu a výherce hlavní ceny plesové tomboly. Foto. Ing. J. Kavan
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OSVOBOZENÍ PŘÍBORA V ROCE 1945
Josef Jaluška
Přinášíme malý seriál, kterým se autor vrací ke konci II. světové války.
Pro osvěžení paměti a zvláště pro
mladou generaci se nejdříve telegraficky vrátíme do minulého století.
Ve třicátých letech probíhala hospodářská krize a probíhal nástup fašismu a byl začátkem zápasu o svobodu
a demokracii. V r. 1936 občanská válka ve Španělsku kde vítězí fašismus.
V březnu 1938 nacistická armáda likviduje samostatnost Rakouska, 29. 9.
byla podepsána Mnichovská dohoda
o odstoupení našeho pohraničí a 10.
10. 1938 bylo území našeho okresu zabráno německým vojskem. Ze soudního okresu Příbor nebyly zabrány obce
Hájov, Kateřinice, Mniší a Trnávka. Ze
soudního okresu Nový Jičín nebylo
zabráno 11 obcí. ČR odstoupením pohraničních území ztratila 41 098 km2
a 4 879 000 obyvatel. Příbor v té době
čítal 4 562 obyvatel a k německé národnosti se hlásilo 212 občanů. Zdejší
čeští občané v porovnání s občany
v Protektoriátě byli ve značné výhodě, poněvadž dostávali příděl potravin
a vše další jako Němci v Říši. Tímto si
fašisté naklonili zdejší Čechy, mnohý z nich se stal jejich sympatizant,
a proto zdejší protifašistický odboj
byl složitější, v nepříznivých podmínkách a v porovnání měl i značně vyšší
ztráty na životech a v počtu vězně-

ných. Příborští občané působili min.
v devíti odbojových organizacích, ve
kterých působili i občané z okolních
obcí, hlavně zde pracujících. Dva naši
občané bojovali ve Slovenském národním povstání, Pražského povstání
se zúčastnili 3 občané a 2 z nich padli. A. Volný padl na dálném východě, Fr. Talpa bojoval jako ženista ve
Francii, na východní frontě bojovali 4 naši občané, 9 občanů bojovalo
v řadách západního letectva a 5 v pozemních jednotkách na západě. Již ve
Španělsku jako interbrigadisté bojoval
Jan Horkel a Bedřich Olšaník. Méně
známá je skutečnost, že Karel Jařabáč
a Fr. Marušan byli jako vysokoškoláci
zatčeni v akci 17. listopadu a vězněni
v Sachsenhausenu. Zdejší a okolní partyzáni potřebovali desítky partyzánů
pomocníků pro svoji činnost. Podporu
našli i u cikánské rodiny Lapačů, kteří
bydleli v opuštěné továrně na kachle
Fr. Neussera. Zapomenutou oblastí je
rasová persekuce, kde bylo zatčeno 38
občanů, většina zahynula a do Příbora
se vrátila pouze jedna mladá židovka
jménem Gizela, ostatní vesměs nezvěstní. V Příboře žilo asi 10 až 12
židovských rodin. Všechny předcházející údaje nemusí být konečné, poněvadž v odboji se zápisy neprováděly
a kroniky nevedly a mnoho odbojářů
zahynulo bez údajů. Stovky obča-

nů byly zatčeny a desítky popraveny.
Vyvlastněno bylo 11 zemědělských
usedlostí, majitelé vyhnáni a přes 80
ha půdy zabráno. Intenzitu odboje
kopírovaly úspěchy spojenců na všech
frontách. Neúspěch letecké bitvy nad
Anglií znemožnil vylodění Němců
na ostrovy. Porážka v Africe, konec
úspěchů Japonska, zastavení postupů
Němců u Moskvy, Leningradu, obklíčení u Stalingradu a největší tanková
bitva u Kurska znamenal konec válečné iniciativy Němců a jejich spojenců.
Válečná OSA Berlín – Řím – Tokio je
v nesnázích. Následuje vylodění v jižní
Itálii a 6. 6. 1944 otevření druhé fronty
spojenců v západní Evropě a později pomocné vylodění v jižní Francii.
Konec srpna vypuklo Slovenské národní povstání a začátkem září 1944 začíná Karpatskodukelská operace, která
v Karpatech po dva měsíce poutala 18
německých divizí a jednu divizi horských myslivců přesunutou ze západu
Evropy. Operace trvala dva měsíce
a byla osvobozena obec Kalinov, jako
první obec na býv. území ČSR. Na tuto
operaci bylo ze západu přesunuto přes
260 našich důstojníků, kteří obsadili
velitelská místa v brigádách, plucích
a praporech.
Pokračování
Měsíčníku.

v

příštích

číslech

HÁJOVŠTÍ HASIČI HODNOTILI
Hájovští hasiči na VH, konané dne
16. 1. 2005, hodnotili uplynulý rok
a zvolili nový výbor pro další funkční
období. Za přítomnosti 50 zúčastněných členů a dětí z mládežnických družstev přednesl zprávu o činnosti starosta
Vladimír Feix.
Jak uvedl, loňský rok byl pro hájovské hasiče velmi dobrý. Dařilo se členům, sportovního družstva mužů, kteří
zvítězili v okrsku Příbor a postoupili do
okresního kola ve Slatině, kde obsadili
krásné 3. místo. Škoda, že na lepší umístění nám chybí lepší technika a materiální výbava. V našem sboru máme 26 dětí
do 15 let, které jsou rozděleny do dvou
družstev, a to mladší do 11 let a starší do
15 let. Scházejí se pravidelně jednou týdně, před soutěží i častěji. Dětská družstva jsou zapojena v celostátní soutěži
Plamen a branný závod se konal v září
v Albrechtičkách, kde se naši závodníci

umístili vždy na předních místech. Jejich
vedoucí si však posteskli, že úroveň
rozhodování rozhodčích je málem jak
ve fotbale. Pro děti jsme o prázdninách
uskutečnili stanový tábor na koupališti
ve Štramberku, předvánoční diskotéku,
návštěvu bazénu v Kopřivnici a spoustu
dalších zajímavých akcí.
Hasiči také provedli sběr železného
šrotu, aby získali peněžní prostředky na
podporu dětských družstev, podařilo se
provést úpravu běžecké tratě, která je využívána jak dětmi, tak i dospělými.
Kulturní život hasičů začíná již tradičně plesem při bohaté tombole a účasti. V létě se velmi vydařil obecní výlet,
jehož hlavním organizátorem byli právě
hasiči. Při svižné jihomoravské dechovce, výborných koláčích, guláši a dalších
dobrotách, vydrželo počasí aspoň do
8 hodin večer, kdy už museli výletiště
opustit i muzikanti.
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Starosta v závěru svého vystoupení
poděkoval osadnímu výboru a městskému úřadu za podporu a přízeň, kterou
hasičům věnují. Poděkoval také všem
obětavým členům, kteří činnost sboru
zajišťují a také všem spoluobčanům za
dodržování požární bezpečnosti, protože
ani v minulém roce nevznikl v naší obci
žádný požár.
V diskuzi vystoupil předseda osadního výboru Vlastimil Matula, který ohodnotil podíl hasičů na společenském dění
naší obce a krátce informoval o připravované opravě obecního domu, jednání
dále pozdravil za lidovou stranu Václav
Matula.
Přítomní byli dále seznámeni se stavem pokladny a zprávou revizní komise.
Jednohlasně byl schválen plán činnosti
na letošní rok, usnesení a návrh nových
členů výboru. Řídící VH Josef Chromčák
po vyčerpání programu jednání ukončil.

PRAKTICKÝ RÁDCE V OTÁZKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2)
Městský úřad Příbor, stavební úřad
odd.životního prostředí, Ing.Andrea Nováková

� Dukelská 1346, 742 58 P�íbor � 556 725 029 � 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz
internet: http://web.quick.cz/ddmluna

PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ PO�ADY
STOLNÍ TENIS

POND�LÍ až PÁTEK 15:00 – 17:00
Vstup zdarma.

KERAMIKA

POND�LÍ
PÁTEK

v DDM LUNA

16:30 – 18:30
keramická dílna v DDM LUNA
16:00 – 18:00
keramická dílna v DDM LUNA
Vstupné: d�ti 30 K�/hod, dosp�lí 40 K�/hod.
Pro �leny keramického kroužku sleva 10 K�/hod!

POZOROVÁNÍ VE�ERNÍ OBLOHY

POND�LÍ
Vstupné: 10 K�

18:30 – 20:30
hv�zdárna na ul. Ji�ínské
Informace na tel. 556 725 029 nebo 737 311 810.
Pro �leny Astronomického klubu LUNA vstup zdarma!

HRÁTKY S PO�ÍTA�I

�TVRTEK
PÁTEK

15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
Vstupné: 15 K�,

u�ebna v DDM LUNA
u�ebna v DDM LUNA

INTERNET PRO VE�EJNOST

�TVRTEK
PÁTEK

15:00 – 18:00
u�ebna v DDM LUNA
15:00 – 20:00
u�ebna v DDM LUNA
Vstupné: d�ti 20 K�/hod, dosp�lí 30 K�/hod.

B�EZEN 2005
16.3.
st�eda

sraz v 13:30
DDM
LUNA

16.-18.3.
21.-23.3.
st – pá
po - st

8:00-17:00
DDM
LUNA

18.3
pátek

17:30
DDM
LUNA

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Akce pro žáky 7. t�íd.

Informace: J. Lupíková

VELIKONO�NÍ VÝSTAVA
výstava velikono�ních vají�ek, perní�k� od paní Hanzelkové
z Libhošt�, pali�kované obrázky, v�ela�ský koutek.
Sout�ž „O nej vají�ko“
Akce pro ve�ejnost
Vstupné dobrovolné.

Informace: K.Bukovjanová

SATURN, JEHO PRSTENCE A
M�SÍCE

P�ednáška formou prezentace s bohatým fotografickým materiálem
informuje o Saturnu, jeho prstencích a m�sících, zejména Titanu. Je
postavena na aktuálních informacích získaných sondou Cassini.
Vstupné: 25 K�
Akce pro ve�ejnost.
Informace: K.Bukovjanová

18.-19.3.
pá - so
18:00
DDM
LUNA

18.3.
pátek

17:00
DDM
LUNA

V „Měsíčníku města Příbora“č.11/2004 jsme Vás informovali, jak
postupovat a zvládnout otázky související s ochranou přírody.
V tomto vydání Měsíčníku bychom vám rádi poskytli informace,
o které opakovaně žádáte.
Kde je možno získat rybářské lístky?
Vydávat a odebírat rybářské lístky je dle zákona č.99/2004 Sb., zákon o rybářství, v pravomoci obcí s rozšířenou působností – Městský
úřad Kopřivnice, odd. životního prostředí a zemědělství, se sídlem
Štefánikova 1163, Kopřivnice.
Poplatky za rybářské lístky platné ode dne 17.1.2005
a) vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou
platnosti:
- kratší než jeden rok ................................................................. 60 Kč
- 1 rok .........................................................................................100 Kč
- 1 rok (pro osoby studující rybářství a pro osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání nebo funkce) ............................ 50 Kč
- 3 roky .......................................................................................200 Kč
- 3 roky (pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce).................100 Kč
- 10 let ........................................................................................500 Kč
b) vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let pro osoby
studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce: ................................................250 Kč
c) přenechání výkonu rybářského práva: .............................2.000 Kč

SOUST�ED�NÍ KPM
„TORA“
Akce pro �leny modelá�ského kroužku.

BAREVNÝ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Strejčková V- ŠD-Jičínská ,Příbor
Šlo o výchovně vzdělávací činnost formou hry, kdy jsme rozvíjeli
estetickou, smyslovou a pracovní stránku dítěte . Použili jsme běžně
dostupné a pro děti známé materiály,jako je papír, vlna, tkaniny,krupice, ze kterých jsme vytvářeli jednoduché výrobky. Důraz byl kladen
na procvičování jemné motoriky dětí při stříhání, lepení, malbě.
Celý týden se děti i vychovatelky snažily oblékat se podle dohodnutých barev. Povídali jsme si o barvách, kde se objevují v přírodě
i našem okolí, využili jsme odbornou literaturu, ale nejvíce jsme pracovali se znalostmi dětí a jejich praktickým užíváním.
Cílem naší činnosti bylo zapojení co nejvíce dětí do projektu, kde
jsme se zajímali o ekologii, zdravovědu, zeměpis a jiná témata, která
jsou součástí našeho života.

Informace: J. Lupíková

pro ženy

VELIKONO�NÍ PÁTEK

Návšt�va p�ednášky o astronomii, zdobení vají�ek, cvi�ení,
vým�na velikono�ních recept�, posezení u kávy.
S sebou: ostré n�žky, vají�ko
Akce pro ženy, maminky, dívky.
Vstupné 100 K�
Informace: J. Lupíková

24.3.

�tvrtek
9:00 – 12:00

DDM
LUNA

VELIKONOCE S LUNOU

� TVO�IVÁ DÍLNA
zdobení vají�ek, vyst�ihovánky s velikono�ním motivem,
vyrobení vázi�ky pro jarní kyti�ku
S sebou: skleni�ku od p�esnídávky, ke�upu, marmelády, vají�ka,
Vstupné: 20 K�
ostré n�žky
Informace: K.Bukovjanová

13:00 – 15:00

25.3.
pátek

DDM
LUNA

� SPORTOVÁNÍ V T�LOCVI�N�

Informace: J. Lupíková

� ZÁJEZD NA BAZÉN
sraz v 10:30 hodin u autobusové zastávky u nádraží
návrat 13:30 hodin
Cena: 60 K�

Informace: J. Lupíková

"S LUNOU SE NENUDÍTE !"
Měsíčník města Příbora 10

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ - POZEMKŮ V MAJETKU MĚSTA PŘÍBORA
Daniela Sehnalová – odbor SMŠBMH MÚ Příbor, majetkoprávní úsek
Město Příbor, jako vlastník, provádí
pronájem nemovitostí na základě žádostí občanů či podnikatelských subjektů.
V současné době je uzavřeno 57 nájemních smluv, a to pro užívání jako zahrada,
pro zemědělské využití, umístění zařízení plynových sond a regulačních stanic,
novinových stánků, objektů trafostanic,
základové stanice Eurotel, pro sportovní
a rekreační činnost spolků, pro vodohospodářskou činnost, k uskladnění materiálu pro podnikání atd. Celková výměra
pronajatých nemovitostí k 31.12.2004 je
347.717 m2, z toho pro činnost zahrádkářských osad 58.958 m2, zahrady využívané
občany 5.657 m2, k zemědělskému využití
294.299 m2, pro jinou činnost 15.803 m2.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány v převážné míře na dobu neurčitou, přičemž u
zemědělských pozemků je sjednávána jednoroční výpovědní lhůta ke dni 30.9. běžného roku. Výše nájemného se pohybuje

v rozpětí od 0,05 (u zemědělských pozemků) do 595,-- Kč (u pozemků k podnikání). K datu l. l.2005 bylo vyhodnoceno
celkové nájemné ve výši 340.181,-- Kč.
Toto nájemné je možné, na základě dohod
sjednaných ve smlouvách, každoročně
navýšit o částku, odpovídající inflaci dle
ČSÚ za předcházející rok (meziroční inflace). Za rok 2004 byla ČSÚ vyhlášena
inflace 2,8 %, po přepočtu u 57 nájemních
smluv činilo celkové navýšení ceny nájmu
pozemků 9.274,-- Kč.
Pronájmy pozemků jsou městem uzavírány na základě žádostí občanů či právnických osob, přičemž tyto jsou nejprve
projednávány příslušnými odbory městského úřadu, finančním výborem zastupitelstva města, na základě usnesení rady
města je pak zveřejněn na úřední desce
záměr města nemovitosti pronajmout
a následně po uplynutí doby zveřejnění
nejméně 15 dnů (mají občané možnost

MÍSTNÍ POŘADNÍK BYTŮ
Místní pořadník - dodatek č. 1 žadatelů o pronájem obecních bytů v Příboře , schválený na 68. zasedání Rady města Příbora, které se uskutečnilo dne 8. února 2005 na období
od 8. února do 31. března 2005
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1 . Mojdl Lukáš
převod z minulého pořadníku
2. Březovják Martin
1 osoba
16 bodů
3. Sitár Petr
2 osoby
16 bodů
4. Vojta Marcel
1 osoba
15 bodů
5. Tomšíková Kateřina
1 osoba
15 bodů
6. Tománek Jiří
1 osoba
15 bodů
7. Mičová Pavlína
2 osoby
15 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1
1. Juřenová Lenka
převod z min. pořadníku
2. Hagenhoferová Lenka
3 osoby
18 bodů
3. Blaschke Rostislav
4 osoby
18 bodů
4. Borovičková Jana
4 osoby
18 bodů
5. Kováčová Regina
4 osoby
17 bodů
6. Velička Radek
3 osoby
17 bodů
7. Sopuchová Marcela
3 osoby
17 bodů
8. Žabenská Dagmar
4 osoby
17 bodů
9. Bedřich Miroslav
4 osoby
17 bodů
Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 3+1 a více (výměnou bytů)
1. Nechvíle Martin
převod z II. pol. 2003
2. Kowaliková Sylva
převod z II. pol. 2003
3. Matula Petr
převod z II. pol. 2003
4. Sekerášová Olga
převod z II. pol. 2003
Pořadník byl sestaven v souladu s platnými „Pravidly pro přidělování bytů do nájmu
občanům“.
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se k záměru vyjádřit či podat žádost) je
radou města, v souladu s ustanovením §
102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích rozhodnuto, zda a za jakých
podmínek bude nájemní smlouva uzavřena.
Veškerou administrativu, týkající se
požadavku o pronájem nemovitostí, včetně vyhotovení nájemní smlouvy zajišťuje
odbor správy majetku, školství, bytového
a místního hospodářství MÚ Příbor, úsek
majetkoprávní. Zde je také možnost získat podrobnější informace o případných
pronájmech nemovitostí - pozemků ve
vlastnictví města Příbora (netýká se pronájmu nebytových v budovách), a to nejen
osobní návštěvou odboru, úřadujícího
v kancelářích č. 13 či 13a, 2. poschodí
budovy MÚ Příbor, ale i na telefonních
číslech 556 455 420 (vedoucí odboru
pí Těšlíková) či čísle 556 455 421 (referent
úseku majetkoprávního pí Sehnalová).

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
NAROZENÝM V BŘEZNU
Vlasta Vrstková
Olga Koloničná
Marie Kutějová
Vladislav Kršňák
Miroslav Konečný
Josef Dlouhý
Františka Šumberová
Amalie Rajnochová
Drahomíra Veličková
Rudolf Wojcik
Františka Káňová
Emilia Škarbová
Miroslav Sklenovský
Maria Lehnertová
Marie Kozlíková
Alois Kublák
Josef Růžička
Marie Paprstková
Jaromír Krejčí
Bedřiška Halamíková
Josef Krutílek
Marie Vančurová
Marie Horáková
Josef Sedláček Ing.
Věra Juroková

STONOŽKA POMÁHÁ

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

Ivona Gadasová, ředitelka mateřské školy Kamarád

Stonožkové hnutí vyhlásilo pro školy výzvu na pomoc postiženým oblastem vlnou tsunami. Do této výzvy se
připojila i naše Základní škola Npor.
Loma Příbor. Ve škole jsme uspořádali sbírku třídních kolektivů, prodávali jsme keramická zapichovátka do
květináčů, které vyrobila naše bývalá
kolegyně Kateřina Zamišková. Do
sbírky přispěli i pedagogové a ostatní
zaměstnanci školy.
Na výzvu reagovala spousta stonožkových škol z celé republiky a doposud
tak stonožka získala přes 500.000,- Kč.
Naše škola odeslala na konto stonožky
13.500,- Kč.
Získané peníze pomohou dětem
z těchto postižených oblastí. Všem,
kteří na dobrou věc přispěli jakoukoliv
částkou, srdečné díky. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.stonozka.org.

Při příležitosti Dne otevřených dveří na všech mateřských školách v Příboře, tj.
Frenštátské, Švermově a Pionýrů, zveme širokou veřejnost na prohlídku prostředí, ve kterém tráví chvíle naši předškoláci.
V souvislosti se dnem otevřených dveří se bude rovněž konat ve stejný den i

PODĚKOVÁNÍ
Všichni vážení občané, kteří
jste hudbou, básní, kondolencí, kytičkou nebo svou účastí
4. února uctili památku při
posledním rozloučení s mým
zemřelým manželem Felixem
Dobiášem, přijměte, prosím, srdečné poděkování.
Vladislava Dobiášová, manželka.

ZÁPIS do mateřských škol pro rok 2005 – 2006
Kdy:
ve čtvrtek 7. dubna 2005
Kde:
ve všech mateřských školách na území města Příbora
V době:
od 9.00 do 15.00 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce a zájemce o dění v mateřských školách. Těší se na
vás paní učitelky.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
odbor org. a vnitř. věcí, Petra Herrmannová
Dnem 1. ledna 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 612/2004, kterým se stanoví
výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.

občanský průkaz
se strojově čitelnými údaji

Výměně podléhají i občanské průkazy, které byly vydány s dobou platnosti bez omezení.
Nesplnění povinnosti provést v zákonné lhůtě výměnu občanského průkazu je přestupkem dle § 16a odst. 1 písm. g) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Za
tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10.000 Kč.
Lhůty pro výměnu občanských průkazů:
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané

Lhůta k podání žádosti
o vydání občanského průkazu

do 31. prosince 1994

do 30. listopadu 2005

do 31. prosince 1996

do 30. listopadu 2006

do 31. prosince 1998

do 30. listopadu 2007

do 31. prosince 2003

do 30. listopadu 2008

Klub Českých turistů Příbor pořádá 26. března 2005 turistickou akci
ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZONY:

Visalaje

Odjezd: 7 00 hod. Příbor sokolovna
Návrat: 18 00 hod.
Pěší: 12 km – Visalaje – Švarná Hanka- Bílý Kříž – Visalaje
20 km – Visalaje – Těšíňoky – Grůň – Švarná Hanka – Bílý Kříž – Visalaje
Běžky: 15 km – okolo Travného
Cena:
členové dospělí: 100 Kč děti:
80 Kč
nečlenové dospělí: 120 Kč děti:
100 Kč
Přihlášky do 19. 3. 2005, Vedoucí akce: Bilský Vladimír, Tel.: 737 375 203
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BK PŘÍBOR
JEDNO VÍTĚZSTVÍ NEBUDE
STAČIT K ÚČASTI VE FINÁLOVÉ
SKUPINĚ
Družstvo starších žaček bojovalo o víkendu o zisk cenných bodů pro postup do
extraligy s nejsilnějšími soupeři. V sobotu
po vynikajícím výkonu zvítězily naše
hráčky nad loňským mistrem republiky
ze Žďáru, když obě družstva předvedla divákům kvalitní basketbal nejvyšší úrovně.
V nedělním zápase s vedoucím ligovým
družstvem Sparty v atmosféře, kterou vytvářeli pro své družstvo pouze pražští fanoušci, se našim hráčkám nedařilo především střelecky a po již tradičním herním
výpadku na počátku třetí čtvrtiny nedokázaly v závěru nepříznivý vývoj zvrátit.
Porážka našeho nemocemi oslabeného
družstva s tímto skvělým a především
fyzicky výrazně vyspělejším soupeřem
tak pravděpodobně odsunula naše starší
žačky do skupiny, kde se bude hrát pouze
o 9. – 16. místo v nejvyšší soutěži. Poslední
dva zápasy tak již asi po výsledcích ostatních utkání nebudou mít vliv na následné
rozdělení ligové soutěže
SOBOTA 5.2. TĚLOCVIČNA ZŠ NPOR.
LOMA, PŘÍBOR
BK Příbor – TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou
75:64 (23:17, 15:16, 20:25, 17:6)
fauly 9/14, trestné hody 17/12-12/5, trojky 1/2
Nejlepší střelkyně hostů – Stará 28,
Havlíková 12, Kopicová 12, Pavlasová 7,
Blažejovská 5
Příbor – Nedomová, Nenutilová 11,
Žigová 24, Monsportová, Rektoříková,
Göttlicherová 22, Liberdová, Rosíková 14,
Pavlačíková 4, Čočková, Davidová, Šikutová
Průběh utkání: 2.min. 0:4, 11.min. 26:17,
16.min. 28:27, 32. min. 60:62
NEDĚLE 6.2. TĚLOCVIČNA ZŠ NPOR.
LOMA, PŘÍBOR
BK Příbor – B.A. SPARTA Praha 64:74
(12:15, 22:20, 11:18, 19:21)
fauly 22/25, pro 5 faulů nedohrála
Pavlačíková (Pří), Petrželová (Spa), trestné hody 30/20-38/22, trojky 2/4
Nejlepší střelkyně hostů – Němcová Bar.
28, Motlová 15, Němcová J. 10, Bezpalcová
9, Kubusová 4, Petrželová 4, Příhodová 2,
Tináková 2
Příbor – Nedomová, Nenutilová 14,
Žigová 18, Monsportová 4, Rektoříková,
Gottlicherová 15, Liberdová 3, Rosíková
6, Pavlačíková 4, Davidová, Šikutová,
Komendová
Průběh utkání: 5.min. 2:9, 7.min. 8:9,
17.min. 21:32, 21.min. 34:35, 23.min.
36:47

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ DRUŽSTEV BK PŘÍBOR - JARO 2005
Pá 18.3. 19,00
so 19.3.

SOP muži 47
ŽL st. žákyně F2
OP ženy 52
OP star. minižáci 231
OP star. minižáci 232
OP star. minižákyně 113
OP star. minižákyně 113
OP nejml.minižákyně 43
OP nejml.minižákyně 44
OP mlad. minižákyně 94
OP mlad. minižákyně 95
OP mlad. minižákyně 96

Bílovec - Příbor
???????
Opava - Příbor
NH Ova A - Příbor
NH Ova A - Příbor
Krnov - Příbor
Krnov - Příbor
BK Příbor - Hranice
BK Příbor - Hranice
Příbor A - Hranice
Hranice - Příbor B.
Příbor B - Příbor A.

ŽL st. žákyně F2
OP ženy 54

???????
Orlová B - Příbor

9,00
10,30
12,00
13,30
15,00
17,00
10,00
11,15

ŽL ml.žákyně F1”
OP star. minižákyně 117
OP star. minižákyně 118
OP star. minižáci 251
OP star. minižáci 252
OP mlad.dorostenky
OP mlad.dorostenky
OP nejml. minižákyně 49
OP nejml. minižákyně 50

??????
BK Příbor - SBŠ Ostrava
BK Příbor - SBŠ Ostrava
BK Příbor - NH Ova B
BK Příbor - NH Ova B
149 Příbor - SBŠ Ostrava .
150 Příbor - SBŠ Ostrava .
SBŠ Ostrava - Příbor
SBŠ Ostrava - Příbor

9,00
13,00

ŽL ml.žákyně F1"
OP star. dorostenci 93
OP star. dorostenci 94

??????
Snakes Ova - Příbor
Snakes Ova - Příbor

10,00
11,30
13,00

ŽL st. žákyně F1"
OP mlad. minižákyně 103
OP mlad. minižákyně 104
OP mlad. minižákyně 105

???????
BK Příbor B - SBŠ Ova C
SBŠ Ova C - SBŠ Ova D.
SBŠ Ova D - Příbor B.

ŽL st. žákyně F1"

???????

9,00
10,30
12,00
13,30
15,00
ne 20.3.
so 2.4.

ne 3.4.

so 9.4.

ne10.4.

Poznámka:
°° utkání žákovské ligy,která budou sehrána v Příboře
°° utkání dorostenecké ligy,která budou sehrána v Novém Jičíně
°° utkání oblastního přeboru moravskoslezkého kraje,která budou sehrána v Příboře
°° utkání, která budou sehrána na hřištích soupeřů
°° utkání žákovské ligy,u kterých budou pořadatel a začátky utkání stanoveny po ukon
čení základních částí ligových soutěží - to je v polovině února 2005
°°° utkání v Příboře budou sehrána v tělocvičně ZŠ npor. Loma
°°° utkání v Novém Jičíně budou sehrána ve sportovní hale na bazénu

TABULKA SKUPINY „B“ LIGY STARŠÍCH ŽAČEK:
1.

B.A. SPARTA Praha

12

11

1

927:674

23

2.

SOKOL Hradec Králové

12

9

3

1014:762

21

3.

BASKETSPORT EMOS Přerov

12

8

4

940:711

20

4.

TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou

12

7

5

872:838

19

5.

BK Příbor

12

7

5

812:847

19

6.

VALOSUN IVES KP Brno

12

3

9

713:905

15

7.

BK LOKOMOTIVA Trutnov

12

2

10

636:848

14

8.

SK BASKETBAL Tišnov

12

1

11

648:972

13
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PROGRAM KINA ÚSMĚV PŘÍBOR
NA MĚSÍC BŘEZEN 2005
14.3.v pondělí v18 a ve 20.00 hod
MOJE MATKA JE NA HOLKY
Komedie 96´, č. tit., př. 12 let
Tři sestry spolu žijí v matčině domě.
Matka je slavná klavíristka a s otcem už
dlouho neudržuje kontakt. Při svých narozeninách svým dcerám oznámí, že se
zamilovala, že její láska je o hodně mladší
a že ……….je to žena!!!!!
Všechno se dozvíte, když přijdete do kina.
16.3. ve středu v18 a ve 20,00 hod
WIMBLEDON
Romantická komedie, 94´, č. tit., př.
Od 12 let
Sladká a komická romance se odehrává na tenisovém kurtu během turnaje ve
Wimbledonu.
21.3. v pondělí v 18 a ve 20.00 hod
MILUJ MĚ PROSÍM
USA,90´, č. tit., př. 12 let
Thriller-romance
Vášeň je nesmrtelný cit…Posedlost, zamilovanost, láska…….
23.3.ve středu v 17 a ve 20.00 hod
ALEXANDER VELIKÝ
Historické drama USA,170´, č. tit., př.
Od 12 let
Velkolepá historická sága mapuje život
a legendu jedné z nejvýraznějších postav
světové historie, odvážného a neúprosného dobyvatele, Alexandra Velikého,který
ve věku 32 let vytvořil největší imperium
všech dob. Fim zachycuje celý Alexandrův
život od dospívání až po jeho osamělou
a mystickou smrt.
30.3. ve středu v 18 a ve 20.00 hod
NA DOTEK
Drama USA,104´, č. tit., př. Od 15 let
Věříte-li lásce na první pohled, nikdy se
nepřestaňte dívat!!!!!
PŘIPRAVUJEME:
Žralok v hlavě, Zahulíme, uvidíme, Lovci
pokladů, Blade-Triniti, Fantom opery,
Kameňák 3, Skřítek, Příběh obyčejného
šílenství
Rezervace vstupenek a místenek je možná na telefonech:
556 725 200 – kino
556 725 182 – vedoucí
556 722 101 – pokladní
Pronájem kinosálu k různý akcím:
200,- Kč / 1 hodina.
Promítání reklamy:
150,- Kč / 1 měsíc.

K půvabu města v posledních týdnech přispěly i labutě na řece Lubině

Nabízíme pronájem
nebytových prostor

(vhodných na kanceláře a podobně)

v 1. poschodí domu č. 4
na náměstí v Příboře
Kontakt na telefonu

556 725 603

Mobil: 736 157 848
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INFORMACE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA
Kde nás najdete? Kam se můžete obrátit? Pod které obvodní oddělení Policie ČR patříte? Adresy, telefonní čísla, pracovní dny a hodiny.
Statistiky dopravní nehodovosti za rok 2004
Adresy, telefonní čísla, pracovní dny a týdny
Úřad

Adresa

Kontaktní spojení

Policie České republiky
okresní ředitelství Nový Jičín
Správa: Severomoravského kraje

Svatopluka Čecha 11
741 11 Nový Jičín

tlf: 974 735 111
fax: 974 735 900

Policie České republiky
obvodní oddělení Příbor

Pracovní dny a hodiny
skupina pro zbraně, střelivo
pondělí a středa 8.00 - 17.00
dopravní inspektorát:
pondělí a středa 8.00 - 17.00

pondělí až pátek
7.00 - 15.30

Masarykova 637
tlf: 556 722 224
Nepřetržitě
742 58 Příbor
fax: 556 713 927
Územní působnost: Hájov, Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Petřvaldík, Prchalov, Příbor, Sedlnice, Skotnice, Trnávka

Statistika dopravní nehodovosti.
S koncem roku bývá zvykem hodnotit rok uplynulý. V našem prvním informačním servisu vám nabízíme statistiku dopravních nehod a srovnání s rokem předešlým.
Zároveň je přiložena tabulka, kde jsou uvedeny počty dopravních nehod, které se staly na území jednotlivých obvodních oddělení.
V loňském roce došlo na území okresu Nový Jičín ke 2570 dopravním nehodám, při kterých bylo 17 osob usmrceno, těžce se zranilo
73 osob a lehká zranění utrpělo 357 osob.
Oproti roku 2003 vzrostl počet nehod o 22, počet smrtelných nehod pokles o jedno. Naopak vzrostl o šest počet osob, které byly zraněny těžce. Pokles o 79 byl zaznamenán u zranění lehkých.
Nejčastější příčiny
Nejčastější příčinou byl v 1441 případech nesprávný způsob jízdy. Rychlá jízda měla za následek 515 nehod, nedání přednosti v jízdě
způsobilo 302 dopravních nehod a špatně předjížděli 104 řidiči.
Pokles nehod pod vlivem alkoholu
Policisté však zaznamenali čtrnácti-procentní pokles dopravních nehod, které byly způsobeny pod vlivem alkoholu. Vloni to bylo 184
případů, v roce předešlém 213. Policisté ze skupiny silničního dozoru společně s kolegy z obvodních oddělení však při své činnost zjistili, že počet řidičů, kteří po požití alkoholických nápojů sednou za volant svého auta, je stále vysoký. Jednalo se o 643 řidičů.
Silnice I/48
Stále sledovaným úsekem zůstává průtah silnice I/48 okresem Nový Jičín. Na této silnici se stalo v loňském roce celkem 267 dopravních nehod, při kterých přišlo o život šest osob. Je to stejný počet usmrcených osob jako v roce 2003. Při těchto dopravních nehodách se
těžce zranilo sedm účastníků silničního provozu, což je oproti roku 2003 pokles o čtyři těžká zranění. Pokles byl zaznamenán i u zranění
lehkých. V roce 2003 to bylo 41 lehce zraněných a v roce 2004 24 osob, které utrpěly lehká zranění.
V následujícím přehledu jsou uvedeny počty dopravních nehod, ke kterým došlo na teritoriu jednotlivých obvodních odděleních:
OO PČR Příbor
Počet nehod

Smrtelná zranění

Těžká zranění

Lehká zranění

279

4

6

34

Nehody pod vlivem
alkoholu
15

Rychlost
61

Nesprávné
předjíždění
12

Nedání přednosti
28

Nesprávný způsob
jízdy
156

Zima ještě nekončí Zimní období je pro řidiče nejnáročnější
Komunikace jsou vlivem neustále se měnícího počasí a teplot kolem bodu mrazu nevyzpytatelné, a proto nebezpečné. V tomto čase
se stává nejvíce dopravních nehod s tragickými následky. Na místě je zvýšená opatrnost, která je tou nejlepší prevencí.
Zimní provoz vyžaduje především zimní pneumatiky
K bezpečnosti silničního provozu mohou řidiči motorových vozidel výrazně přispět výměnou letních pneumatik za zimní.
Bohužel tato výměna není v České republice zatím povinná. Praxe ale potvrzuje, že se zimními pneumatikami je jízda daleko bezpečnější
- letní pneumatiky za teploty kolem 7° C začínají již tvrdnout a ztrácejí tím přilnavost. Zimní pneumatiky mají lepší záběr na sněhu a ledu,
lepší stabilitu při průjezdu zatáčkami, vyšší adhezi i na suchých vozovkách a podstatně kratší brzdnou dráhu. Jsou zkrátka schopny zajistit
lepší ovládání vozidla. Výhodnější je přezout všechny 4 pneumatiky s dostatečně hlubokým vzorkem. Další možností zlepšení podmínek
pro jízdu autem při špatných povětrnostních podmínkách je včasné nasazení sněhových řetězů. Jejich nasazování si předem vyzkoušejte.
Chystáte se na hory? Bezpečná cesta a návrat.
Zkontrolujte si především stav baterie, nemrznoucí směsi do chladiče a do ostřikovačů. Vezměte si s sebou též rozmrazovač zámků,
škrabku na okna, případně smetáček a lopatku. Vhodné je nechat si prověřit seřízení světlometů. Na horách jsou bezpodmínečně nutné
zimní pneumatiky a někde i sněhové řetězy. V zimním provozu totiž musíte počítat s možností námraz, tvoření sněhových jazyků a závějí.
Před odjezdem do horských oblastí je nutné pečlivě sledovat televizní a rozhlasová dopravní zpravodajství a předpovědi počasí.
Důležité informace z dopravy nabízejí také internetové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Radio Vnitro. Do horských středisek nejezděte na delší dobu bez předchozího zajištění ubytování; předejdete tím zbytečné nervozitě při hledání volné kapacity. Před
odjezdem na hory neopomeňte řádně zabezpečit svůj byt či rodinný domek, který opouštíte.
Dále je třeba připomenout všem řidičům, že v zimním období jim ukládá naše právní úprava jezdit i při nesnížené viditelnosti se zapnutými reflektory. Je dobré, že velká část řidičů si tuto povinnost sama prodlužuje na celý rok. Řidiči se přesvědčili, že osvětlené vozidlo
je účinné preventivní opatření ke snížení dopravní nehodovosti.
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Potřebujete peníze
a máte už úvěr? Nevadí!

AUTOJAS – CZ BÍLOVEC

• půjčky až do výše 75.000 Kč - 75 let
• bez ručitele nebo ručení! Půjčku můžete použít
na cokoli
• pro zaměstnané, důchodce, rentisty i pro podnikatele
• půjčka je bez poplatku - rychlé vyřízení!!!
• Potřebujete hypoteční úvěr na bydlení, nebo
podnikání?
Obraťte se na našeho obchodního zástupce, telefon:

603 746 134

Zprostředkovatel služeb:
Martin Chlad
Telefon: 608 800 272
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
•
•
•
•

Příbor, nám. S. Freuda č. 20
Obchodní centrum - 2. poschodí

Regionální kancelář

ÚVĚRY - PŮJČKY

Po - Čt od 900 do 1600 hodin
Příjmeme obchodního zástupce
i bez živnostenského listu

Výhodný splátkový prodej
Zpětný splátkový prodej
Protiúčty
Další – široká škála zákonného
a havarijního pojištění.

Denně od 8.00 – 20.00 hod.
včetně sobot a nedělí.

KUPUJETE, STAVÍTE,
REKONSTRUUJETE

rodinný dům nebo byt
Českomoravská stavební
spořitelna

kancelá� P�íbor
obchodní centrum nám�stí S. Freuda, �.p. 20
1. patro

Otevírací doba :
Pond�lí
Úterý
St�eda
�tvrtek
Pátek

9-12
9-12
9-12
9-12
9-12

13-17
13-17
13-17
13-17
13-15

Telefon : +420 737 261 810

výhodné úvěry a meziúvěry od 4,3 %, akontace od 0 %
Pro děti do 18 let 50% sleva na poplatek za
uzavření smlouvy
Nabízíme:
- penzijní připojištění ČSOB
Progres , Stabilita
- podílové fondy
- pojištění u ČSOB pojišťovny

Obchodní zastoupení

Marie Sedlářová
Jan Stoček

tel. 605 057 510,
556 802 302
tel. 603 244 329

Kancelář: Kopřivnice, Česká 318 – Kasárna,
tel 556811822
Po - Čt 14.00 – 17.00
Sobota 8.30 - 11.00
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Horecka 180x112 bw

21.1.2005

Chev

16:36

rolet

Kalos

Stránka 1

Kalos

se sle

vou a

Ï 50

000,-

Kã

Speciální série
Chevrolet Kalos Superbase
za 215 900,- Kã

VáÏnû se mi to nezdá?
·típni mû prosím.

5-dveﬁov˘ Chevrolet Kalos s bohatou v˘bavou v mimoﬁádné novoroãní nabídce se slevou
aÏ 50 000,- Kã! Va‰e oãi nelÏou! Na‰e nabídka je bezkonkurenãní a je na Vás, abyste ji
vyuÏili vãas. V cenû 239 900,- Kã získáte 5-dveﬁov˘ Kalos s posilovaãem ﬁízení, elektrick˘m
otevíráním pﬁedních oken, centrálním zamykáním, v˘‰kovû nastaviteln˘m volantem,
autorádiem s CD pﬁehrávaãem, imobilizérem a zárukou 3 let nebo 100 000 km a 3 roky
asistenãní sluÏby zdarma. Vûﬁte sv˘m oãím. Neváhejte.
Dobré zprávy pokraãují: MATIZ jiÏ od 184 900,- (slevy aÏ 25 000,- Kã)
LACETTI jiÏ od 296 300,- (slevy aÏ 75 000,- Kã). To v‰e do vyprodani zásob!!!

Auto Horeãka, autorizovan˘ prodejce

742 53 Kunín 444 u Nového Jiãína,
tel. 556 749 251, 556 749 414,
mobil: 608 040 421
e-mail: horecka@daewoo-horecka.cz,
www.kalos.cz, www.lacetti.cz

JEDNOTA, s.d. v Novém Jièínì
Smetanovy sady 3
741 11 Nový Jièín
VÝHODNÝ NÁKUP od 2.3. – 22.3.2005
* Camembert jemný sýr 90 g
* Kuřecí stehna mražená 1kg
* Substrát pro pokojové rostliny 20 l
* Čočka velkozrnná 500 g
* Radegast Originál 0,5 l sklo
* Multivitamín nesyc. s ovocným podílem 2 l PET

15,50
49,00
37,90
12,90
7,20
10,90

19,50
65,00
44,90
21,00
8,40
17,90

do vyprodání zásob

zakoupíte ve všech našich prodejnách
kompletní nabídku akčního zboží naleznete na www.jednota-nj.cz
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Chcete si půjčit peníze?
Chcete potěšit svoje blízké, nemáte hotovost a nejste přesně rozhodnuti, co koupíte.
Chcete mít peníze v kapse, abyste mohli svůj nápad ihned realizovat. Kde na to vzít?
Kolik, na kolik a za kolik?
Pokud se rozhodnete žádat o krátkodobou půjčku na malou částku, musíte se rozhodnout, koho
o ní požádáte. První zásadní otázkou je kolik si
chcete půjčit a za jak dlouho a kolik budete
muset celkově zaplatit. Podle čeho to můžete
posoudit?
Kolik?
Výše zamýšlené půjčky je jen několik tisíc korun.
V této situaci jsou vaše možnosti omezené. Většina bankovních institucí má zájem půjčovat
částky překračující deset tisíc korun a nejraději
půjčují velké částky.
Dostanete svoje peníze v hotovosti?
Ne každý poskytovatel dává peníze v hotovosti.
Vy ale chcete svobodu, kterou vám poskytne
pouze pocit, že máte peníze k dispozici.
Na jak dlouho?
Když si půjčíte malou částku, nechcete mít dlouhodobé závazky. Nechcete další roky ještě stále
splácet dárky, které vám již zdomácněly. Chcete
je splatit dříve. Bankovní instituce se zpravidla
soustředí na dlouhodobé úvěry.

Požádali jste o půjčku, byla vám schválena a nyní
stojíte před podpisem smlouvy?
Čím jednodušší a srozumitelnější smlouvu podepíšete, tím budete mít větší jistotu, že se nesetkáte s nemilým překvapením.
Na co se musíte při podpisu smlouvy soustředit?
Měli byste dát přednost smlouvě, ve které je
kromě půjčené sumy také uvedena přesná konečná částka, kterou zaplatíte. Pokud vám poskytovatel není schopen sdělit přesnou a konečnou
sumu, můžete očekávat další náklady a navýšení
splácené sumy. Ujistí vás ten, kdo vám půjčuje, že
nezaplatíte ani korunu navíc?

Hlavní výhody půjčky od
společnosti Provident Financial
• Vím, od koho si půjčuji a za jakých podmínek si
půjčuji
• Poskytovatel nevyžaduje zástavu ani ručitele
• Mám možnost od smlouvy odstoupit do 7 dnů
• Smlouva je srozumitelná a jednoduchá
• Vyřídit půjčku je nenáročné a pohodlné
• Peníze získám rychle a v hotovosti
• Vím, jakou částku budu splácet a jak dlouho

• Vím, jaká je konečná suma, kterou zaplatím za
Kolik zaplatíte?
půjčené peníze
Každou půjčku je třeba splatit. To, co vás zajímá,
•
Nebudu platit žádné další skryté poplatky ani
je konečná částka. Chcete vědět, kolik dáte
penále
navíc. Z úrokových sazeb či ročních procentních
• V případě objektivních potíží se mohu
sazeb nákladů (RPSN) celkovou splacenou sumu
dohodnout na řešení mé situace
na první pohled nevyčtete. Víte, kolik vás budou
stát poplatky za vedení účtu, poplatky z prodleDá vám poskytovatel šanci si váš krok ještě rozní a další administrativní náklady?
myslet?
Zjistili jste, že jsou i jiné možnosti, jak vaší situExistují půjčky do domácnosti?
Ne vždy musíte chodit o půjčku žádat. Výjimečně aci řešit, a chcete z jakýchkoliv důvodů půjčku
komfortní službou je poskytování krátkodobých vrátit. Je obrovskou výhodou, když vám to
půjček do domácnosti. Navíc nebudete muset trávit poskytovatel umožní. Ale nebude vás to stát
peníze?
čas vyřizováním půjčky.

Chcete ztrácet čas chozením za penězi nebo
necháte peníze přijít k vám domů?
Při půjčkách do domácnosti přijdou peníze za
vámi až domů a potřebujete mít po ruce pouze
základní dokumenty týkající se vaší totožnosti
a dokladů o příjmu.

Splácím půjčku..
Musím s každou splátkou na poštu nebo do
banky? Musím mít účet v bance? Kolik mě
budou stát bankovní transakce? Budu muset platit něco navíc? Co když se opozdím se splátkou?
Jak vysoké bude penále z prodlení?

Příklad: Paní Novákové se před zimou rozbil plynový kotel, který si tak vyžádal generální opravu v celkové výši 10 000 Kč. Tento neočekávaný výdaj by citelně narušil celkový chod domácnosti, a tak paní
Nováková volí cestu rychlé půjčky u Provident Financial.
Provident touto Smlouvou poskytuje půjčku v částce

Kč

10 000

Zákazník se zavazuje zaplatit Providentu v souvislosti s touto půjčkoku souhrnný poplatek v částce

Kč

4 000

Celková částka, kterou je zákazník na základe této Smlouvy
Kč
14 000
povinen zaplatit Providentu (půjčka + souhrnný poplatek), činí
700
20
Zákazník splatí Providentu celkovou částku v hotovosti ve..................týdenních splátkách po........................Kč,
A to vždy do rukou osoby uvedené v Čl. 1.1. Smluvních podmínek s tím, že 1.splátka je splatná 7. dne od data uzavření
této Smlouvy.
Zákazník podpisem této Smlouvy potvrzuje, že od Providentu v hotovosti převzal celou výše uvedenou částku půjčky.

�

Smlouva se společností Provident Financial s. r. o. - Měli byste dát přednost smlouvě, ve které je kromě půjčené sumy
také uvedena přesná konečná částka, kterou zaplatíte. Společnost Provident Financial s.r.o. tuto částku samozřejmě do
své smlouvy uvádí.

� Dostatečnou garancí solidnosti a vstřícnosti a maximální výhodou a přidanou hodnotou je možnost půjčku vrátit. Společnost Provident Financial s.r.o. tak činí aniž by si účtovala jakékoliv poplatky a lhůta je stanovena na dostatečné období jednoho týdne.
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Dostal jsem se do potíží, za které nemůžu…
V životě každého člověka se mohou vyskytnout
situace, které nikdo nečeká. Zohlední poskytovatel mé objektivní potíže? Budu moci přizpůsobit
splácení své finanční situaci? Budu moci krátkodobě splácet menší částku? Kolik mě to bude
stát?

Rychle, pohodlně, až do domu,
bez ručitele, žádné skryté poplatky
V České republice existuje velká skupina lidí, kteří čas od
času potřebují malou částku peněz, rychle, bez zbytečného
papírování, bez účelu a bez ručitele. Přitom potřebují záruku srozumitelných podmínek. Provident Financial s.r.o.
uspokojuje potřeby svých zákazníků a nabízí produkt plně
vyhovující všem požadavkům. Žádost o půjčku se zákazníkem vyřídí obchodní zástupce přímo v domácnosti žadatele,
který posoudí možnou výši půjčky a délku splatnosti. Půjčku
doručí obchodní zástupce do domu v průběhu dvou dnů.
Smlouva o půjčce má pouze 1 list a vyznačuje se zejména
jednoduchostí a srozumitelností. Kromě ukazatele RPSN je
v ní uvedená výše půjčky, navýšení, celková splatná částka,
doba splatnosti i výše týdenní splátky. Celková splatná částka je konečná a v žádném případě se nemění. Po podpisu
a převzetí peněz má zákazník plných 7 dní na případné
odstoupení od smlouvy, a to bez jakýchkoliv sankčních
poplatků. V případě objektivních potíží na straně zákazníka
je možné přistoupit k úpravě splátkového kalendáře. Opět
bez jakýchkoliv sankčních poplatků.

Provident Financial s. r. o.
Britská společnost Provident Financial s. r. o. je největším
poskytovatelem na českém trhu krátkodobých půjček do
domácnosti. Mateřská společnost Provident Financial plc
má ve Velké Británii 125letou tradici. Od roku 1962 kótována na Londýnské burze cenných papírů. Kromě Velké
Británie působí také v Polsku, Maďarsku, na Slovensku
a v Mexiku. Celosvětový počet uživatelů půjček do domácnosti od společnosti Provident Financial je více než 3,6 milionu. V České republice společnost působí od roku 1997
a má přes 220 000 zákazníků. Společnost nabízí krátkodobé
hotovostní půjčky od 3 až do 50 tisíc Kč bez ručitele až
domů. Doba splácení je 20, 31 nebo 52 týdnů. Zázemí společnosti zajišťuje 540 zaměstnanců a bezmála 2 800 autorizovaných obchodních zástupců. Firma má 25 poboček a 100
kontaktních míst po celé České republice.

Smluvní podmínky Smlouvy o půjčce
Článek 1.
Zákazník tímto prohlašuje, že byl Providentem seznámen
s výší roční procentní sazby nákladů(dále jen „RPSN“) půjčky poskytnuté zákazníkovi Providentem na základě této
Smlouvy. Tato RPSN činí: RPSN půjčky, kterou zákazník
splácí:
20 týdnů: 481,4%
31týdnů: 365,1%
52 týdnů: 199,4%
Délka splácení půjčky poskytnuté na základě této Smlouvy je
uvedena na předchozí straně této Smlouvy. RPSN nebude
Providentem upravována.
Článek 2.
Provident se zavazuje informovat zákazníka v průběhu plnění Smlouvy o jakékoli změně výše uvedené RPSN půjčky dle
této smlouvy.
Článek 3.
Zákazník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit do 7 dnů od
jejího uzavření. Při odstoupení od Smlouvy má zákazník
povinnost vrátit Providentu přijatou částku půjčky v plné
výši. Písemnou zprávu o odstoupení spolu s částkou půjčky
doručí zákazník ve výše uvedené lhůtě do provozovny Providentu na adresu uvedenou ve formuláři odstoupení na předchozí straně této Smlouvy.
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počet účastníků omezen kapacitou restaurace,
reservaci je možno zajistit na tel. 556 722 013 nebo osobně u personálu

Z programu na měsíc březen:
Degustace moravských vín řízená sommelierem z Vinných
sklepů Lechovice od 17:00
(tradiční klientela už ví, noví účastníci se seznámí)
4. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
5. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
9. 3.
Večer s ostravským blues-rockovým zpěvákem
Pepou Streichlem od 19:00 hod.
(zážitek doporučujeme následně umocnit skleničkou dobrého vína)
�
11. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
�
12. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
�
11. 3. - 13. 3. Steakový víkend - nabídka steakových jídel rozšířena o maso
� �
�
z jihoamerického skotu
� �
17. 3.
Seminář o liberalismu jako možném řešení ekonomickospolečenských
�
poměrů od 17:00 - tentokrát o školství
�
�
(doporučujeme následně s přáteli téma neformálně projednat)
� �
18. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
�
�
19. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
� �
23. 3.
Ro(c)kování s Jiřím Černým od 17:30 - nejznámějším českým
�
� hudebním kritikem, legendou naší hudební publicistiky, o tom, co má rád,
� o tom, co rád poslouchá.
�
(doporučujeme setrvat a s přáteli prožít hezký večer u dobré večeře)
� �
�
��
24. 3.
Velikonoční menu - speciálně pro Zelený čtvrtek od 11:00 - 14:00
� �
25. 3.
� Velikonoční menu - speciálně pro Velký pátek od 11:00 - 14:00
25.6.
� Posezení u klavíru od 19:00
26. 3.
Posezení u klavíru od 19:00
1. 3.
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