
Měsíčník Města příbor a 1

Měsíčník
města Příbora

červen 2007

Cena: 5, - Kč

   

Ve čtvrtek 17. května 2007 převzalo město Příbor v Pantheonu Národního muzea v Praze zvláštní oceně-
ní poroty v národní soutěži Gloria Musaealis v kategorii muzejní počin roku 2006 na záchranu 
kulturní památky rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře. 
Do této soutěže bylo v kategorii „muzejní počin roku 2006“ přihlášeno celkem dvanáct projektů, vesměs nej-
větších muzeí ČR. O to cennější je uznání, kterého se dostalo našemu městu, za otevření muzea 
a expozice s názvem „Sigmund Freud s námi“. 
Do národní soutěže, která byla vyhlášena ve třech kategoriích, se přihlásilo celkem 34 muzeí s padesáti devíti 
soutěžními projekty.

Ing. Milan Strakoš

GLORIA MUSAEALIS 2006

Střípky z Hájova ……………
Vážení čtenáři měsíčníku, chtěli bychom 
se pochlubit novou turisticko-informač-
ní tabulí a nově umístěnými dětskými 
hracími prvky před kulturním domem na 
Hájově, které byly instalovány svépomocí 
občanů Hájova a zejména p. Petra Kuchaře 
a Jiřího Kuchaře st. Zároveň tímto děkuji 
vedení města za vstřícné jednání při vyři-
zování nezbytných formalit.

 Radek Jurečka, předseda OV Hájov
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Strategický plán 

rozvoje města Příbora 

Už asi dva měsíce probíhají prá-
ce na dokumentu, který nese název 
„Strategický plán rozvoje města 
Příbora“. Za tímto účelem byla na ná-
vrh starosty města ustavena pracovní 
skupina, jejímž úkolem je předložit za-
stupitelstvu města v závěru letošního 
roku návrh hlavních cílů, které ovlivní 
rozvoj města v nejbližších deseti letech. 
Mezi členy této komise jsou členové 
rady města, podnikatelé, lékaři, učitelé 
apod. nejmladším členem skupiny je 
bohdan knězek, student Masarykova 
gymnázia v příboře. Mimo tuto hlavní 
komisi budou postupně ustaveny spe-
ciální týmy, které budou řešit jednot-
livé odborné oblasti, jako je cestovní 
ruch, kultura, doprava, bydlení, sport, 
rozvoj služeb apod. snahou města bude 
maximální využití dotačních programů 
Evropské unie v plánovacím období let 
2007 – 2013, které přinesou do české 
republiky finanční prostředky v ob-
jemu asi 750 miliard korun. proto je 
velmi důležité, aby město mělo jasnou 
představu a kvalitní projekty, které jsou 
základem pro získání podpory z evrop-
ských, ale i státních dotací. 

Ing. Milan Strakoš

Představujeme některé z knih zakoupe-
ných v květnu:

Petra Nagyová –Džerengová – román Za to 
mi zaplatíš !

autorka ve své nové próze analyzuje vztahy 
dvou manželských párů. oba startovaly do spo-
lečného života jako dvojice, které hřála vzájemná 
láska, touhy a naděje. Všednost a tajemství ukryté 
na dně duše však dříve nebo později poznamenají 
jejich vztahy.

Lynn Sholen – Spiknutí Grálu. ty jsi jedi-
ná… poslední slova, která stačí známý archeolog 
Gabriel archer před smrtí zašeptat mladé tele-
vizní reportérce. Cotten stoneová drží v ruce 
prastarou dřevěnou krabičku a netuší, že v irácké 
jeskyni narazila na největší historický objev, který 
ji může přinést vysněnou pulitzerovu cenu.

Kathleen McGowan – historický román 
Marie Magdalena.

americká novinářka Maureen paschalová 
věnuje pozornost ženám, kterým, podle ní, histo-
rie ublížila. při svém pátrání se dostane i k osudu 

VESELÉ ZPÍVÁNÍ
akce „Veselé zpívání“ je pořádána příborský-

mi mateřskými školami a stala se pěknou tradicí.
Letos jsme byli opět hosty MŠ příbor, 

pionýrů. Zdařilé páteční odpoledne 20. dubna 
2007 uteklo jako voda, rodiče a hosté slyšeli só-
lová vystoupení dětí z jednotlivých mateřských 
škol. Dále zhlédli taneční vystoupení „popelek“, 
pohybovou skladbu „barevných deštníků“ tane-
ček „sluníčko“, které probouzelo jarní přírodu.

Zahájení i závěr patřil pěveckým sborečkům 
„korálky“ a „notička“, kroužku zobcových fléten 
„písklatům“.

poděkování pana místostarosty všem, kteří 
se podíleli na „Veselém zpívání“ ,udělalo pěknou 
tečku. a věta maminky Danečka: “bylo to moc 
krásné – klobouk dolů“ dodala všem učitelkám 
další energii do krásné práce s dětmi.

Ivana Žárská

Marie Magdaleny, již nám dějiny vykreslují jako 
prostitutku. rozjíždí se do Jeruzaléma, aby hleda-
la pádné důkazy pro její očištění a právě ve svaté 
zemi začaly její vidiny.

kniha irské autorky Maeve Binchy – Dům na 
Tara Road nám připomíná, že se život každého 
z nás může zcela změnit během jediné vteřiny 
a člověk nikdy nesmí ztrácet odvahu a vzdát se.

nositel nobelovy ceny za literaturu z roku 
2003 John Maxwell Coetzee vypráví v současné 
próze Chlapectví o životě třináctiletého mladíka, 
souženého pocitem provinění a strachem. odmítá 
otce, trpí výchovou matky, utíká do svého uzavře-
ného světa a upíná se k jedinému místu, kam pod-
le vlastního přesvědčení patří: k rodinné farmě.

novela Pavola Weisse, přezdívaného „slo-
venský Viewegh“, Pomsta vypráví o knihovníkovi 
a začínajícím spisovateli samovi, který se nedoká-
že smířit s odchodem své milované k bohatému 
obchodníkovi. rozhodne se svého soka zničit 
a o pomstě napsat knihu. stupňuje své recesis-
tické schválnosti. Zvítězí uražený spisovatel nebo 
namyšlený podnikatel?

NoViNky V MěStSkÉ kNihoVNě
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Miroslav Neusser
Jaroslava Holubová
Richard Jurečka
Jaroslav Hovězák
Anežka Toncrová
Markéta Vachtová
Lubomír Hrudička
Štěpánka Tiahanová
Marta Majerová
Jan Hanuška
Jarmila Kaplanová
Jarmila Matulová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od od 1. do 30. června

František Švec
Jaroslav Kašlík
Marie Zemánková
Ladislav Huške
Antonín Kozlík
Alena Ulmanová
František Antolík
Antonín Ruta
Vlasta Jakůbková
Marie Jalůvková
Zdeněk Záruba

kateřina Bukovjanová

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích?

 Já doufám, že jenom ty nejlepší.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
 spánek, dobré jídlo, dobré pití.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
 svět podle Garpa od J. Irwinga, svatební ces-

ta do Jiljí, skupina Queen a a.Vivaldi (čtvero 
ročních dob)

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
 Důchodcem. 
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
 ne.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 souhra náhod – odchod z vysoké školy a přá-

telé na správném místě.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 řeknu to asi tak, jako dítě jsem žádné vazby ne-

pociťovala, ale teď, když chcete utéct, nejde to.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
 pod kostelem panny Marie u řeky Lubiny – 

kombinace řeka, topoly a kostel.

Věk:  35 let

Stav:  vdaná

Dosažené:  DPS – vychovatelství na OU

Povolání:  Pedagogický pracovník

Koníčky:  Knihy, výtvarná činnost

V Příboře žije:  34 let

9. Co se vám ve městě nelíbí?

 konzervativnost a maloměšťáctví.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek?

 stále nové, protože zážitky, ať už kladné nebo 
záporné, znamenají život.

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

 Výchovu svých dětí (prozatím) a fungující 
vztah s manželem a se svou rodinou.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?

 prohra ani ne, ale spíš nemožnost promluvit 
si se svým tatínkem.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-
rodila, chtěla byste dělat něco jiného?

 být někým jiným? ne, jsem šťastná a spokoje-
ná.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?

 aby se nebáli svého osudu a vyšli mu vstříc.

Děkuji vám za rozhovor, Stanislava Slováková

Představujeme vám…

z kalendáře starosty města
duben/květen 2007
Ing. Milan Strakoš

Uplynulé období se vyznačovalo proměnlivým 
počasím. poměrně vysoké denní teploty a studené 
noci doprovázelo deštivé počasí s přívalovými deš-
ti, které nepatrně zvedly jinak nízký průtok řeky 
Lubiny. technické služby města provedly první 
sečení travnatých veřejných ploch a nově byly 
vysázeny květinové kontejnery v centru města. 
tato organizace se neustále potýká s technickým 
zařízením, které ve většině případů již dosluhuje. 
Zcela vypověděl službu nakládací vůz s kontejnery 
na velkoobjemový odpad a město hledá řešení, jak 
tuto službu v budoucnu zajistit. 

V měsíci květnu se ve městě uskutečni-
lo několik zajímavých akcí většího rozsahu. 
basketbalový oddíl byl pořadatelem festivalu 
nejmladších minižaček (mistrovství čr), ve kte-
rém se domácí hráčky umístily na pěkném pátém 
místě z desíti startujících oddílů z celé české re-
publiky. Mistrovství čr se uskutečnilo ve dnech 
18. – 20. 5. 2007 v tělocvičně ZŠ npor. Loma a ve 
sportovní hale Masarykova gymnázia. Všichni 
přítomní ohodnotili jak vysokou úroveň turnaje, 
tak jeho bezproblémové organizační zajištění. Za 
všechny návštěvníky i já touto cestou děkuji všem 
členům oddílu za příkladnou reprezentaci města. 

V neděli 20. května se uskutečnilo za pěkné-
ho slunečného počasí vystoupení balkánských 
folklorních skupin v areálu městského koupaliště. 
rovněž tato akce byla zdařile připravena. Firma 
ricco, jako spolupořadatel akce, poskytla bez-
platně občerstvení všem vystupujícím a zároveň 
zahájila letošní sezonu otevřením koupaliště. 

Ve čtvrtek 18. května jsem jako zástupce 
města převzal zvláštní ocenění v národní soutěži 
Gloria Musaealis 2006 v pantheonu národního 
muzea v praze za záchranu kulturní památky čr, 
rodného domu s. Freuda v příboře. postupně se 
tak úročí práce spojené s otevřením muzea s. 
Freuda v roce 2006, spojené s oslavami 150. výro-
čí jeho narození. o příborském muzeu se ve světě 
ví stále více, o čemž svědčí i mnoho zahraničních 
turistů, kteří v květnu příbor navštívili. Jedním 
z nich byl i zájezd architektů z Vídně, které jsem 
měl možnost v pátek 18. května přivítat na rad-
nici. sigmund Freud bylo i téma putovní výstavy 
„pohovky pro s. Freuda“, která se uskutečnila 
v měsících dubnu a květnu v ostravské galerii 
belstyle a na kterou město zapůjčilo polyureta-
novou figurinu s. Freuda. Výstava pohovek bude 
v průběhu června k vidění rovněž v příboře ve vý-
stavní síni Muzea novojičínska.

Ukončení 2. světové války a osvobození 
příbora jsme si připomněli v pátek 4. května 
u pomníku v parku na nábřeží rudoarmějců. 
slavnostní projev přednesl při této příležitosti 
místostarosta města p. ing. bohuslav Majer. 

Ve středu 2. května byla v Galerii v radnici 
otevřena nová výstava fotografických prací, jejímž 
autorem je jablunkovský fotograf Gustav beiger. 

V průběhu měsíce května rezignoval na své 
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členství v zastupitelstvu města p. ing. petr bobko. 
na jeho místo automaticky nastoupila paní 
ing. Jana busková ze sdružení nezávislých kandi-
dátů. paní busková v zastupitelstvu města již krát-
ce působila v minulém volebním období. 

V pátek 18. května se na Hájově uskutečni-
lo setkání s místními občany. na programu byly 
především aktuální informace k vodnímu záko-
nu, související s ohlašovacími povinnostmi ke 
studnám a čištění odpadních vod z domácností. 
krátkou informaci o bezpečnostních problémech 
přednesl nový vedoucí pčr v příboře p. albrecht. 
setkání se zúčastnilo asi 70 občanů Hájova. 

o tom, že na Masarykově gymnáziu zahajují 
maturity svědčí průvody maturantů, kteří se vy-
dali po příboře. V letošním roce maturují tři třídy 
a všichni maturanti se přišli podívat v převlecích 
i do kanceláře starosty. Maturity byly zahájeny 
v pondělí 21. května. 

Město příbor získalo v letošním roce další 
dotační prostředky. tentokrát se jedná o dotaci ve 
výši 900 tis. kč určenou na dokončení chodníku 
na ostravské ulici a 100 tis. kč na projekt tech-
nického dvora v areálu technických služeb. Ještě 
v letošním roce tak mohou být zahájeny práce na 
pravostranném spojovacím chodníku od Švédské 
ulice po hřbitov. V souvislosti s výstavbou prů-
myslového areálu v Mošnově získalo město rov-
něž 400 tis. kč určených na místo pracovníka sta-
vebního úřadu, který má stavební činnost v Moš-
nově na starosti.

Jak informuji v samostatném článku, začaly ve 
městě práce na projektu strategického plánu roz-
voje města. Jeho dobré zpracování, stanovení roz-
vojových cílů a priorit, dobré zpracování projektů 
a žádostí o dotační prostředky Evropské unie, by 
do města měly přinést další finanční prostředky 
nutné na jeho rozvoj. 
2.5.2007 … zahájení výstavy fotografií Gustava 

beigera v Galerii v radnici
4.5.2007 … účast na oslavách ukončení 2. světové 

války a osvobození příbora
9.5.2007 … zasedání komise pro zpracování 

strategického plánu rozvoje města příbora
10.5.2007 … jednání s ředitelem pčr nový Jičín 

p. JUDr. třetinou a vedoucím oddělení pčr 
v příboře p. albrechtem o bezpečnostní situ-
aci ve městě 

            … účast na jednání výkonné rady tJ příbor 
14.5.2007 … účast na schůzi komise cestovního 

ruchu, kultury a sportu
17.5.2007 … převzetí zvláštní ceny Gloria 

Musaealis 2006 v pantheonu národního mu-
zea za záchranu rodného domu sigmunda 
Freuda

18. 5. 2007 … účast na setkání občanů Hájova
20.5.2007 … předávání cen nejlepším minibas-

ketbalistkám u příležitosti Mistrovství čr v  
příboře

dIakonIe ČCe – středIsko v Příboře, PeČovatelská sluŽba
Diakonie čCE – středisko v příboře je církevní nestátní neziskovou organizací, která poskytuje jed-

nak sociální služby, což je pečovatelská služba a zdravotní služby, což je domácí ošetřovatelská péče.
Pečovatelská služba

pečovatelská služba je poskytována od 6.00 do 20.00 hod., terénní formou v domácnostech uživatelů 
na území města příbora a jeho spádových oblastí – Hájov, prchalov, paseky. tyto služby poskytujeme seni-
orům starším 55 let pobírající starobní důchod, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým 
onemocněním od 18 let, které pobírají invalidní důchod (částečný, plný) nebo vlastní průkaz mimořádných 
výhod (tp, Ztp, Ztp/p), osobám, které pobírají pro akutní onemocnění (po úrazech, CMp, IM atd.) dáv-
ky nemocenského pojištění, při zvládání péče o jejich vlastní osobu a při péči o domácnost, neboť nejsou 
schopni zvládat tyto úkony vlastními silami z důvodu věku či zdravotních problémů.

Mezi další služby, které poskytujeme pro širokou veřejnost patří zapůjčení kompenzačních pomůcek 
a pedikúra.

Kontakt: Ředitelka střediska: Mgr. Kateřina Linartová – tel. 736 136 870, Vedoucí pečovatelské služby,  
sociální pracovnice: Hana Holubová – tel. 737 286 554, Vedoucí domácí ošetřovatelské péče: Monika Heraltová – tel. 737 286 552. 

domácí ošetřovatelská péče
Domácí ošetřovatelská péče je poskytována taktéž terénní formou v domácnostech pacientů na území města 

příbora a jeho spádových oblastí – Hájov, prchalov, paseky a v obcích skotnice a skorotín.
tato služba je poskytována 24 hod. denně zdravotními sestrami pacientům na základě ordinace lékaře 

a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
poskytujeme: 
· komplexní ošetřovatelskou péči
· ošetřovatelskou rehabilitaci
· nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
· ošetřování dekubitů a jejich prevenci
· ošetřování bércových vředů
· převazy pooperačních ran
· odběry biologického materiálu
· aplikaci injekcí, infúzí
· aplikaci inzulínu, nácvik a zaučování apl. inzulínu klienta
· sledování fyziologických funkcí (měření cukru v krvi, tk)
· ošetření stomií
· klyzma, cévkování, ošetření permanentního katetru
· edukaci, zdravotní výchovu klientů a rodiny
· další výkony dle ordinace lékaře

Základní činnosti:
a)  POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ, PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití ...................................80,-/hod.
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek .............. 80,-/h.
3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
  prostoru ........................................................................................80,-/hod.
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík ......................................80,-/hod.
b)  POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO  
 OSOBNÍ HYGIENU:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny.............................................80,-/hod. 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty ......................................80,-/hod.
3. pomoc při použití WC ...................................................................80,-/hod.
c)  POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy  ..................  
 a potřebám dietního stravování
a) 140,-Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 
 3 hlavních jídel
b) 70,- Kč za oběd
2. dovoz nebo donáška jídla............................................................12,-/úkon

Diakonie ČCE – středisko v Příboře dováži ze Školní jídelny na ulici Komenského 
v Příboře obědy ve všední dny v době od 11.30 do 14.00. Cena stanovená jídel-
nou za jeden oběd činí 48 Kč. Uživatelé mají možnost výběru ze dvou jídel.
3. pomoc při přípravě jídla a pití ......................................................80,-/hod.
4. příprava a podání jídla a pití ........................................................80,-/hod.

d) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI:
1. běžný úklid a údržba domácnosti ................................................80,-/hod.
2. údržba domácích spotřebičů........................................................80,-/hod.
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti ..........................80,-/hod.
4. donáška vody ................................................................................80,-/hod.
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba  
 topných zařízení ...........................................................................80,-/hod.
6. běžné nákupy a pochůzky (např.donáška léků) ..........................80,-/hod.
Pochůzky – donáška léků zajišťujeme 1x za 14 dní, přičemž v úterý se požadova-
né léky nahlásí obvodním lékařům a ve čtvrtek se donáší klientům.
7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 
 vybavení domácnosti ................................................................100,-/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla .........................................................50,-/kg
9. praní a žehlení osobního prádla......................................................50,-/kg
e) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:
1. doprovázení dospělých do školy, školských zařízení, do zaměstnání,  
 k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby  
 a doprovázení zpět  ......................................................................80,-/hod.
Diakonie ČCE – středisko v Příboře navíc poskytuje:
Pedikúra - klient Diakonie ČCE.................................................................80,-/hod.
      - ostatní .....................................................................................90,-/hod.
Výše úhrad je u většiny úkonů pečovatelské služby stanovena za hodinu spotře-
bovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud úkon netrvá celou hodinu, 
výše úhrady se poměrně krátí. Do spotřebovaného času se započítává i doba ne-
zbytně nutná k přesunu pečovatelky k osobě.

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

20. 4. 2007 – v pátek, se konala v ostravském 
Librexu přednáška a představení knihy „opera 
nás baví“, která je věnována hlavně dětem. Uvedla 
ji autorka – pražská operní pěvkyně a pedagož-
ka, vyučující operní zpěv – paní Jiřina Marková. 
seznámila nás, přítomné, s katastrofální situací ve 
znalostech zájemců o výuku operního zpěvu při 
přijímacích zkouškách, která je prý hlavně zavině-
na zaměřením veřejnosti na soutěže typu super - 
star a vysedávání dětí u počítačů, kdy se věnují ve 
velké míře počítačovým hrám. na operní zpěv se 
prý hlásí stále méně dětí a jejich znalosti v tomto 
oboru jsou velmi omezené. např.: nikdo prý nevě-

děl, kdo to byl beno blachut, z požadavku vyjme-
novat účinkující postavy v prodané nevěstě byli 
jen tři, kteří to věděli, apod.

ke cti paní Markové je třeba říct, že založila 
nadaci pro operní zpěv a pomalu prý získává hlav-
ně rodiče nadaných dětí pro její podporu. když 
chtěli získat grant pro založení soutěže super 
- oper, nedostalo se jim podpory ani od minister-
stva kultury, ani školství. Jedno je odkazovalo na 
druhé a nedali nic.

na závěr je nutno říci, že paní Marková ne-
zůstala jen u tohoto úkolu, ale se spoluautorkou 
annou novotnou a ilustrátorem Jiřím Votrubou 

vydali knihu „opera nás baví“, která je určena 
hlavně dětem, ale je vhodná pro milovníky oper 
vůbec, protože je tam shrnuto v abecedním po-
řadí 30 nejsledovanějších světových oper s uve-
dením jejich obsahu a v knize je přiložena i CD 
s jejich ukázkami. kniha seznamuje též s životo-
pisy skladatelů. V roce 2005 dostala cenu učitelů, 
sukovu cenu a je to opravdu velmi krásná kniha 
nejen pro děti. 

sama jsem si jí koupila pro vnučku a můžu jí 
doporučit.

Věra Juroková, Příbor

V ostravském Librexu – vernisáž knihy pražské operní pevkyně a pedagožky operního zpěvu paní Jiřiny Markové



Měsíčník Města příbor a 5

město Příbor
na základě usnesení rady města Příbora č. 12/18/1, konané dne 15. 5. 2007, zveřejňuje nabídku pronajmout 

suterénní byt o velikosti 3+1 na ul. Štramberské čp. 1350/10 v Příboře za těchto podmínek:

1. Žadatelé musí být úplnou rodinou s minimálně 2 dětmi, kteří vedou společnou domácnost pozn.: pod pojmem úplná rodina jsou pro tento účel manželé 
s minimálně 2 dětmi

2. Žadatelé musí být stávajícím nájemcem obecního bytu, který v případě získání bytu 3+1 řádně vyklidí a vrátí městu
3. U žadatelů nebylo v průběhu trvání předchozího nájmu obecního bytu zaznamenáno porušování povinností nájemce, zejména prodlení s placením nájem-

ného a úhrad za služby
4. Žadatelé nesmí mít vůči městu a organizacím městem zřízeným dluhy 
5. Žadatelé jsou povinni akceptovat uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu 3 let s možností po uplynutí této lhůty dodatkem nájemní smlouvy tuto změnit 

na dobu neurčitou za předpokladu dodržení všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy
Zveřejnění proběhne po dobu 15 dnů na místech v městě obvyklých. Žádosti budou doručeny na MÚ příbor v zalepené obálce s označením „ Žádost o byt 

3+1 na ul. Štramberské 1350/10 v příboře“. 

nájemce předmětného bytu bude vybrán l o s e m na schůzi rady města příbora , a to na základě řádné žádosti.
Žádost musí obsahovat tyto povinné údaje: 
· Jméno a příjmení žadatele
· Datum narození
· stav
· bydliště
· kontakt
· počet osob společné domácnosti
· čestné prohlášení týkající se bodu 2; 3; 4 zveřejněných podmínek

Informace o bytu poskytne Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor, telefon 556 723 787,-788, 
e-mail: spravmaj.pribor@iol.cz

 Ing. Bohuslav M a j e r,  místostarosta,  21. 5. 2007

město Příbor na základě zákona č. 128/2000 sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů § 39, odst. 1  
předkládá veřejnosti záměr města p r o n a j m o u t areál městského koupaliště na ul. janáčkově v Příboře

na pozemcích par. č. 2198/1 o výměře 5233 m2 ostatní plocha, budova s čp. 923 na par. č. 2198/2 o výměře 435 m2 zastavěná plocha a nádvoří, 
par. č. 2197/1 o výměře 632 m2 ostatní plocha, par. č. 2199/1 o výměře 1318 m2 ostatní plocha, par. č. 2200/1 o výměře 3424 m2 trvalý travní porost, 
2201/1 o výměře 735 m2 ostatní plocha, par. č. 2198/4 o výměře 106 m2 ostatní plocha vše v k.ú. i obec Příbor od 1. 1. 2008 na dobu určitou 7 let 
formou výběrového řízení za těchto podmínek :

-  nájemce uvede cenovou nabídku pronájmu celého areálu včetně zařízení a jeho běžné údržby a opravy, přičemž minimální cena pronájmu činí 110 tis. kč 
plus roční navýšení inflace od roku 2009 

-  rozsah poskytovaných služeb
-  zájemce předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů 

a k činnostem podle předloženého podnikatelského záměru, zejména doklad prokazu-
jící příslušné živnostenské oprávnění či licenci

-  čestné prohlášení o bezdlužnosti zájemce
-  zájemce předloží podnikatelský záměr k rozvoji areálu koupaliště
-  náklady na vodu a el. energii spojené s provozem koupaliště budou hrazeny městem ve 

výši příspěvku spotřeby energií za předchozí rok každoročně zdůvodněný a aktualizo-
vaný

-  spotřeba vody a el. energii spojená s hostinskou a jinou podnikatelskou činností bude 
hrazena nájemcem

-  náklady na úpravu vody v bazénech budou hrazeny nájemcem
-  zájemci zašlou v zalepené obálce nadepsané „Městské koupaliště“ své nabídky včet-

ně nezbytných příloh na adresu : Město příbor, náměstí sigmunda Freuda 19, 742 58 
příbor do 30 dní od data vyvěšení 

-  poskytnuté písemné nabídky včetně příloh se stávají vlastnictvím města příbor a nebu-
dou se zájemcům vracet

město Příbor si vyhrazuje právo :
a) na zjištění referencí o zájemcích a získávat informace o jejich činnosti
b) bez dalšího odmítnout veškeré učiněné nabídky
c) zájemcům nepřísluší nárok na náhradu jakýchkoli nákladů ze strany města příbora 

spojených s učiněnou nabídkou v této věci
 Ing. Bohuslav M a j e r v.r., místostarosta, dne 21. 5. 2007
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dený v předloženém návrhu 
12. schůze rm dne 15. května 2007
l Odvolala na vlastní žádost z komise pro občan-
ské záležitosti p. Zdenku Galiovou
l Jmenovala členkou komise pro občanské záleži-
tosti p. květoslavu Jehlárovou
l Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí:
 - pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí 

ze dne 7.5.2007
 - pro městskou památkovou rezervaci ze dne 

17.4.2007
 - pro občanské záležitosti ze dne 23.4.2007
l Předala ing. Janě buskové, bytem příbor, nám.  
s. Freuda č. 24 osvědčení o tom, že se dne 4.5.2007 
stala členkou ZM příbora
l Souhlasila s přijetím účelové neinvestiční dotace 
na program podpory aktivit v oblasti prevence soci-
álně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2007 
pro Mateřskou školu kamarád, příbor, Frenštátská 
1370 na projekt „Matka a dítě“ ve výši 30.500,- kč od 
krajského úřadu Moravskoslezského kraje
l Schválila služební cestu starosty do rakouska ve 
věci muzejnictví v termínu do konce 6/2007
l Uložila zveřejnit záměr města pronajmout areál 
městského koupaliště na ul. Janáčkově v příboře na 
pozemcích par. č. 2198/1 o výměře 5233 m2 ostatní 
plocha, budova s čp. 923 na par. č. 2198/2 o výmě-
ře 435 m2 zastavěná plocha a nádvoří, par. č. 2197/1 
o výměře 632 m2 ostatní plocha, par. č. 2199/1 o vý-
měře 1318 m2 ostatní plocha, par. č. 2200/1 o výměře 
3424 m2 trvalý travní porost, 2201/1 o výměře 735 
m2 ostatní plocha, par. č. 2198/4 o výměře 106 m2 
ostatní plocha vše v k.ú. i obec příbor od 1. 1. 2008 
na dobu určitou 7 let formou výběrového řízení
l Vzala na vědomí protokol č. 5 kontrolního výbo-
ru ZM o výsledku kontroly stížnosti. s. Dudka ze dne 
27. 3. 2007
l Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvláštní-
ho určení v Domech s  pečovatelskou službou v pří-
boře na období od 15. května 2007 do 31. prosince 
2007
l Rozhodla přidělit pro nezájem žadatelů z pořad-
níku mimořádně byt č. 8 o velikosti 1+2 v Domě s pe-
čovatelskou službou na ul. Jičínské čp. 238 v příboře 
manželům Heleně a Jiřímu Juráškovým, trvale bytem 
příbor, nejedlého 1500
l Schválila po úpravách dodatek č. 2 komisionář-
ské smlouvy č. 195/06/kM/MŠbMH o obstarání 
správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povin-
ností uzavřené podle § 577 a násl. zákona č. 513/1991 
sb., obchodního zákoníku v platném znění, ze dne 
27.9. 2006
l Uložila zveřejnit na místech v městě příbor ob-
vyklých z důvodu nezájmu žadatelů z pořadníku na-
bídku pronajmout suterénní byt o velikosti 3+1 na ul. 
Štramberská č.p. 1350/10 v příboře
l Uložila zapracovat do pravidel pro přidělování 
obecních bytů do nájmu občanů přidělování bytů 
o velikosti 3+1 dle způsobu popsaného v důvodové 
zprávě
l Schválila pronájem obecní garáže v domě čp. 
1328 na ul. Fučíkově v příboře panu ing. Liborovi 
Filipovi, bytem příbor, Švermova 1326
l Doporučila ZM vzít na vědomí „koncepci roz-
voje bydlení a privatizace obecních bytů“ jako pod-
klad pro tvorbu strategického plánu města příbora
l Projednala podnět starosty k potřebě změny sta-
nov společnosti správa majetku města příbor spol. 
s.r.o. z důvodu kumulace funkcí ředitele a jednatele 
společnosti
l Vzala na vědomí informaci o stavu oplocení hřiš-
tě kopané a výsledku jednání mezi starostou města 
a zástupci tJ příbor
l Souhlasila s provedením navržených stavebních 
a technických úprav přízemí budovy čp. 118, ul. s. 
Freuda, příbor pro potřeby odboru stavebního úřadu 
a oddělení životního prostředí v celkové hodnotě 300 
tis. kč
l Uložila předložit ZM rozpočtové opatření, kte-

l Uložila zabezpečit notářský zápis o vlastnictví 
prvků drobné architektury č. 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 
21, 22, 10, 11, 14, 24, 18 pro zavedení do evidence 
majetku města příbora
l Odsouhlasila dispoziční řešení úprav I. a II. pod-
laží západního křídla piaristického kláštera (prostory 
pro obřadní síň, sál zastupitelstva, knihovna včetně 
potřebného zázemí) dle studie předložené na schůzi 
rady města dne 14.11.2007
l Uložila přepracovat seznam pohledávek za ná-
jemné a služby k 31.3.2007 z důvodů některých 
chybných údajů a zahrnout pouze pohledávky, které 
se týkají města příbora
l Uložila předložit důvodovou zprávu k seznamu 
pohledávek k 31.3.2007, ve které budou uvedena ře-
šení u neplatičů, u kterých přesáhl dluh nájmu částku 
kč 10 000,-
l Vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek 
ve výši 349 669,- kč a plnění závazných ukazatelů 
hospodaření za rok 2006 příspěvkové organizace 
technické služby města příbor
l Konstatovala, že část záporného hospodářského 
výsledku ve výši kč 36 738,92 bude pokryta z rezerv-
ního fondu ts města příbora
l Doporučila zastupitelstvu města vyrovnat část 
ztráty organizace ts příbor za rok 2006 příspěvkem 
zřizovatele ve výši kč 162 930,26 v rámci 3. změny 
rozpočtu města na rok 2007
l Vzala na vědomí výsledek výběrového řízení 
zveřejnění záměru města pronajmout nemovitosti - 
pozemky parc.č. st.180 zastavěná plocha a nádvoří, 
bez budovy o výměře 44 m2 (budova ve vlastnictví 
čZs Zo příbor - Hájov) a část parc.č. 265/2 zahra-
da o výměře 901 m2 (v rozsahu zákresu na situačním 
snímku), k.ú. Hájov, obec příbor. po dobu zveřejnění 
nebyla podána žádná žádost o pronájem
l Uložila vyvolat jednání mezi městem příbor 
a čZs Zo Hájov ve věci zlegalizování užívání po-
zemku v majetku města část parc.č. 265/2 zahrada 
o výměře 901 m2 a parc.č. st.180 zastavěná plocha 
a nádvoří
l Vzala na vědomí stav pohledávek ts města 
příbora ke dni 31.3.2007 po lhůtě splatnosti
l Uložila uvolnit prostory přízemí budovy č. 118 na 
ul. s. Freuda, příbor mimo prostory č. 2 a 3 v předlo-
ženém nákresu
l Uložila předložit finanční náročnost stavebních 
a technických úprav budovy č. 118, ul. s. Freuda, 
příbor ve věci stěhování odboru stavebního úřadu, 
jako požadavek do nejbližší změny rozpočtu města 
příbora
l Vzala na vědomí předložený materiál návrh 
hlavních zásad komunitního plánování - koncepce 
pro komunikaci s veřejností při rozhodování města 
příbora
l Pověřila oprávněnou osobou za město příbor 
jako vlastníka nemovitostí k vyjádření pro správní 
řízení vedené dle zákona č. 183/2006 sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ing. Mi-
lana strakoše a zastupováním ing. bohuslava Majera
l Rozhodla pronajmout budovu čp. 245 v katast-
rálním území a obci příbor, postavenou na pozemku 
parcely č. st. 1284/1, vše zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001 pro katastrální území a obec příbor, vede-
ném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
katastrálním pracovištěm nový Jičín, za účelem pro-
vozování služby sociální prevence – azylového domu 
DIakonIE čCE středisko v příboře, Jičínská 238, 
příbor za těchto podmínek: 
 - výše ročního nájmu a způsob úhrady nájemného 

kč 240 000,-/rok převodem z účtu
 - časové určení trvání nájmu - doba neurčitá
l Schválila vyhlášení veřejné zakázky malého roz-
sahu na poskytování služeb sociální prevence – pro-
vozování azylového domu, ul. Jičínská čp. 245 v pří-
boře
l Schválila přidělení veřejné finanční podpory na 
zabezpečení činnosti a zajištění údržby a provozu 
a rozšíření zařízení sloužících pro činnost organizací 
z rozpočtu města příbora pro rok 2007 na účel uve-

Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát, 
a to na své 11. a 12. schůzi rady města, kdy projedna-
la mj. tyto záležitosti:
11. schůze rm ze dne 24. dubna 2007
l Vzala na vědomí zápisy z jednání komise:
 - pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí 

ze dne 2.4.2007
 - Cr, sportu a mládeže konané dne 16.4.2007
l Uložila vypracovat finanční rozbor dotací vlo-
žených do koupaliště v příboře za posledních 5 let 
a předpokládané finanční investice, které budou mu-
set být realizovány, aby koupaliště bylo v provozu, 
výhledově na dobu minimálně 5 let
l Uložila zahájit jednání se spotřebním družstvem 
Jednota nový Jičín, ve věci budovy č.p. 3 na prchalově 
(bývalé prodejny Jednota) včetně přilehlých pozem-
ků
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr měs-
ta odprodat nemovitosti - objekt č.p. 586 na po-
zemku parc.č. 3146/1 a pozemky parc.č. 3146/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 666 m2, parc.
č. 3147/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 1601 m2, 
parc.č. 3148/4 zahrada o výměře 1860 m2, část parc.
č. 3148/2 zahrada o výměře viz. zákres, k.ú. i obec 
příbor, včetně součástí. Žádosti o odprodej nemo-
vitostí s konkrétní cenovou nabídkou v uzavřené 
obálce, s označením obálky „prodej objektu č.p. 586, 
včetně pozemku, k.ú. příbor“ lze podat na MÚ příbor 
do 30 dnů (nebo jiná lhůta) od data zveřejnění tohoto 
záměru na Úřední desce MÚ příbor
l Uložila předložit před zahájením oprav hasičské-
ho auta Cas 32 – t 148 6x6 návrh smlouvy vč. splát-
kového kalendáře
l Uložila vyvolat jednání se zástupci tJ ve věci 
oplocení fotbalového hřiště tJ příbor
l Schválila návrh řešení uvedených v dopisu sta-
rostky města bílovce ze dne 23.4.2007, ve věci zajiš-
tění ostatní dopravní obslužnosti městem nový Jičín 
předloženým tajemníkem MÚ
l Pověřila k účasti na vzdělávacím programu 
k plánování sociálních služeb (komunitní plánování) 
za zadavatele sociálních služeb p. Lenku Filipcovou, 
vedoucí odboru sociálních věcí a za uživatele sociál-
ních služeb p. Jiřího Myšku
l Vzala na vědomí informaci o přípravě stavby 
chodníku na Místecké ulici
l Doplnila usnesení č.5/4/4 ze dne 30.1.2007, v němž 
uložila zadat odborné posouzení projektu generální 
opravy kuchyně při ZŠ npor. Loma o stravování pro 
cizí strávníky řešit zřízením výdejního místa pro ode-
bírání stravy v jídlonosičích
l Doplnila usnesení č.5/4/4 ze dne 30.1.2007, v němž 
uložila zadat odborné posouzení projektu generál-
ní opravy kuchyně při ZŠ npor. Loma o minimální 
počet strávníků (žáci + personál) 450 (100 % žáků 
a 100% zaměstnanců)

z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
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problémy s viděním vždy existovaly, existují 
a existovat budou. Mnozí z nás trpí již od dětství nej-
různějšími vrozenými očními vadami nebo se nám 
prostě jen léty zhoršuje zrak, Vidíme špatně na blíz-
ko, do dálky, nebo v pozdějším věku máme tzv.“krát-
ké ruce“ a musíme nosit brýle na čtení. nedejbože 
když se přidá navíc například šedý zákal a my začne-
me obtížně rozeznávat věci za šera, sníží se nám vní-
mání světla, barev, klesne naše citlivost na kontrast 
a v nejhorším případě nevidíme téměř vůbec. 

podobný osud potkal i pětašedesátiletou paní 
Milenu Davidovou z ostravy. „V únoru loňského 
roku jsem si šla k lékaři pro brýle na čtení a byla 
jsem relativně v pořádku. o tři měsíce později jsem 
však již pravým okem neviděla dál než na dva metry. 
Vůbec jsem neviděla největší písmeno na optotypu, 
podsvíceném panelu s písmeny a prst zdravotní ses-
třičky jsem zahlédla až ve chvíli, kdy byl metr ode 
mne,“ vzpomíná na rychlý příchod šedého zákalu 
ing. Davidová. V dnešní době však oftalmologové 
dokáží již relativně rychle a bezbolestně odstranit 
většinu očních vad, které korigují brýle a stejně tak 
je tomu i u šedého zákalu. „V současné době ne-
existují žádné léky, kapky či speciální brýle, které 
by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. 
Jedinou možností obnovy vidění je operační výkon 
při němž se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí 
se čočkou umělou,“vysvětluje léčbu šedého zákalu 
MUDr. František benda, primář oční kliniky Cornea 
Lexum ostrava. 

pokud jsou šedým zákalem postiženy obě oči, 
tak se obvykle operuje jedno oko a po nějaké době, 
většinou po měsíci, druhé oko. 
pokud není přidruženo jiné 
oční onemocnění, je obnova 
zraku po operaci velmi rychlá. 
Dobré vidění má pacient zpra-
vidla již druhý den po operaci, 
což dokazuje také příběh inže-
nýrky Davidové, která nečekala 
a svůj zdravotní problém řešila 
co nejrychleji. „Hned v čer-
venci jsem absolvovala operaci 
šedého zákalu u tohoto posti-
ženého oka a v srpnu jsem si 
nechala odoperovat i druhé 
oko, které sice nebylo v tak 
vážném stavu, ale šedý zákal 
byl i zde diagnostikován. Dnes 
již brýle nepotřebuji, přečtu 

i ta nejmenší písmena na optotypu. Jediné brýle, 
které požívám, jsou sluneční. tento pokrok v oftal-
mologii přináší nám pacientům neskutečný komfort 
a luxus, kterého si velmi vážím.“

operace standardně probíhá v místní anestézii, 
v tzv. topické anestézii. pacientovi se znecitliví oko 
nakapáním anestetických kapek na rohovku a spojiv-
ku. on pak, přestože je zcela při vědomí, necítí vů-
bec žádnou bolest. „Cílem operace je rozmělnit spe-
ciálním ultrazvukovým přístrojem špičkových tech-
nických parametrů zakalené jádro čočky na drobné 
částečky, které jsou pak odsáty z oka,“ pokračuje 
MUDr. František benda. „Do průhledného čočkové-
ho pouzdra, které v oku zůstává, pak vložíme umělou 
nitrooční čočku, která je schopna nahradit dioptric-
kou sílu odstraněné lidské čočky a umožní tak paci-
entovi ostré vidění i po operaci. pečlivým předope-
račním vyšetřením na speciálních přístrojích a výpo-
čtem lze navíc u pacientů odstranit dioptrickou vadu, 
kterou trpěli před operací (brýle na dálku či na blíz-
ko). na naší klinice implantujeme pacientům vysoce 
kvalitní tzv. měkké (foldable) nitrooční čočky. Hlavní 
přednost těchto čoček je, že je lze složit či srolovat 
a vložit do oka velmi malým operačním tunelem 
šíře asi 2,8 mm, který se následně sám uzavře bez 
nutnosti šití. snižuje se tak riziko operačních i poo-
peračních komplikací a pooperační obnova vidění je 
velmi rychlá. ostravská oční klinika Cornea Lexum 
má na všechny tyto výkony smlouvu s Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou, Zp Metal aliance, oborovou 
zdravotní pojišťovnou a nově i revírní bratrskou po-
kladnou,“ dodává MUDr. František benda. 

Dřív šedý zákal znamenal slepotu, dnes již ne!

Ostrava, 2. června 2007

POZVÁNKA 
Den otevřených dveří na ostravské oční klinice

OSTRAVA – Zázemí ostravské Oční kliniky Lexum včetně operačních sálů a přístrojového vybavení 
si mohou prohlédnout návštěvníci, kteří sem zavítají 7. června v době od 12.30 do 17 h na Den 

otevřených dveří. Každý z příchozích bude mít možnost získat informace týkající se např. refrakčních 
laserových zákroků, které jsou vhodnou a bezpečnou alternativou k řešení dioptrické vady (dalekozrakost, 

krátkozrakost, astigmatismus, aberace vyšších řádů). Ročně podstoupí laserové zákroky miliony lidí na 
celém světě a stávají se stále více oblíbeným nástrojem pro odstranění brýlí a kontaktních čoček. 

Lékaři budou se zájemci, kterých se problematika týká, hovořit také o možnostech léčby šedého zákalu.  
Ta je hrazena pojišťovnami a pacienti v tomto případě nic nedoplácejí.  
Po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici zdravotnický personál. 

Pokud budou mít návštěvníci Dne otevřených dveří zájem, mohou podstoupit přístrojové vyšetření očí.

KONtAKt: Monika Chwastková, marketingový specialista, Telefon: 775 203 894, 
chwastkova@lexum.cz, www.lexum.cz

Informace o Oční klinice Lexum: 
Oční klinika Lexum je největší oftalmologické pracoviště v České republice. Byla založena  v roce 

1993 lékaři II. oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Specializuje se na korekce všech refrakčních vad oka. Je vybavena nejmodernější dostupnou technikou 
v oboru a lékařský tým tvoří mezinárodně uznávaní odborníci v oboru očního lékařství. Je uznávaným 

mezinárodním školícím centrem a je také pravidelně navštěvována zahraničními oftalmology. Klade důraz 
na informovanost a spolupráci s pacienty. Pracoviště Oční kliniky Lexum má svá refrakční centra v Praze, 

Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové. 

rým se částka 300 000,- kč na stavební a technické 
úpravy přízemí budovy čp. 118, ul. s. Freuda, příbor 
pro potřeby stavebního úřadu a oddělení životního 
prostředí uhradí v rámci § 6171 vnitřní správa z ka-
pitoly 6111 – oprava budovy radnice
l Doporučila ZM schválit rozpočtové opatření, 
kterým se částka 300 000,- kč na stavební a tech-
nické úpravy přízemí budovy čp. 118, ul. s. Freuda, 
příbor pro potřeby stavebního úřadu a oddělení ži-
votního prostředí uhradí v rámci § 6171 vnitřní sprá-
va z kapitoly 6111 – oprava budovy radnice
l Doporučila ZM schválit předložený návrh plánu 
práce ZM na 2. pololetí 2007 
l Schválila plán práce rM na 2. pololetí 2007
l Doporučila ZM schválit odměnu členům pra-
covní komise rM pro zpracování pravidel II. etapy 
privatizace DbF ve výši 300,- kč/měsíc při účasti na 
jednání komise (mimo zaměstnance města příbora)
l Rozhodla předložit ZM k rozhodnutí návrh na 
odkoupení pozemků p.č. 113/3, 113/5, k.ú. prchalov, 
včetně budovy č.p. 3 za cenu a podmínek uvedených 
v důvodové zprávě
l Doporučila zastupitelstvu města vydat obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2007 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství pro umístění dočas-
ných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, luna-
parků a jiných obdobných atrakcí ve smyslu úprav 
navržených v důvodové zprávě
l Ustanovila pracovní skupinu pro zpracování za-
dání a návrhu vyhodnocení pro vyhlášení developer-
ské soutěže, v němž budou shrnuty zejména podmín-
ky architektonické, ekonomické, majetkové, atd.
l Uložila předložit návrh zadání a vyhodnocení 
developerské soutěže za účelem realizace projektu 
bytové zástavby lokality „Za školou“
l Doporučila zastupitelstvu města realizovat od-
prodej nemovitostí - objektu č.p. 586 na pozemku 
parc. č. 3146/1 a pozemky parc.č. 3146/1, 3147/1, 
3148/4, část parc.č. 3148/2, k.ú. i obec příbor, včetně 
součástí a příslušenství, za minimální kupní cenu ve 
výši kč 6 mil.
l Doporučila ZM schválit Zřizovací listinu 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města příbora 
– místní část prchalov a Zřizovací listinu Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města příbora – místní 
část Hájov
l Doporučila ZM schválit Zřizovací listinu 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města příbora
l Vzala na vědomí návrh zásad koncepce rozvoje 
Mpr příbor, jako podklad pro zpracování strategic-
kého plánu rozvoje města
l Rozhodla schválit na základě § 102, odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění přijetí investiční dotace z rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje ve výši 20.040,00 kč 
s účelovým určením pro organizaci LUna příbor, 
středisko volného času, příspěvková organizace, Ič 
75088398
l Rozhodla schválit na základě § 102, odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění přijetí neinvestiční dotace z roz-
počtu Moravskoslezského kraje ve výši 444,00 kč 
s účelovým určením pro organizaci LUna příbor, 
středisko volného času, příspěvková organizace, Ič 
75088398

Dne: 21. května 2007, 

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK



Měsíčník Města příbor a 8

Ve dnech 18.5. až 20.5.2007  se uskutečnilo 
v mistrovství čr  v kategorii nejmladších ninižá-
kyň  formou Festivalu s mezinárodní účastí.na 
turnaji startovala nejlepší družstva z české repub-
liky slovanka praha,  sokol Hradec králové, bk 
studánka pardubice, sbŠ ostrava, sokol nusle, 
tJ op prostějov, Šbk pelhřimov, tJ Lipník n.b., 
bk příbor a mistr slovenska. Mbk stará  turá.

turnaj byl zahájen v pátek ve 12,30 hod. 
a družstva byla rozdělena do dvou základních 
skupin. skupina „a“ hrála svá utkání v tělocvičně 
Masarykova gymnázia, kde se hrály i  závěrečné 
semifinálová a finálové utkání. skupina „b“ hrála 
svá utkání v tělocvičně  ZŠ npor. Loma.Dva nej-
lepší celky ze základních skupin postupovali do 
závěrečných bojů o titul mistra čr.

naše družstvo minižákyň, která startovalo ve 
skupině a mělo smůlu, protože po jednoznačných 
vítězstvích nad  prostějovem ( 79 : 28 ) a pardubi-
cemi  ( 87 : 28 ) nezvládlo závěr utkání s Mbk stará 
turá a prohrálo s mistrem slovenska  ( 41 : 59 ). tato 
porážka je odsunula na 3. místo ve skupině, takže do 
závěrečných bojů o medaile jsme nemohli zasáhnout.  

V  zápase o 5. místo jsme porazili sbŠ ostravu   
72 : 52. V průběhu třech dnů bylo sehráno celkem 29 
zápasů.

skvěle připraveným týmem, který porážel vý-
razně své soupeře a získal zaslouženě titul mistra 
čr, bylo družstvo DHL slovanky praha.

konečné pořadí družstev :
1. DHL slovanka praha
2. sokol Hradec králové 
3. Šbk pelhřimov
4. Mbk stará turá
5. bk příbor
6. sbŠ ostrava
7. sokol nusle
8. bk studánka pardubice
9. tJ Lipník n.b.
10. tJ op prostějov 
na turnaji startovalo okolo 200 účastníků, ak-

tivních hráčů a doprovodu.Zápasy se hrály před 
bouřlivou kulisou publika, kterou vytvářeli diváci 

a fandové jednotlivých družstev.
Závěru turnaje se zúčastnili také starosta 

města ing. M. strakoš, ředitel Masarykova gym-
názia rnDr.Jiří Máťa, ředitelka LUnY  střediska 
volnočasových aktivit L. nenutilová, kteří předali 
nejlepším družstvům věcné ceny. Významnými 
hosty závěru turnaje byli také hráči  Mlékárny 
kunín  David Hájek (reprezentant čr) a Juraj 
Gavlák (reprezentant sr), kteří se těšili velkému 
zájmu minižaček  zahajující svojí budoucí spor-
tovní kariéru.

podle vyjádření trenérů a zástupců všech zú-
častněných družstev měl celý Festival vynikající 
sportovní i organizační úroveň, přispěl k repre-
zentací našeho města mezi návštěvníky turnaje, 
z nichž řada byla v příboře poprvé  a  byl skvělou 
propagaci minibasketbalu mezi mládeži v našem 
regionu

podrobné výsledky a fotografie z průběhu 
Festivalu naleznete na vebových stránkách bk 
příbor na adrese www.bkpfestival.iprofil.cz.

Zpracoval: J. Slaný – BK Příbor

Mistrovství ČR  basketbalových minižaček v Příboře.

rozhodli jsme se, že uspořádáme pro naše 
žáky 8. ročníků dvoudenní vzdělávací exkurzi se 
zaměřením na zeměpis, přírodopis, fyziku a po-
hybové aktivity. 

slovo dalo slovo a my jsme se 24. dubna 2007 
vydali na dva dny do Jeseníků. naším cílem bylo 
co nejvíce využít čas, možnosti, a tak náš program 
byl pestrý. Začali jsme zlehka lázeňskou procház-
kou v karlové studánce, následoval výšlap z ov-
čárny na praděd, kde jsme si užili ještě dostatek 
sněhu. Z pradědu naše cesta vedla krásným údo-
lím Divokého potoka až do míst, kde nás očekával 
průvodce a my s ním navštívili přečerpávací elek-
trárnu Dlouhé stráně. Jeho odborný, ale srozu-

mitelný výklad zaujal děti i dospělé. po únavném 
dni bylo příjemné ubytovat se v horském hotelu 
a ve večerních hodinách využít jízdu na horských 
motokárách. Druhý den naše cesta vedla na se-
ver, prošli jsme se v podzemí jeskyně na pomezí 
a obdivovali její krásu. Dál jsme pokračovali opět 
lázeňskou procházkou v lázních Jeseník, kde 
jsme okusili i priessnitzovu léčebnou proceduru. 
k nejkrásnějším oblastem Jeseníků patří i oblast 
rejvízu, přírodní rezervace s mechovými jezírky, 
to jsme si také nemohli nechat ujít. a protože na 
trase domů se nám naskytla světlá Hora, domlu-
vili jsme si prohlídku největší stáje dostihových 
koní na Moravě. prohlídka nás zaujala.

Závěr patřil procházce po hrázi přehrady 
slezská Harta, která patří opravdu k těm větším pře-
hradám. Domů jsme přijeli unaveni, ale spokojeni.

a protože jsme našli pochopení pro naši aktivitu 
a získali sponzory, kteří náš záměr finančně podpo-
řili, stala se akce dostupná všem dětem 8. ročníku.

Moc děkujeme pí Lence rečkové z české pojiš-
ťovny v příboře, pí ing. naděždě tuzové z cestovní 
agentury Zars v příboře a p. Jindřichu Dobešovi 
z pneuservisu na ulici Místecké v příboře. a nakonec 
počasí, tak to byla ta pomyslná třešnička.

Mgr. Lidmila Janotová, ZŠ Npor. Loma Příbor

PoZNÁVEj a chraň
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Ve dnech 13. a 14. dubna uskutečnilo 5 členů 
výboru archeologického klubu v příboře tematic-
ký zájezd na jižní Moravu. Zájezd proběhl podle 
plánu, který obsahoval:
•	 prohlídku	 depozitáře	 paleolitu	 Moravského	

zemského muzea v brně a nové expozice 
v anthroposu.

•	 konzultace	archeologických	nálezů	členů	pří-
borského ak s předními moravskými archeo-
logy.

•	 návštěvu	 Dolních	 Věstonic	 a	 okolí	 (	 Horní	
Věstonice, pavlov, popice, strachotín, Děvičky) 
spojenou s povrchovými sběry archeologické-
ho materiálu a prohlídku muzea v Dolních 
Věstonicích. 
naše návštěva depozitáře byla doprovázena 

zasvěceným a poutavým výkladem phDr. petra 
nerudy. podobnou pozornost nám věnoval ve 
výstavním pavilonu anthropos také Mgr. petr 
kostrhun. obě expozice byly velmi zajímavé a po-
učné.

svoje archeologické nálezy a objevy jsme kon-
zultovali jednak s již uvedenými profesionálními 
archeology, ale i s dalšími odborníky. Vzali jsme 
s sebou ukázky nálezů ze stachovic, Hladkých 
Životic, bílovce, bílova, kopřivnice, Závišic, 
Lubiny, Hranic, prchalova a příbora. kamenná 

štípaná industrie ze starší doby kamenné ze 
všech námi objevených archeologických lokalit 
od bílovce, bílova a stachovic a Fulneku byla již 
poskytnuta bc. r. Jelínkové ke zpracování pro její 
magisterské studium. Jednalo se o zapůjčení asi 
2000 kusů kamenných artefaktů. později budou 
tyto významné nálezy, znovu podrobněji publiko-
vány v odborném tisku. některé kamenné nástroje 
jsou středopaleolitického stáří a dokládají tak sta-
nice neadertálců pod širým nebem na bílovecku. 
Epigravettské nálezy štípaných nástrojů z Hranic 
- kobylanky budou rovněž publikovány v odbor-
ném tisku, a to v přehledu výzkumů ( p. kostrhun 
- J. Diviš). phDr. Luděk Galuška, Csc. byl sezná-
men s keramickými zlomky nádob z prchalova, 
potvrdil kulturní zařazení, které je uvedeno v pu-
blikaci J. Diviše „osídlení širšího okolí příbora od 
pravěku do raného středověku“, jedná se jednak 
o nálezy z mladší doby římské a stěhování náro-
dů a jednak o nálezy ze střední doby hradištní ( 8. 
až 9. století). byla potvrzena i nejstarší slovanská 
keramika tzv. pražského typu. Uvedený odborný 
a vědecký pracovník Moravského zemského mu-
zea projevil zájem o další zpracovaní a publikování 
archeologických nálezů z prchalova. V bývalém 
okrese nový Jičín je to zatím jediné doložené osíd-
lení ze slovanského období. Daniel Fryč prezen-
toval v brně dalšímu profesionálnímu archeologu 

se specializací na mladší dobu kamennou, neoli-
tickou štípanou industrii a keramiku, pocházející 
z jeho dvou nově objevených archeologických lo-
kalit od Hladkých Životic. na závěr setkání v brně 
věnoval J. Diviš profesionálním archeologům ně-
kolik svých publikací o příboru a od phDr. petra 
nerudy dostal jeho novou knihu neadertálci na 
kotouči u Štramberka. 

odpoledne jsme se vlakem z brna přemís-
tili do popic. Dále jsme pokračovali již pěšky do 
strachotína a tam jsme se k večeru ubytovali. Za 
nádherného počasí, které zde připomínalo spíše 
letní než jarní dny jsme v pátek a sobotu prová-
děli povrchový průzkum v širším okolí Dolních 
Věstonic. toužebně očekávané deště se však do 
13. dubna nedostavily, pole byla většinou již za-
rostlá obilím, proto archeologických nálezů bylo 
poskrovnu. Za zmínku stojí jen nález srpové če-
pele D. Fryče z lokality asi 400m sV od Horních 
Věstonic. pěkný paleolitický nástroj (škrabadlo) 
kultury gravettienu byl vyhledán b. borovičkou 
při okraji turistické lesní cesty z D. Věstonic na 
Děvičky, artefakt byl nalezen asi 150 m pod zříce-
ninou hradu.. tento ojedinělý nález upozorňuje, že 
lovci mamutů snad před více než 25 000 léty půso-
bili i ve vyšších polohách vzhledem k řece Dyji. 

Předseda AK v Příboře Jan Diviš 

Zájezd příborských neprofesionálních archeologů do Brna a Dolních Věstonic

servis a revize odběrných plynových zařízení
stejně jako váš dodavatel zemního plynu 

severomoravská plynárenská, a.s., plní povinnos-
ti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního 
plynu, měl by mít i každý jednotlivý odběratel 
zájem o provozování svého odběrného plynové-
ho zařízení s maximální mírou bezpečnosti a za 
podmínek, které mu zajistí minimální náklady na 
provoz.
doporučujeme vám: 

Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody ply-
nu a plynospotřebiče) si nechejte prohlédnou od-
bornou firmou. ta vám doporučí případné opra-
vy, provede vyčištění a seřízení vašeho spotřebiče, 
příp. poradí a navrhne doplnění o prvky, které 
zvýší bezpečnost provozování vašeho odběrného 
plynového zařízení. kontrolu si naplánujte mimo 
topnou sezónu. nejen u zemního plynu platí, že 
prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně 
starostí, než odstraňování následků poruchy.

revize plynových zařízení
součástí bezpečného užívání zemního ply-

nu jsou pravidelné revize plynových zařízení. 
povinnost provádění pravidelných revizí vyplý-
vá z vyhlášky českého úřadu bezpečnosti práce 
a českého báňského úřadu č. 21/1979 sb., ve zně-
ní vyhlášky č. 554/1990 sb. a vyhlášky č. 85/1978 
sb. 

revizí se rozumí celkové posouzení plynové-
ho zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, 
příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost 
a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. 
(při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou 
se kontroluje i dokumentace a odborná způsobi-
lost obsluhy). revizi smí provádět pouze revizní 
technik s příslušným rozsahem osvědčení odbor-
né způsobilosti.

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta ply-
nová zařízení, která jsou v osobním užívání uži-
vatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde 
není povinnost provádění revizí dána zákonem. 
ale i tak je uživatel bytu za bezpečný provoz, kon-
trolu a údržbu plynového zařízení ve svém bytě 

plně odpovědný. V případě, že dojde ke změně 
uživatele bytu, měl by před předáním bytu nové-
mu uživateli zajistit majitel bytu provedení revize 
plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za pravidelné pro-
vádění revizí celého domovního plynovodu (s vý-
jimkou bytových instalací a plynospotřebičů). 
revizi je nutno každé tři roky opakovat. revizní 
technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí 
být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem 
k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí 
být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení 
schopno bezpečného provozu, či ne. V  případě 
že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud ne-
jsou všechny závady odstraněny a není provedena 
nová revize s kladným výsledkem.

I když není povinnost provádění revizí u ma-
jitelů bytů a rodinných domků (pokud slouží k  
jejich bydlení a bydlení jejich rodinných přísluš-
níků), jak je výše uvedeno, stanovena zákonem, 
přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné 
kontroly a posouzení stavu plynových zařízení 
odborně vzdělanými pracovníky.

Členové výboru AK v brněnském Anthroposu

bezPeČné uŽItí zemního Plynu
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Dne 17.04.2007 v 15,30 hod. došlo k pokusu krádeže 
dvou kusů obrazů zavěšených na zdi schodiště Městském 
úřadu v příboře. obrázky, které byly výtvarnou tvorbou 
žáků speciální školy pro žáky s více vadami nový Jičín, 
se však díky všímavosti pracovnice Informačního cent-
ra MÚ příbor, podařilo získat zpět. strážníci městské 
policie totiž zadrželi bezprostředně po činu pachatele 
i pachatelku, z nichž žena byla zadržena ještě v budově 
radnice a muž v prostorách náměstí s.Freuda, přičemž 
oba měli obrazy stále ve své moci. strážníci jim lup ode-
brali a následně prověřili jejich totožnost, kdy zjistili, že 
se jedná o 26-letou ženu a 26-letého muže, oba z kopřiv-
nice. Dle jejich vysvětlení se jim obrázky zalíbily, a proto 
se rozhodli je odcizit. Jelikož bylo následně zjištěno, že 
pachatelé nebyli v posledních třech létech za majetko-
vou trestnou činnost odsouzeni či potrestání, bylo jejich 
jednání kvalifikováno jako přestupek proti majetku, za 
který byli vyřešeni. 

Dne 23.04.2007 v 11.15 hod. bylo přijato anonymní 
oznámení, že na ulici březinově stojí již asi 2 dny osobní 
vozidlo hnědé barvy, značky Žigulik a není uzamčeno. 
Hlídka městské policie bezprostředně prověřila tento 
anonym, přičemž zjistila, že u vozidla jsou neuzamčeny 
levé přední dveře, odpojeny dráty spínací skříňky a po-
škozeny zámky na nádrži a kufru vozidla. Jelikož vzniklo 
podezření, že vozidlo může pocházet z trestné činnosti, 
bylo prolustrováno prostřednictvím oo policie čr 
přibor, kdy bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno obča-
nu příbora před 3 dny. Hlídka proto zajistila místo trest-
ného činu a setrvala na místě do příjezdu policie čr, 
která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Dne 26.4.2007 v 20.50 hod. bylo přijato tel. oznáme-
ní od občanky města, která uvedla, že byla napadena ve 
svém bytě vlastním vnukem, který s ní žije ve společné 
domácnosti. Hlídka Mp na místě zjistila, že ženě vnuk 
ublížil na zdraví tím, že babičce fyzickým útokem způso-
bil otok kolena a lehké pohmoždění hrudníku. postižená 
si však nestěžovala na žádné bolesti a následně i odmít-
la přivolání lékařské služby. Hlídka poté také zjistila, že 
v bytě došlo i k poškození majetku, kdy vnuk v záchvatu 
vzteku rozbil zrcadlo a poškodil vanu. „povedený vnou-
ček“ před příjezdem hlídky byt opustil, a proto již k dal-
ším fyzickým útokům nedošlo. Celá událost jevila znaky 
domácího násilí, a proto jí hlídka konsultovala s oo pčr 
příbor. Jednání vnuka byla následně vyhodnocena jako 
protiprávní, kdy se dopustil přestupku proti občanskému 
soužití a majetku. Jedná se však o návrhový přestupek, 
neboť se v případě babičky a vnuka jedná o osoby blízké. 

Dne 27.04.2007 v 20.05 byla hlídka Mp požádána 
hlídkou oo pčr příbor o pomoc při oznámení, kdy se 
na střeše nádražní budovy čD měla nacházet skupinka 
mladíků, která stříkala sprejem na fasádu. Hlídka proto 
vyjela společně s oo pčr příbor na místo, kde na střeše 
budovy spatřila 3 osoby, které se následně pokusily místo 
opustit. tyto však byly společnou hlídkou na místě za-
drženy. následně bylo zjištěno, že se jedná o tři nezletilé 
mladíky ve věku 14 let, kteří vylezli po kovovém žebříku 
na střechu budovy a nastříkali na fasádu různé orna-
menty, čímž způsobili úmyslně škodu na cizím majetku. 
svým jednáním se stali podezřelými ze spáchání trestné-
ho činu „poškozování cizí věci“, a budou proto vyšetřo-
váni policejním orgánem. 

Dne 08.05.2007 bylo v 18.55 hod. přijato oznáme-
ní od občana města, že do bytu jeho přítelkyně vnikl její 
bývalý manžel a odmítá jej opustit. po příjezdu na místo 
hlídka Mp zjistila totožnost muže, kdy bylo zjištěno, že 
se jedná o 46 letého muže z Valašského Meziříčí. Dále 
zjistila, že muž vnikl do bytu bývalé manželky po vy-
kopnutí vstupních dveří a poté v bytě setrvával a odmítal 
jej opustit. Hlídka vyhodnotila na místě jednání muže 
jako podezření ze spáchání trestného činu „porušování 
domovní svobody“, a proto neprodleně na místo přivola-
la hlídku oo policie čr příbor, která si celou událost na 
místě převzala k šetření. 

 Dne 08.05.2007 bylo členem Mysliveckého sdruže-
ní příbor-Hájov oznámeno, že došlo k narušení objektu 
myslivecké chaty, která se nachází na ul. Hukvaldské, 
za restaurací U čechů. Hlídka na místě zjistila, že došlo 
k vypáčení dveří hospodářské budovy, která se nachází 
hned za mysliveckou chatou a odcizení nářadí, které tam 
bylo uloženo. Dále došlo k poškození železných mříží 
na okně chaty a poškození dřevěného záchodu. Jelikož 
vzniklo podezření ze spáchání majetkové trestné činnos-
ti, byla na místo přivolána hlídka oo pčr příbor, která 
činila další opatření.

stříPky městské PolICIe

krásnou a slunečnou třetí květnovou neděli 
na koupališti zpestřila hudba folklorních soubo-
rů kumanovští tamburaši z Makedonie, banja 
Luka a Městský tamburašský soubor subotica ze 
srbska a orientální tance taneční skupiny HabIbI 
ze studénky. po náročném vystoupení předchá-
zejícího dne ve studénce, které končilo až ve 3 
hodiny ráno, soubory hrály na 100%. Diváci byli 
nadšeni jejich entuziasmem. tito lidé prožívají 
a prociťují folklorní hudbu v každém momen-
tě svého hraní a zpěvu a své publikum dokážou 
vtáhnout do středu dění. Jejich povaha je navíc 
příjemná a veselá.

na divácích bylo vidět, že jsou spokojeni 
a hudba je oslovila. přišlo na 400 lidí. I když byla 
voda poměrně studená, našlo se pár jedinců, kteří 
se odvážili vykoupat, především z řad účinkují-
cích - ti byli z koupání nadšení.

na své si mohli přijít také milovníci dřevo-
řezbářství a kovářství. studenti soukromé střední 
umělecké školy aVE art ostrava po celý den vy-
tesávali sochu z dlouhého kmene břízy, která byla 

skácena na městském hřbitově v listopadu loňské-
ho roku. sochu, která nadále bude umístěna na 
příborském koupališti s pamětní deskou, nazvali 
princip ženy a muže. Drobné řezbářské i kovářské 
práce jako např. modely aut nebo malé podkovy 
aj. bylo možné si na místě zakoupit.

Účinkující vzkazovali „díky“ za příjemné pro-
středí městského koupaliště a „díky“ publiku, kte-
ré bylo skvělé.

My děkujeme paní renátě novotné, ředitel-
ce Městského kulturního střediska ve studénce, 
která oslovila město příbor a nabídla zapojit se 
formou prezentace těchto souborů a taneční sku-
piny v příboře do Dnů balkánské kultury, které 
proběhly ve dnech 18. a 19. května v klimkovi-
cích a ve studénce. Umožnila tak zhlédnout a po-
znat kulturu a umění balkánského poloostrova. 
také děkujeme řediteli střední umělecké školy 
panu Ing. Jaroslavu prokopovi a panu rudolfu 
korčákovi, provozovateli městského koupaliště, 
který poskytnul technické zázemí pro konání této 
akce.

Pořádáme pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

kurz tanCe a společenského chování
Zahájení: 21.9.2007v 16:30 h v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské

Kurzovné: 1.100,- Kč, 42 hod. celkem
V ceně: 10 lekcí po 3 hod.,  30 hod. - vyučovacích
  1 lekce   4 hod. - půlkolona
  1 lekce   2 hod. - opakovací 8.12.2007
  1 lekce   6 hod. - kolona, 8.12.2007 v katolickém domě
Doplňkové akce: 26.10. Gastrolekce – stolování, Mikulášská diskotéka
Naše zvláštnosti:
1.  absolventi mohou pokračovat v našem tk Lenka (vystupování na plesech, přehlídkách, kulturních 

akcích, zaměření hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní tanec párů i skupin).
2.  V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.

bav klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. masarykova 489
telefon: 556 723 778, mobil: 739 080 862
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Ve čtvrtek 24. května 2007 se bude konat druhý ročník Úklidu Beskyd. 
odedávna ke svátkům patří i úklid. a protože 24. květen je svátkem chráněných území, 

tak beskydy.cz (www.beskydy.cz) spolu se správou CHko beskydy připravili na tento den 
velký úklid nejnavštěvovanější trasy beskyd – horského hřebene mezi pustevnami a rad-
hoštěm. na akci se chystá opět necelá stovka žáků „podradhošťských“ základních škol. na 
jarní úklid jsou vítáni také dobrovolníci! Zástupci organizátorů – slečna Lenka Šrubařová 
(beskydy.cz), pan Jiří Lehký (CHkob) a paní Ivana nováčková (severomoravská plynáren-
ská, a.s., společnost která akci finančně podpořila), budou čekat účastníky na pustevnách 
(u chaty Šumná) v 8.30. k dispozici budou pro všechny sběrné pytle a rukavice. Jednotlivci 
si mohou vybrat také jinou trasu – například na čertův Mlýn. nakonec bude z pusteven 
všechen odpad odvezen za pomoci Lesů české republiky. 
its Beskydy, s.r.o., CHKOB, organizátoři akce
Přiložené fotografie z akce Úklid Beskyd 17.10.2006, copyright Beskydy.cz
O loňské podzimní akci více zde http://www.beskydy.cz/Content/clanek.aspx?clanekid=18918&lid=1

městský úřad Příbor, stavební úřad - odd.životního prostředí
náměstí sigmunda Freuda 19, PsČ: 742 58

Stejně jako v loňském roce, tak i letos město Příbor, Městský úřad 
Příbor, stavební úřad – odd.životního prostředí vyhlašuje pro obyva-

tele Příbora, osady Hájov a Prchalov soutěž 
„o nejhezČí květInovou výsadbu domů a bytů“, 

a to v těchto dvou kategoriích:
1) květinová výzdoba balkonu či oken rodinných domů a bytů.
2) květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, se mohou přihlásit do konce 
června 2007 v kanceláři MÚ příbor, stavebního úřadu – odd. životního prostředí, 
náměstí s.Freuda 19, 742 58 příbor, (přízemí budovy MÚ příbor, vpravo), a to pro-
střednictvím přiloženého formuláře nebo písemně na níže uvedených kontaktech.

Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku, byli zúčastnění díky svým nádher-
ným květinovým balkonovým a zahradním výsadbám zařazeni do zlatého a stříbr-
ného pásma. podobné hodnocení květinových výsadeb bude provedeno i v tomto 
roce. Hodnotící komise bude při svém posuzování přihlížet také k tomu, zda lze 
„soutěžní“ výsadby zhlédnout z veřejných prostranství města a osad. o výsledcích 
této soutěže budou zúčastnění osobně písemně informováni. pro všechny, kteří se 
do této soutěže přihlásí, jsou pak připraveny menší věcné odměny.

rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně poskytnout svou vlastní fotodo-
kumentaci květinových výsadeb přihlášených do této soutěže (pořízené fotografie 
budou vráceny po vyhlášení výsledků zpět soutěžícím). 

Za váš zájem o účast v této soutěži děkují referentky životního prostředí staveb-
ního úřadu MÚ Příbor ing.Libuše Volná, ing.Andrea Nováková, MÚ Příbor, stavební 
úřad – odd.životního prostředí, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, tel.: 
556 455 464-465, novakova@pribor-mesto.cz, zivpro@pribor-mesto.cz

velký jarní ÚklId na radhoŠtI

Přihláška

Jméno:..........…………………………………………………….................……………

adresa, tel.č. ……......……………………………………….................………………

tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

 květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů

 květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů

V příboře dne: …………….....     podpis: .. ……......................................…………

pravidelné akce 
STOLnÍ TenIS

Pondělí-pátek/15:00-17:00/LUNA/zdarma/
KALAneTIKA, KOnDIčnÍ CvIčenÍ

Pondělí/18:30-19:30/tělocvična/20 Kč/ Středa/19:00–20:00/tělocvična/20 Kč/ 
vOLeJBAL PrO DOSPĚLÉ

Pondělí/19:30-21:30/tělocvična/20 Kč/ 
KLUB ZvOnečeK

Úterý-čtvrtek/9:30/LUNA/20 Kč/ 
CvIčenÍ PrO TĚHOTnÉ ŽenY

Středa/10:00-11:00/LUNA/50 Kč/
FLOrBAL PrO DOSPĚLÉ

Středa/20:00-21:00/tělocvična/20 Kč/
KerAMIKA

Čtvrtek/14:30-16:30/LUNA/ Pátek/16:00-18:00/LUNA/ Vstupné děti 30 Kč/hod, 
dospělí 40 Kč/hod, pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod
HrÁTKY S POčÍTAčI, InTerneT

Pátek/15:00-18:00/LUNA/ Vstupné kroužek 15 Kč, Vstupné internet děti 20 Kč/h, 
dospělí 30 Kč/h
POZOrOvÁnÍ večernÍ OBLOHY

Hvězdárnu na ul. Jičínské je možno navštívit po předchozí telefonické domluvě 
na čísle 737 311 810. Vstupné: 10 Kč

akce
ZÁJeZD DO vYŠKOvA – ZOOPArK A DInOPArK

/2.6./sobota/7:30-18:00/sraz u LUNY/ Cena: děti do 3 let-zdarma, děti do 15 
let–130 Kč, dospělí:-200 Kč Vstupné si hradí každý sám. Akce pro děti, rodiny 
s dětmi, veřejnost. Přihlásit se můžete do 30.5.2007 v Luně Příbor. Informace: J. 
Lupíková
SvATOJÁneK 2007 

/22.6./pátek/17:00/Mexický splav/ Pohádková hra pro všechny. Akce pro veřej-
nost. Informace: K. Bukovjanová

luna Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace
IČ 75088398, dIČ Cz75088398, dukelská 1346, 742 58 Příbor

telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

měsíC Červen
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na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

Hledáme nové
obchodní zástupce.

k03_inz_210x148_cb.indd   1 16.5.2007   11:09:33

Zhotovujeme brýle všech druhů, 
poradíme optimální možnosti 
pohodlného vidění na všechny 
pohledové vzdálenosti, ztenčení 
a odlehčení vašich skel, nové 
barevné možnosti a filtry. 

brýle zhotovujeme v co 
nejkratším termínu, některé na 
počkání.

nabízíme také velký výběr 
brýlí slunečních (i polarizačních) 
a dioptrických s magnetickým 
polarizačním klipem.

EVA BOJKOVÁ
nám. s. Freuda 25

příbor (naproti penny Marketu)
tel. 731 517 292, 739 419 689

Pracovní doba:
pondělí až pátek

8.00 – 12.00 12.30 – 17.00

V době od 15. 5. do 31. 7. 2007 dostane každý zákazník při zakoupení dioptrických brýlí  
v hodnotě nad 1000 Kč a většiny slunečních DÁREK!

U nás 10% sleva na Eurokartu.
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letní tábor řeka
těŠínské beskydy
pro děti od 8 let, mládež, další zájemce
termín : neděle 22.7. - pátek 27.7.2007

ubytování: ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve 
zděné budově s hernou a jídelnou,

hřiště, venkovní pingpong.stůl, ohniště, 
poblíž koupaliště s vyhřívanou vodou slu-

nečními kolektory.
v ceně: 1.850,-kč doprava z bav klubu 
a zpět, strava 5 x denně, ubytování, tá-
borový program, práce ved., personálu 
-----------------------------------------------------------------
vážení rodiče, milé děti, letos jsme se, 
na vaše přání, rozhodli, že uspořádáme 
tábor opět v krásném prostředí těšín-

ských beskyd a umožníme vám poznat 
další místa severní moravy. zajistili jsme 
pobyt ve velmi pěkném areálu s domácí 

kuchyní.
javoroš – vládce javorového vrchu, nám 
umožní poznávat zajímavá místa v jeho 

království.
opět vás čeká pestrý program, hodně 
her, soutěží,sport, koupání, výlety, dis-
kotéky, tvoření, karneval a mnoho další 

zábavy.

na prázdniny s vámi se těší
bob a vlasta

       NOVĚ
Stále stejný pohled. Již léta.
To se dá změnit! Jednoduše využijte našeho kolorovacího centra s plně 
automatizovaným zařízením v Brušperku a vytvořte si prostředí, v němž se
budete cítit dobře.
- namícháme Vám jakýkoliv odstín fasádní nebo interiérové barvy
- na počkání a bez dlouhého čekání
- snadná reprodukovatelnost barevného odstínu
- namíchané množství od 1 kg

Vyberte si ze 7000 barevných odstínů!!

kouPím náhradní díly na 

tatru 603, 613
teleFon:

00421 905 359 045
Ing. PukáČ
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bav klub Příbor 
- středisko volného času, s.r.o. 

masarykova 489, tel.: 556 723 778 
mobil: 739 080 862

Červen 2007
provoz hudební - rockové zkušebny

středa až pátek 
Internet Pro veřejnost 

dle dohody
od 7.6. – 15.6. Celodenní zájezdy

výlety Pro základní Školy

klienti a zaměstnanci domova důchodců Příbor, příspěvková organizace vás srdečně zvou na

den otevřenýCh dveří
který se bude konat dne 15.6.2007 od 9:00 hod.

Program:
prohlídka Domova důchodců příbor, p.o.

pestrá nabídka z činnosti klientů domova důchodců
posezení s občerstvením v „kavárničce u dobré pohody“

pro každého návštěvníka malý dárek

Od 17:00 hod se bude na zahradě domova důchodců konat

letní veČer
k tanci a poslechu hraje skupina YpsILon

k občerstvení bude jelení guláš a točené pivo ze štramberského pivovaru
přijďte s námi strávit příjemný den, všichni jste srdečně zváni!

Domov důchodců příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 příbor
Tel.: 556 722 250, ddpribor@ddpribor.cz, www.ddpribor.cz

město Příbor
gustav beiger – Fotoklub Příbor

vás zvou na výstavu fotografií
gustava beigera

kde: galerie v radnici.
otevřeno: 

pondělí a středa 8.00 – 11.00, 
11.30 – 17.00,

úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 11.00, 
11.30 – 14.00.

výstava potrvá do 30.6.2007.
www.pribor-mesto.cz
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