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Den s městskou policií.

Za krásného slunečného prázdninového dne 21.7.2007 proběhla v městském parku poutavá a zajímavá akce s obětavými pracovníky příborské městské policie.
Ti připravili pro rodiny s dětmi soutěžní den o sladkosti a zajímavé ceny pro ty, kdo přišli a vychutnali si:
střelbu z laserové zbraně. odchyt tyčí a ukázku střelby z plynové pistole. předpisovou jízdu pod dohledem strážníka
na dopravním hřišti. znalostní testík, jízdu na ponících. Dvakrát v průběhu odpoledne psovodi a profesionální cvičitelé psů předvedli ukázky výcviku. služeních psů a psů záchranářů...
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Domy s pečovatelskou službou v Příboře

Z jednání rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ
Za uplynulé období se rada města sešla dvakrát a to na
své 15. a 16. schůzi rady města, kdy projednala mj. tyto
záležitosti:
15. schůze RM ze dne 26. června 2007
l Vzala na vědomí zápisy z jednání komise:
- pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí ze
dne 4.6.2007
- pro městskou památkovou rezervaci ze dne
15.5.2007
- CR, sportu a mládeže ze dne 14. května 2007
l Uložila předložit návrh záměru města pronajmout
pozemek v majetku města část parc. č. 265/2 zahrada
o výměře 901 m2 a p.č. st. 180 zastavěná plocha a nádvoří
l Uložila zpracovat program propagace města v prostorách haly letiště Mošnov
l Stanovila termín 15.9.2007 jako „Den evropského
dědictví v Příboře“
l Uložila vyhlásit v souladu se Směrnicí Rady města
Příbora č.1/2007 k zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce křižovatky silnic I/58 a III/04823“
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města Příbora odprodat nemovitost - pozemek parc.č.
2382/39 ostatní plocha, zeleň o výměře 644 m2, k.ú.
i obec Příbor, formou výběrového řízení
l Uložila předložit ZM návrh na zabezpečení hydrogeologického a kontaminačního průzkumu skládky
Točna v návaznosti na zamýšlený prodej části pozemku
p.č. 2922/1 k.ú. Příbor
l Schválila - předložený místní pořadník na pronájem obecních bytů na období od 01.07.2007 do
31.12.2007
l Rozhodla ukončit platnost místního pořadníku na
pronájem obecních bytů ze dne 20.2.2007 schváleného
06. schůzí RM
l Uložila vyhlásit v souladu se Směrnicí Rady města Příbora č.1/2007 k zadávání veřejných zakázek výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace pro
stavební povolení a provedení stavby „Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova gymnázia v Příboře“
l Uložila zjistit možnost pronájmu i prodeje uvolněných pozemků parc.č. 2202/1, 2202/2, 2202/3, k.ú.
i obec Příbor pro výstavbu RD, případně rekreačního
bydlení lokalita „Za školou“ - Návrh hlavních zásad zadání developerské soutěže
l Schválila doplnění základních požadavků vyhlašovatele o informaci o možnosti napojení výstavby na
kotelnu Benátky
l Uložila zpracovat v alternativách ekonomické zásady pro zadání developerské soutěže na prodej pozemků
v lokalitě „Za školou“ za účelem realizace bytové výstavby
l Schválila pronájem areálu městského koupaliště
na ul. Janáčkově v Příboře na pozemcích par. č. 2198/1
o výměře 5233 m2 ostatní plocha, budova s čp. 923 na

V našem městě je vybudován komplex tří domů
s pečovatelskou službou pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Na ulici Jičínské stojí budova čp.
238 s růžovou fasádou. V tomto domě je celkem 32
bytů o velikostech 0+1, 1+1 a 1+2. Dále na budovu
navazuje na ul. Čs. armády žlutý dům čp. 233, ve
kterém je celkem 8 bytů. Bohužel v tomto domě jako
v jediném domě pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, není vybudován výtah. Třetím z domů je
na téže ulici dům čp. 231 s modrou fasádou s celkem
20 jednopokojovými a dvoupokojovými byty.
O domy s pečovatelskou službou, které jsou ve
vlastnictví města Příbora, se po technické stránce
stará správce bytového fondu, Správa majetku města Příbor s. r. o., se sídlem na ul. Freudově čp. 118
v Příboře.
Službu sociální péče – pečovatelskou službu,
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě
dohody s městem Příbor, zajišťuje Diakonie ČCE
– středisko v Příboře. Pečovatelskou službu nejen
pro klienty domů s pečovatelskou službou, ale i pro
ostatní občany města Příbora a místních částí Hájova
a Prchalova lze zajistit přímo v kanceláři Diakonie
ČCE - střediska v Příboře, která je umístěna v růžovém domě čp. 238 na ul. Jičínská.
Žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou se vyřizují na Městském úřadu Příbor,
odboru sociálních věcí. Evidence žádostí o přidělení bytu zvláštního určení a přidělování bytů se řídí
„Pravidly pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře“, které byly schváleny
Radou města Příbora dne 14. června 2005.
Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou se
podává na tiskopise, který si může zájemce vyzvednout přímo na odboru sociálních věcí Městského
úřadu Příbor nebo vytisknout z webových stránek
města Příbora.
Osamělý občan si může podat žádost o byt
v domě s pečovatelskou službou o velikosti 0+1 nebo
1+1, manželé nebo žadatelé žijící v druhovském poměru nebo jiná příbuzenská dvojice, si mohou podat
žádost o byt v domě s pečovatelskou službou o velikosti 1+1 nebo 1+2.
Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou si může podat:
a) plně invalidní nebo starobní důchodce, který potřebuje nebo u kterého se předpokládá, že bude
potřebovat poskytování pečovatelské služby,
a který má ke dni podání žádosti nejméně 1 rok
trvalý pobyt na území města, nebo
b) plně invalidní nebo starobní důchodce, který potřebuje nebo u kterého se předpokládá, že bude
potřebovat poskytování pečovatelské služby,
a který prokáže, že v minulosti byl hlášený k trvalému pobytu na území města Příbora nejméně
po dobu 5 let, nebo
c) plně invalidní nebo starobní důchodce, který
potřebuje nebo u kterého se předpokládá, že
bude potřebovat poskytování pečovatelské služby, a který prokáže, že jemu osoba blízká je ke
dni podání žádosti hlášena k trvalému pobytu
na území města Příbora nejméně po dobu 5 let,
nebo
d) plně invalidní nebo starobní důchodce, který potřebuje nebo u kterého se předpokládá, že bude
potřebovat poskytování pečovatelské služby,
a který nesplňuje podmínku uvedenou v písm.
a), b) a c), zaváže-li se uhradit při přidělení bytu
v domě s pečovatelskou službou finanční příspěvek na účet města ve výši 10.000 Kč při přidělování bytu velikosti 0+1 nebo 1+1, 15.000 Kč při
přidělování bytu velikosti 1+2.
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To znamená, že poskytnutí finančního příspěvku
na účet města Příbora, se týká pouze občanů z jiných
měst, kteří nemají žádné vazby na město Příbor.
Podmínky pro přijetí žádosti o přidělení
bytu v domech zvláštního určení nesplňuje občan, který:
a) 	 žádá o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou jako osamělý občan a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžaduje zajištění celodenní péče jinou osobou, nebo
b) 	 svým chováním vyvolává důvodnou obavu z narušování soužití v domech s pečovatelskou službou (požívá alkohol nebo jiné omamné látky,
trpí psychickými poruchami, atd.).
Pořadník pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou je jmenný seznam žadatelů, ve
kterém jsou uvedeni žadatelé o byt velikosti 0+1
nebo 1+1 a samostatně žadatelé o byt velikosti 1+2.
Žadatelé jsou v pořadníku zapsáni pod sebou a označeni pořadovými čísly. Pořadník je sestavován na období šesti měsíců, a to od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do
31. 12. v každém kalendářním roce.
V pořadníku jsou žadatelé seřazeni podle
data podání žádosti postupně podle tohoto klíče:
1) žadatelé kteří při přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou vrátí dosud užívaný obecní
byt zpět Správě majetku města Příbor s. r. o.,
2) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku
podmínku uvedenou v písm. a),
3) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku
podmínku uvedenou v písm. b),
4) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku
podmínku uvedenou v písm. c),
5) žadatelé, splňující podmínku uvedenou v písm.
d), kteří mají ke dni sestavení pořadníku nejméně 1 rok trvalý pobyt na území obce, která je ve
správním obvodu Městského úřadu Příbor, jako
pověřeného obecního úřadu podle zvláštního
zákona,
6) ostatní žadatelé splňující podmínku uvedenou
v písm. d).
Pořadník schválený Radou města Příbora se
zveřejňuje vyvěšením na úřední desce a webových
stránkách města Příbora.
Při přidělení bytu žadatel uzavírá nájemní
smlouvu se Správou majetku města Příbor s. r. o.
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení
písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud
žadatel ve stanovené lhůtě bez vážných důvodů nájemní smlouvu neuzavře, je přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou považováno za zrušené
a byt je přidělen dalšímu žadateli. Při dalším odmítnutí nebo neuzavření nájemní smlouvy je žadatel ze
seznamu vyřazen.
Výjimky z ustanovení „Pravidel pro přidělování
bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě
Příboře“, které jsme vám zde ve stručnosti uvedli,
uděluje Rada města Příbora po uvážení všech okolností konkrétního případu žadatele.
Bližší informace o žádostech a přidělování bytů
v domech s pečovatelskou službou a o možnostech
poskytování služby sociální péče - pečovatelské služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
můžete obdržet osobně na odboru sociálních věcí
Městského úřadu Příbor na ul. Freudově čp. 118
(v budově, ve které sídlí Správa majetku města Příbor
s. r. o.) nebo telefonicky na čísle 556 725 618.
V Příboře 16. července 2007

Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí

Představujeme vám…

Ing. ALENA JANEČKOVÁ
Věk:

61 let

Stav:

vdaná

Dosažené vzdělání: vysokoškolské – VŠB fakulta
strojní Ostrava
Povolání:		 důchodce
Koníčky:		 četba, ruční práce
V Příboře žiji:		 od narození
1.

Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých rodičích?
Základní vlastnosti – dobré i méně dobré dědíme
po rodičích – snad pracovitost, upřímnost, spolehlivost, smysl pro pořádek, ochotu pomoci druhým.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
	Ráda dělám všechny práce. Nejvíce si však odpočinu při dobré knize nebo ruční práci, ať už je to pletení, vyšívání či háčkování.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
Mimo scifi mám ráda všechny knižní žánry.
V poslední době pak knihy od Barbary Woodové
a Wilburga Smitha. Ráda si poslechnu vážnou hudbu i lidové písničky. Je škoda, že ubývá dobrých českých filmů a že v současné době je v televizi hodně
amerických filmů.
4. Čím jste chtěla být jako dítě?
Učitelkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
	Ovlivnili mně rodiče a paní učitelky V. Vyvozilová
a M. Kuchařová.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Tehdejší doba. Na výběr toho moc nebylo a tak
rodiče rozhodli a přihláška zněla SPŠ strojnická
Kopřivnice.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
V Příboře jsem se narodila, prožila dětství, mám
tady sestru, vnoučata. Je to můj domov, kam se vždy
ráda vracím.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
Mám ráda příborské náměstí, městský park, starobylé uličky a procházky kolem Lubiny, kde je nádherný pohled na farní kostel a místa, ze kterých je
vidět na okolí – Beskydy, Štramberk, Hukvaldy.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
Ve městě je řada věcí, které by se daly vylepšit. Je mi
smutno, když vidím prázdné a mrtvé náměstí, a to
nejen ve všední den po 17 hodině, ale i o víkendech
a svátcích. Nemohu se smířit se stavem Katolického
domu, který měl dříve krásnou fasádu. Je mi líto
v městském parku malých dětí, které tu potkávají
opilé lidi, vidí nepořádek okolo laviček. Nelíbí se mi,
že si lidé neváží toho, co jiní vybudovali a ničí tak
hodnoty nás všech.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Mám za ta léta hodně zážitků a těžko bych vybírala ten nejzajímavější. Ráda vzpomínám masopustní
průvody, na poutě, na vycházky s rodiči na Točnu
nebo do Pivovarské zahrady – tam dnes stojí letadlo, na čaje o páté v restauraci Za Vodou. Ale přesto
uvedu jeden pro mě příjemný zážitek z posledních
let. Na koupaliště v Příboře již 4 roky jezdí na školní výlety děti z různých měst a vesnic z Moravy.
Chodívám s některýma po příborských památkách
a těší mně, když se jim u nás líbí, mají zájem o historii města, vyjdou spokojené z prohlídky rodného
domu S. Freuda nebo z muzea. Na druhé straně
však slyším i kritiku, co se jim nelíbí a mnohdy jim
musím dám za pravdu.
11. Co bysta uvedla jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Život prochází řadou etap a v každé z ní je nějaký ten největší úspěch – úspěšné ukončení studia
na VŠB, založení rodiny a vychování dvou synů
a v současné době radost z vnoučat. Snad bych neměla opomenout ani „Univerzitu 3. věku“, kterou
jsem na příborském gymnáziu absolvovala.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
	Ne. Každý z nás má v průběhu života i horší okamžiky, které nelze nazvat prohrou. Můj život ovlivnilo ne zcela 100% zdraví, které mi nedovolilo dělat
vše, co bych si přála.
13. Kdyby to bylo možné, že bysta se znovu narodila,
chtěla byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
V životě je řada věcí, které by každý z nás s přibývajícím věkem a rozumem změnil, dělal jinak. Já
bych tu strojařinu vyměnila za práci ve školství.
A  kdybych měla být někým jiným? Ne, to si neumím představit.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Všem bych chtěla popřát hlavně hodně zdraví, poněvadž bez něj nejde plnit své sny, touhy a přání.
Aby nebyli lhostejní k tomu, co se kolem nich děje,
vážili si svého města, protože je krásné.
Děkuji za rozhovor, Stanislava Slováková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od od 1. do 31. srpna
Marta Pustějovská
Anna Trevisanová
Marie Šimíčková
Miluše Bajnarová Mgr.
Adolf Žurek
Ludvík Mlčák
Marie Švajdová
Pavol Runák
Arnošt Fojtů
Václav Filipec
Ludmila Frydrichová

Jaroslav Mocek
Jan Maniak
Berta Kostelníková
František Kostelník
Milada Branžovská
Marie Veřmiřovská
Anna Nováková
Stanislav Malík
Čeněk Žinčík
Emil Kvita
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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 panu Rudolfu Korčákovi,
bytem Příbor, nábřeží Rudoarmějců 897
l Uložila předložit ZM návrh na využití pozemku
p.č.469 v k.ú. Příbor na ulici Březinově, za účelem výstavby rodinných domů a komunikací
l Rozhodla doporučit ZM po úpravách ke schválení
třetí změnu rozpočtu města Příbora na rok 2007
l Vydala po úpravách nařízení města č.2/2007,
o zpoplatnění obecného užívání místních komunikací
a jejich určených úseků ve vymezených oblastech města Příbora
l Uložila prověřit stav tújí na městském hřbitově
a vyhodnotit nebezpečí dalšího případného poškozování cizího majetku
l Odvolala tyto členy povodňové komise: místopředseda Mgr. Stanislav Janota
l Jmenovala člena povodňové komise Ing. Bohuslava
Majera jejím místopředsedou a Ing. Vladimíra Bajnara
jejím členem
l Projednala za účasti nájemníků (mluvčí p. Petr
Küffer) domu Dukelská č. 1340 a 1341 v Příboře podnět na zhoršené podmínky ve vztahu k provozovanému
dennímu baru v tomto domě
l Uložila svolat schůzku ve věci provozu denního
baru na ul. Dukelská 1340 za přítomnosti zástupců nájemníků p. Petra Küffera, provozovatele domu SMMP
s.r.o, provozovatele baru p. Alexandra Mucaly a zástupce města Příbora
16. schůze RM ze dne 17. července 2007
l Vzala na vědomí zápis z jednání komise: - pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí ze dne 2.7.2007
l Uložila zajistit provedení hydrogeologického
a kontaminačního průzkumu skládky Točna v souvislosti se záměrem města nabídnout uvedenou plochu
k prodeji
l Jmenovala do pracovní skupiny pro cestovní ruch,
kulturu, volnočasové aktivity a informovanost (garant p. Korčák) členy Jiřího Jurečku a PhDr. Miladu
Podolskou, Ing. Jiřího Tuzu
l Jmenovala do pracovní skupiny pro problematiku
služeb obchodu, podnikání a životního prostředí (garant Ing. Svobodová) Lada Vyvialovou (Tomečkovou)
a Ludmilu Odvárkovou
l Jmenovala do pracovní skupiny pro problematiku
bydlení, sociálních služeb a dopravy (garant Ing. Majer)
MUDr. Aleše Polacha a Jiřího Myšku
l Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr 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 zahrada o výměře 901 m2 (v rozsahu zákresu na situačním snímku), k.ú. Hájov, obec
Příbor
l Schválila Domovní řád pro domy s pečovatelskou
službou na ul. Čs. armády čp. 231, čp. 233 a na ul.
Jičínské čp. 238 v Příboře
l Schválila postup při řešení koncepce telekomunikačních technologií pro všechny objekty města Příbor
vč. Hájova a Prchalova uvedený v důvodové zprávě
l Vzala na vědomí oznámení o stanovení výše úplaty v mateřských školách, které bude od 1.9.2007 činit
350,- Kč/dítě/měsíc
l Projednala za účasti předsedy komise pro cestovní ruch, mládež a tělovýchovu, p. R. Korčáka, souhrnnou zprávu o činnosti této komise za období I. pololetí
2007
l Projednala za účasti předsedy komise pro městskou památkovou rezervaci, Ing. J. Černocha, souhrnnou zprávu o činnosti této komise za období I. pololetí
2007
l Projednala za účasti předsedy komise pro rozvoj
města, dopravu a životní prostředí p. Ing. R.Volného,
souhrnnou zprávu o činnosti této komise za období I.
pololetí 2007
l Uložila ve spolupráci s oddělením ŽP MÚ připravit
návrh koncepce nakládání s odpady a návrh výše po-

platků pro rok 2008
l Uložila připravit ve spolupráci s odborem kultury
a CR zadání (návrh) řešení propojenosti cyklodopravy
na území města
l Uložila připravit ve spolupráci s odborem kultury a CR návrh turistického značení přístupu k RD S.
Freuda
l Uložila připravit ve spolupráci s odborem kultury
a CR návrh turistického průvodce městem
l Uložila doplnit scházející označení ulic podle pravidel o označování ulic ze dne 1.6.2001
l Doporučila zastupitelstvu města doplnit základní požadavky vyhlašovatele na způsob řešení výstavby
pro vyhlášení developerské soutěže na prodej pozemků
v lokalitě „Za školou“ za účelem realizace bytové výstavby
l Uložila zahájit práce na přípravě návrhu smlouvy
o převodu pozemků nezbytných pro výstavbu v lokalitě
„Za školou“ jako jeden z podkladů zadání developerské
soutěže
l Uložila zpracovat návrh příslušné nájemní smlouvy na pronájem budovy čp. 245 na ul. Jičínské, Příbor
s Diakonií ČCE - středisko v Příboře, Jičínská čp. 238,
Příbor
l Rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu nemovitosti,
a to budovy čp. 245 v katastrálním 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, vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový
Jičín, za účelem provozování služby sociální prevence
– azylového domu mezi městem Příbor zastoupeným
společností Správa majetku města Příbor s.r.o., IČ:
26865327, se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor a církevní organizací Diakonie ČCE – středisko v Příboře,
IČ: 60336528, se sídlem Jičínská 238, 742 58 Příbor
l Stanovila zhotovitelem zakázky na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Rekonstrukce křižovatky silnic I/58
a III/04823“ firmu SHB,a.s. Štefánikova 21, 602 00
Brno
l Stanovila zhotovitelem zakázky na dodávku projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova
gymnázia v Příboře“ firmu SHB,a.s. Štefánikova 21,
602 00 Brno
l Byla seznámena za přítomnosti zástupce fy
FASTAV s.r.o. se záměrem výstavby obchodního střediska na ul. Juráňova
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo jedenkrát, a to na svém VII. zasedání ZM dne 12. července
2007 a projednalo mj. tyto body programu:
l Vzalo na vědomí zprávy z 8. a 9. schůze Osadního
výboru na Hájově ze dne 18. 5. a 4. 6. 2007
l Vzalo na vědomí zprávy z 9. a 10. schůze finančního výboru ze dne 24. 5. a 25. 6. 2007
l Vzalo na vědomí zápis z 8. schůze Osadního výboru na Prchalově ze dne 6. 6. 2007
l Schválilo plán práce OV Prchalov na 2. pololetí
2007
l Vzalo na vědomí zprávy z 9. a 10. schůze kontrolního výboru ze dne 4. 6. a 25. 6. 2007
l Schválilo plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 2007 mimo bod kontrola vydaných řídících aktů
pro samosprávu města zpracovaných MÚ z důvodu nejasné formulace tohoto úkolu
l Vzalo na vědomí předložený materiál – SWOT
analýzu kultury a cestovního ruchu
l Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci
a veřejném pořádku na území města Příbora za rok
2006 předloženou PČR, obv. odd. Příbor, npor. Petrem
Albrechtem
l Vzalo na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci
a veřejném pořádku na území města Příbora za rok
2006 předloženou vrchním strážníkem městské policie
p. Liborem Bolomem
l Uložilo zajistit provedení hydrogeologického
a kontaminačního průzkumu skládky Točna v souvislosti se záměrem města nabídnout uvedenou plochu
k prodeji
l Souhlasilo s návrhem zařadit do příjmové části

Výsledky šetření dotazníkového průzkumu
„Šetření spokojenosti návštěvníků Městského úřadu Příbor“ provedeného v roce 2007

Termín provedení:

1.5.-16.5.2007

Celkový počet expedovaných formulářů:

850

Celkový počet odevzdaných formulářů:

38

Procentuální vyjádření zpět odevzdaných dotazníků:

4,47%

V období od 1.5.-16.5.2007 bylo provedeno „Šetření spokojenosti návštěvníků Městského úřadu
Příbor (1/2007)“, a to formou anonymního dotazování. Zvoleným okruhem respondentů byli odběratelé
Měsíčníku města Příbora, prostřednictvím kterého bylo rozesláno 750 ks dotazníků. Dotazníkový formulář byl zveřejněn na webových stránkách města či si jej bylo možno vyzvednout na Informačním centru
MÚ, kde jich bylo mezi respondetny rozděleno 100 ks. Vzhledem k počtu vyexpedovaných dotazníků,
byla jejich návratnost velmi nízká, a to pouhých 4,47% (38 ks).
Jednou z původně navržených možností, jakou formou oslovit respondenty, byl mimo jiné i záměr
pracovního týmu CAF zveřejnit na webových stránkách dotazník takovým způsobem, aby jej bylo možno
vyhodnotit interaktivně.
Vzhledem k technickým možnostem serveru stránek města nebylo možno tento způsob šetření využít. Dle odkazů některých návštěvníků lze předpokládat, že v případě možného vyplnění dotazníku prostřednictvím stránek města by byl počet odevzdaných formulářů vyšší.
Tématické rozděleníVýsledky
dotazníkového
formuláře
šetĜení dotazníkové
prĤzkumu

"ŠetĜení spokojenosti návštČvníkĤ MČstského úĜadu PĜíbor" provedeného v roce 2007

Dotazník byl tématicky rozdělen do čtyř bloků:

Termín provedení:
Celkový poþet expedovaných formuláĜĤ:
Celkový poþet odevzdaných formuláĜĤ:
Procentuální vyjádĜení

1.5.-16.5.2007

850
A)	Spokojenost návštěvníků s jednáním zaměstnanců MÚ při vyřizování
záležitosti
38
4,47%

B)	Spokojenost návštěvníků s prostředím MÚ

V období od 1.5.-16.5.2007 bylo provedeno "ŠetĜení spokojenosti návštČvníkĤ MČstského
C)	Obecné
informace (orientace v budově, služby pro občany, porovnání prostředí s jinými úřady, aj.)
úĜadu PĜíbor (1/2007)", a to formou anonymního dotazování. Zvoleným okruhem respondentĤ
byli odbČratelé MČsíþníku mČsta PĜíbora, prostĜednictvím kterého bylo rozesláno 750 ks
D)	Poznámky
- zdeformuláĜ
mohlibylhodnotitelé
uveřejnit
své návrhy
vylepšení
činnosti úřadu).
dotazníkĤ. Dotazníkový
zveĜejnČn na webových
stránkách
mČsta þi na
si jej
bylo

možno vyzvednout na Informaþním centru MÚ, kde jich bylo mezi respondetny rozdČleno
Výsledné
zhodnocení
100 ks. Vzhledem
k poþtu vyexpedovaných dotazníkĤ, byla jejich návratnost velmi nízká, a to

pouhých 4,47% (38 ks).
Prostřednictvím
ohodnocení
spokojenosti
jednánímbylpracovníků
Jednou
z pĤvodnČ navržených
možností, jakou
formou oslovitsrespondenty,
mimo jiné i MÚ Příbor při vyřizování záležitosti
zámČr
pracovního týmu
CAF zveĜejnit
na webových
stránkách
dotazník
takovým zpĤsobem,
měli
respondenti
možnost
se
vyjádřit
k
odbornosti
zaměstnanců
hodnocené organizace, k jejich osobníaby jej bylo možno vyhodnotit interaktivnČ.
HODNOCENÍ
4
5

A) Hodnocení spokojenosti s jednáním pracovníkĤ
MÚ pĜi vyĜozování záležitostí
po odborné stránce (znalost problematiky, informovano
1.
z hlediska osobního pĜístupu(vstĜícnost, zdvoĜilost)
2.
srozumitelnost sdČlení
3.
rychlost vyĜízení
4.

1

2

3

12
11
12
10

10
10
8
9

6
6
7
5

4
4
4
6

B) Spokojenost s protĜedím MÚ
orientace v budovČ(rozmístČní kanceláĜí a jejich oznaþ
5.
služby pro obþany (prostor pro vypsání formuláĜĤ, toale
6.

10
5

8
5

9
11

6

7

5

þasto

obþas

zĜídka

10
26,3

11
4
28,9 10,5

7.

srovnání prostĜedí MÚ s jinými úĜady (úĜad práce,
finanþní úĜad, jiné MÚ apod.)

celkem

prĤm.hodnota

3
5
4
5

35
36
35
35

2,31
2,5
2,43
2,62

3
8

3
5

33
34

2,71
2,42
2,85

9

3

30

2,87

2,47

C) Obecné informace
8.

Jak v prĤmČru navštČvují dotazovaní MÚ PĜíbor za
úþelem úĜedního jednání
Procentuální vyhodnocení (v %)*

9.

ZpĤsob informovanosti o þinnosti MÚ PĜíbor
Procentuální vyhodnocení (v %)*

10.

ýetnost návštČv webových stránek mČsta

25
65,8

VyjádĜení spokojenosti s webovými stránkami

Procentuální vyhodnocení (v %)*

internet

12
31,6
Televiz (LTV)

19
50

11
12
28,9 31,6

pravidelnČ

obþas

vyjímeþnČ

vĤbec

5
13,2

10
26,3

5
13,2

16
42,1

Procentuální vyhodnocení (v %)*
11.

ÚD

MČsíþník

vyjímeþnČ

ano

8
21,1

1

- formuláĜe byly i k dispozici na webových stránkách

2

- procentuální výpoþet vychází z celkového poþtu odevzdaných formuláĜĤ

ne

9
23,7

nemohu posoudit

19
50

Výþet poznámek, návrhĤ apod. uvedené respondenty v dot

D)

K oblasti Ĝízení, komunikace v organizaci, hodnocení zamČstnancĤ
•
VymČnit personální obsazení na urþitých oborech (obory nespecifikovány)
•
Zvýšit kvalifikovanost a ochotu zamČstnancĤ
•
•
•
•

Špatná komunikace mezi zamČstnanci, zamČstnanci by mČli projít kursem
jenání s lidmi a vedoucí pracovníci managementem Ĝízení
KladnČ ohodnocena práce IC MÚ PĜíbor
ÚD MÚ PĜíbor - málo upozorĖuje na pronájmy pozemkĤ
Exkurze zamČstnancĤ v MÚ KopĜivnice

37

67

36

36

poþet názorĤ

1
1
1
1
1
1

K prostĜedí MÚ PĜíbor
•
Vylepšit orientaci pv budovČ
y MÚ napĜ.plán rozmístČní
p
p jednotlivých kanceláĜí
j
oznaþení kanceláĜí
p
y,
p
j
•
nevhodné vzhledem k jejich þastým návštČvám obþanĤm a starším
obþanĤm s pohybovými problémy
•
Nové WC
•
V prostorách MÚ je cítit cigaretový kouĜ
Vybudovat výtah
•

3
2
1

K webovým stránkám mČsta
Schází aktualizace webových stránek mČsta
•
Malá informovanost na webových stránkách
•
Nejhorší stránky okresu NJ
•

1
1
1

K samosprávČ mČsta PĜíbora
Znaþení pĜechodu pro chodce na ul.Ostravské(hĜbitov)
•
Velmi málo srozumitelná hlášení z dĤvodu nevhodného umístČní lampaþĤ
•

2
3

•
•
•
•

RozšíĜení obchodní sítČ prodejen - odČvy, knihkupectví, prodejny
kloboukĤ a þepic, samoobsluha rychlého obþerstvení
ěešit svoz bioodpadu pomocí sbČrných nádob (oddČlit od komunálního)
DoĜešit provatizaci bytĤ za pĜijatelných cenových podmínek
Špatná propagace mČsta

Měsíčník města příbor a 4

1
1

1
1
1
1

Vzhledem k technickým možnostem serveru stránek mČsta nebylo možno tento zpĤsob šetĜení
využít. Dle odkazĤ nČkterých návštČvníkĤ lze pĜedpokládat, že v pĜípadČ možného vyplnČní

mu přístupu, srozumitelnosti
sdělení či rychlosti vyřízení.
Výsledná hodnota známkování je následující: 2,47.
Dotazníkovým průzkumem
byla nejlépe u zaměstnanců
ohodnocena odborná znalost problematiky, přesto byla
v poznámkách uvedena připomínka k možnému zvýšení
kvalifikovanosti a odbornosti zaměstnanců či navrženo zlepšení v oblasti řízení
a komunikace v organizaci.
Nejnižší známku v bloku A)
obdržela spokojenost s rychlostí při vyřizování žádostí.
Jedním z respondentů, který
často využívá nabízených
služeb IC, byla kladně hodnocena práce zaměstnankyň
pracujících v IC.

Ohodnocení prostředí
MÚ Příbor (orientace v budově, rozmístění kanceláří
apod.) a jeho porovnání s jinými úřady obdrželo známku 2,71. Dle uvedených poznámek respondenti např.
navrhovali vylepšit orientaci
v budově např. plánkem rozmístěním jednotlivých kanceláří, vybudovat výtah, či
zpřístupnit sociální zařízení
pro návštěvníky MÚ. Jako
negativní pohled byl ve dvou
případech uveden zápach
kouře v prostorách MÚ.

Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z novinek zakoupených v červenci:

Vězeňkyně z Teheránu – pravdivý příběh iránské dívky Máríny Nematové, která byla v šestnácti
letech za Chomejního vlády vězněna v teheránském vězení Evin a odsouzena k trestu smrti.

Ve své historické fresce Křesťané vypráví světoznámý francouzský prozaik Max Gallo nejen o počátcích zrodu křesťanské Francie, ale i o úsvitu moderní evropské civilizace. První díl této triologie nese
název Vojákův plášť.

Scott Turow - Obyčení hrdinové. Novinář Stewart Dubinsky objeví po otcově smrti svazek dopisů určených jeho bývalé snoubence a dozví se z nich, že otec byl krátce po skončení 2. světové války
uvězněn a postaven před válečný soud. Pátrá po dlouho utajovaném tajemství svého otce a dozvídá se
o hrůzných událostech a trýznivých rozhodnutích, která musel otec přijmout na bitevním poli v soudní
síni i v lásce.
Populární britská autorka Sue Townsendová napsala další knihu o věčném smolaři a outsiderovi
Adrianovi nazvanou Adrian Mole a zbraně hromadného ničení.

LaVyrle Spencerová – Roky. Osmnáctiletá Linnea Brandonbergová nastoupí do svého prvního učitelského místa a její život se od základu změní. Musí si zvykat na cizí prostředí, nové lidi a poměry,
které vládnou v Severní Dakotě. Hlavně ale musí přesvědčit muže, který se domníval, že nikdy nenajde
lásku, že právě ona je pro něj tou pravou.

V novém špionážním románu Roberta Ludluma Matlockovo pověření je nucen univerzitní profesor James Matlock proniknout do zločinecké organizace, která si za svou operační základnu zvolila
prostředí prestižních vysokých škol.

Pokračovatelka Dicka Francise americká spisovatelka Kit Ehrmanová nás zavádí do světa dostihů
plnokrevných koní, v němž trenéři, ošetřovatelé a správci stájí vytvářejí svět sám pro sebe v napínavém
detektivním románu Dotek mrtvého muže.

Informace o organizaci školního roku 2007/2008
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
- 	Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2007. Vyučování
bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
- 	Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007.
-

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.

-

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008.

-

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou v okrese Nový Jičín od pondělí 3. března do neděle
9. března 2008.

-

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.

-

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna 2008.

- 	Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.
Odbor majetkoprávní, školství, bytového a místního hospodářství
Výsledek zjištěného způsobu informovanosti o činnosti MÚ Příbor (cca 66 % formou
Měsíčníku) lze do jisté míry odvozovat od zvoleného okruhů respondentů. Další z možných
informačních kanálů - internetové stránky města
Příbora - navštěvuje cca 31% hodnotících návštěvníků. V případě uvedených názorů návštěvníků
MÚ, byly respondety uvedeny pouze připomínky
k webovým stránkám (viz hodnotící tabulka). Dle
provedeného šetření je zřejmé, že nabízené způsoby informovanosti MÚ jsou občany využívány.
Některými z návštěvníků MÚ Příbor, kteří
se ochotně zúčastnili provedeného šetření, byly
v poznámkách uvedeny i návrhy či připomínky
týkající se samosprávy města Příbora. Uvedené
názory jsou v hodnotící tabulce začleněny pod
názvem „Samospráva města“. Protože se konkrétněji netýkají prováděného průzkumu, nebyly do
vlastního hodnocení zahrnuty.

Navržená opatření:
Vzhledem k výsledkům vyplývajícím z provedeného šetření pracovní tým modelu CAF se
rozhodl do akčního plánu zlepšování práce MÚ
zařadit tento návrh:
 V návaznosti na projekt stavebních úprav
budovy MÚ Příbor zpracovat projekt interiéru,
který bude řešit orientační označení úřadu“ .
Přesný termín plnění s určením konkrétní
odpovědné osoby bude zveřejněn v dokumentu
„Akční plán zlepšování práce MÚ“, který bude
zpracován na základě provedeného sebehodnocení modelu CAF (společný hodnotící rámec), a to
do konce měsíce října tohoto roku.
Zjištěné výsledky provedeného šetření budou
i nadále sloužit jako jeden z dostupných podkladů
k prováděnému sebehodnocení MÚ Příbor realizovaného dle modelu CAF.
Za pracovní tým modelu CAF: Ing. Nováková Andrea

Měsíčník města příbor a 5

rozpočtu města částku 126 tis. Kč na § 3612 – Bytové
hospodářství, položka 2132 jako vybrané dlužné nájemné po domovní správě na základě mandátní smlouvy
l Souhlasilo s návrhem zařadit do příjmové části
rozpočtu města částku 30 tis. Kč na položku 1211 –
Daň z přidané hodnoty
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části
rozpočtu města částku 18 tis. Kč na § 3612 – Bytové
hospodářství jako úplatu za vymáhání dlužného nájemného po domovní správě na základě mandátní smlouvy
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části
rozpočtu města částku 47 tis. Kč na § 2143 – Cestovní
ruch jako podíl finančních prostředků města Příbora
k poskytnuté dotaci na rekonstrukci tabulí Lašské brány Beskyd, kterou obdrželo město Kopřivnice
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části rozpočtu města částku 22 tis. Kč na § 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva jako
podíl finančních prostředků města Příbora k uplatňované dotaci na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
na „Plánování sociálních služeb ve městě Příboře“
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části rozpočtu města částku 54 tis. Kč na § 4351 – Pečovatelská
služba jako příspěvek Diakonii ČCE – středisko Příbor
za účelem provozování Azylového domu čp. 245, ulice
Jičínská. Příspěvek je účelově vázaný
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části
rozpočtu města částku 10 tis. Kč na § 3429 – Zájmová
činnost, koupaliště – opravy a údržba
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části
rozpočtu města částku 5 tis. Kč na § 3429 – Zájmová
činnost – příspěvky společenským org. na provoz, pronájem, opravy a údržbu jako finanční příspěvek Stanici
pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě na činnost
l Souhlasilo s návrhem zařadit do výdajové části rozpočtu města částku 90 tis. Kč na provedení hydrogeologického a kontaminačního průzkumu skládky Točna
l Souhlasilo s návrhem použít rezervu ve výdajové
části rozpočtu města ve výši 175 tis. Kč na zpracování
projektové dokumentace budovy radnice
l Schválilo třetí změnu rozpočtu města Příbora na
rok 2007 v následujících objemech:

příjmy - 118 112,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schváleným příjmům při druhé změně rozpočtu na rok
2007 o 2 380 tis. Kč,

výdaje - 124 011,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti schváleným výdajům při druhé změně rozpočtu na rok
2007 o 2 380,00 tis. Kč,

financování - 5 899,00 tis. Kč – beze změny oproti
schválené druhé změně rozpočtu na rok 2007
l Uložilo dopracovat předložený materiál ve věci nákupu vozidla pro svoz odpadu o další ekonomické rozbory potřebné pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelstva
l Schválilo znění stanoviska města Příbora k realizaci křižovatky Příbor – východ
l Uložilo zaslat stanovisko města investorovi stavby,
tj. Ředitelství silnic a dálnic Ostrava a stavebnímu úřadu Příbor, jako stanovisko města pro územní řízení ve
věci stavby komunikace R 48 Rybí – MÚK Rychaltice
l Vydalo obecně závaznou vyhlášku č.3/2007, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1998, o úplatném
stání motorových vozidel na území města Příbor
l Vzalo na vědomí informace z jednání valné hromady společnosti ASOMPO, a.s. Životice u Nového
Jičína ze dne 8. 6. 2007
l Vzalo na vědomí zprávu z valné hromady Správy
majetku města Příbor, s.r.o., konanou dne 21. června
2007
l Projednalo informaci o připravovaném prodeji
skladů na pozemcích parc.č. 176/1, 176/3 a 176/4 vč.
pozemků Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
l Uložilo zpracovat záměr města na využití této lokality, která bude sloužit jako podklad pro jednání
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a Ministerstvem financí ČR pro bezúplatný převod tohoto areálu na město Příbor.

Máme mistryně republiky

Z kalendáře starosty města
červen – červenec 2007
Ing. Milan Strakoš
Až na krátkodobé výjimky pokračovalo po celé období takřka tropické počasí, doprovázené v některých
dnech krátkými bouřkami. Teploty dosahovaly téměř
denně více jak 30 °C, na některých místech České republiky byly naměřeny teplotní rekordy. Většina těch, kteří
ještě neodjeli na dovolenou, trávila tyto krásné dny v příjemném prostředí městského koupaliště.
V měsíci červnu bylo vyhodnoceno výběrové řízení
na provozování městského koupaliště. Jediný účastník
tohoto řízení, p. Rudolf Korčák, bude toto koupaliště provozovat dalších sedm let, a to až do roku 2014.
Podle jeho nabídky by mělo dojít k rozšíření občerstvovacích služeb, k rozšíření sportovišť a aktivit pro turisty. Vzhledem k délce provozu bude muset dojít rovněž
k úpravám některých technologických zařízení a venkovních částí areálu. Vstupné do areálu by mělo kopírovat současnou úroveň. Koupaliště je však v Příboře,
bohužel, jediným zařízením, které v letních měsících
nabízí možnost relaxace. Domnívím se, že by především
sportovní jednoty a některé další společenské organizace byly schopny tuto nabídku rozšířit.
Ve dnech 21. – 22. června navštívila Příbor paní
Inge Scholz-Strasser, ředitelka muzea S. Freuda ve
Vídni. Při této příležitosti jsme se zabývali otázkou společné propagace muzea v Příboře, ve Vídni a v Londýně,
vytvořením společných internetových stránek, které
by oslovily turisty na celém světě a zvýšily návštěvnost
všech muzeí. Samotné muzeum však není zárukou zvýšené návštěvnosti města. Základní podmínkou zvýšené
návštěvnosti jsou především vhodné ubytovací kapacity
a rozšíření nabídky služeb, které jsou o sobotách a o nedělích jistě nedostačující.
Počátkem měsíce června byl mezi občany města
rozšířen dotazník, ve kterém měli možnost zhodnotit
současný stav ve městě a zároveň poukázat na problémy, které by město mělo v nejbližším období řešit. S výsledky tohoto dotazníkového šetření již byla seznámena
komise, která připravuje Strategický plán rozvoje města
a taktéž občané, kteří se zúčastnili veřejného projednání 1. části strategického plánu ve čtvrtek 19. 7. 2007.
Výsledky tohoto šetření budou zveřejněny v příštím čísle měsíčníku města a zároveň na www stránkách města.
Další veřejné projednání strategického plánu s občany
města se uskuteční v polovině měsíce září. Své náměty
k rozvoji města však můžete průběžně předkládat zpracovatelům zasláním na MÚ, odevzdáním na informačním centru, vzkazem přes diskuzní fórum na internetových stránkách města nebo ústním sdělením členům
zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města se sešlo na řádném zasedání
ve čtvrtek 12. 7. 2007. Byly předneseny zprávy o bezpečnostní situaci ve městě, a to vedoucím oddělením PČR
v Příboře p. Petrem Albrechtem a vrchním strážníkem
městské policie p. Liborem Bolomem. Zejména ze zprávy p. Boloma bylo vidět, že městská policie se v současné
době daleko více jak v minulých letech věnuje preventivní
činnosti, a to formou různých přednášek a setkání nebo
upozorňováním občanů pomocí letáčků. V sobotu 21. 7.
2007 uspořádali členové městské policie společně s obvodním oddělením PČR v Příboře „Den s policií“, kde se
mohly děti formou různých testů nebo přímo v praxi seznámit s hlavními zásadmi dopravní výchovy a zároveň si
prohlédnout policejní automobilovou techniku.
Členové zastupitelstva města se sešli v závěru měsíce
června na pracovním setkání, na kterém je místostarosta města seznámil s výsledky pracovní skupiny pro pri-

V měsíci červnu se uskutečnilo v Praze republikové finále mladších žákyň a žáků v basketbale. Naše nám již dobře známé družstvo ve složení: 7. ročník – Žaneta Cáderová, Kristýna Plocová,
Adéla Richterová, Adéla Šimíčková, Liliana Šťastná
a Tereza Vlčková, 6. ročník – Nikola Krestová,
Lucie Machetanzová, Petra Večeřová a 5. ročník –
Viola Fialová, Eliška Monsportová a Hana Veselá
se zhostilo svého úkolu velice dobře a základním
kolem i semifinálem prošlo bez obtíží. V neděli dopoledne se děvčata utkala ve finále s velmi
dobrými soupeřkami z Borotína a v naprosto vy-

rovnaném boji nakonec zvítězila v poměru 41 : 37
a vybojovala tak v historii naší školy druhý titul
MISTRYŇ REPUBLIKY. Děkujeme všem děvčatům za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale
i města Příbora. Poděkování patří ovšem ve velké
míře trenérovi Basketbalového klubu Příbor panu
Petru Hejtmánkovi, který dívky po herní stránce
výborně připravil.
Libuše Zahálková, učitelka TV

ČLOVĚK A PŘÍRODA

V květnu se žáci příborských škol zúčastnili
literární a výtvarné soutěže, která byla vyhlášena
u příležitosti „Světového dne životního prostředí“
komisí pro občanské záležitosti. Soutěžilo se ve
třech kategoriích na tato témata:
„Jak člověk k přírodě, tak příroda k němu“
„Co bude s přírodou v dalším tisíciletí“

„Kdo je moudřejší – příroda nebo člověk “

Nelehkou práci s vyhodnocováním měla
porota ve složení A. Frýdecká , V. Olšaníková, J.
Husáková, K. Jehlarová a L. Klaudová.
Po pečlivém zvážení vyhodnotily soutěž s těmito výsledky:

3. místo - Lukáš Kočko

ZŠ Dukelská

Literární soutěž
1. kategorie:
1. místo - Marek Jalůvka

ZŠ Npor. Loma

2. místo - Markéta Leblochová ZŠ Npor. Loma
3. místo - Lucie Hodslavská

ZŠ Jičínská

2. kategorie:
1. místo - kolektivní práce žáků ZŠ Dukelská s názvem „Ekologie školy“, Sabina Jastrzembská,

Výtvarná soutěž

Nikola Hufeislová, Jakub Sedláček, René

1. kategorie:

Trepka, Petra Klosová, Markéta Barvíková

1. místo - Eliška Monsportová ZŠ Npor. Loma
2. místo - Alice Kohutová

ZŠ Jičínská

3. místo - kolektiv 5. třídy

ZŠ Dukelská

1. místo - René Trepka

ZŠ Dukelská

2. místo - Mořic Jurečka

ZŠ Npor. Loma

3. místo - Monika Hufeislová

ZŠ Dukelská

1. místo - Jan Kočko		

ZŠ Dukelská

2. místo - Michal Borgel

ZŠ Dukelská

2. kategorie:

3. kategorie:
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3. kategorie:
1. místo - Denisa Bechná

ZŠ Npor. Loma

2. místo - Miroslava Jeníková

ZŠ Npor. Loma

3. místo - Lenka Poláčková

ZŠ Npor. Loma

Slavnostní

předání

cen

proběhlo

dne

21.6.2007 na Městském úřadě.
Srdečně blahopřejeme
Jitka Šmídová

Za komisi pro OZ

Základní organizace vþelaĜĤ PĜíbor
vás srdeþnČ zve na

do areálu za klubovnou u nádraží ýD.

Sobota 18. srpna 2007 od 14:00 h.
Hudba k poslechu pan Strakoš.
OBýERSTVENÍ

guláš, pivo, medovina, medové perníky

Bohatá tombola. Vstupné dobrovolné.

vatizaci bytového fondu ve městě. Tyto výsledky budou
veřejně projednány na zasedání zastupitelstva v měsíci
září a následně budou svolány schůzky s nájemníky, na
kterých jim budou tato pravidla vysvětlena.
Vsetínská společnost Fastav seznámila členy rady
města s úmyslem vybudovat v areálu ZZNZ v lokalitě u
hřbitova nákupní středisko. Tato společnost již uzavřela s vlastníkem tohoto areálu smlouvu o budoucí kupní
smlouvě a městu předložila studii možné budoucí zástavby. Vzhledem k tomu, že se část této stavby dotýká i
pozemků ve vlastnictví města, budou se muset zastupitelé k tomuto záměru na jednom z nejbližších zasedání
vyjádřit.
V několika posledních měsících byla vedena jednání o městském televizním vysílání. Ve čtvrtek 19. 7. 2007
bylo na jednání s držitelem licence dohodnuto, že městské
vysílání bude ve stejném rozsahu zabezpečno minimálně
do konce letošního roku. V závěru letošního roku bude
jednáno o podmínkách a možnostech zachování vysílání
i v dalším roce. Některé obce, které jsou členy Sdružení
obecních televizí, vysílání ještě v letošním roce ukončí, a
to zejména pro zvyšující se finanční náročnost
21. 6. 2007 … přijetí nejaktivnějších žáků základních škol
na radnici spojené s předáním drobných dárků
21. 6. 2007 … schůze valné hromady společnosti Správa
majetku města Příbor s. r. o., na které byly předloženy výsledky roku 2006. Společnost skončila se ziskem ve výši 564 tis. Kč.
21. – 22. 6. 2007 … jednání s ředitelkou vídeňskému muzea S. Freuda o společných aktivitách
26. 6. 2007 … jednání s ředitelem krajského pracoviště
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
o možnostech bezúplatného převodu areálů skladu
na Nádražní ulici na město Příbor
27. 6. 2007 … zasedání komise pro zpracování
Strategického plánu rozvoje města Příbora
28. 6. 2007 … pracovní setkání členů zastupitelstva
4. 7. 2007 … jednání s náměstkyní hejtmana paní J.
Wenigerovou ohledně dokončení areálů a okolí
sportovní haly u Masarykova gymnázia
10. 7. 2007 … jednání se zástupci Ředitelství silnic a
dálnic ve věci chystané výstavby rozšíření silnice
Rychaltice – Rybí
11. 7. 2007 … jednání se společností Corsat a Mattes ve
věci výhledového řešení rozšíření internetu a kabelové televize ve městě
18. 7. 2007 … jednání se zástupci společnosti Fastav ve
věci zamýšlené výstavby obchodního střediska v areálu ZZNZ a Ostravské ulici
19. 7. 2007 … jednání členů Sdružení obecních televizí o
podmínkách provozu v dalších letech
19. 7. 2007 … veřejné projednání 1. části Strategického
plánu rozvoje města s občany

nejlepší žáci za rok 2006/2007 přijati starostou
Dne 21.06.2007 přivítal starosta města Příbora
Ing. Milan Strakoš a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Mgr. Libuše Klaudová v obřadní síni Městského úřadu v Příboře 3 nejlepší žáky
za rok 2006/2007 z každé školy v Příboře. Žáci
byli navrženi na ocenění ne za své známky, ale za
jiné znalosti a jinou činnost pro školu. Jednalo se
převážně o účast v jazykových soutěžích, sportovní reprezentaci, matematické a zeměpisné olympiády, olympiády z českého jazyka, aktivní práci
pro třídu, literární soutěže, ekologické a environmentální aktivity, obětavou pomoc postiženým
spolužákům, pomoc učitelům apod. Ocenění žáci
a studenti obdrželi pamětní list města Příbora
a malý dárek.
Jednalo se o tyto žáky a studenty:

Základní škola Příbor, Dukelská 1346
Daniel Lengál
Petra Klosová
Dana Sklenáková

Základní škola Příbor, Jičínská 486
Markéta Kejíková
Jiří Veselka
Jan Hanuška

Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510
Jan Čambora
Simona Rečková
Michal Kuliha

Masarykovo gymnázium Příbor
Pavlína Kloudová
Jakub Kovář
Bohdan Knězek

Družstvo 5 dívek – plavkyň ve složení: Tereza
Duranová, Hana Dvořáková, Radka Mikulková,
Kateřina Staroňová, Kateřina Zátopková
Všem žákům a studentům blahopřejeme
a přejeme příjemné prázdniny.
Zdenka Pustějovská, matrikářka

Měsíčník města příbor a 7

Příborské basketbalistky vybojovaly pět titulů krajských přeborníků.
Příborský basketbal patří již řadu let mezi nejlepší v MS kraji.
Dlouhodobá koncepční práce trenérů s mládeží přináší výsledky, které
skvěle reprezentují naše město a motivují další děti k pravidelným sportovním aktivitám.
V současnosti registruje Basketbalový klub Příbor ve své členské základně celkem 179 členů převážně mládeže do 18 let.Trenérskou činnost u družstev různých věkových kategoriích zajišťuje celkem 13 kvalifikovaných trenérů s licencí B a C.
V hodnocené sezoně 2006/2007 startovalo v mistrovských soutěžích celkem 10 družstev z toho 8 družstev v soutěžích Moravskoslezského kraje a 2
družstva v ligových soutěžích ČR.
Významných úspěchů dosáhl BK Příbor především v dívčích kategoriích,
kde mimo účasti v extralize ml. dorostenek a lize st. dorostenek získal pět
titulů krajského přeborníka.
Rekapitulace výsledků v sezóně 2006/2007 :
- družstvo nejmladších minižaček , pod vedením trenérů P. Zlevorové
a B. Večeře. Družstvo tvořily tyto hráčky : Monsportová E., Matulová
B., Veselá H., Daňková D.,Pařilová M.,Zlevorová A., Moravčíková R.,
Šťastná V., Jeřábková M.,Broskevičová M.,Tovaryšová M.,Drabíková
N.,Dlouhá T., Činčilová L.,Monsportová M., Zemánková Š., Vlčková
N., Matulová E.

3.Kroměříž
20
13
7
1390:635
33
4.Javorník
20
6
14
666:1427
26
5.Orlová
20
4
16
510:1645
24
6.SBŠ Ostrava B
20
2
18
321:1741
22
- družstvo mladších dorostenek. Na soupisce družstva byly tyto hráčky : Pavlačíková K., Koláčková K., Šikutová B., Maková P., Pavelková P.,
Dlouhá I., Reková V., Bencalíková V., Bednarská V., Rečková S., Bartošová
Z., Šťastná B., Bzirská R.

Konečná tabulka – mladší dorostenky

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příbor
20
17
3
1502:1085
37
Start Havířov
20
14
6
1434:1072
34
Lipník
20
11
9
1207:1117
31
Krnov A dkyml
20
10
10
1346:1297
30
SBŠ Ostrava C
20
6
14
1182:1403
26
Frýdek-Místek
20
2
18
836:1533
22
družstvo mladších dorostenek (ročník 1990) – extraliga , výkonnostně nejlepší družstvo BK Příbor, které vybudoval a dlouhodobě trénuje
ing. Petr Rosík. Na soupisce družstva byly tyto hráčky : Nenutilová J.,
Nedomová J., Gőttlicherová M., Rektoříková L., Rosíková J., Monsportová
Z., Pavlačíková K., Inochovská S., Chodilová M., Horáková V.,Šikutová
B.,Bartošová Z.

Konečná tabulka – nejmladší minižačky :

Konečná tabulka základní části extraligy mladších dorostenek :

1.Příbor
20
19
1
2024:387
39
2.SBŠ Ostrava B
20
14
6
904:644
34
(6/28)
3.Frýdek-Místek
20
14
6
924:639
34
(6/-28)
4.Krnov
18
6
12
588:1075
24 (8/159)
5.SBŠ Ostrava C
20
4
16
359:1058
24 (4/-159)
6.SBŠ Ostrava A
18
1
17
295:1291
19
- družstvo mladších minižaček, trenéři P. Hejtmánek a O. Busek.
Sestavu úspěšného družstva tvořily tyto hráčky : Sorková Z., Večeřová P.,
Machetanzová L., Polášková N., Ryndová V., Kupčáková N., Jílková P., Fialová
V., Biliková N., Štixová K., Fialová P., Krestová N., Krutová V., Monsportová E.,
Matulová B., Veselá H., Zlevorová A., Šťastná V., Broskevičová M.,Drabíková
N., Monsportová E.

1. Sokol Hradec Králové
22 22 0
1862:1324
44
2. Gambrinus Sika Brno
22 17 5
1627:1315
39
3. Basket Slovanka
22 17 5
1669:1277
39
4. Sokol Nusle
22 14 8
1382:1283
36
5. BK Czech coal Aldast Strakonice
22 12 10
1448:1436
34
6. BK Loko Trutnov
22 11 11
1522:1465
33
7. Valosun Brno
22 9 13
1373:1504
31
8. BK Příbor
22 8 14 1470:1512 30
9. SBŠ Ostrava
22 7 15
1465:1612
29
10. Sparta Praha
22 6 16
1397:1608
28
11. BK Lokomotiva Karlovy Vary
22 5 17
1193:1714
27
12. BK Vejrostek Baník Most
22 4 18
1245:1603
26
- družstvo starších dorostenek – dorostenecká liga. Trenér ing. Rosík
měl k dispozici tyto hráčky : Papáková M., Koďousková E., 	K o t i š o v á
P.,Špůrková L., Kalužová L., Čuboková M., Nenutilová J., Nedomová
J., Gőttlicherová M., Rektoříková L., Rosíková J., Monsportová Z.,
Pavlačíková K.,Šikutová B., KunzováK.

Konečná tabulka MS kraj – mladší minižačky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příbor
SBŠ Ostrava D
Frýdek-Místek
Start Havířov
SBŠ Ostrava A
SBŠ Ostrava B
Krnov
SBŠ Ostrava C

28
28
28
28
28
28
28
28

28
24
19
16
9
8
6
2

0
4
9
12
19
20
22
26

3465:385
2394:717
1137:1331
1442:1314
852:1630
900:1461
914:2178
417:2505

56
52
47
44
37
36
34
30

Tabulka mistrovství ČR 2007 – mladší minižačky ročník 1995
1. místo
Sokol Hradec Králové
2. místo
BK Příbor
3. místo
DHL Slovanka Praha
4. místo
BK Prosek Praha
5. místo
SBŠ Ostrava
6. místo
Loko Karlovy Vary
7. místo
BK Most
8. místo
BK Kralupy
9. místo
BK Pelhřimov
10. místo
Loko Trutnov
11. místo
BK Brandýs
- družstvo starších minižaček, trenéři P. Hejtmánek a O. Busek měli
k dispozici tyto hráčky : Vlčková T., Šimíčková A., Plocová K., Pařilová J.,
Caderová Ž., Tůmová K., Šťastná L., Jalůvková D., Tvarůžková B., Busková
K., Jurečková P., Sýkorová G., Sorková Z., Večeřová P., Machetanzová L.,
Polášková N., Ryndová V., Kupčáková N., Fialová V., Veselá H., Zlevorová
A., Monsportová E.

Konečná tabulka – starší minižačky
1.Příbor
2.SBŠ Ostrava A

20
20

18
17

2
3

2013:481
1605:576

38
37

Konečná tabulka – liga starších dorostenek skup. B

1. Valosun IVes Brno
22 19 3
1902:1215
41
2. SŠB Pardubice
22 19 2
1667:1252
40
3. BK Pliska Studánka Pardubice
22 18 4
1861:1429
40
4. SBŠ Ostrava
22 17 5
1863:1191
39
5. Sokol Hradec Králové „B“
22 16 6
1696:1429
38
6. BK Příbor
22 12 10 1450:1412 34
7. TJ Jiskra Kyjov
22 9 13
1259:1496
31
8. SK Basketbal Tišnov
22 6 16
1324:1739
28
9. TJ OP Prostějov
22 6 16
1325:1621
28
10. ŠBK Pelhřimov
22 5 17
1304:1738
27
11. TJ Start Havířov
22 4 17
1316:1685
25
12. SK UP Olomouc
22 1 21
1133:1893
23
- družstvo žen - v oblastním přeboru žen Moravskoslezského kraje startovala pouze tři družstva.O titul přeborníka kraje svedly naše ženy boj
s družstvem Start Havířov, v jehož řadách hrály bývalé ligové hráčky
a které na postech pivotů mělo výraznou výškovou převahu.Naše hráčky
však rychlou hrou a bojovným výkonem tento handicap vyrovnaly a získaly po zásluze titul krajského přeborníka.
V kvalifikaci o postup do III. ligy však narazily na silného soupeře z Brna,
který byl nad současné síly našeho družstva. Snad to vyjde příště..
Pod vedením trenéra L. Nývlta nastupovaly k zápasům tyto hráčky: Kašparová R., Žlebčíková L., Žlebčíková I., Nosková M., Nývltová T.,
Fieberová N., Fieberová S., Dlouhá M., Papáková M., Kalužová L., Čuboková
M., Kotišová P., Pavlasová T., Špůrková L.
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Konečná tabulka - ženy
1.
2.
3.
-

Příbor
12
10
2
860:772
22
Start Havířov
12
8
4
852:650
20
Frýdek-Místek
12
0
12
604:894
12
družstvo nejmladších minižáků.Trenéři R. Bukovjan a L. Bednarská
měli na soupisce tyto hráče : Bajer T., Bednarski T., Bukovjan L., Drtil
D., Frydrych M., Gajdoš R., Hromádka F., Kačerovský J., Konvička M.,
Kretschmann J., Kubáň V., Kudrý L., Matula O., Nguyen T., Penc J.,
Rynda P., Říčka J.

Konečná tabulka-nejmladší minižáci

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Snakes Ostrava
18
16
2
1171:671
34
NH Ostrava A
18
14
4
1338:582
32
Start Havířov
16
11
5
692:660
27
NH Ostrava B
18
8
10
859:929
26
Příbor
20
5
15
646:1066
25
Hlučín
18
0
18
399:1197
18
družstvo mladších žáků – z důvodů změny věkových kategorií bylo
družstvo zařazeno do soutěže starších žáků. K  zápasům nastupovali :
Čáslavský P., Grill A., Moravčík J., Nguyen D., Novák V., Piškytl L., Říčka
M., Slaný M., Slaný P., Slovák R., Švrčina J., Tománek M., Velart D., trenéři Slaný M. a Slaný J.

Konečná tabulka základní části – starší žáci U 16 skup. B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kroměříž
20
18
2
1768:1055
38 (6/2)
Frenštát
20
18
2
1650:938
38 (6/-2)
Frýdek-Místek
20
10
10
1075:1293
30
Příbor
20
7
13
1151:1325
27
SBK Val. Meziříčí 20
5
15
1118:1480
25
Nový Jičín B
20
2
18
1041:1712
21
- družstvo mužů – startovalo ve sdruženém okresním přeboru skup. D.
Pod vedením trenéra M. Sýkory k zápasům
nastupovali tito hráči : Balažovič D., Bukovjan
P., Dočkal D., Dvorský P., Gebek V., Halamík T.,
Holomucký V., Holub R., Holub Sv., Hrabovský M.,
Koďousek P., Marák Z., Masopust L., Masopust P.,
Nývlt L., Pavelka J.,Zemánek A.

Mlékárny Kunín a BK NH Ostrava.Utkání se těšilo velkému zájmu veřejnosti
a počet přihlížejících diváků vysoce překročil projektovanou kapacitu hlediště.
Druhou významnou akcí, kterou organizačně zajišťoval basketbalový klub,
byl festival nejmladších minižaček, který se uskutečnil v Příboře ve dnech 18.5
až 20.5.2007. Pořadatelství nám přidělila Česká basketbalová federace na základě výborných výsledků dosahovaných při práci s mládeží. Festivalu nejmladších minižaček , který se hrál jako oficiální mistrovství ČR 2007 v této věkové
kategorii se zúčastnilo celkem 10 družstev, cca 150 dětí. Hrálo se v tělocvičnách Masarykova gymnázia a ZŠ npor. Loma.Turnaj měl vysokou návštěvnost
a jeho průběh i výsledky byly podrobně komentovány jak v regionálních, tak
celostátních mediích a na internetu.
Další zajímavosti a údaje o činnosti basketbalového klubu najdete na jeho
vebových stránkách na adrese bkp.iprofil.cz.
Za dosažené úspěchy chci poděkovat hráčům, trenérům, funkcionářům BK
Příbor a příznivcům z řad rodičů, kteří svou prací dokázali, že i na regionální
úrovni lze hrát výborný mládežnický basketbal a být rovnocenným soupeřem
družstvům z Prahy, Brna či Ostravy. Rovněž chci poděkovat všem, kteří nám
pomáhají vytvořit podmínky proto, aby basketbalový klub v našem městě mohl
působit a rozvíjet svou činnost.Jsou to především radní a zastupitelé města,
vedení Masarykova gymnázia, ZŠ npor. Loma a střediska volnočasových aktivit LUNA, sponzoři PRIMUS CE s.r.o, mmcite a.s., PTN – VESTRA s.r.o.,
OLBING s.r.o., OLPAS s.r.o., Letiště Ostrava a.s., MIXA VENDING s.r.o.,
GALMAT a další, bez jejichž účinné pomoci a spolupráce bychom uvedených
úspěchů nedosáhli.

Konečná tabulka mužů SOP sk. D
1.
2.
3.
4.
5.

Příbor
Hranice
Lipník
Vsetín
Rožnov

14 11 3 1115:929
14 9 5 1085:930
13 3 10 831:1032
7 6 1 544:471
12 1 11 750:963

25
23
16
13 (2/23)
13 (1/-23)

Dosažené výsledky, 8. místo extraliga ČR, 6.
místo dorostenecká liga ČR, pět prvních míst
v rámci soutěží MS kraje, 1. místo v meziokresním přeboru mužů MS kraje, jeden titul vicemistra ČR a dvě páta místa na mistrovství ČR dokumentují kvalitu příborského basketbalu. Úspěchy
jsou podloženy systematickou prací trenérů, zodpovědným přístupem hráčů k tréninkům a zázemím, které se podařilo pro tento sport v našem
městě vytvořit.
Významnou událostí pro příborský basketbal
v uplynulém roce bylo vybudování a otevření nové
rozměrové tělocvičny u Masarykova gymnázia,
což umožnilo našim družstvům hrát svá ligová
utkání v domácím prostředí a ne jako doposud
ve sportovní hale v Novém Jičíně. Vybudováním
této tělocvičny získal Příbor zařízení, ve kterém
je možné organizovat významné sportovní a společenské akce.
Basketbalový klub Příbor zorganizoval v průběhu sezony 2006/2007 dvě takové akce, které měly
širokou publicitu a byly zaměřeny na propagaci
basketbalu mezi mládeží.
V rámci slavnostního otevření tělocvičny MG
pro veřejnost bylo sehráno v Příboře exhibiční
utkání špičkových basketbalových družstev mužů
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Zpracoval: J. Slaný – BK Příbor, 15.7.2007

MUDr. a RNDr. h. c. Mořic Remeš
a u svého otce v Příboře. Ještě téhož roku se usadil v Olomouci a působil zde
až do své smrti, nejprve jako sekundář zemské nemocnice, pak jako praktický lékař a konečně jako šéflékař olomouckého ředitelství státních drah.
Po odchodu do důchodu v roce 1931 byl i nadále vědecky a literárně činný.
Dr. Mořic Remeš zemřel 19. července 1959 ve věku nedožitých 92. narozenin
a je pochován na olomouckém ústředním hřbitově.
Dr. Remeš měl mimo své lékařské povolání již od mládí velký zájem
o přírodní vědy, zejména paleontologii, a to zásluhou svého otce, který byl
vášnivým sběratelem štramberských zkamenělin. Otcova velká sbírka jej
podnítila k dalšímu sbírání a k vědeckému zpracování. Vědecká činnost
Dr. Remeše byla zaměřena především na výzkum fauny štramberské jury
a čelechovického devonu. Svou vědeckou dráhu na poli paleontologie a geologie zahájil r. 1895 uveřejněním monografie o korýších štramberských vrstev v Rozpravách České akademie. Ve svých vědeckých studiích zpracovává
jednotlivě i ostatní skupiny štramberských fosílií (mlže, plže, ramenonožce,
lilijice, ježovky a ryby). Dr. Remeš poskytoval materiál ze své sbírky předním
evropským paleontologům, s nimiž spolupracoval (Vídeň, Bonn, Mnichov,
Lipsko, Frankfurt n.M., Londýn aj.). Sám také publikoval v cizích jazycích, především ve vídeňských časopisech (Beiträge zur Paleontologie und
Geologie Österreich-Ungarns). S  vídeňským paleontologem F. Trauthem
popsal Dr. Remeš společenstvo svrchnokřídových korálů z okolí Příbora.
Kromě toho Dr. Remeš nashromáždil obrovskou sbírku devonských zkamenělin z Čelechovic u Prostějova, z níž zpracovával hlavně trilobity, ramenonožce a ostnokožce. Práce z oboru paleontologie uveřejňoval ve Věstníku
Klubu přírodovědeckého v Prostějově, Časopise Moravského zemského
muzea, Časopise vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, Věstníku
Státního geologického ústavu ČSR, Věstníku Královské české společnosti
nauk. Remešova publikační činnost na poli paleontologie vyvrcholila vydáním první učebnice paleontologie „Úvod do všeobecné paleontologie“, kterou napsal spolu s prof. Josefem Augustou.
Jeho publikované písemné dílo čítá mnoho set prací. Kromě paleontologie a geologie jsou to práce botanické, zoologické, balneologické, beletristické, vlastivědné a práce ze všech oborů lékařství. V posledním období života
se věnoval dějinám lékařství a moravské přírodovědy.

21.7.1867 – 19.7.1959
Dr. M. Remeš se narodil v Příboře jako syn lékaře Bedřicha Remeše
a Amálie, roz. Sklenovské. Ve svém rodišti absolvoval českou obecnou školu (1872-1876) a nižší německé gymnázium (1877-1881). Po úspěšném složení přijímací zkoušky byl přijat na rakouskou námořní akademii v Rjece,
odtud však brzy odešel. V letech 1881-1885 navštěvoval české vyšší gymnázium v Litomyšli, rodišti svého otce. Prostředí české střední školy vysoké
úrovně, kde působil jako profesor Alois Jirásek a manžel spisovatelky Terezy
Novákové, na něj velice zapůsobilo. Soustavně se věnoval četbě české literatury, nadále pokračoval v soukromém studiu francouzštiny. Po maturitě se
rozhodl studovat lékařství na vídeňské univerzitě (1885-1891). 21. března
1891 byl promován na doktora lékařství ve Vídni a ihned nastoupil vojenskou
službu v Brně a Praze. Roku 1892 praktikoval v brněnské zemské nemocnici

Co je jóga v denním životě ?
Je to systematický program cvičení, které nám pomáhá udržet dobré zdraví, rozvíjí
naše dobré vlastnosti, dává nám radost ze života, sebedůvěru a pevnou vůli.
Pomáhá nám překonat naše špatné vlastnosti, zlozvyky a strach. Cvičením dosáhneme vnitřní vyváženosti a poznání sebe sama. Je nutné však cvičit pravidelně.
Úterý 17 : 30 – 19 . 00 - MŠ na ul. Pionýrů (Benátky)
Čtvrtek 17 : 30 – 19 : 00 – Pro začátečníky - MŠ na ul. Frenštátské (naproti letadlu)
Program: relaxace, tělesná a dechová cvičení, meditace
Kurz probíhá od 6. září 2007 do 26. června 2008
Kontakt: 556 725 852, 775 084 815, 776 877 170

Za své zásluhy byl Dr. Remeš vyznamenán mnohými poctami. Byl dopisujícím členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk, čestným členem Čs. společnosti pro mineralogii a geologii,
Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a jiných společností. V roce
1947 mu k jeho osmdesátinám udělila Karlova univerzita čestný doktorát
přírodních věd, v témže roce jej rodné město Příbor jmenovalo svým čestným občanem. Naši i zahraniční paleontologové na jeho počest pojmenovali
jeho jménem celou řadu zkamenělin.
Obrovská sbírka zkamenělin, kterou Dr. Remeš za svůj život nashromáždil, je nyní uložena v Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Vědecké dílo vyneslo Dr. Mořice Remeše na
přední místo v české a moravské paleontologii a stal se uznávaným odborníkem i na mezinárodním poli.
RNDr. Oldřiška Frühbauerova

Pozvánka na tradiční

LETNÍ ODPOLEDNE

Sobota 18. srpna 2007
v zahradní restauraci MEXIKO
od 13:00 h
Guláš, občerstvení, hudba, bohatá tombola
Srdečně zve městská organizace KSČM.
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Aktuální informace Archeologického klubu v Příboře
Již v roce 2006 vyšla velmi pěkná odborná
publikace Neadertálci na Kotouči u Štramberka.
Je „čtivá“ i lidem, kteří se o archeologii hlouběji
nezajímají. Její autor Dr. Petr Neruda věnoval jeden výtisk i předsedovi AK v Příboře. Ve své nové
publikaci uvažuje P. Neruda také o neandertálských stanicích pod otevřeným nebem v Poodří
a odvolává se na nálezy J. Diviše, které pocházejí
z Bílova a Bílovce.
Poslední číslo publikace Archeologie Moravy
a Slezska (2006) obsahuje mimo jiné i tři příspěvky J. Diviše s názvy: Stručné informace o archeologických lokalitách a nálezech v širším okolí
Fulneku a Bílovce (objevy J. Diviše a D. Fryče
v letech 1996 -2006), Postpaleolitické nálezy ze
Stachovic a Bílova, okr. Nový Jičín, Nová paleolitická a neolitická lokalita u Velkých Albrechtic,
okr. Nový Jičín.
XXVI. pravidelného setkání členů České
archeologické společnosti, pobočky pro severní Moravu a Slezsko se konalo 26. května 2007
v Kopřivnici, v budově Muzea Fojtství. Tohoto
setkání se zúčastnili také 3 členové výboru příborského AK. Prezentovali zde svoje nejnovější
nálezy a informovali ostatní přítomné členy pobočky o svých objevech i akcích. Cyklus několika
přednášek vědeckých, odborných a neprofesionálních arceologů obsahoval různá a zajímavá
témata. Hovořilo se v nich například o nejnovějších objevech dokladů středověké těžby zlata na
Českomoravské vrchovině nedaleko Zlatomlýnu
u Opatova na říčce Brtnici, o výzkumech osídlení starší doby kamenné v Pomoraví a o výzkumu na okraji lomu v Hlinsku u Lipníku nad

Bečvou, dále o těžbě a o zpracování železné rudy
v Hostýnských vrších, o leteckém snímkování
a dalším souvisejícím s archeologickým bádáním.
Jiří Tichánek potvrdil uspořádání archeologické výstavy k 25. výročí založení pobočky. Práce
na expozici v Muzeu Fojtství se začnou v 2. týdnu měsíce září. V závěru setkání se zástupci AK
v Příboře dohodli s přítomnými vědeckými pracovníky z Archeologického ústavu ČSAV/AV ČR
v Brně na další spolupráci.
Dne 29.6.2007 navštívili předsedu AK
v Příboře archeologové z uvedené instituce.
PhDr. Lubomír Šebela, CSc. a Ing. Ph.D. Petr
Škrdla si prohlédli archeologickou sbírku J. Diviše
a potom jim bylo zapůjčeno asi 20 vyžádaných archeologických předmětů za účelem jejich nakreslení a dokumentace. Jednalo se o nálezy štípaných
a hlazených sekerek, hrotů šípů typu Štramberk
- Krnov a dalších kamenných artefaktů z okolí
Příbora, Kopřivnice a Bílovce.
V měsíci červnu letošního roku získal autor
tohoto příspěvku kopii magisterské diplomové práce. Mgr. Radky Jelínkové, která nedávno
úspěšně ukončila studium archeologie na Slezské
univerzitě v Opavě. Její rozsáhlé a podrobné dílo
s názvem Paleolitické nálezy z území bývalých
soudních okresů Bílovec, Fulnek a Klimkovice
je provedeno velmi pečlivě a fundovaně. Práce
obsahuje mimo jiné početné fotografie, mapky
archeologických lokalit a asi přes 400 nákresů
kamenných štípaných nástrojů a jader. Ve své
diplomové práci se R. Jelínková opírá především
o nálezy paleolitických kamenných štípaných
nástrojů J. Diviše a D. Fryče. Příborští neprofe-

sionální archeologové zapůjčili ke zpracování R.
Jelínkové více než 1500 kamenných předmětů a se
svými objevenými archeologickými lokalitami
v širším okolí Bílovce i Fulneku ji seznámili také
v terénu. Uvedená práce je vědeckým přínosem,
nemohla by vzniknout bez archeologických objevů a nálezů těchto členů AK, za tím leží stovky
hodin spojené s povrchovými průzkumy sledovaných regionů. Výsledkem této časově náročné
činnosti členů AK jsou objevy 11 stanic ze starší
doby kamenné, vyhodnocených na základě 11 kolekcí štípané industrie vyhledaných na Bílovecku
a Fulnecku. Interpretace jednotlivých kolekcí R.
Jelínkovou je v souladu s názorem autora tohoto
příspěvku na časové a kulturní zařazení. Jedná se
o kamenné štípané nástroje pocházející ze starého paleolitu (Radotín u Bílovce - Horní lokalita),
ze středního paleolitu (většina bíloveckých lokalit) a z počátku mladého paleolitu s doloženými
kulturami szeletienu (bílovecké lokality) a aurignacienu (Stachovice).
Významný objevitelský přínos předsedy
a místopředsedy AK v Příboře spočívá nejen ve
velkém počtu nově objevených mladopaleolitických a středopaleolitických stanic, ale především
v bohatství získaného materiálu kamenné štípané
industrie. Vždyť za posledních 10 let vyhledali
příborští neprofesionální archeologové povrchovými sběry řádově 20 krát vice kusů štípané mladopaleolitické industrie z Bílovecka a Fulnecka,
než ostatní badatelé z celého okresu Nový Jičín do
roku 1996.
Předseda AK v Příboře Jan Diviš

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Oblastní odbočka v Novém Jičíně
Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 556720 809, skype: sonsnj
email:novyjicin-odbocka@sons.cz
MOTTO: „Nejsme organizace, která rozhoduje a jedná za nevidomé
a těžce zrakově postižené, jsme nevidomí a těžce zrakově postižení občané,
rozhodující sami za sebe. Jednáme na základě následujících zásad: sebedůvěra, rovnocenné partnerství, solidarita a úcta k lidské důstojnosti, svobodě volby a smyslu pro společenství.“

•

•

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – oblastní odbočka
v Novém Jičíně nabízí množství služeb v nejrůznějších oblastech péče o těžce
zrakově postižené:

speciální kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a zaškolení v jejich používání

•

pomůžeme s vyřízením žádosti o příspěvky např. na zakoupení kompenzačních pomůcek úpravu bytu, individuální dopravu a jiné

•

občanům s oslabeným zrakem zajistíme kontakt s knihovnami nabízejícími knihy ve zvukové podobě.

•

zprostředkovat můžeme služby zajišťované specializovanými pracovišti
TYFLOSERVIS, o.p.s. a TYFLOCENTRUM, o.p.s.

•

bezplatné odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství

•

bezplatné zapůjčení kompenzační pomůcky k vyzkoušení, případně do
vyřízení vlastní

•

rehabilitační a rekondiční pobyty zaměřené na výuku prostorové orientace, samostatného pohybu a sebeobsluhy

•

pro zrakově postižené občany pořádáme výlety, poznávací zájezdy, organizujeme návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí

•

kurzy psaní na kancelářském psacím stroji a počítačové klávesnici

•

klubové dny (promítání komentovaných filmů pro těžce zrakově postižené, posezení s kartářkou, předčítání knih)

•

pomoc při komunikaci s úřady a veřejnými institucemi při obhajování
práv a zájmů zrakově postižených

angažujeme se v záležitostech odstraňování architektonických bariér
z hlediska potřeb zrakově postižených

Zprostředkováváme a zajišťujeme:

-

výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze 		
s průvodcem, nácvik sebeobsluhy

-

zaškolení v obsluze náročných elektronických pomůcek

Jsme připraveni pružně reagovat na individuální potřeby a požadavky
klientů. Máte-li jakýkoliv problém způsobený zrakovou vadou, navštivte naši
kancelář.
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, pobočka Nový Jičín č.ú.
212092074/0300
Více informací na http://www.sons.cz
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STAĕTE SE FINANýNÍM PORADCEM
U NEJVċTŠÍ STAVEBNÍ SPOěITELNY
V ýESKÉ REPUBLICE
Obchodní Ĝeditel ýeskomoravské stavební spoĜitelny
hledá vhodného kandidáta na pozici finanþního
poradce v okrese Nový Jiþín.
Liška Vám nabízí:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SpoluprácI se smluvním partnerem – ýeskou poštou
Svobodné plánování své þinnosti a þasu
Možnost ovlivnit dosahované pĜíjmy
Pomoc pĜi zapracování v oboru
Práci v týmu
Bezplatné vzdČlávání
UzavĜení smlouvy o stavebním spoĜení bez úhrady
ZvýhodnČný meziúvČr na vlastní smlouvu o stavebním
spoĜení
Nákup výpoþetní techniky za zvýhodnČných podmínek
ZvýhodnČné volání v rámci mobilních sítí
Slevu pĜi nákupu nového automobilu
Získání produkþních pĜíplatkĤ
Marketingovou podporu
Možnost vybudovat si vlastní tým spolupracovníkĤ
ZvýhodnČnou nabídku zahraniþních i tuzemských
zájezdĤ
Úþast na ĜadČ motivaþních, kulturních a sportovních
akcí

Jestliže Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás:
Informaþní a poradenské centrum ýMSS
Havlíþkova 3, 741 01 Nový Jiþín
Tel.: 556 703 795
e-mail: ipc-novy-jicin@cmss-oz.cz
Měsíčník města příbor a 12

NEDĚLE 12. SRPNA, OD 16:15 H

TAM, KDE KONČÍ KOLEJE
– MLADEČ
Turistický výlet.
Sraz v 6:15 hodin Příbor –vlakové nádraží,
Ttrasa 20 km Mladeč, Bílá lhota,
Javoříčko, Bouzov.
Na hradě Bouzov –

NOVĚ

- návštěva výstavy turistických známek.

Stále stejný pohled. Již léta.

Jízdné: Doporučujeme SONE – 130,- Kč
platí pro dvě dospělé osoby, případně tři děti.

Vedoucí akce: Pavel Bilík,
tel: 605 126 090

SOBOTA 25. SRPNA, OD 8:00 H

PETŘKOVSKÉ VRCHY
– cyklistický výlet
Sraz účastníků turistické akce
v 8:00 hodin Sokolovna Příbor.
Trasa: Rybí, Závišice, Nový Jičín,
Petřkovice ,Kojetín, Hodslavice, Příbor
Délka trasy: 65 km

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!!

Vybavení kol a účastníků musí odpovídat
platným předpisům

Info: ing. Suchánek tel: 606 711 135

PŘIJMEME MECHANIKA
na opravy vysokozdvižných vozíků
servisní místo Kopřivnice
Požadujeme

· odborný přístup
· časovou flexibilitu
·	ŘP sk.B

Nabízíme vysoké finanční ohodnocení
Tel.: + 420 602 704 395, + 420 596 783 007
E-mail: prodej@glfau.cz
www.glfau.cz
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Potraviny Letka
Zveme Vás k pĢíjemnému nákupu
do novď otevĢené prodejny
Potraviny Letka.

Nabízíme široký sortiment potravin, ovoce a zeleniny,
uzenin, drogistického zboží, novin a ĀasopisĪ.

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

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.

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.
Měsíčník města příbor a 15

„NÁŠ SEN“

L

VYKROČIL DO DRUHÉHO DESETILETÍ

etošní 11. ročník mezinárodní výtvarné soutěže „Můj sen“ 2007 k propagaci „našeho pana Freuda“ byl krokem do druhého
desetiletí…. Je to signál, že téma soutěže „přikleplo hřebíček na hlavičku“, tedy že je nosné a oslovuje mladé výtvarníky i jejich
pedagogy i po deseti letech,
Slavnostní předávání cen a diplomů letošním vítězům soutěže probíhalo pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK paní
PhDr. Jaroslavy Wenigerové v rámci 4. ročníku Freudova folklorního
festivalu. Tuto zajímavou akci zahájil kytarový soubor naší základní
umělecké školy pod vedením pana učitele Jiřího Čtvrtka, který velmi
pohotově sestavil zajímavou a působivou prezentaci svých žáků. Po
nich nastoupily děti z vynikajícího folklorního souboru „Ostravička“
z Frýdku Místku. Mladší taneční skupina rozesmála diváky pohybovým ztvárněním žertovných lašských lidových říkadel a písní… Kluci
jako žabáci byli určitě bezkonkurenční a sklidili zasloužený potlesk
„na otevřené scéně“.
Na improvizovaném pódiu před radnicí je vystřídaly taneční
páry nejstarší věkové skupiny. Hru, žert, škádlení vystřídala ladnost,
gracióznost, poetika, milostné okouzlení…
Jak dětské hry, tanec, tak i samotné předávání cen a diplomů
byly přímo žně pro houf přítomných fotografů… Z tohoto setkání
mladých milovníků hudby a jejich přátel vzniklo mnoho působivých
snímků, které, jak věřím, budou i nadále rozdávat radost, potěšení,
pohodu. Tyto krásné fotografie mohou město Příbor kdykoliv výborně reprezentovat při případné fotografické reportáži z Freudova folklorního festivalu.
Veliké poděkování patří našim „dvorním fotografům“ – panu
Rudolfu Jarnotovi a ing. Arnoštu Čaplovi, kteří obětavě mapují tuto
zdařilou akci od jejího zrodu. Mnoho zajímavých záběrů se podařilo ulovit nejen také panu Ladislavu Němcovi, kterému za jeho aktivní
spolupráci, pohodu a pomoc patří rovněž veliký dík, ale i ing. Jaromíru Kavanovi a dalším.
Děkuji za významnou pomoc vedení ZŠ Jičínská, porotě a jejímu dlouholetému předsedovi Mgr. Zdeňku Babincovi. Dík patří
i všem mladým autorům, jejich pedagogům a rodičům, kteří naše město poctili svou návštěvou.
Velmi se těším na další společné objevování světa snů a fantazie. Autorka a organizátorka projektu, Mgr. Marie Šupová
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