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SOUTĚŽ

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ PRO ROK 2007“

Vzhledem ke zkušenostem z loňského roku, kdy byli zúčastnění
zařazeni do stříbrného a zlatého pásma, byl po provedeném posouzení
soutěžních květinových výsadeb tento způsob ohodnocení komisí realizován i letos. Při samotném hodnocení bylo stejně jako v roce minulém
přihlíženo také k tomu, zda lze balkonovou, okenní či zahradní výsadbu
zhlédnout z veřejného prostranství města, aby je tak mohli obdivovat nejen jejich majitelé či pěstitelé, ale rovněž i ostatní občané a návštěvníci
města.
Město Příbor odmění všechny soutěžící formou finanční poukázky.
V zahradnictvích a květinářstvích v Příboře si pak budou moci v cenové
výši výherní poukázky vybrat zboží dle vlastního výběru.
Všem soutěžícím děkujeme za jejich aktivní přístup v soutěži. Nejen
jim, ale všem občanům města Příbora, osad Hájov a Prchalov tímto děkujeme, že se svou výsadbou různých druhů letniček a trvalek či okrasných dřevin na svých zahrádkách, předzahrádkách, balkonech, lodžiích
apod. podílí na pestrobarevnosti a prozelenění životního prostředí města
a obou osad.

ZLATÉ PÁSMO

Ve stanoveném termínu se do soutěže přihlásilo celkem 18 zájemců, 5 z nich soutěžilo v obou výše uvedených kategoriích. Před celkovým
zhodnocením tříčlenná komise ve složení pí Ivana Žárská (členka Rady
města Příbora), ing. Libuše Volná (referent ŽP MÚ Příbor) a ing. Rudolf
Volný (předseda komise výstavby a ŽP), osobně zhlédla všechny přihlášené květinové zahrádky a balkony. Z pochůzky byla komisí taktéž pořízena fotodokumentace jednotlivých výsadeb. Část fotodokumentace je
zveřejněna v 1.patře budovy MÚ Příbor.

Bittnerová Marie, Jičínská č.p.55, Příbor
Burešová Pavla, Štramberská č.p.1353, Příbor
Hanáčková Lenka, Prchalov č.p.45, Příbor
Kaplanová Božena, Lomená č.p.1095, Příbor
Kratochvílová Jana, Na Benátkách č.p.993, Příbor
Lankočí Zdeňka, Štramberská č.p.1354, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p.86, Příbor
Richterová Lenka, Vrchlického č.p.951, Příbor
Svobodová Anna, náměstí S. Freuda č.p.21, Příbor
Surovec František a Ludmila, Vrchlického č.p.967, Příbor

STŘÍBRNÉ PÁSMO

2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

I. KATEGORIE

Bajerová Petra, Nová č.p.981, Příbor
Čapková Alena, Lidická č.p.480, Příbor
Melčáková Monika, Dukelská č.p.590, Příbor
Josef Taichman, Jičínská č.p.167, Příbor
2. KATEGORIE

ZLATÉ PÁSMO

1. Květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů.

Oficiální výsledky soutěže v roce 2007:

Hanáčková Lenka, Prchalov č.p.45, Příbor
Josef Jahn, Prchalov č.p. 23, Prchalov, Příbor
Kratochvílová Jana, Na Benátkách č.p.993, Příbor
Svobodová Anna, náměstí S.Freuda č.p.21, Příbor

TŘÍBRNÉ PÁSMO

MÚ Příbor, stavební úřad – odd. životního prostředí v tomto roce
navázal na loňský 1. ročník soutěže „O  nejhezčí květinovou výsadbu
domů a bytů ve městě Příboře, osadách Hájov a Prchalov“. Občané, kteří
měli zájem se letos této soutěže zúčastnit, mohli podat svou přihlášku do
30. 6. 2007, a to do těchto dvou kategorií:

Hoza Milan a Veronika, Luční č.p.1527, Příbor
Melčáková Monika, Dukelská č.p.590, Příbor
Surovec František a Ludmila, Vrchlického č.p.967, Příbor
Šumberová Eva, Ol.Helmy č.p.129, Příbor
Zárubová Barbora, Hájov č.p.85, Příbor
Za MÚ Příbor, stavební úřad-odd.ŽP , Ing. Andrea Nováková

Den bez aut 2007
Podobně jako další města má i Příbor problémy se stále rostoucí automobilovou dopravou a se
znečištěným ovzduším a hlukem, který nárůst
dopravy přináší. I proto města a obce se připojují k mezinárodní světové kampani „Evropskému
týdnu mobility“ (16. až 22. září) a „Evropskému
dni bez aut“ (22. září).
Podobně jako v loňském roce, připraví
Městský úřad Příbor pro občany města dvě akce.
Přímo 22. září se uskuteční, podobně jako
v loňském roce, akce „Den bez aut“ s tímto
programem a za těchto podmínek:
1) 14,00 - Pouštění draků na letišti pro bezmotorová letadla ( za kopcem „Šibeňák“)
	Ti, kdo se akce aktivně zúčastní, mají nárok na některé bonusy. Podmínkou je, že se
účastníci na letiště dostaví jakkoliv, ale bez
použití motorového vozidla. Děti a jejich
rodiče i ostatní, kdo přijdou s vlastním drakem, obdrží poukázku na občerstvení na
výletišti ranče u pana Michálka
2) od 15,00 - Doprava z letiště na ranč
u p. Michálka koňským povozem. Možnost

svézt se budou mít všichni účastníci.
3)	Po dopravení zájemců na ranč je možno koňský povoz využít i k menším projížď kám po
okolí výletiště.
4) Od 15,30 - Občerstvení na výletišti
u p. Michálka obdrží zdarma všichni, kdo se
aktivně zúčastní drakiády. Poukázku na párek, limonádu a drobné sladkosti bude možno obdržet na letišti při příchodu. Ti, kdo se
drakiády nezúčastnili, si občerstvení mohou
koupit.
29. září od 8,00 do 12,00 hod. mohou občané přistavit autovraky na ploše parkoviště před
technickými službami. Autovraky, které budou
kompletní, budou převzaty zdrama Milanem
Petrem - AUTOSPORT „Provoz autovrakoviště
Ženklava, IČ 18979866, osobou oprávněnou k likvidaci autovraků. Výhoda pro občany spočívá
v tom, že nemusejí hradit náklady na dopravu
autovraku do místa odběru – tato bude zdarma.
Poplatek za nekompletnost autovraku budou občané muset uhradit podle předpisů.
Ing. Libuše Volná, Referent životního prostředí

Pozvánka
na 8. zasedání Zastupitelstva města Příbora,
které se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2007 od 16,30 hod.
ve velkém sále Katolického domu v Příboře.
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Výstava ke 25. výročí pobočky České archeologické společnosti, pro severní Moravu a Slezsko.
V pátek 7. září 2007 proběhne slavnostní
vernisáž výstavy v muzeu Fojtství v Kopřivnici.
Archeologická expozice potrvá do 2. prosince
2007. Neprofesionální archeologové ze severní,
jižní Moravy a Slezska budou svými nálezy, doprovodnými fotografiemi a dokumentací, prezentovat
svoji činnost za uplynulá léta. Archeologickými
nálezy budou zastoupena všechna období naší
minulosti od pravěku po novověk. Podívat se zde
můžeme na pravěké štípané, broušené, hlazené
nástroje a keramiku z nově objevených lokalit,
nebo na středověké nálezy kovových šipek, kování,
ozdob, keramických kachlů, zlomků nádob z hradů a tvrzí. Zveme všechny občany města, okolí
a školy na výstavu v muzeu Fojtství v Kopřivnici.
Daniel Fryč , místopředseda Archeologického
klubu v Příboře.
Informace Technických služeb města Příbora
Provozní doba sběrného dvora v areálu TS
Příbor, ul.Štramberská č.p.483, 742 58 Příbor
Čtvrtek:8:00 - 11:00 hod
		 12:00 - 16:30 hod (kancelář TS Příbor
		 č.4, 1.patro)
Sobota: 8:00 - 12:00 hod (dílna č.6 – přízemí
		 sběrného dvora TS)
Výše stanovená provozní doba platí po celý
rok, pokud nejsou uvedené dny státem uznaným svátkem.

Představujeme vám…

Miroslav Bednarski
Věk:
39 let
Stav:
ženatý, dvě děti, pes a kočka
Dosažené vzdělání: středoškolské
Povolání: S oblibou odpovídám, že pouze tahám myš
za ocas…., ale oficiálně konstruktér - strojař.
Koníčky: Tím jak roky ubíhají, tak se u mě mění i koníčky, před 20 – 15 léty bych vám odpověděl,
že je určitě mojí největší zálibou toulání po
horách a malování. Dnes, kopečky zůstávají v preferencích, ale malování se překulilo
k fotografování.
V Příboře žije: Celý svůj život s nepatrnou výjimkou.

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých
rodičích?
	Po matce určitě pokoru k životu samotnému.
Protože otec umřel v mých dvou letech, tak
vám nedokážu odpovědět co jsem po něm
zdědil. Snad jen blízcí, kteří důvěrně znali
otce a znají mě samotného, vám odpoví.
2. Vaše nejoblíbenější činnost?
	Každá činnost, která člověka dokáže zaujmout
a zcela pohltit.
	Třeba 99% procent „zralých“ osob v jistém období preferuje jako svou oblíbenou činnost sex,
ne?!
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
	Rád se od dětských let obracím k sci-fi literatuře. Mezi autory vyhledávám nejčastěji
A.C.Clarka; S. Lema…..
Film? Nemám vyhraněný žánr, v dnešní době
je obrovský přetlak na trhu s filmy. Vyhledat
kvalitu je obtížné, někdy vsadíte na režii, jindy
na herecké obsazení, ale konkrétně?!...zkuste
se třeba podívat na film „Univerzální uklízečka“ bavte se a přemýšlejte.
Hudba, zde vám odpovím celkem zřetelněji.
V oblibě mám českou folk-rockovou hudbu.
Uhranul mě Vláďa Mišík a kapela ČP8, ale nebráním se i jinému žánru. Zjednodušeně řečeno, ve všedním životě, při práci poslouchám
vše, co přijde pod ruku - do uší.
Zapomněla jste v otázce na divadlo. Nebo
v příborském prostředí není zvykem si položit
otázku na tohle téma? S ženou a přáteli občas
zasedneme do sedadel novojičínského divadla
a užíváme si. Báječné vzpomínky mám třeba

na představení Báry Hrzánové - Hrdý Budžes.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
Jednou jsem měl v hlavě, že budu lékař, jindy
dřevorubec. Nejvíce mě však zaujal plakát, který
jsem dostal na začátku osmdesátých let ve stánku NASA na brněnském strojírenském veletrhu. Byla to fotka. Pohled z raketoplánu na kosmonauty pohybující se ve vesmírném prostoru
a na pozadí byla Země, nádherně osvětlená
sluncem….úchvatný pohled, který nikdy neomrzel. Tak i ten klukovský sen - kosmonaut…..
5. Měl jste v dětství svůj vzor?
	Ani ne, …. jen si dnes občas vzpomenu na
profesora Svačinu. On mě v něčem zaujal
a ukázal cestu k malování.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
	Přirozený výběr, škola se zaměřením na strojírenství…. a ve své době Tatra.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
	Asi takové, že jsem zde prožil dětství a prožívám stávající „dospělácký“ život, rodina.
8. Které místo ve městě máte nejraději?
	Sice místo není přímo v Příboře, ale vychází
z Příbora. Nádherná je procházka po břehu
Lubiny přes Skotnici až do Mošnova a zpět.
To mám rád.
9. Co se vám ve městě nelíbí?
	Politická otázka, tak abych si svou odpovědí
nerozkmotřil levici i pravici v Příboře. Než
bych odpověděl, co se mi ve městě i na městě
nelíbí, je třeba si uvědomit, co je na Příboře
dobrého, pozitivního. Příbor má velice výhodnou polohu, dobrou dopravní obslužnost
a hlavně prestiž klidného města bez větší kriminality. Tolik ve zkratce.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. září
Věra Simperová
Ilona Pukovcová
Miloslav Blažek
Zdeňka Balcarová
Alois Chromčák
Rudolf Tic
Ludmila Kloudová
Helena Matulová
Marie Kratinová
Františka Kutáčová

Stanislav Kotrc
Ludmila Rašková
Milan Mohapl
Marie Majchráková
Zdeněk Svoboda
Jaromír Nenutil
Jan Raška
Jarmila Friedelová
Leopold Kott

Dříve jsem ve svém názoru městu vyčítal, že
nezareagovalo na obecný trend zakládání průmyslových zón, přilákání kapitálu a vytváření
nových pracovních příležitostí. Dnes, s odstupem času, tuto nečinnost spíše hodnotím jako
pozitivní. Příbor se neutápí do výrazných problémů spojených s rozmachem kapitálu a zůstává klidným městem.
Dnes se dívám na město tím pohledem, že si
město neuvědomuje tyto výhody a nenabízí lidem pracujícím v blízkých průmyslových zónách (Kopřivnice – Vlčovice; Mošnov; budoucí Nošovice) bydlení na území města. Třeba
pod heslem: „Pracujete nedaleko? My vám nabízíme klidné až Freudovsky zasněné bydlení!“
Město asi „spí“ a neupravuje územní plán k aktuálním sociálním potřebám nejen města jako
takového, tak i okolí. Je mi jasné, že finanční
prostředky z rozpočtu města nejsou tak štědré, aby město zahájilo hromadnou bytovou výstavbu, ale to je už přece hozená rukavice do
soukromého sektoru, aby tyto investice vložil.
Na městu samotném je jen připravit podmínky! Vím, že příliv obyvatel do města by rozpoutal další a další otázky kupící se kolem nárůstu
počtu obyvatel (jak je uživit, jak je jim zajistit
kulturní a sportovní vyžití, školství, zdravotnictví, zvýšená administrativa města… atd).
Zdárný, nedaleký příklad vidím v Čeladné….
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
Za roky jenž bydlím v Příboře určitě, ale jaký
máte na mysli? Příbor zavalený hromadami
sněhu nebo Příbor zalitý vodou a bahnem?
I to jsou zážitky, které je nutno si občas připomenout. Nebo ruská vojska mašírující přes
Příbor z Frenštátu p.R. do lesa na Pasekách!
Zapomněli jste?!
11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší
úspěch?
Jednoznačně zdravé a relativně šťastné děti.
	Poslední úspěch (nejen svůj) bych viděl při
organizování mistrovství republiky v minibasketbalu pořádané v květnu letošního roku.
Výborná souhra všech pořadatelů, náročný,
ale bezproblémový průběh celého mistrovství… paráda a hrdost.
12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
	Přehmatů a chyb nasekaných za dosavadní život
je až moc. Za svou životní prohru bych ovšem
považoval, kdyby se mně i ženě nepodařilo vychovat naše děti. To by bylo velmi trýznivé.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, chtěl byste dělat něco jiného?
	Být někým jiným?
Určitě, ale osudu mohu jen dopomoci… a být
někým jiným? Jestli opět mužem nebo ženou,
či zvířetem? Mnoho vyprovokovaných otázek, nad kterými ani nechci moc přemýšlet,
protože vám s určitostí nebude stačit rozsah
vašeho čísla.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
Hlavně hodně zdraví, tím to opravdu nemyslím frázovitě, ale základem životní pohody, rodinného štěstí a úspěchu je právě zdraví. Též
bych byl potěšen, kdyby vypovězené otázky,
i ty budoucí, vyprovokovaly na vašich stránkách demokratickou diskuzi a názory občanů
postrčily město Příbor alespoň o maličký kousíček kupředu.
Děkuji vám za rozhovor, Stanislava Slováková
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Informace k místnímu poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek)

Z kalendáře starosty města
červenec – srpen 2007
Ing. Milan Strakoš

Výjimečně teplé léto udělalo letos radost především dětem, které tak mohly téměř každý den alespoň
chvilinku pobýt u vody. Teploty se pohybovaly téměř po
celé období nad 30°C a jen několik málo dnů bylo chladnějších, případně deštivých. Období prázdnin a dovolených bylo v letošním roce příznivé a obzvlášť děti si
budou muset za několik málo dnů opět zvykat na školní
lavice.
Na Základní škole na Jičínské ulici se blíží k závěru
prací generální oprava a výměna střešního pláště budovy. I ostatní školské budovy prošly základní opravou
a jsou přichystány na nový školní rok. Od 1. září bude
na Hájově otevřena nová soukromá mateřská škola s kapacitou asi 25 dětí. Po několika letech se do bývalé obecní školy na Hájově znovu vrátí děti.
„Prázdninové“ období mělo i zastupitelstvo a rada
města. Někteří členové zastupitelstva se scházeli v komisích a výborech, jiní pracovali aktivně ve skupinách, které
připravují návrh strategického plánu rozvoje města.
Město, městský úřad a příspěvkové organizace
(technické služby a školy) připravují zprávy o stavu hospodaření těchto organizací za první pololetí letošního
roku včetně návrhů nezbytných úprav rozpočtů pro letošní rok.
Je skutečností, že město v letošním roce nemá dostatek vlastních prostředků na stavební rozvoj, případně
na systematické opravy chodníků, komunikací a nemovitostí. Proto je stavební ruch ve městě ve srovnání
s loňským daleko chudší. Teprve v průběhu prázdnin
byly vypsány první výzvy k žádostem z dotačních prostředků Evropské unie.
V sobotu 18.8.2007 zavítal do města na krátkou návštěvu první místopředseda vlády ČR, ministr pro místní rozvoj ČR a předseda KDU-ČSL p. Jiří Čunek. Cílem
jeho návštěvy byly parkúrové závody v areálu jezdeckého ranče U Michálků. Společně s ním do Příbora přijel
i bývalý náměstek hejtmana MSK a současný poslanec
PS PČR p. Jiří Carbol. Při této příležitosti jsem oba seznámil se situací ve městě a s návrhy, které město připravuje pro nejbližší léta. Jedná se především o návrhy
změn dopravních řešení, bytovou problematiku apod.
Díky iniciativě členky Rady města Příbora paní
ing. Svobodové začínají do města ve větším množství
zajíždět autobusy s turisty, s cílem navštívit Muzeum
v rodném domě S. Freuda a centrum města s městskou
památkovou rezervací. Prohlídka muzea je pro jeho návštěvníky zážitkem, bohužel v blízkém okolí scházejí
sociální zařízení, občerstvení apod. Je vidět, že město
musí nutně počítat s vybudováním tohoto zázemí, bez
kterého se dnes již turisté neobejdou. Na téma Muzea
v rodném domě S. Freuda jsem měl možnost rovněž
vystoupit na Mezinárodní konferenci ve Vídni v úterý
21.8.2007. Podrobnější informace z konference budou
součástí příštího Měsíčníku.
Období dovolených a prázdnin je spojeno s cestováním a turistickým ruchem. Je skutečností, že město
toho o letošních prázdninách jak turistům, tak vlastním
obyvatelům moc nenabídlo. Nebýt některých spolků
a organizací, které uskutečnily své tradiční setkání pro
veřejnost např. při hudbě nebo guláši, byla nabídka města mizivá.
Čím dál, tím zřetelněji je ve městě vidět, že zde
schází organizace, která by se kulturou a cestovním ruchem zabývala cíleně a cílevědomě. Město, resp. městský úřad, neexistenci této organizace nenahradí, může
však být jejímu vzniku nápomocno. Většina kulturních
akcí je ve městě směřována ke střední a starší generaci.
Ta mladší za zábavou vyjíždí do okolních obcí a měst.
Ve městě přitom existuje dostatek zařízení, ve kterých
by mohla být kulturní činnost realizována. Jsou to nevyužité prostory kina, Katolického domu, městského parku, zahrady u sokolovny a mnoho dalších. Dlouhodobě
však schází spolek nebo agentura, která by kulturní život organizovala.

Poplatek je stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č.
1/2005“ v celkové sazbě 360,- Kč na osobu a rok.
Splatnost tohoto poplatku byla jednorázově v termínu do 31. května 2007.
Dále měli občané možnost uhradit tento poplatek ve dvou splátkách.
První splátka ve výši 180,- Kč měla být uhrazena do 31. května 2007,
zbývající část ve výši 180,- Kč, pak do 30. září 2007.
Upozorňujeme všechny občany, kteří využili možnosti dvou splátek,
na konečný termín druhé části platby – do 30. září 2007.
Poplatek je možné uhradit některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně MÚ,
- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím
variabilního symbolu ze složenky, kterou všichni občané obdrželi na začátku roku 2007.
Dále občany upozorňujeme, že nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši, vyměří finanční odbor poplatek platebním výměrem.
Finanční odbor

Z jednání rady města

Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z novinek zakoupených
v srpnu:
Maria Regina Kaiserová – Bereniké, dcera
Kleopatry
Bereniké, dcera Kleopatry a Caesara byla kněžkou v Memfise, zvyklá na přepych faraonova dvora. Když Egypt padl do rukou Římanů, musela začít nový život uprostřed svých nepřátel. Ale chytrá
a krásná princezna se nezalekla žádného nebezpečí.
Římany si získala svým lékařským uměním, avšak
tajný milostný poměr s císařem Augustem a intriky
na římském Palatinu se jí málem staly osudnými.
Bernard Cornwell – Bledý jezdec
Příběh
mladého
velmože
Uhtreda
z Bebbanburgu, který v 10 letech padl do zajetí
Dánů. V jejich zemi byl vycvičen na válečníka a přijal jejich vikingské způsoby. Západosaský král Alfred
Veliký bojuje proti vikingským nájezdníkům a usiluje
o sjednocení Anglie. Pro Uhtreda není jednoduché
se rozhodnout, ke které straně se přidat.
Tessa de Loo Dvojčata
Dvě staré ženy se setkávají v belgických lázních
a zjišťují, že jsou si tak blízké, že to ani víc nejde.
Anna a Lotte jsou dvojčata, která byla od sebe odtržena v roce 1924 po smrti obou rodičů. Lotte vzpomíná na pomoc Židům prchajícím před hrozbou
koncentračního tábora a Anna na život manželky
německého vojáka.
Lída Schellenbergová – Čas vítězů
Příběh spartského vojáka Decioma od citlivého a vitálního mladíka až k jeho rozhodnutí ukončit
vlastní život. Deciomos prochází svárem mezi vštípenou tvrdou disciplínou Sparty a sklonem ke svobodomyslnosti, ovlivněn dvěma ženami svého života.
Jean Plaidy – Vzdorující královna
Anna z Yorku je bezstarostná dívka, které bylo
dáno prožít v kruhu své rodiny šťastné dětství. Její
klid je však brzy narušen „válkou růží“. Romantická
Anna se ocitá tváří v tvář realitě v době, kdy přátelství a sňatky jsou především obchodem. Pro svého
otce je prostředkem k upevnění moci a bohatství,
a ačkoliv po ničem takovém netoužila, stává se anglickou královnou.
Ed McBain – Uprchlík
Johnny Lane nezabil, ale neví, jak to dokázat. Policisté usilovně pátrají po vrahovi a Johnny
jim přesně zapadá do jejich představ o pachateli.
Podezřelý mladík se proto dává na bezhlavý útěk. Má
jenom jedinou naději: že bude skutečný vrah dopaden dřív, než on sám padne za oběť policie.
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Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Z jednání rady města
Za uplynulé období se rada města sešla jedenkrát, a to na své 17. schůzi rady města v mimořádném termínu, kdy projednala mj. tyto záležitosti:

17. schůze RM ze dne 26. července 2007
-	Schválila Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod nemovitostí objektu č.p.3 včetně p.č. 113/5 a pozemek p.č. 113/3 v obci
Příbor, k. ú. Prchalov mezi Jednotou, spotřebním družstvem v N. Jičíně, Smetanovy sady
č.p. 3 a městem Příbor se sídlem nám. S.
Freuda č.p. 19
-	Schválila Smlouvu o nájmu nebytových
prostor v objektu č.p. 3 na Prchalově mezi
Jednotou, spotřebním družstvem v N. Jičíně,
Smetanovy sady č.p. 3 a městem Příbor se sídlem nám. S. Freuda č.p. 19
-	Schválila Smlouvu o podnájmu nebytových
prostor v budově č.p. 3 na Prchalově mezi
městem Příbor se sídlem nám. S. Freuda
č.p. 19 a paní Jarmilou Seibertovou, bytem
Prchalov č.p. 16
-

Uložila uzavřít smlouvu o dílo pro zabezpečení drobné údržby nebytového prostoru v objektu č.p. 3 na Prchalově mezi městem Příbor
a Správou majetku města Příbor s.r.o.Uložila
realizovat stavební úpravy včetně propojení
počítačové sítě dle požadavků předložených
odborem OVV za účelem zřízení pěti pracovišť pracovníků stavebního úřadu a dvou pracovnic životního prostředí v budově č.p. 118
za podmínky schválení částky Kč 300 000,- na
úpravy prostor v budově č. 118 při 3. změně
rozpočtu města

Městská policie Příbor informuje:
Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme majitele řidičských průkazů,
že řidičské průkazy vydané v době od 1.7.1964 do
31.12.1993 je nutno nechat vyměnit na městském
úřadu, kde spadáte do 31.12.2007.

Jedná se o tyto řidičské průkazy:

Pokud nedochází současně ke změně údajů,
tak je výměna řidičského průkazu odproštěna od
správního poplatku. K  vydání nového řidičského
průkazu by mělo dojít do 20 dnů od podání žádosti. Bližší informace podá příslušný úřad.

Zdravotní způsobilost

Řidiči vozidla, kteří užívají zvláštního výstražného světla modré barvy (maják), řidiči, kteří
mají uvedeno řízení vozidla v popisu práce a držitelé řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E
nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, se musí
podrobit pravidelným prohlídkám každé dva roky
a po dovršení 50 let věku každoročně. Musí také
před řízením motorového vozidla podstoupit
vstupní lékařskou prohlídku.
Ostatní držitelé řidičského oprávnění se musí
podrobit lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců
před dovršením 60, 65 a 68 let věku, nejpozději
však v den dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku musí na pravidelnou lékařskou

prohlídku docházet každé dva roky. Při řízení
motorového vozidla musí mít tito řidiči doklad
o zdravotní způsobilosti u sebe.
Pravidelné lékařské prohlídce se musí podrobit nejpozději den před dnem ukončení platnosti
písemného posudku o zdravotní způsobilosti.
Potvrzení vystaví váš ošetřující lékař.

Městská policie Příbor upozorňuje

V poslední době se na katastru města množí případy, kdy je odkládán odpad mimo určená
místa. Jedná se zejména o odkládání komunálního odpadu (starý nábytek, televizory, lednice,
kola apod.) v blízkosti kontejnerů na domovní či
tříděný odpad.
Upozorňujeme tímto veřejnost, že odkládání
odpadu takovýmto způsobem je dle § 47, odst.h),
zák. 200/1990 Sb, o přestupcích, protiprávní
a proto postižitelné. Za takto spáchaný přestupek
je možné uložit fyzické osobě blokovou pokutu až
do výše 2 000,- Kč.
Šetřete však své peněženky a využijte raději
možnosti odevzdat bezplatně komunální odpad
v areálu Technických služeb města Příbora. Jistě
uznáte, že svoz odloženého odpadu stojí město nemalé finanční výdaje a taktéž odpad u kontejneru
nijak nepřidá k pěknému vzhledu našeho města.

Má to smysl. Třiďte odpad.
»...je název celostátní kampaně, kterou
v jednotlivých krajích realizuje společnost
EKOKOM a.s. prostřednictvím svých partnerů.
V Moravskoslezském kraji je partnerem kampaně
Moravskoslezský kraj a ARR a.s.
Kampaň je součástí pilotního projektu
Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky v Moravskoslezském kraji, který zaštítil
Moravskoslezský kraj. V Moravskoslezském kraji
se uskutečnily již tři ročníky, které si kladly za cíl
informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti
třídění. V loňském a letošním roce chceme vysvětlit občanům, že třídění má smysl.

Rozdělení domovního odpadu

Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg
odpadů. A jak vypadá průměrně vaše popelnice?
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty
a 2% sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety,
kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd.
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty
(PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky,
Al), textil atd.
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické
články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek

Víte, že:

Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny množství, které vyprodukujeme v domácnostech. Za rok tak
můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů,
15 kg skla. Vytříděný odpad se dále zpracovává
na dotříďovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z odpadů vyrábějí nové

výrobky.
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotřiďovacích linek v rámci celé České republiky. Celkem je zde devět dotřiďovacích linek
na papír a plast, sklo je pak dotřiďováno pouze na
jedné lince.

„Čistota“ odpadů?

Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“. Tedy
- aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patří. Setkáváme
se i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty /žlutá
barva/ vhazují pouze PET láhve. Lze sem však
vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyren, na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly
od nebezpečných látek, jako jsou motorové oleje,
chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálepku
na vašem kontejneru.
Do kontejnerů na papír /modrá barva/ či do
sběrných dvorů lze vhazovat nebo odvézt noviny,
časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly
atd. V žádném případě do kontejneru na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické potřeby.
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy
i tabulové sklo. Pozor! Máte-.li k dispozici i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze čiré sklo,
sklenice apod. Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah celého kontejneru.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
V některých městech či obcích je umístěn
také kontejner oranžový – ten slouží pro sběr

Měsíčník města příbor a 5

nápojového kartonu. Před vhozením nápojového
kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho objem – ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme
vzduch.
Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad
(tedy včetně akumulátorů) patří do speciálních
sběren nebo sběrných dvorů.
V současné době již funguje tzv. zpětný odběr
elektrospotřebičů. Kam s elektrospotřebiči zjistíte
na vašem městském/obecním úřadě.

Víte, co z nich?

Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity –
tedy to, co třídíme v jednotlivých kontejnerech –
jsou dále zpracovávány – v třídičkách se dotřídí,
odvezou se do zpracovatelských firem a ty z nich
vyrábí nové zboží.
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky,
skluzavky, fólie, netkané textilie. Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do kopírek,
papírové kapesníčky, toaletní papír, kartony, knihy. Ze skla nové sklo. Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky.

Víte, kam s nimi?

Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy odpadů.
Plast – žlutý kontejner.
Sklo – bílý nebo zelený kontejner, přičemž bílý
pouze na bílé sklo.
Papír – modrý kontejner.
Nápojový karton – oranžový kontejner.
Nebezpečný odpad – sběrné dvory.nebo lékárna.
Bioodpad – hnědý kontejner nebo kompostárna.
Velkoobjemový odpad – sběrné dvory.
Elektrospotřebiče – systémy zpětného odběru,
sběrné dvory.
Stavební suť – sběrný dvůr.
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mezi ekonomic
ekonomic
dĤchodci, ženy na mateĜské
neaktivní
neaktivní patĜí
patĜí nezamČstna
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Občané se vyjadřovali k případné ztrátě zaměstnání. Z ekonomicky aktivních osob se ztráty zaměstnání většina neobává a jen malá část má ze ztáty zaměstnání obavy. Hrozby ztráty zaměstnání se více obávají občané se základním vzděláním a také s vyšším odborným a bakalářským vysokoškolským vzděláním.
Nezaměstnanost je častěji koncentrována mezi osoby se středním odborným vzděláním či vyučením (bez maturity).

li k pĜípadné ztrátČ
ky aktivních osob se
a neobává a jen malá
stnání obavy. Hrozby
ce obávají obþané se
aké s vyšším odborným
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ztráty zamČstnání vČtšina neobává a jen malá
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ztráty
zamČstnání
se
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Z níže uvedeného grafu je patrné, že obþané by v situaci ztráty zamČstnání volili takové
strategie, které jim umožní setrvat ve mČstČ. Zcela zĜejmá je neochota za prací dojíždČt do
vČtších vzdáleností, což se mĤže ukázat v situaci ztráty zamČstnání jako vážný handicap, který
Z níže uvedeného grafu je patrné, že občané by v situaci ztráty zaměstnání volili takové strategie, které jim umožní setrvat ve městě. Zcela zřejmá je neochomĤže
se stále
trhuhandicap,
práce.
ta
za prací znemožnit
dojíždět do většíchpĜizpĤsobování
vzdáleností, což se může ukázat
v situaciflexibilnČjšímu
ztráty zaměstnání jako vážný
který může znemožnit přizpůsobování se stále
flexibilnějšímu trhu práce.

Bydlení
Bydlení
Občané se vyjadřovali také k otázce vlastního bydlení.
S úrovní svého bydlení jsou dotázaní ve valné většině spokojeni. Celkem 93 % respondentů považuje bydlení za vyhovující, přičemž tři pětiny dotázaných
pokládá úroveň za plně vyhovující. Za spíše nevyhovující považuje úroveň svého bydlení 6,1%, jen 0,9% pak za zcela nevyhovující.

Obþané se vyjadĜovali také k otázce vlastního bydlení.
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S úrovní svého bydlení jsou dotázaní ve valné vČtšinČ spokojeni. Celkem 93 % respondentĤ

Kvalita života
Hodnocení různých aspektů života ukazuje následující tabulka, z níž je patrné, že nejlépe je hodnoceno životní prostředí, další velmi pozitivně vnímané
aspekty kvality života zahrnují podle názoru respondentů sousedské vztahy, starostlivost o seniory a bezpečnostní situace ve městě. Naopak nejhůře jsou hodnoceny tři aspekty: zájem lidí o věci veřejné, boj s korupcí a perspektivy pro mladou generaci.
Při interpretaci je třeba zohlednit skutečnost, že řada aspektů kvality života se vztahuje k mnohem širšímu společenskému rámci, než jakým je horizont
města. S jistotou však lze říci, že je Příbor považován za místo s příznivým životním prostředím, jež obývají vesměs patrioti udržující dobré sousedské vztahy,
přičemž dokáží vytvořit atmosféru vzájemnosti, péči o sama sebe a bezpečí.
Zajímavou informací bezesporu je, že soukromí podnikatelé hodnotí hůře než ostatní vztah lidí ke svému městu.
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vzhled veĜejných prostranství a
udržovaná zeleĖ ve mČstČ. Pro
polovinu
respondentĤ
je
nejhĤĜe hodnocena kvalita cest
a chodníkĤ byli
v ulicích.
Respondenti
v dotazníku
vyzváni, aby se vyslovili
k vybraným znakĤm pĜíznivého
Respondenti byli v dotazníku vyzváni, aby se vyslovili k vybraným znakům
prostĜedí
ve mČstČ. Nejlépe
příznivého prostředí ve městě. Nejlépe hodnocené jsou estetický vzhled veřejných
hodnocené
jsou
estetický
prostranství a udržovaná zeleň ve městě. Pro polovinu respondentů je nejhůře
vzhled
veĜejných
prostranství
a
hodnocena kvalita cest a chodníků v ulicích.
udržovaná zeleĖ ve mČstČ. Pro
polovinu
respondentĤ
je
nejhĤĜe hodnocena kvalita cest
a chodníkĤ v ulicích.
Infrastruktura
Jak jsou respondenti spokojeni s fungováním institucionálních sítí ve mČstČ? Více než 80%
respondentĤ je spokojeno s fungováním sítČ zdravotnických zaĜízení. Spokojenost také vládne
v oblasti zajišĢování chodu sítČ základních škol a obchodní sítČ (60% - 80%). VČtší míra
nespokojenosti se týká sítČ služeb, obchodní sítČ a mČstské þi pĜímČstské hromadné dopravy.
PĜi hodnocení fungování sítČ mateĜských škol a také hromadné dopravy váhalo s odpovČdí
nejvíce dotázaných.
Infrastruktura

Infrastruktura

Jak jsou respondenti spokojeni s fungováním institucionálních

sítísítí
ve městě?
Více než
80% více
respondentů je spokojeno s fungováním
služeb
Jak jsou respondenti spokojeni s fungováním institucionálních sítío veSe
mČstČ?
Více
nežjsou
80%
sítě
zdravotnických
zařízení.
Spokojenost také vládne v oblasti zajišspokojeny ženy
muži.
respondentĤ je spokojeno s fungováním sítČ zdravotnických zaĜízení. Spokojenost
také než
vládne
ťování chodu sítě základních škol a obchodní sítě (60% - 80%). Větší
Nespokojenost
v oblasti zajišĢování chodu sítČ základních škol a obchodní sítČo(60%
- 80%).
VČtší se
míra
míra
nespokojenosti
týká sítě služeb, obchodní sítě a městské či
s
mČstskou/pĜímČstskou
nespokojenosti se týká sítČ služeb, obchodní sítČ a mČstské þi pĜímČstské
hromadné
dopravy.
příměstské
hromadné
dopravy. Při hodnocení fungování sítě madopravou
roste
s vČkem
PĜi hodnocení fungování sítČ mateĜských škol a také hromadné dopravy
váhalo
sa odpovČdí
teřských
škol
také
hromadné dopravy váhalo s odpovědí nejvíce
respondentĤ.
dotázaných.
nejvíce dotázaných.
o VČkové
dospokojeny
39 ženy než muži.
o	Se sítíkategorie
služeb jsou více
leto	Nespokojenost
jsou
spokojeny
s městskou/příměstskou dopravou roste s věkem
o Se s sítí
služeb jsou více sítČ
fungováním
respondentů.
spokojeny
ženy
než
muži.
mateĜských
i základních
o Věkové
kategorie
do 39 let jsou spokojeny s fungováním sítě mao Nespokojenost
teřských
i
základních
škol.
škol.
s
mČstskou/pĜímČstskou
o S o	S fungováním
fungováním sítě zdravotnických
sítČ
zařízení jsou častěji spokojeni
dopravou
rosteekonomicky
s vČkemzaĜízení
občané
neaktivní, podnikatelé jsou s touto sítí časzdravotnických
respondentĤ.
nespokojeni.spokojeni
jsou tějiþastČji
o VČkové
kategorie
do 39 obchodů a služeb dokumentují násleSpokojenostekonomicky
s nabídkou
obþané
let neaktivní,
jsou
spokojeny
dující tabulky. podnikatelé
s fungováním
sítČ
Spokojenost s nabídkou obchodĤ a služeb dokumentují
následující
tabulky.
jsou s touto
sítí þastČji
mateĜských i základních
nespokojeni.
škol.
o S fungováním
sítČ
zdravotnických zaĜízení
jsou þastČji spokojeni
obþané
ekonomicky
neaktivní,
podnikatelé
jsou s touto sítí þastČji
nespokojeni.
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Jak hodnotí respondenti zajištČní zdravotní péþe ve mČstČ? Celkem šest služeb zdravotnického
charakteru je respondenty oznaþeno za dobré þi spíše dobré. Jedná se o služby lékárny,
Jak hodnotí respondenti zajištění zdravotní péče ve
dČtského lékaĜe, praktického lékaĜe, ženského lékaĜe, veterinární
služby
a zdravotnického
zubního charakteru
lékaĜe
městě? Celkem
šest služeb
je
respondenty
označeno
za
dobré
či
spíše
dobré.
Jedná
( 70% - 100%). O nČco ménČ jsou obþané spokojeni se službami ostatních odborných
se o služby lékárny, dětského lékaře, praktického lékaambulantních zaĜízení.
ře, ženského lékaře, veterinární služby a zubního lékaře
( 70% -než
100%). O něco
méně hodnotí
jsou občané spokojeni
o Ekonomicky neaktivní osoby a nezamČstnaní þastČji
ostatní
dobrése
službami ostatních odborných ambulantních zařízení.
zabezpeþení služeb zubního lékaĜe, naopak zamČstnanci
soukromých firem tyto služby
o Ekonomicky neaktivní osoby a nezaměstnaní časþastČji postrádají.
těji než ostatní hodnotí dobré zabezpečení služeb
zubního lékaře, naopak zaměstnanci soukromých
o Služby ženského lékaĜe þastČji postrádají ženy mladších vČkových
kategorií.
firem tyto služby častěji postrádají.
o Služby ostatních odborných ambulantních zaĜízení, nemocniþní
péþi
služby
první
o	Služby ženského
lékařeačastěji
postrádají
ženy
mladších
věkových
kategorií.
pomoci hodnotí mladší vČkové kategorie hĤĜe než ostatní.
o	Služby ostatních odborných ambulantních zařízení, nemocniční péči a služby první pomoci hodnotí
mladší věkové kategorie hůře než ostatní.

Jak hodnotí resondenti úroveĖ dopravy? Nejlépe hodnotí dostupnost mČsta individuální
dopravou, autobusovou i železniþní dopravou. V tomto ohledu obþané považují mČsto za
dostupné. Více než 70% dotázaných je spokojeno s bezpeþností silniþního provozu ve mČstČ.

Jak hodnotí resondenti úroveň dopravy? Nejlépe hodnotí dostupnost města individuální dopravou, autobusovou i železniční dopravou. V tomto ohledu
občané považují město za dostupné. Více než 70% dotázaných je spokojeno s bezpečností silničního provozu ve městě.

Pokračování příště.

hudebně doprovázet DJ WonderWorker
STREETBALL - Příbor v koši - Turnaj ve
Během dopoledního programu jsou zajištěny
streetballu 3+1 (náhradník)
soutěže a hry pro malé i větší děti!
Kdy? 15.9.2007,
Rodiče vítáni!!!
Kde? Modré hřiště u ZŠ Npor. Loma
14:30 zvláštní program pro děti!!!
Pokraþování pĜíštČ.
V případě nepříznivého počasí v tělocvičně
ZŠ Npor. Loma (halovky s sebou!)

Registrace – od 9.00 h do 9:45 h
Rozdělení do dvou kategorií
Mladší do 14 let - startovné za tým 100 Kč
Starší od 15 let - startovné za tým 150 Kč
Program: Crazy soutěže, Vystoupení breakdance, Občerstvení zajištěno. Celý den bude

Projížďka na motorkách

„MOTORKÁŘI DĚTEM“
Info: www.road146.com

Kontakt: Adam Pavelka, telefon: 739 449 701
Podrobné informace a přihláška on-line:
www.streetballpribor.estranky.cz
Organizují: Společně s Městským úřadem v Příboře
pořádá Dětská misie Příbor
a Křesťanská mezinárodní misie Příbor
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KČT se překonal!

Klub českých turistů v Příboře naplánoval
v letošním roce 2007 několik zájezdů. Protože
jsem se všech zájezdů zúčastnila, chtěla bych předat své postřehy a zážitky všem čtenářům.
V měsíci březnu na „Den vody“ se uskutečnil zájezd na Staré Hamry, na přehradu „Šance“.
Kdo toto mohutné dílo ještě v podzemí neviděl,
byl překvapen. Procházeli jsme 55 m pod hladinou přehrady, sešli 850 schodů, prohlédli strojovnu a na houpací lávce to moc příjemné nebylo.
Vodní dílo na řece Ostravici bylo dáno do provozu v roce 1969. Po prohlídce následoval turistický výšlap: Staré Hamry na Bílou. V lese byl
mokrý sníh, šlo se špatně. Zdatní turisté vše zdolali a v restauraci Pokrok se občerstvili. Vedoucí
zájezdu byl pan Vl. Bílský. Za celou organizaci mu
patří velký dík a pochvala. Ovšem bez pana řidiče
Lub. Závodného bychom se neobešli. Je vzorný.
Kdybychom měli na silnicích takové řidiče, neměla by policie co dělat.
Dalším krásným zájezdem v měsíci květnu
byl zájezd na „Baťův kanál“. Projížďka po řece
Moravě, plavební komorou tam a zpět byla zajímavá. V okolí jsou přemnoženi bobři, kteří napáchají velké škody. Návštěva Strážnice, prohlídka
města. Vystoupili jsme na nejvyšší horu Bílých
Karpat na Velkou Javořinu, také na rozhlednu
Velký Koperník – což vyjadřuje symbol přátelství Čechů a Slováků. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci organizace

UNESCO dne 15. 4. 1996 zařazeny mezi evropské
biosférické rezervace. V okolí „Květné“ je vyhlášena CHKO. Ubytování nádherné, čistota, ochota,
všechno perfektní. Zájezd byl dobře připravený
a proto patří poděkování panu Vl. Bílskému a také
panu L. Závodnému.
Za měsíc, a to v červnu se uskutečnil zájezd
na ostrov Korsika. Jak víme, nachází se ve středozemním moři a patří Francii. Řekneme-li Korsika,
vybaví se nám Napoleon Bonaparte, narozen r.
1769 ve městě Ajaccio. Zážitky byly úžasné, v Itálii
jsme navštívili Florencii, trajektem pluli po moři,
koupali se v moři, chodili na vysokohorské túry
v pohoří Monte Cinto, náročnou túru na Anglické
kaskády v pohoří Monte ď Oro. Návštěva měst:
Ajaccio, Bastia, Corte, Porto Vecchio a kouzelné
město Bonifacio, které nás uchvátilo. Je jedno
z nejkrásnějších měst světa vůbec. Lodí obeplouváme ohromné vápencové skály, na kterých
je postaveno celé město. Není divu, že byl tímto
místem fascinován už Homér, který ve svém eposu Odyssea psal o svém pocitu. Ubytování jedinečné, v prostředí zeleně, palem a květin. Blízko
moře. Z tohoto zájezdu patří poděkování panu
ing. Emilu Suchánkovi a řidičům L. Závodnému
a R. Klečkovi za bezpečnou jízdu.
Dalším zájezdem byl v měsíci srpnu zájezd
do Jeseníku. Protože jsme jeli do hor, přáli jsme si
pěkné počasí – což se nám vydařilo. Pěkné ubytování, strava výborná, výšlapy kouzelné. Co jiného

si přát? Nejdříve jsme navštívili Rejvíz, Machové
jezírko, Chlapecké skály, rozhlednu Zlatý Chlum,
město Jeseník. Nabrali jsme si vody od pramene řeky Moravy, která pramení na Králickém
Sněžníku (1424 m). Morava protéká územím
335 km. U Děvína se vlévá do Dunaje. Vrcholem
Králického Sněžníku jsme byli zklamani.

Historie říká:

že v roce 1765 zde vystoupil pruský princ
Jindřich,
v roce 1780 císař Josef II.,
v roce 1840 nizozemská princezna Marianna se
svým otcem, králem Vilémem I.,
v roce 1886 popsal svůj výstup Alois Jirásek,
v roce 1899 byla vybudována kamenná rozhledna,
po II. světové válce neudržována a v roce 1973 odstřelena.
Dnes na vrcholu je pouze hromada kamení
a velké kvádry poházeny po louce. Je to smutné!
Poblíž pramene stála Lichtenštejnova chata, chátrala a v roce 1971 byla stržena. Do dnešní doby se
zachovala jen žulová soška slona.
Další výšlapy byly: Ramzová, Šerák, Keprník,
Trojmezí, Vozka, Vřesová studánka. Každý den
byly 3 druhy tras a každý si vybral podle svých sil
a možností. Poslední den byly trasy: Praděd, Bílá
Opava, Karlova Studánka. Všichni turisté byli
spokojeni, jak s výšlapy, s jídlem, s ubytováním.
Za tyto krásně prožité čtyři dny patří poděkování
panu vedoucímu Vl. Bilskému a opět nenahraditelnému panu řidiči L. Závodnému.
Ještě víc takových zájezdů!
Za KČT Vlasta Linartová

CVIýENÍ ANO, ALE JINAK
CVIýENÍ PRO KAŽDÉHO
www.studiodaniela.cz

Budovatelská 857
Studénka – Butovice

NABÍDKA KROUŽKģ - školní rok 2007-2008
NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

KPM Tora
Výpoþetní technika
RybáĜský I, II
Chovatelský
Astronomický
Florbal I, II, III
Míþové hry
Aerobic
Volejbal
Kalanetika
Kondiþní a posilovací cviþení
Capoeira
Jóga pro dČti
Tanec pro radost
Šachy
Keramika I
Keramika II
Keramika III
Klub Zvoneþek
Kytara
Angliþtina pro 4 - 6 leté dČti
Angliþtina pro dČti 1. - 2. tĜídy
Angliþtina I - V
NČmþina
Francouzština
Basketbal I - mladší dívky
Basketbal II - mladší dívky
Basketbal III - starší dívky
Basketbal IV - mlad. chlapci
Basketbal V - starší chlapci

ZdenČk Tvrzník
Jaromír Kavan
Ladislav Lupík, ZdenČk PaĜízek
Dagmar Kiþurová
Alexandr Slatinský
René Klemens
Jaroslava Lupíková
Jaroslava Lupíková
Pavla Busková
Jitka Grýmová
Lenka Burgárová
Lubomír Chodura
Libuše Tománková
Jarmila Bártová
BoĜivoj Zeman
KateĜina Bukovjanová
Jitka Palatová
Lenka Filipová
Jaroslava Lupíková
Helena Lisová
Lucie HolaĖová
Lucie HolaĖová
Zuzana KnČzková
Mária MaĢátková
Zdenka Buþková
Petr Hejtmánek
BĜetislav VeþeĜa
Ivo Nedoma
Robert Bukovjan
Milan Slaný

Kþ
500
500
400
500
500
500
500
500
500
20/hod
20/hod
500
500
500
500
150 + vstupné
150 + vstupné
150 + vstupné
20/hod
500
500
1000
1000, 2000
1000, 2000
1000, 2000

rezervace na tel: 774 19 19 11

CVIýENÍ NA REKONDIýNÍCH
STOLECH SHAPEMASTER
= 7 rekondiþních stolĤ

BODY ROLL

= váleþková masáž na
zpevnČní, prokrvení, aktivaci
lymfy, proti celulitidČ

VACU SHAPE

= podtlakový systém pro odbourávání tuku na
hýždích, stehnech a bĜiše + proti celulitidČ
= jen 2 pĜístroje na Severní MoravČ

ZÁBALY
THALASPA

= na hubnutí, zpevnČní, celulitidu

KLASICKÉ MASÁŽE
+
MASÁŽE LÁVOVÝMI KAMENY
= perla mezi masážemi za výbornou cenu

TURBO SOLÁRIUM
LUXURA X5
??Nevíte si rady, jaký dárek koupit svým blízkým??
……urþitČ budou nadšeni z dárkové poukázky našeho studia..........

Bližší informace a pĜihlášky získáte v LunČ PĜíbor, SVý
telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http//www.lunapribor.cz

PĜi pĜedložení tohoto inzerátu v mČsíci záĜí sleva na cviþení 10%
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BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o.

Nabídka pro školní rok 2007 - 2008
RODIČE,
jistě vám záleží na vašich dětech, poraďte jim proto
při výběru vhodné zábavy pro volný čas. Investujte do
koníčků svých dětí, snížíte nebezpečí pozdějších problémů s kouřením, alkoholem, drogami, se sektami a kriminalitou.
INFORMACE
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, probíhají od října, do konce května. Zápisné do jednotlivých
kroužků možno uhradit ve dvou splátkách.Při ukončení
činnosti z vážných důvodů je nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, kurzovné nevrací.Přihláška platí
na dobu neurčitou, min. na šk.r. a odevzdejte ji osobně
nebo odešlete na naši adresu do 20.9.2007
Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo písemně
pozváni. Zápisné možno uhradit hotově na 1. schůzce
nebo složenkou.
Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou požádat Odbor sociálních věcí při MěÚ/OÚ o příspěvek na
zájmovou činnost dítěte.
Dále BAV klub nabízí:
různé kulturní akce, víkendové pobyty, jednodenní
i vícedenní akce, turistické, lyžařské i kulturně poznávací zájezdy, prázdninové pobyty a tábory (letní, zimní)
pro děti, mládež, rodiny.
Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít pro setkání třídních pracovních kolektivů, stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů,oslavy narozenin, atd.
K dispozici je ohniště a venkovní posezení.
Dále nabízíme KOPÍROVÁNÍ.
PROSTORY pro činnost
- klubovny a zahrada na ul. Masarykově
- taneční sál se zrcadlovou stěnou na ul.Dukelské
(bývalá šk. jídelna)
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, proto rádi
uvítáme vaše další podněty.
MATEŘSKÉ CENTRUM - klub
Chtěli bychom založit mateřské centrum,jehož
cílem je vytrhnout maminky na mat. dovolené (nebo
nezaměstnané) z izolace a každodenního stereotypu.
V prostorách BAV klubu i na zahradě si mohou maminky samy, bez nároku na mzdu, připravovat programy pro
děti i dospělé, společně i zvlášť, přičemž mohou uplatnit
své dovednosti, fantazii i profesní zkušenosti. Schůzky
budou probíhat v dopol. hodinách týdně po 2 hod. za
poplatek 20,- Kč/osoba. Větší akce budou kalkulovány
podle náročnosti zvlášť. BAV klub zajistí poradenství
a organizační pomoc. Hledáme aktivní ženy, ochotné se
seberealizovat jako organizátorky.
PEL-MEL klub proti nudě
Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let. Velmi
pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní i tvůrčí. Hry,
soutěže, turnaje, např. stolní tenis, petanque, kroket,
táborové hry (lanová lávka atd.), zábavné a společenské

hry v klubovně i venku. Tvoření z různých materiálů,
vycházky do okolí, výlety, posezení u ohně, stanování,
víkendové akce. Za každého počasí s nudou řádně zatočíme! Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
AQUA AEROBIC
Pro ženy a starší dívky. Přednosti aqua aerobicu :
nedochází k přetěžování kloubů a páteře, rehabilitační
účinky, rychlejší redukce váhy než na suchu, vhodný pro
všechny věkové a váhové kat.,odpor vody umožňuje trénink svalové síly a vytrvalosti.
KLUBY:
BILLIARD (5,-/hra/os.), EL. ŠIPKY (20,-/hod.)
STOLNÍ TENIS (10,-/hod./os.)
Můžete si přijít zahrát a zdokonalovat se v těchto
hrách v době, kdy máte chuť a čas, v souladu s rozvrhem
provozu kluboven.Pro členy klubů slevy.
INTERNET- klub
Zájemci mohou na objednávku využívat internet.
klubovnu. Pro letošní rok je v provozu rychlý internet
EXPRESS na novém PC. Cena – 0,50 Kč/min./os.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Pro mládež od 15 let. Počet lekcí :10 x 3h, půlkolona 4h, kolona 6h v Katolickém domě Příbor. Zahájení
21.9.2007 v 16:30h v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské.
Kurzovné:1100,- Kč/os.
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY
Zahájení dle dohody, podmíněno přihlášením min.
10 párů. Lekce: 8 x 2h Kurzovné : 900,- Kč/os.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné pro zdraví ženy.Termín: od října 10 lekcí. Kurzovné
: 750,- Kč/os.
LATINSKO AMERICKÉ TANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Základní
pohybové návyky, zákl. kroky a variace latinsko amerických tanců. Při výuce spolupracují i starší tanečníci
z TK Lenka.Tréninky 1x týdně. Zápisné : 900,- Kč říjenkvěten vč.
TANEČNÍ KLUB LENKA
Společenské, standardní a hlavně latinsko-americké tance, formace.Členové klubu vystupují na kult.
a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. Příprava
párů na taneční soutěže. Pro chlapce a dívky od 13 let.
Tréninky 2x týdně. Zápisné : 1.900,- Kč září-květen vč.
SHOW DANCE - DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová
a taneční průprava podle moderní hudby, nácvik skladeb na vystoupení při různých akcích. Zápisné: 900,Kč/říjen-květen vč.
SHOW DANCE – DISCO DANCE
Pro chlapce a dívky od 11 let.Příprava, nácvik, choreografie skladeb, nácvik DISCO tanců, rockn´rollu,
charlestonu apod.Veřejná vystoupení na přehlídkách,
plesech, karnevalech, diskotékách. Zápisné : 900,- Kč/
říjen-květen vč.

BAV klub PĜíbor - stĜedisko volného þasu, s.r.o.
Office: Masarykova 489, PĜíbor 742 58

Tel.: 556 723 778, mobil: 739 08 08 62

PoĜádáme pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let

KURZ TANCE
a spoleĀenského chování

Zahájení :

21.9.2007v 16:30 h v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská

Kursovné :

1.100,- Kþ

V cenČ : 10 lekcí po 3 hod.
1 lekce
1 lekce
1 lekce

DoplĖkové akce : 26.10.

celkem 42 hod.

vždy v

PÁTEK

30 hod. - vyuþovacích
4 hod. - PĤlkolona
2 hod. - opakovací 8.12.2007
6 hod. - Kolona 8.12.2007 v Katolickém domČ

Gastrolekce – stolování s rautem

Naše zvláštnosti : 1. Absolventi mohou pokraþovat v našem TK Lenka (vystupování na plesech, pĜehlídkách, kulturních
akcích, zamČĜení hlavnČ na latinsko-americké tance, soutČžní tanec párĤ i skupin).
2. V prĤbČhu taneþních lekcí možnost obþerstvení.
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Masarykova 489, 742 58 Příbor, Tel.: 556 723 778,
Mobil.:739 080 862, E-mail : bavklubpribor@iol.cz
DISCO DANCE A AEROBIC PRO DĚTI
Pro chlapce a dívky – i předškolní věk od 5 let.
Zdravý pohyb dle moderní hudby, zábavnou formou
zlepšování kondice. Zápisné : 900,-Kč/říjen-květen vč.
CVIČENÍ PRO BOUBELKY
- pro ženy a st. dívky, - pro děti
Kdo má nějaké to kilo navíc,nerad chodí cvičit
mezi štíhlé. Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu
legrace nám prospěje. Plánujeme i jiné doprovodné akce
pro zdraví a třeba časem ubude i nějaké to kilo. Zápisné
: 900,- Kč/říjen-květen vč.
STOLNÍ TENIS
Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. Příprava
na soutěže.Zlepšuje kondici a pohybovou koordinaci.
Zápisné : 900,- Kč říjen-květen vč.
BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro
mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. bojových umění, vede k soustředění, sebekázni, ovládání
agresivity. Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
FLORBALL
Moderní hra pro chlapce i dívky.Hrajeme 1x týdně v tělocvičně,hráči si nosí vlastní vybavení. Zápisné :
900,- Kč/říjen-květen vč.
VOLEJBAL
Pro chlapce a dívky od 10 let. Základy hry dle pravidel,výuka práce s míčem, pohybová průprava,příprava
na soutěže. Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
KYTARA
Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit oblíbené písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si s kamarády. Akordy a oblíbené písně hrajeme bez not.
Zápisné : 900,- Kč/říjen-květen vč.
ROCKOVÁ KYTARA A BASKYTARA, BICÍ
Pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří potřebují
poradit a chtějí se něco přiučit od zkušenějšího kamaráda rockera. - individuální výuka. Zápisné : 60,- Kč/
hodina
ROCKOVÉ KAPELY
Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou
schopni se zapojit do společné hry. Zápisné : 900,-Kč/
říjen-květen vč. Pro KAPELY JE k dispozici bicí souprava, hudební aparutura, el. Kytary, mikrofony. Hudební
zkušebnu možno využívat i pro jiné hudební žánry.
BAV - klubácké DĚLÁNÍ - KERAMIKA
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika,
modelování, zhotovení draků, suvenýrů, vánočních ozdob, malování, práce s přírodními materiály. Zápisné :
900,- Kč/říjen-květen vč.
DIVADELNÍ KROUŽEK
Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor
má za sebou první úspěchy při veřejných vystoupeních
i na divadelních přehlídkách. Zahrajte si s námi divadlo,
pohádku nebo veselé scénky. Zápisné : 900,- Kč/říjenkvěten vč.
KLUB LYŽOVÁNÍ
Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro
začátečníky i pokročilé. Týdenní pobyt v době jarních
prázdnin. Ceny dle místa výcviku. Pořádáme lyžařské
zájezdy. Termín : prosinec – březen
KLUB TURISTIKA
Pro rodiny, děti, mládež, pro všechny kdo mají rádi
přírodu, hory,rádi cestují na nová i známá místa. Cca 1x
měsíčně celodenní nebo vícedenní akce. Neplatí se zápisné,akce jsou kalkulovány jednotlivě.
DIVADELNÍ-KULTURNÍ KLUB
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. Členům zasíláme informace a pozvánky. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě.
BAV tým
Pro mládež od 13 let. Chceme, aby mladí nebyli
jen návštěvníky a pasivními konzumenty našich akcí.
Snažíme se, aby BAV klubáci byli spolutvůrci klubu
i jeho programu. Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří
rádi dělají něco zábavného pro sebe i druhé a chtěli by
se podílet na chodu BAV klubu, při organizování akcí
a rozšířit tak tvůrčí veselou partu mladých. Neplatí se
zápisné.
Zimní tábor – 3.3. – 7.3.2008 (jarní prázdniny)
Letní tábor – druhá polovina července 2008

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

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!!

BAV klub Příbor, středisko
volného času uvítá ke spolupráci instruktory od 16 let
a vedoucí všeho věku,
kteří by byli ochotni své
hobby, zkušenosti a dovednosti z různých oborů
předávat dětem a mládeži
jako vedoucí kroužků,
klubů, kurzů, jako
pořadatelé akcí apod.
Měsíčník města příbor a 13

Firma MARCEL ROUBALÍK

elektroinstalace do 1000 V a kamerové systémy
Nabízí spoluobþanĤm a firmám tyto služby:

/vedle KomerĀní banky/.

Na Vaši milou návštĒvu
se tĒší oĀní optik
Pavla Jílková.
OtevĢeno
PondĒlí až pátek
8:00 – 11:30 12:30 – 16:30 h
ve stĢedu od 8:00 do 13:00 h

¾ elektroinstalace objektĤ, rodinných domĤ,
staveb, chat, hotelĤ a penzionĤ..
¾ rekonstrukce rozvodných el. sítí v objektech
a vedení kabelových tras
¾ osvČtlení objektĤ a zahrad /inzertové i venkovní/
¾ el. vytápČní podlah
¾ vzduchotechnika - kompletní realizace
/odsávání par a vlhkosti/
¾ kamerové systémy pro zabezpeþení rodinných
domĤ, panelových domĤ a ostatních objektĤ
¾ dorozumívací zaĜízení v objektech
/videotelefony a audiotechnika/
¾ kompletní revize elektroinstalací
ZAJISTÍME rozpoþty a plánování podle
Vašich zadaných požadavkĤ ZDARMA.
Po telefonické dohodČ
k vám pĜijedeme do 24 HODIN.
VOLEJTE NA TELEFON: 774 494 994
nebo nás kontaktujte emailem: 556722067@iol.cz
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Výhodná podzimní nabídka
Máte na to s Osobním úvěrem
KB s jedinečnou úrokovou
sazbou již od 9 % p. a.

Úvěr můžete získat do 24 hodin, bez poplatku
za vyřízení úvěru, a to od 50 000 do 500 000 Kč
Akce platí do 15. 12. 2007 na pobočkách:
Nový Jičín, 5. května 11, tel.: 556 781 335, 331, 561, 390, 323, 390, 334, 327
Kopřivnice, Čs. armády 1328/9, tel.: 556 821 594, 596, 597
Odry, nám. T. G. Masaryka 53, tel.: 556 730 136, 137
Bílovec, Slezské nám. 57, tel.: 556 411 321, 322
Frenštát pod Radhoštěm, Havlíčkova 32, tel.: 556 836 666, 921, 922, 923
Studénka, nám. Republiky 699, tel.: 556 400 711, 791
Příbor, nám. S. Freuda 10, tel.: 556 722 289, 336
Valašské Meziříčí, Náměstí 86, tel.: 571 682 203, 204
Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám. 133, tel.: 571 657 515, 514, 400
Vsetín, Mostecká 364, tel.: 571 483 566, 320, 568, 367
Akce platí po předložení tohoto inzerátu.
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TradiĀní pĢíborská pouĨ
9. záĢí 2007
Kde:
j námĒstí S. Freuda v PĢíboĢe
j „zelený“ areál za fitness centrem
j amfiteátr mĒstského parku
KromĒ tradiĀních dobrot a pouĨových atrakcí vás svým vystoupením potĒší:

j Swingový orchestr BedĢicha Pukovce

j Stanley´s Dixie Street Band

Doprovodný program :
10.30

– 11.30

13.30

– 14.30

Swingový orchestr BedĢicha Pukovce
promenádní koncert

mĒstský park

Stanley´s Diexie Street Band
koncert dixie

námĒstí S. Freuda

Muzeum a pamĒtní síĜ Sigmunda Freuda v PĢíboĢe o t e v Ģ e n o 9.00 – 12.00 h.
Rodný dĪm Sigmunda Freuda otevĢen 9.00-17.00 h.
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