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Masopust neboli fašanky
 Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, 
slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.

 Masopust začíná svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním úterý. Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí 
masopustní zábavou. Masopustní dny většinou mohou spadat do konce zimy a předjaří. Po masopustním úterý následuje Popeleční (Škaredá) 
středa, kterou začíná období 40 denního půstu.

Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně vyhrazeny jen pro svobodnou mužskou mládež a mladé ženaté muže, později se účastnili i další. 
To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy.

 A představte si, že i u nás v Příboře se po 51 letech našla skupina úžasných nadšenců, kteří letos obnovili tuto hezkou tradici a vyrazili do 
ulic našeho města. Ke svému veselení si zhotovili masky a rej těchto masek byl doprovázen dechovou hudbou. Masopustní veselení započali 
přímo na našem náměstí, odkud pokračovali po různých částech Příbora a konečným bodem tohoto průvodu byla zábava v restauraci Mexiko.

 Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci - to však během doby zcela ztrácelo smysl. Nejznámější fašankovou maskou byla maska 
medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti, a to především plodnost, která mohla být přenesena na ženy i celé hospodářství. Při kaž-
dé zastávce si s ním tedy hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít mu tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila jiná mas-
ka – medvědář či žid. Další nezbytnou postavou byl biřic, který průvod vedl. Ženy se maskovaly za muže a muži za ženy – ti hlavně za nevěsty 
nebo za matky s dítětem. Masky představovaly zástupce různých profesí a někdy i konkrétní osoby. Masopustní maska byla často prostředkem 
výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. Většinou novějšího původu jsou naopak zvířecí masky, mezi nimiž nechyběl ani vel-
bloud, slon či opice. Běžné byly i pohádkové postavy, masky démonické - smrt a anděl – ty patří k nejstarším typům masek. A nejinak tomu 
bylo i u našeho veselého masopustního průvodu v Příboře. Sice velkbloud a slon chyběli, ale i tak všem zúčastněným patří opravdu veliký dík 
za obnovení této tradice, protože zhotovení takové masky není vždy jednoduché. Taktéž né každý oplývá nadšením a chutí se do takového prů-
vodu a rejdění maškar přidat. 

Věřím, že v příštím roce se s nimi opět v našem městě potkáme a již ve větším počtu. Stanislava Slováková
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V lednovém vydání Měsíčníku měs-
ta příbora bylo předesláno, že Městský úřad 
příbor bude oceněn Ministerstvem vnitra čr 
za zavedení modelu CaF v prostředí úřadu. 
k této události skutečně došlo dne 23. ledna 
2008 v karlových Varech na 4. národní kon-
ferenci kvality ve veřejné správě, kdy tajemník 
městského úřadu, ing. arnošt Vaněk převzal 
z rukou ministra vnitra čestné ocenění za od-
vedenou práci zaměstnanců úřadu při zavádění 
modelu CaF. 

Cena pro organizace zvyšující kvalitu ve-
řejné služby je udělována organizacím, které 
takříkajíc začínají s metodami kvality a spo-
lečně s naším úřadem ji za rok 2007 obdrželo 
z celé české republiky pouze dalších přibližně 
30 úřadů.

projevené uznání ze strany Ministerstva 
vnitra čr je jistě důvodem k hrdosti, avšak 
samo o sobě nic nevypovídá o práci, která mu-
sela být vynaložena, aby úřad tohoto ocenění 
dosáhl.

nejprve bude asi vhodné objasnit pro mno-
hé jistě neznámý pojem „model CaF“. 

anglické sousloví Common assessment 
Framework je překládáno jako „společný hod-
notící rámec“ a vznik této metody je výsledkem 
spolupráce mezi ministry EU odpovědnými za 
veřejnou správu. Model CaF byl navržen přímo 
pro organizace veřejného sektoru a k jeho za-
vedení od roku 2002 přistoupila v čr již řada 
městských a obecních úřadů i některé krajské 
úřady. nyní se zaváděním této metody začína-
jí také ministerstva, bezpečnostní složky státu 
a školy.

Základní myšlenkou modelu CaF je prove-
dení hloubkové analýzy (rozboru) výkonnosti 
organizace, kdy je na činnost organizace na-

Za co byl Městský úřad Příbor oceněn MinistreM vnitra aneb co je to caF? 
hlíženo z několika úhlů, a to při dodržení jed-
notného přístupu podle „oficiální metodiky“. 
Model CaF vychází z předpokladu, že vynikají-
cí výsledky ve výkonnosti organizace a v oblas-
ti vztahů s občany, zaměstnanci a společností 
jsou podmíněny důrazem na řízení a plánování 
v oblasti vedení organizace, strategie, partner-
ství a zdrojů a zaměstnanců úřadu.

aby mohl být model CaF zaveden, byl ve-
dením úřadu sestaven pracovní tým modelu 
CaF, ve kterém jsou zástupci většiny odborů 
úřadu i pracovních úrovní. Zavedení modelu 
CaF tedy úřad stálo „jen“ úsilí a čas osmi členů 
pracovního týmu, kteří prováděli sebehodnotí-
cí činnosti. členové pracovního týmu se tedy 
mimo svých běžných pracovních povinností za-
bývali v období od března do října více než 200 
hodnotících otázek, a to bez pomoci „externích 
konzultantů“.

Využitelnými výsledky činnosti pracovního 
týmu modelu CaF za rok 2007 jsou dva „do-
kumenty“ – sebehodnotící zpráva Městského 
úřadu příbor a akční plán zlepšování. Zatímco 
v sebehodnotící zprávě je podrobně popsán 
proces sebehodnocení v prostředí úřadu dle 
„metodiky“ modelu CaF, v akčním plánu zlep-
šování jsou definovány příležitosti ke zlepšo-
vání, jenž byly převedeny do „úkolů“. a právě 
naplnění 15 stanovených opatření ke zlepšení je 
hlavní náplní činnosti pracovního týmu modelu 
CaF v prvním pololetí roku 2008. Jedním z na-
vržených opatření je také opakování dotazní-
kového šetření spokojenosti návštěvníků úřadu 
(občanů) s činností úřadu.

se zvyšováním kvality prostřednictvím 
„moderních“ metod úřad teprve začíná, ale po-
kud se nám bude dařit alespoň po malých krůč-
cích naplňovat vizi Městského úřadu příbor, 
která zní „Odborností a vstřícným jednáním 

zajišťovat kvalitní služby občanům“, pak bu-
deme spokojeni.

na závěr bych chtěl touto cestou veřejně 
poděkovat za spolupráci členům pracovního 
týmu modelu CaF – Ing. Milanu strakošovi, 
Ing. arnoštu Vaňkovi, paní Věře těšlíkové, 
Ing. kamile nenutilové, Ing. bc. andree 
novákové, Ing. Jaroslavu Šimíčkovi a Ing. Jiřímu 
Hajdovi.

Michal Jalůvka, koordinátor modelu CAF

Ing.Arnošt Vaněk přebírá čestné ocenění  
z rukou hejtmana Karlovarského kraje 

Ing. Arnošt Vaněk přijímá gratulaci  
ministra vnitra Ivana Langra

SITA CZ a. s., Divize Sever, Ostrava – generální sponzor
AZ GEO, Ostrava
B MARKET - Ladislav Bražina, Kopřivnice 
BUSINESS AND DEVELOPMENT CENTRE Industrial Park, 
Kopřivnice
COLAS CZ, Ostrava AZ GEO, Ostrava
CORSAT s. r. o., Nový Jičín
Ing. VÁCLAV GADAS, Příbor 
Kamil Kublák, Fryčovice 
Květinářství pí Hírešová, Příbor 
fa MAREČEK, Kopřivnice
MAVA – s. r. o., Ostrava
MINOLTA, Ostrava 
MIRTOUR CK, Kopřivnice 
Myslivecké sdružení Příbor – Hájov
Ovocná a okrasná školka Příbor, Příbor
PETRA MACHÁČKOVÁ, Lešná
PLYNOSERVIS p. Borák, Příbor 

děkujeMe všeM sPonZorůM, kteří PodPořili 
obecní Ples Města Příbora

Prádlo - Anna Svobodová, Příbor
Radka Veselková, Příbor
RAMA MORAVIA s. r. o., Ostrava
REAST, Bílovec 
REMONDIS, Studénka
RICCO p. Korčák, Příbor 
SAVEKO, Kopřivnice 
SHARP CENTRUM s. r. o., Ostrava
Severomoravská stavební společnost, Nový Jičín 
Sodexho Pass ČR a. s., Ostrava 
Správa majetku města Příbor
STAV MORAVIA spol. s r. o., Ostrava
STK RITZ, Nový Jičín 
Strom servis s. r. o., Nový Jičín
STUDIO VISAGE Nový Jičín, pí Odvárková
Fa SURÝ, Nový Jičín
Ples dále podpořili:
NOSTA, a. s. , Nový Jičín

Pozvánka
na 13. zasedání zastupitelstva 

města Příbora,  
které se uskuteční  

ve čtvrtek 6. března 2008 
od 16,30 hod. ve velkém sále 
katolického domu v Příboře. 

Hlavními body 
zasedání budou:

-  Program regenerace mPR na rok 2008 
-  akční plán rozvoje města na léta 

2008-2009
-  1. změna rozpočtu města na rok 2008 
-  návrh na přidělení veřejné finanční pod-

pory  z rozpočtu města pro rok 2008 
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Zdenka Demlová
Božena Vališová
Marie Kutějová
Jarmila Pojerová
Jaroslav Drholecký
Josef Tomášů
Josef Taichman
Františka Šumberová
Jaroslava Mechlová
Amálie Rajnochová
Drahomír Sokol
Vlasta Friedlová
Josef Jaluška
Vladimír Gilar
Josef Snížek

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. března
Josef Černý
Erna Šmídová
Josef Pavliska
Anna Dömeniová
Anastazie Gawlowská
Ladislav Kokles¨
Adéla Hrnčířová
Marie Lichnovská
Ludmila Šebestová
Marie Machková
Marie Hřeblová
Jozef Štálník
Marie Vajdová
Ing. Jaromír Tkáč

l adisl av jerguš

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých rodi-
čích?

 skromnost, poslušnost, toleranci
2. Vaše nejoblíbenější činnost?¨
 náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal k aktivnímu 

létání. povolání se tak stalo i koníčkem a je jím až do 
dnes, mimo již uvedené.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
 Jan Fridegärd „ krajina drevených bohov “ , W. 

styron „ sophiina volba “, knihy alberta Moravii. 
Filmy „ bitva o anglii “ , „ torro, torro, torro“a fil-
my s Vlastou burianem. Hudba dechová. populární 
i operetní melodie. 

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 protože jsem vyrůstal v početné rodině, matka 

chtěla abych byl knězem. Jenže to vzalo za své, když 
jsem se v primě na gymnáziu nepřihlásil na latinu.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Mým prvním vzorem byl náš pan farář, který měl 

k lidem velice blízko a jeho největším představením 
bylo to, že odehrál několik utkání v našem vzniklém 
fotbalovém týmu. posléze to byl můj o deset let star-
ší bratr, a když jsem nastoupil již jako voják z povo-
lání, starší kolega představený, kterého zná několik 
generací pilotů jako učitele v leteckém učilišti a kte-
rý mne dostal k létání.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 byli jsme početná rodina a věděl jsem, že další stu-

dium na vysoké škole by byla pro rodinu pořádná 
zátěž, proto jsem zvolil vojenské povolání

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Žiji zde již téměř 2/3 svého života, narodily se zde 

moje dvě děti. Mám zde řadu přátel a známých. 
bohužel někteří již nejsou mezi námi. Můžu zodpo-
vědně potvrdit, že jsem již příborský patriot.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 těžko jednoznačně určit, ale hezké jsou zde kos-

tely a v době, když byl ještě hotel Letka a obchod 
v provozu, tak i ulice, na které bydlím. naši vnuci si 
oblíbili, když jsme po práci na zahrádce zastavili na 
posezení, kde se oni vyřádili na houpačkách.

Věk:    71

Dosažené vzdělání:  střední s maturitou

Povolání:   důchodce – voják z povolání,  

  MJR. V. V. 

Koníčky:    fotografování, sport,  

  ( fotbal, volejbal, stolní tenis )

V Příboře žije:  od r. 1961

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Jednoznačně se mi nelíbí vulgarita a hulvátství části 

naší mladé generace. několikrát jsem musel po je-
jich „ zábavné hře “ zasklívat naší informační skříň-
ku. ničení všeho, co jim přijde pod ruku, např. jízd-
ní řády na autobusových zastávkách. 

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zážitek?
 Zážitků bylo hodně, byly velice pěkné, byly i smutné. 

Máme takovou tradici, že se každé září do příbora 
schází kolegové z celé republiky i slovenska na se-
tkání bývalých příslušníků leteckého dopravního 
pluku. před jedním z nich nás bývalý místostarosta 
Ing. turek provedl po kulturních památkách a to 
mělo velikou odezvu. osobně jsem obdivoval u pana 
turka jeho zaujatost pro město a znalosti, které 
o něm měl. on byl iniciátorem a propagátorem vzni-
ku nádherného památníku na Frenštátské ulici.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 nebyl to tak můj úspěch, spíše dílo mé manželky, 
že se nám podařilo vychovat své dvě děti ve slušné, 
uznávané občany této společnosti. Dvacet let jsem 
pracoval v mládežnickém fotbalu, snad se i tam 
něco povedlo. 

12. Napadá vás nějaká životní prohra?
 Jednoznačně to nemůžu určit. bylo více takových 

situací a řešení, které se mohly a snad i měly řešit 
jinak. nestydím se za to, čím jsem byl, co jsem dě-
lal. Věřil jsem v ideologii, která se ukázala podvod-
ně propagována a ukazována v těch nejrůžovějších 
barvách a jsem rád, že to mám již za sebou. 

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodil, 
chtěl byste dělat něco jiného? Být někým jiným?

 ne. Jen opakuji, že mnohé situace bych řešil jinak 
a měl více odvahy v některých osobních prožitcích. 

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 nejsem člověkem, který by měl právo kázat a pou-

čovat. Mám jen jedno přání, neberme za kriterium 
hodnocení svůj vlastní názor, zkusme ho napřed 
konzultovat z obecného nebo společnosti prospěš-
ného hlediska. 

Představujeme vám… knižní novinky 
v Městské knihovně

Představujeme výběr z knih  
nakoupených v únoru

Láska ve všech svých proměnlivých podo-
bách provází jemnou annu v románu Pýcha 
a přemlouvání od první moderní anglické au-
torky Jane Austenové. román vyšel posmrtně 
v roce 1818.

V příběhu Svatyně od Raymonda 
Khouryho se dramaticky splétají příběhy z dáv-
né historie i ze současnosti. Co je to za tajemství, 
jež proputovalo věky a po němž prahli arabští 
alchymisté, středověcí šlechtici, saddám, agenti 
CIa i věhlasní historici?

Mušle a jiné odposlechy je sbírkou drob-
ných příběhů Květy Legátové, které spojuje 
přesvědčení, že věci bývají jiné, než by se zdálo 
na první pohled. kniha potěší laskavým a ne-
všedním pohledem do lidské psychologie.

netrpělivě očekávaný poslední díl kouzel-
nického hrdiny Harryho pottera je tu.

Harry Potter a relikvie smrti 
J.K.Rowlingové je plné napětí od začátku až do 
neuvěřitelného konce.

Cestopis Jaromíra Štetiny S Matyldou 
v Afghánistánu popisuje zajímavou výpravu 
českých vodáků do hor Centrálního Hindúkuše 
v afghánistánu v roce 2006. kniha není jen plo-
chým cestopisem. Zabývá se tamější historií, 
kulturou a lidskými životy.

australská autorka Suizanne Hawleyová 
napsala úsměvnou knihu Deník jedné mrchy.

Vedle hlavní hrdinky Maggs vypadá i bridget 
Jonesová jako upjatá stará panna. Maggs opustil 
přítel, trpí depresemi a tak si na radu své psychi-
atričky píše deník, který jí má pomoci „přenést 
se přes destruktivní myšlenkové vzorce.“

Všichni určitě známe z televizních obra-
zovek pořad Cestománie. V knižní podobě po-
pulárního pořadu Cestománie II. a III. vydalo 
nakladatelství kartografie praha. 

kapitoly jsou ilustrovány mnoha fotografie-
mi a mapami, doplněny rozhovory s režisérem 
pořadu a také aktuálními praktickými informa-
cemi o každé zemi.

změna 
telefonnícH čísel

Upozorňujeme občany, že došlo ke změně 
telefonních čísel na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu příbor, umístěného v bu-
dově sMMp. nová telefonní čísla pro soc. 
odbor jsou:
p. L. Filipcová - vedoucí         556 455 470
p. M. Jalůvka -                          556 455 471
p. I. rozehnalová –                 556 455 472
p. L. řezníčková –                  556 455 473
p. E. Filipová –                        556 455 474
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cZech Point na MěstskéM úřadě Příbor
Czech poInt, neboli český podací ověřovací Informační národní 

terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, jehož cílem je po-
skytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků 
na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní 
správy. Jedná se o výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru 
nemovitostí a z rejstříku trestů. 

tyto výpisy lze nyní obdržet i na MÚ příbor, 1. patro, dveře č. 6 (poklad-
na). současně připomínáme, že výpisy z katastru nemovitostí lze od roku 
2007 také získat v přízemí MÚ na informačním centru.
1. výpis z katastru nemovitostí.

Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu 
nemovitostí. pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát ka-
tastrální území a číslo listu vlastnictví. pokud žadatel žádá o výpis podle se-
znamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo 
požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo 
číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpo-
platněn stejně. o výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že 
budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na 
jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát 
nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- kč, každá další 
strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- kč.
2. výpis z obchodního rejstříku.

Výpis lze požadovat na základě znalosti Ič obchodní organizace. 
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- kč, každá další 

strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- kč.
3. výpis z Živnostenského rejstříku.

Výpis lze požadovat na základě znalosti Ič obchodní organizace. 
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- kč, každá další 

strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- kč.
4. výpis z Rejstříku trestů.

Výpis z evidence rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se výpis 
týká, a to na základě písemné žádosti. tuto žádost není třeba ručně vyplňo-
vat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z rejstříku 
trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. osoba, které lze na pra-
covišti Czech poInt výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí 
mít přiděleno rodné číslo. to znamená, že výpis se může vydat i cizincům, 
kteří mají například trvalé bydliště v české republice. 

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z rejstřík trestů elektronic-
ky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- kč jako správní poplatek 
úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence rejstříku trestů. na tento 
výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být ma-
nuálně zpracována na pracovišti rejstříku trestů, musí žadatel o výpis po-
žádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994s. o rejstříku trestů 
v platném znění – tedy formou papírové žádosti. systém Czech poInt 
umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho 
osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech poInt. V tomto pří-
padě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- kč 
a žádost úřad pošle ke zpracování na rejstřík trestů.

Povídka Ze školy
Již čtvrtým rokem chodím na tuto školu. člověk by nevěřil, s kolika za-

jímavými lidmi se na chodbách této školy seznámí. Místy si připadám jako 
v jiném světě. tu zamilovaný, na krk se věšící pár, tu slečna se zrcátkem, která 
si stále nepřipadá dokonalá a tam zase chlapec jezdící po schodech na svých 
o tři čísla větších papučích. Jen blázen by se ve všech vyznal. kladu si často 
otázky. proč zrovna on má aktovku z první třídy, když už bude maturovat? 
proč má Evžen stále na ruce deštník, když mám dojem, že nám do školy nepr-
ší? Jisté jevy nikdy nepochopím…

Kristina Klozíková, MG Příbor

25 let Zš nPor. loMa Příbor
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se stěhovaly do 

příbora rodiny vojáků,kteří byli přiděleni na vojenskou posádku do Mošnova. 
obě příborské školy, Jičínská i Dukelská, měly plné stavy žáků, protože sem 

docházely i děti z okolních vesnic. konečně byly vyslyšeny žádosti na tehdejší 
onV o novou školu. Začala se stavět na klidném místě pravého břehu řeky 
Lubiny, aby to vyhovovalo žákům, kteří tam bydlí (klokočov, Véska, benátky) 
a dále dětem z Hájova a obcí kateřinice a trnávka. během dvou let stála nová 
pavilonová škola – vlastně jen budova. Dalo to hodně starostí a práce učitelů 
i brigádníků z řad rodičů. Ještě teď vzpomínají paní učitelky důchodkyně i uči-
telé, kteří zde začínali, jak uklízeli po zednících maltu, myli okna, jiní zase s ja-
kým elánem vozili školní nábytek a pomůcky složené pár týdnů v prázdných 
prostorách domu paní učitelky kopalové.

29. 1. 1983 se konalo slavnostní otevření školy za natáčení československé 
televize. 1. 2. 1983 byla zahájena výuka. od 1 .10. 1988 nese škola čestný název 
ZŠ npor. Loma po příborském rodákovi, který padl v bitvě u sokolova.

31. 1. 2008 zorganizovali učitelé v rámci oslav 25. výročí školy Den otevře-
ných dveří. Ve všech třídách byly vystaveny práce žáků, učební pomůcky, foto-
grafie, diplomy, promítalo se video. V učebně fyziky a chemie byly předváděny 
pokusy, ve cvičné kuchyni připravovali žáci občerstvení, v dílnách se pracovalo 
se dřevem a v tělocvičně žáci sportovali. Jedna třída byla věnována stonožko-
vému hnutí. Velký zájem rodičů se projevoval ve třídách 1. stupně, protože se 
jevily jako pohádkové, plné krásných učebních pomůcek. 

V V.b třídě žáci vystavovali svoje projekty. návštěvníci mohli obdivovat 
velké modely lodí, letadel, užitkové předměty z keramiky, obrázky, tvořené 
nejrůznější technikou, kytičky květů z jablíček a jiné. některé z výrobků by 
našly své místo v pěkném interiéru. nejzajímavější bylo,že o nejlepší výrobky 
hlasovali sami návštěvníci. Celkem jich hlasovalo 168 a zvítězila opičí palma, 
valašská chaloupka a panáček květináček.

rodiče starších žáků hodnotili, jak se děti učí samostatně pracovat v od-
borných pracovnách a hodnotit svůj splněný úkol. nemalý zájem byl i o počí-
tačovou pracovnu.

V přízemí 1. stupně byl na chodbě uspořádán jarmark dětských výrob-
ků. a tak každý, kdo měl zájem, si mohl koupit čepici na maškarní bál, dráčka 
Lomáčka, zápichy do květináčů papírové i keramické, krabičky na dárky, tužky 
se zvířecími hlavičkami, záložky, magnetky různých tvarů, kolíčky se zvířátky, 
klauny na zavěšení, podložky pod hrníčky, stojánky na ubrousky, různá přá-
níčka, ale i perníčky či štramberské uši. Jarmark měl velký úspěch a prodalo 
se téměř vše, co děti připravily. naši školu si v tento den prohlédlo přes 280 
návštěvníků.

Je často slyšet, že na žáky jsou ve výuce kladeny větší a větší nároky, ale 
pokrok ve světě postupuje nesmírným tempem. potřebujeme stále více vzděla-
ných,ale i zdravých lidí. 

pokrok roste i ve vybavování škol. a právě tato škola má to štěstí, že je 
vybavena nejen k výuce, ale i ke zdravému vývoji těla u mládeže.

ale i tato nová pavilonová škola prodělala zlou dějinnou příhodu. při sto-
leté povodni byla 8.7.1997 zaplavena záplavovou vlnou z polí. Zatopeno bylo 
celé přízemí školy i obě tělocvičny. Škody byly nedozírné – přes 3 miliony ko-
run. při opravách pomohla i stonožka, škola získala od stonožkového hnutí 
370.000,- kč.

Dalšími změnami během 25 let bylo v letech 1996-1997 zastřešení bu-
dovy valbovými střechami a zateplení obvodového pláště, ve školním roce 
2001/2002 přešly na školu třídy i se svými učiteli ze zrušené školy Dukelské, 
v roce 2003 se konala přístavba tělocvičen a vybudování kryté atletické dráhy, 
v roce 2004 zastřešení školní jídelny a školní družiny.

Ze zahajujících pracovníků doposud na škole pracují: Mgr. Ján Drtil – 
ředitel školy, Mgr. Ivana Dreslerová – zástupce ředitele školy, Mgr. božena 
břečková, František Hanzlík – školník, Jarmila Hanzlíková – kuchařka, Marta 
sitárová – uklízečka.

během 25 let pracovalo na škole celkem 82 pedagogických pracovníků,  
8 vychovatelek ve školní družině, 3 skupinoví vedoucí, 24 správních zaměst-
nanců, 1 školník, 2 sekretářky, 2 řidiči a 15 pracovnic kuchyně.

Všem pedagogickým pracovníkům přejeme hodně zdaru při jejich odpo-
vědné práci s mládeží a samozřejmě i ostatním pracovníkům této školy.

Vladislava Dobiášová
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PoZvÁnka na den otevřených dveří na ostravské oční klinice
 v ostravě, 12. února  2008

šetrnost a beZPečnost ZÁkroku, nejvyšší kvalita vidění Po oPeraci - to jsou hlavní 
důvody oční kliniky lexuM k neustÁlé ModerniZaci Přístrojového vybavení…

ostraVa – Zázemí ostravské oční kliniky 
Lexum včetně operačních sálů a přístrojového 
vybavení si mohou prohlédnout návštěvníci, kte-
ří sem zavítají 3. dubna 2008 v době od 13.00 do 
17.00 hod. na Den otevřených dveří.  každý z pří-
chozích bude mít možnost získat informace týka-
jící se např. refrakčních laserových zákroků, které 
jsou vhodnou a bezpečnou alternativou k řešení 
dioptrické vady (dalekozrakost, krátkozrakost, 
astigmatismus, aberace vyšších řádů).  ročně 
podstoupí laserové zákroky miliony lidí na celém 
světě a stávají se stále více oblíbeným nástrojem 
pro odstranění brýlí a kontaktních čoček.

Lékaři budou se zájemci, kterých se pro-
blematika týká, hovořit také o možnostech 

léčby šedého zákalu. ta je hrazena pojišťovna-
mi a pacienti v tomto případě nic nedoplácejí.  
po celou dobu bude všem přítom-
ným k dispozici zdravotnický personál. 
pokud budou mít návštěvníci Dne otevřených 
dveří zájem, mohou podstoupit přístrojové vyšet-
ření očí.

kontakt: Monika Chwastková, marketingový 
specialista, 775 203 894, chwastkova@lexum.cz

www.lexum.cz
Informace o oční klinice Lexum: 

oční klinika Lexum je největší oftalmologic-
ké pracoviště v české republice. byla založena  
v roce 1993 lékaři II. oční kliniky Všeobecné fa-

V Ostravě dne 23.ledna 2008 - Jen minimál-
ní řez a zákrok, který netrvá déle než 10 minut, 
stačí, aby se člověk zbavil tolik obávaného šedého 
zákalu! Díky nedávnému zakoupení dvou kusů 
moderního fakoemulzifikačního přístroje Infiniti 
Vision system (alcon Inc) poskytuje v současné 
době oční klinika Lexum pacientům při opera-
cích šedého zákalu novou ještě bezpečnější 
technologii. přístroj Infinity je v současné době 
jedním z nejpoužívanějších fakoemulzifikač-
ních přístrojů na světě a ve své kategorii je 
špičkovým zařízením. „k odstranění šedého zá-
kalu využívá zcela novou technologii, která spo-
čívá v unikátní konstrukci fakoemulzifikačního 
hrotu (tzv. oZil), díky němuž se   zvyšuje jeho 
účinnost a snižuje riziko poškození nitroočních 
tkáni. předností tohoto hrotu, pomocí kterého se 
zkalená čočka odstraňuje, je především menší zá-
těž pro oko pacienta a možnost zkrácení ope-
račního řezu až na 2 mm, což se v konečném dů-
sledku odrazí v nekomplikovaném hojení, rychlé 
obnově vidění a v rekonvalescenci oka po zákro-
ku,“ vysvětluje jeho funkci doc. MUDr. Drahomíra 
baráková, Csc., přednostka oční kliniky Cornea 
Lexum. Oba nové přístroje Infinity ve výsledku 
celkově zvýší bezpečnost prováděných očních 
operací.  

„V současné době neexistují žádné léky, kap-
ky, či speciální brýle, které by mohly vzniklý zákal 
odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obno-
vy vidění je operační zákrok, při němž se z oka od-

straní zkalená čočka a nahradí se čočkou umělou,“ 
popisuje léčbu šedého zákalu MUDr. baráková. 
„obvykle se operuje vždy jedno oko a po 2 až 4 
týdnech druhé oko. Vidění pacientů je výborné 
zpravidla již druhý den po operaci.“ 

operace standardně probíhá v místní tzv. to-
pické anestézii. pacientovi se znecitliví oko naka-
páním anestetických kapek na rohovku a spojiv-
ku. on pak, přestože je zcela při vědomí, necítí 
vůbec žádnou bolest. Cílem operace je rozmělnit 
speciálním ultrazvukovým přístrojem špičkových 
technických parametrů zakalené jádro čočky na 
drobné částečky, které jsou pak odsáty z oka. Do 
průhledného čočkového pouzdra, které v oku zů-
stává, se pak vkládá umělá nitrooční čočka, která 
je schopna nahradit dioptrickou sílu odstraněné 
lidské čočky a umožní tak pacientovi ostré vidění 
i po operaci. na klinikách Lexum implantují pa-
cientům vysoce kvalitní tzv. měkké (foldable) 
nitrooční čočky, které jsou poskytovány bez 
doplatku a jsou v jiných zařízeních považovány za 
nadstandard. oční kliniky Lexum mají navíc na 
všechny tyto výkony smlouvy s několika zdravot-
ními pojišťovnami. 

snad každý člověk má tendenci si zrak, jeden 
z nejcennější smyslů, chránit. a tak je zcela přiro-
zené, že představa zákroku, který se týká oka, je 
spojena s poměrně velkými obavami… „Vždy kla-
deme důraz především na šetrnost a bezpeč-
nost zákroku a na přesnost a nejvyšší kvalitu 
vidění po operaci. to je také hlavní důvod neu-

stálé modernizace našeho přístrojového vybavení, 
byť se jedná o velmi vysoké investice. A moder-
nizaci plánujeme samozřejmě i do budoucna,“ 
konstatuje prof. MUDr. Martin Filipec, Csc., ředi-
tel pro refrakční chirurgii oční kliniky Lexum. 

***
oční klinika Lexum je největší oftalmologic-

ké pracoviště v české republice. Byla založena  
v roce 1993 lékaři II. oční kliniky Všeobecné fa-
kultní nemocnice a I. lékařské fakulty Univerzity 
karlovy v praze. specializuje se na korekce všech 
refrakčních vad oka. Je vybavena nejmodernější 
dostupnou technikou v oboru a lékařský tým tvoří 
mezinárodně uznávaní odborníci v oboru očního 
lékařství. Je uznávaným mezinárodním školícím 
centrem a je také pravidelně navštěvována zahra-
ničními oftalmology. klade důraz na informo-
vanost a spolupráci s pacienty. pracoviště oční 
kliniky Lexum má svá refrakční centra v praze, 
ostravě a českých budějovicích. V roce 2007 zde 
provedli více než 5000 refrakčních zákroků.

kontakt:
Monika Chwastková, Lenka Hatlapatková, 

specialista marketingu Lexum s.r.o, Litera, psané 
a mluvené slovo… 
M: +420 775 203 894
F: +420 596 117 843  
chwastkova@lexum.cz
www.lexum.cz

kultní nemocnice a I. lékařské fakulty Univerzity 
karlovy v praze. specializuje se na korekce všech 
refrakčních vad oka. Je vybavena nejmodernější 
dostupnou technikou v oboru a lékařský tým tvoří 
mezinárodně uznávaní odborníci v oboru očního 
lékařství. Je uznávaným mezinárodním školícím 
centrem a je také pravidelně navštěvována zahra-
ničními oftalmology. klade důraz na informo-
vanost a spolupráci s pacienty. pracoviště oční 
kliniky Lexum má svá refrakční centra v praze, 
ostravě, českých budějovicích, Hradci králové.

městský úřad PříboR, oznamuje občanům, Že ve dnecH 10. a 11. března 2008 
se budou vybíRat veškeRá daňová Přiznání a to fyzickýcH i PRávnickýcH osob.

kde: městský úřad v Příboře – Přízemí budovy.   
kdy: Pondělí: 10. března, od 8:00 – 11:00   12:00 – 17:00 H  úteRý: 11. března, od 8:00 – 11:00   11:30 – 14:00 H
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vyhodnocení činnosti kv ZM Za rok 2007

Z kalendáře starosty města
leden - únor 2008, ing. Milan Strakoš

Zima bez sněhu pokračovala i v tomto obdo-
bí. až na malé výjimky se teploty po všechny dny 
pohybovaly nad bodem mrazu. 

po více jak padesáti letech obnovila skupin-
ka občanů za nemalého přispění pana Zdeňka 
sklenovského a MUDr. Mořice Jurečky dříve 
tradiční masopustní průvod. stalo se tak v úterý  
5. února. průvod byl zahájen na náměstí a ukon-
čen pochováním basy v restauraci  Mexiko.

Již tradiční akce, do které se zapojují pře-
devším místní podnikatelé a která nese název 
Veselení o pouti sv. Valentina, se uskutečnila 
v neděli 10. února. stánky s občerstvením a upo-
mínkovými předměty byly rozmístěny na hřišti 
sokolovny a zahradě kostela sv. Valentina. k do-
stání zde bylo několik druhů šiflí, masné výrobky 
a speciality, perníky apod. na pouť se přišlo  po-
dívat více jak tisíc návštěvníků. o týden později, 
v sobotu 16. února, se uskutečnil v reřii města 
Valentynský ples s bohatým program a mimořád-
ně dobrou návštěvností.

V tomto období se uskutečnila celá řada dal-
ších kulturních a společenských akcí. Hasičský 
ples na Hájově, společenský večer ve sportovní 
hale na Štramberské ulici, valná hromada sboru 
dobrovolných hasičů v příboře aj. nicméně bych 
chtěl připomenout ještě jednu akci, a to výroční 
schůzi klubu důchodců na Hájově, kteří zároveň 
oslavili desátý rok od založení organizace. Ze 
zprávy, kterou jsem si měl možnost vyslechnout, 
je zřejmé, že se členové této organizace oprav-
du baví, starají se nejen o sebe, ale částečně taky 
o společenský život na Hájově. pořádají výstavy, 
přednášky, zájezdy a to vše zaznamenávají do vel-
mi pěkně vedené kroniky. 

Lednové zasedání zastupitelstva města, kte-
ré se uskutečnilo v termínu 24.1.2008 se znovu 
zabývalo strategickým plánováním a rozvojem 
města. byl schválen návrh tzv. personálního a or-
ganizačního zabezpečení jeho realizace, což zna-
mená ustavení pracovních skupin, které budou 
připravovat návrhy projektů a dalších aktivit pro 
realizaci v příštích letech. pro každého z občanů 
to znamená především to, že budou moci pro-
střednictvím právě těchto skupin předkládat i své 
návrhy. Jmenovité složení těchto skupin bude zve-
řejněno v březnovém Měsíčníku města. 

V průběhu ledna a února byl zpracován ná-
vrh první změny rozpočtu města na letošní rok. 
návrh, který je v této době zveřejněn na úřední 
desce MÚ, čítá oproti schválenému rozpočtu 
asi 55 změn. předložený návrh počítá s přijetím 
úvěru ve výši cca 10 mil. kč na generální opravu 
budovy MŠ na Frenštátské ulici včetně kuchy-
ně. V návrhu jsou zapracovány úpravy a opravy 

Vážení spoluobčané,
považuji za svou povinnost seznámit i vás s čin-

ností kontrolního výboru zastupitelstva a výsledky 
jeho práce po prvním roce od komunálních voleb 
v roce 2006. kontrolní výbor je tu především pro vás, 
protože dohlíží na vámi zvolené orgány samosprávy 
a kontroluje dodržování platných zákonů samosprávné 
demokracie v našem městě.

V souladu s plánem práce výboru předkládám vám, 
členům kontrolního výboru (KV) Zastupitelstva města 
příbora a následně i členům zastupitelstva 1. vyhodno-
cení naší činnosti za rok 2007. Ustavující 1. zasedání 
kV se konalo 18. 12. 2006 po 2. zasedání zastupitelstva 
města (ZM), které se konalo 30. 11. 2006 a určilo počet 
11 členů kV, zvolilo předsedou výboru p. Mocka a dal-
ších 10 členů – 4 ženy a 6 mužů: pí Ing. teichmanovou, 
pí čapkovou, pí pecinovou, pí Haštabovou ba, 
p. Štůska, p. kuchaře, p. Mgr. Švekuše, p. bc. krestu, 
p. kocourka a p. sekeráše. Místopředsedou výboru byl 
členy jednomyslně zvolen pro své mimořádné zkuše-
nosti z výkonu kontrolní činnosti p. sekeráš. členové 
výboru projednali Jednací řád výborů zastupitelstva 
a schválili svůj vlastní kontrolní řád kV ZM a plán 
práce na 1. pololetí 2007. V třítýdenních intervalech se 
pak v průběhu roku až do jeho konce uskutečnilo 17 
zasedání podle schválených pololetních plánů práce. 
podle plánů práce kV ZM a konkrétních úkolů ulo-
žených výboru zastupitelstvem bylo provedeno v roce 
2007 celkem 14 prověrek, z nichž byly zpracovány 
protokoly o výsledku kontroly a po jejich schválení 
usnesením kV byly jako součást zápisů  z jednání kV 
postoupeny všem 23 členům zastupitelstva. náročné 
zpracování protokolů z prověrek podle kontrolního 
řádu kV vykázalo v 1. roce po ustavení výboru i řadu 
nedostatků. Zejména scházely mnohé podpisy a kon-
kretizace nedostatků s návrhy na opatření a usnesení 
pro ZM vykazovaly nedostatky. Dosti konfliktní byla 
i součinnost kontrolovaných a MÚ s kontrolujícími 
členy výboru. nejzávažnějším nedostatkem v 1. roce 
činnosti kV v tomto volebním období je skutečnost, že 
nebyla výboru poskytnuta podle § 109 zákona o ob-
cích součinnost městským úřadem.kontrolní výbor 
ani po 25 zasedáních rady dosud nezapočal provádět 
zákonem stanovené kontroly plnění usnesení tohoto 
samosprávného orgánu obce a do poloviny roku ne-
mohl kontrolovat ani plnění usnesení zastupitelstva, 
protože dodnes nedostal zápisy ze zasedání rady. 
Zápisy z jednání zastupitelstva obdržel teprve v 2. 
pololetí 2007. součinnost MÚ s kV je velmi konflikt-
ní dle mého mínění zaviněna radou města. Výbor až 
dosud nemůže plnit své povinnosti v souladu se záko-
nem o obcích č. 128/2000 sb. podle § 119, protože mu 
dosud nebyly poskytnuty právní předpisy, podle kte-
rých je povinen kontrolovat jejich dodržování ostat-
ními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 
působnosti, které předseda kV písemně nárokuje 
u starosty města od 24.10.2007 poté, co na 7. zasedání 
dne 12.7.2007 byla na základě iniciativy starosty města 
v nepřítomnosti předsedy kV zcela neoprávněně zru-
šena plánovaná „kontrola vydaných řídících aktů 
pro samosprávu města zpracovaných MÚ“.

ke dni 25.10.2007 ukončila na vlastní žádost 
svou činnost v kV pí ing. teichmanová a Hnutí ne-
závislých nemělo za tuto svou nominantku náhradu 
a uvolnilo svůj mandát. na následném zasedání ZM 
dne 6.12.2007 byla zvolena novou členkou kV slečna 
Ludmila kocourková. od tohoto data se opět stal kV 
usnášení se schopným s lichým počtem 11 členů. 100% 
účast na zasedáních kV až do svého odstoupení ke dni 
25.10.2007 měla pouze pí. ing. teichmanová, 94% 
účast s 1 absencí měli p. kuchař a p. Mocek, 88% účast 
se 2 absencemi měl p. sekeráš, 82% účast se 3 absen-
cemi měla pí. pecinová, 76% účast se 4 absencemi měli 

pí. čapková a p. kocourek, 71% účast s 5 absencemi 
měli pí. Haštabová ba, p. bc. kresta a p. Mgr. Švekuš, 
65% účast s 6 absencemi měl p. Štůsek. Celkem byly 
v tomto období na 17 zasedáních kV průměrná účast 
72%, což je samozřejmě možné zlepšit, ale patří dík 
všem členům kV za to, že nemuselo být zrušeno ani 
jedno z plánovaných zasedání výboru kvůli nepřítom-
nosti nadpoloviční většiny členů.

V hodnoceném období bylo provedeno těchto 
14 kontrolních prověrek:
1. prověření námitek p. Mocka k zápisu z 39. zasedá-

ní ZM (v předchozím volebním období) dle jeho 
usnesení č.j. 2/4/2.

2. prověření souladu Jednacího řádu rady města se 
zákonem o obcích č. 128/2000 sb.

3. prověření souladu Jednacího řádu zastupitelstva 
se zákonem o obcích č. 128/2000 sb.

4. prověření souladu organizačního řádu MÚ se zá-
konem o obcích č. 128/2000 sb.

5. prověření stížnosti p. ing. Dudka v souvislosti 
s podnětem města policii čr.

6. kontrola aplikace zákona č. 320/2001 sb. o finanč-
ní kontrole v rámci působnosti města.

7. kontrola plnění požadavků zákona č. 412 
a 413/2005 sb. v podmínkách města.

8. kontrola čerpání příspěvků a dotací z rozpočtu 
města spol. organizacemi za rok 2006.

9. prověření zadání veřejné zakázky na opravu hasič-
ského auta.

10. prověření souladu Jř ZM s postupem realizace 
návrhu na prodej „ boroveckých rybníků “ črs 
Mo příbor.

11. kontrola čerpání příspěvků ts Mp z rozpočtu 
města za rok 2006.

12. kontrola provedeného výběrového řízení na ex-
terního auditora k provádění přezkumu výsledků 
hospodaření města.

13. kontrola uzavřených smluv na pronájmy nemovi-
tostí v majetku města s výjimkou městských bytů.

14. kontrola dodržování obecně platných právních 
předpisů samotným kontrolním výborem za-
stupitelstva od jeho ustavení v roce 2001 až do 
4.9.2006.
Závěrečné stanovisko předsedy KV k výsledkům 

činnosti výboru v 1. roce po komunálních volbách:
kV přistoupil diametrálně jinak v tomto voleb-

ním období k plnění svých zákonných povinností, než 
tomu bylo v předchozích 6 létech. nový přístup nará-
žel a naráží dosud na nepochopení smyslu prováděné 
kontrolní činnosti kontrolovanými, což přineslo stále 
nedořešené problémy s prováděním kontrol plnění 
usnesení rM, opožděně i ZM. Metodicky nedořešený 
je i systém odstraňování závad a nedostatků z provede-
ných kontrol podle plánů práce kV. náročné provádě-
ní kontrolní činnosti je velkou zkouškou i pro samotné 
členy kV, kteří ve většině případů jako laici kontro-
lují profesní pracovníky, jichž se zjištěné nedostatky 
dotýkají nepřiměřeně osobně. Jako nejzávažnější 
nedostatek po prvním roce činnosti považuji sku-
tečnost, že ZM neschvaluje kontrolním výborem 
předkládané návrhy usnesení směřující k odstra-
nění nedostatků zjištěných prováděnou kontrolní 
činností v naší obecní samosprávě, což je v rozporu 
s platným zákonem o obcích a městský úřad není 
nápomocen činnosti KV ZM., přestože mu to tento 
zákon ukládá.

A. Mocek, předseda KV ZM
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Vážení přátelé,
v sobotu 3. a neděli  4. května 2008 se usku-

teční v prostorách zimního stadionu a před ním 
12. ročník podbeskydského autosalonu. kromě 
tradiční prezentace aut, je pro vás připraven bo-
hatý doprovodný program, jak pro děti, tak pro 
dospělé-např. zdarma ochutnávky piva, vína, uze-
nářských výrobků Masny Jana Mičky z trojanovic, 
uskuteční se setkání motorkářů z Moravy, policie 
čr bude zdarma testovat vaše auta, je připravena 
ochutnávka kávy, čokolády a dalších potravinář-
ských výrobků. svou nejnovější techniku bude 
prezentovat hasičský záchranný sbor, zdarma se 
budou moci vyfotit děti s rodiči, zdarma bude 
k dispozici tombola v hodnotě 50 000 kč, pro 
děti je připravena klauniáda, skákací hrad atd.

Mediálními partnery se stali radiožurnál praha, 
Mladá fronta DnEs a rádio čas. Záštitu nad akcí 
převzal hejtman Msk ing. Evžen tošenovský. 
Zaznamenejte si termín této největší motoristic-
ké akce na střední Moravě do svých kalendářů, 
podrobný program obdržíte včas do svých  dopis-
ních schránek. tuto akci pro vás připravují novo-
jičínští hokejisté ve spolupráci s podbeskydskou 
agenturou  dr.Vítězslava černocha. Cena vstup-
ného je stejná již 12 let, tj.pro dospělé pouhých 
30 kč. nabízíme vám mj. také možnost vaší pre-
zentace, pokud máte co nabídnout v oblasti volné-
ho času a motorismu. Další informace na telefonu 
728 362 757). předpokládaná účast 15 000 osob. 
nashledanou s vámi se těší phDr. Mgr. Vítězslav 
černoch, za přípravný tým

PoZvÁní Pro všechny řidiče a PřÁtele MotorisMu

řady chodníků, rozšíření parkovišť nebo generál-
ní oprava povrchu ulice Lomená. návrh počítá 
rovněž s pokračováním rekonstrukce budovy pi-
aristického gymnázia. své připomínky k návrhu 
rozpočtu města můžete uplatnit až do doby jeho 
přijetí podáním návrhu prostřednictvím městské-
ho úřadu nebo jednotlivými členy zastupitelstva 
města. návrh bude projednán na zasedání zastu-
pitelstva 6. března 2008. 

na tomtéž zasedání by mělo zastupitelstvo 
rozdělit i finanční prostředky určené na pomoc 
neziskovým organizacím, sdružením a spolkům. 
na tyto účely počítá rozpočet města s částkou 1,8 
mil. kč. Dalších 300 tis. kč je určeno v rámci gran-
tového řízení na uspořádání kulturních akcí a akcí 
společenského charakteru, které by měly zpestřit 
život ve městě. rozpočet města počítá i s účelo-
vou dotací tJ příbor ve výši 650 tis. kč na opravu 
hřiště oddílu kopané. s touto akcí již bylo započato 
vyvrtáním studny v objektu stadionu pro potřeby 
zavlažování nového trávníku. Jen pro zajímavost 
uvádím, že hloubka studny (vrtu) je 27 metrů. 

V úterý 19.2.2008 se v novém Jičíně uskuteč-
nilo již tradiční vyhodnocení policistů okresu. Ve 
skupině šestnácti vyhodnocených byl z oddělení 
pčr v příboře vyznamenán pan Martin Havrlant, 
kterému prostřednictvím Měsíčníku blahopřeji. 

Drobnou opravou prošla v závěru měsíce i část 
náměstí, kdy často vypadávající obdélníkové dělící 
kostky byly nahrazeny klasickými silničními kost-
kami. Výměna byla provedena v rámci záruky do-
davatelem stavby, firmou sattes Valašské Meziříčí. 
21.1.2008… jednání s firmou Mattes F-M ve věci 

stavby optické sítě a možnosti rozšíření inter-
netových služeb

28.1.2008… účast na jednání kontrolního výbo-
ru ZM

29.1.2008… informativní porada starostů 
s hejtmanem Moravskoslezského kraje

30.1.2008… schůzka s hejtmanem kraje ve věci 
zajištění financování úprav a oprav křižovatky 
mezi školami na Jičínské ulici

5.2.2008… pracovní schůzka se zpracovatelem 
nových www.stránek města

6.2.2008… informativní schůzka se zástupci vo-
lebních stran k 1. změně rozpočtu města

9.2.2008… účast na valné hromadě sboru dobro-
volných hasičů v příboře

10.2.2008… účast na výroční schůzi klubu dů-
chodců v Hájově

11.2.2008… jednání s vedoucí pošty kopřivnice 
paní ing. Hlavicovou o úrovni současně po-
skytovaných poštovních služeb na poště 
v příboře

                  … pravidelné měsíční jednání s vedoucím 
oddělení pčr v příboře za účasti vrchního 
strážníka městské policie

12.2.2008… jednání zástupců (starostů) sdružení 
Lašská brána o záměrech sdružení v letošním 
roce

15.2.2008… jednání se zástupci ředitelství silnic 
a dálnic a projektanta stavby rozšíření silni-
ce I/48 rybí - rychaltice k návrhu křižovatky 
příbor-východ

18.2.2008… účast na jednání finančního výboru 
za účelem seznámení členů výboru s návrhem 
změny rozpočtu města

20.2.2008 … jednání na kÚ Msk k projektu stav-
by rozšíření silnice I/48

sMlouva na výstavbu PokračovÁní dÁlnice d 47 MeZi 
bohuMíneM a hranicí s PolskeM je PodePsÁna!

ostrava, dne 14. února 2008  V úterý 12. února byla slavnostně podepsána smlouva týkající se výstav-
by pokračování dálnice D 47 mezi bohumínem a hranicí s polskem. smlouva byla podepsána investorem 
stavby, ředitelstvím silnic a dálnic čr, a oDs - Dopravní stavby ostrava, a. s., vedoucím členem sdruže-
ní, které bude tuto stavbu realizovat. „Vítězství ve veřejné obchodní soutěži na výstavbu dálnice D47092 
znamená pro naši společnost pokračování kontinuity ve výstavbě této komunikace,“ říká ing. tomáš 
Vítek, Mba, generální ředitel oDs – Dopravní stavby ostrava, a. s. „členy sdružení vedeného naší fir-
mou jsou společnosti skanska, aLpInE a oHL Žs. ředitelem výstavby tohoto úseku dálnice bude 
ing. petr Hanák a na realizaci se za naši společnost budou podílet závody ostrava a Mosty. Celkový in-
vestiční náklad stavby je 2,943 mld. kč včetně 10% rezervy. stavební práce budou zahájeny nejpozději 
do pololetí roku 2008. Důvodem určitého zpoždění je fakt, že stavba dosud nemá většinu stavebních 
povolení pro realizaci prací.“ 

stavbu D47092, která sestává ze dvou etap (1. etapa měří zhruba 2,2 km, 2. etapa 3,9 km), tvoří zhru-
ba 200 objektů, k nimž bude patřit například most s názvem na cyklistické stezce. Jde o zavěšenou lávku 
pro cyklisty, která vznikne na základě požadavku zastupitelů města bohumína. 

akciová společnost oDs - Dopravní stavby ostrava má dlouholetou tradici ve výstavbě dopravních 
a inženýrských staveb, zejména pak silnic, dálnic, mostů a tramvajových tratí. společnost, která je členem 
skupiny ssŽ a součástí společnosti Eurovia, má zhruba 600 zaměstnanců. V sobotu 1. 12. 2007 firma 
předala do užívání 17kilometrový úsek dálnice D 47 ostrava-rudná – bohumín. nyní se kromě přípravy 
na stavbu D47092 zabývá realizací severního spoje. pod tímto názvem se skrývá dálniční přivaděč, který 
propojí dálnici D 47 s ulicí Mariánskohorskou. Investorem této akce v hodnotě 1,02 mld. kč je rovněž 
ředitelství silnic a dálnic čr, zhotovitelem sdružení firem, jehož vedoucím členem je akciová společnost 
oDs - Dopravní stavby ostrava a členem strabag, a. s. Celková délka nové komunikace, na jejíž výstavbě 
se podílejí závody ostrava a Mosty, činí 1167,15 m a nacházejí se na ní dva velké mostní objekty - pře-
mostění řeky odry o celkovém rozpětí nosné konstrukce 279 m a most přes trať čD přerov-bohumín 
o délce 353 m. na ulici Mariánskohorskou bude nová komunikace napojena mimoúrovňovou okružní 
křižovatkou se dvěma mostními objekty. nově prodlouženou ulici Chemickou propojí s hlavní trasou 
nájezdová a sjezdová rampa. Celá stavba bude dle uzavřených smluv dokončena v říjnu roku 2009.

Kontakt: Lenka Gulašiová, mobil: +420 605 218 758, e-mail: gulasiova@literatky.cz

janÁčkova FilharMonie ostrava hrÁla Pro školy
Ve středu 16.1.2008 se s repertoárem filmových a muzikálových melodií příborským školám před-

stavila Janáčkova filharmonie ostrava.

sedím v sále ozářeném několika lampami a z balkonu sleduji hlavy svých spolužáků. Je to asi po-
prvé, kdy šum jejich hlasů někdo přerušuje. Ladí se housle, flétny, trubky a tyto zvuky  nedělají dobře 
mému sluchu, protože na takovou změť tónů, která v konečném důsledku tvoří disharmonii, nejsem 
zvyklá. po pár minutách se ale dostávám do jiné dimenze. a kupodivu ani mým jindy rušícím spo-
lužákům nedělá problém ztišit se a naslouchat. Zavřu oči a díky hudebníkům Janáčkovy filharmonie 
ostrava, vedené panem Zdeňkem pukovcem, pro mě není těžké nechat se unášet ke snům. Hudba 
mi umožní setkání se sněhurkou, Lízou Doolittlovou z muzikálu My Fair Lady nebo také s kovbojem 
Chrisem ze známé westernovky  sedm statečných. 

stejně jako mi ráno přeruší snění budík i tady mě z něj vytrhne zvuk tleskajících rukou. Jedinou 
nechuť, kterou cestou z koncertu pociťuji, je ta,  že trval příliš krátce.

Marie Proroková, MG Příbor
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5.4 doprava a životní prostředí Příbora 
Globální cíl: příbor - město s bezpečnou, neobtěžující, funkční a uživatelsky příjemnou dopravou, město soustavně pečující o svůj vzhled, čistotu a kvalitní 

životní prostředí.

5.4.1 dopravní infrastruktura města
specifický cíl: Doprava neobtěžuje, ale slouží.

Opatření Charakteristika opatření Zainteresované subjekty Předpokládané zdroje 
financování

5.4.1.1 Průběžné řešení nedostatku 
parkovacích ploch ve městě 

I přes to, že  byl v minulých letech v prostorách „starého sídliště“ i sídliště U Tatry vybudován 
a jednosměrným provozem vznikl větší počet parkovacích míst, není zcela pokryta 
potřeba parkovacích míst v uvedených lokalitách. Obdobná situace je v lokalitě sídlištní výstavby 
mezi ulicí Jičínskou a Štefánikovou. Rovněž není dořešen problém plechových garáží na ul. Fučíkově. 
Je potřeba v této věci vytipovat místa pro parkovací plochy v těchto výše uvedených lokalitách 
a rovněž místa na území města pro rozšíření možností parkování návštěvníků města, včetně míst 
pro parkování zájezdových autobusů.

• město Příbor
• rozpočet města
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. 
Kč: 20

5.4.1.2 Rekonstrukce a budování pěších 
komunikací a chodníků ve městě

V minulém období byl na území města rekonstruován nebo zbudován větší počet chodníků a pěších 
komunikací. I přes to zůstává velký počet chodníků a pěších komunikací ve špatném stavu, a to 
převážně v dřívější době zbudované asfaltové chodníky, které jsou silně popraskané a výškově 
nesourodé  Obdobná situace je i u starých chodníkových těles z dlaždic 30x30 cm.
Je nutná priorizace rekonstrukce nevyhovujících chodníkových těles a pěších komunikací na území 
města a také realizace napojení odlehlejších částí města na systém pěších komunikací a chodníků 
- možná výstavba lávky přes Kopřivničku. Rozhodovacím procesem dořešit stavbu chodníku na 
Prchalově.

• město Příbor
• rozpočet města
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. 
Kč: 50

5.4.1.3 Rozvoj infrastruktury pro 
hromadnou dopravu

Opatření spočívá ve zlepšení stavebně technického stavu autobusových zastávek včetně doplnění 
nových autobusových přístřešků  s možností využití pro autobusy speciálně upravené pro ZTP. Dále se 
opatření týká rekonstrukce  autobusových nástupišť mezi školami, která tvoří hlavní uzel hromadné 
dopravy v Příboře a vybudování parkovacích ploch pro autobusy v prostoru za prodejnou potravin „Z“.

• město Příbor
• přepravci

• rozpočet města
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. 
Kč: 15

5.4.1.4 Zlepšení kvality a bezpečnosti 
dopravních komunikací ve městě

Opatření spočívá v minimalizaci  dopravy procházející městem, čehož bude docíleno realizací 
jihozápadního silničního obchvatu města a rekonstrukcí silnic I/48 a I/58 se zachováním 
plnohodnotného napojení mimoúrovňových křižovatek Příbor-západ a Příbor-východ na silnici 
I/48. Opatření se dále týká  rekonstrukce křižovatek u škol a u letadla a postupné opravy místních 
komunikací, přičemž u některých by měly být použity prvky zabezpečující zklidnění dopravy

• město Příbor
• správci komunikací

• rozpočet města
• rozpočet kraje (dotace)
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. 
Kč: 80

5.4.1.5 Napojení města na regionální, 
národní a nadnárodní silniční tahy

Je zajištěno již v současné době a nově plánovanými aktivitami v oblasti modernizace silnic 1. 
třídy v okolí Příbora nedojde k žádným výrazným změnám s výjimkou zprovoznění dálnice D47, 
čímž se městu ještě zvýší možnost napojení na dálniční síť. V průběhu příštích let je přesto potřeba 
monitorovat jak vnější situaci a aktivity v okolí města, tak komunikovat s občany a promítat jejich 
názory do rozhodovaní a aktivit v oblasti napojení města na hlavní silniční tahy.

• město Příbor
• správci komunikací

• rozpočet města
Odhadované náklady v mil. 
Kč: 0

5.4.2 dopravní obslužnost města
Specifický cíl: Co nejefektivnější propojení s dopravně dostupnými průmyslovými zónami a významnými turistickými cíli v regionu a bezpečný pohyb oby-

vatel, návštěvníků a turistů při sportovních, kulturních a společenských aktivitách pořádaných ve městě.

Opatření Charakteristika opatření Zainteresované subjekty Předpokládané zdroje 
financování

5.4.2.1 Zavedení pravidelné cyklobusové 
a skibusové přepravy

Tímto opatřením je sledováno především „přiblížení“ sportovně a turisticky zajímavých míst, jako 
výchozích bodů pro návštěvu Beskyd. Opatření by mělo sledovat jak umožnění výjezdu, tak příjezdu 
turistů do města, tedy obecně zvýšení dostupnosti města pro co nejširší cykloturistickou veřejnost.

• město Příbor
• přepravci

• soukromé zdroje
• rozpočet města
• sponzoři
Odhadované náklady v mil. Kč: 0

5.4.2.2 Optimalizace autobusové 
dopravy v souladu s rozvojem 
průmyslových zón v okolí města

Výsledkem optimalizace by měl být  dostatek autobusových spojů základní dopravní obslužnosti, 
které zabezpečí bezproblémovou obsluhu nových průmyslových území (zejména  zóny Mošnov) 
a umožní tak minimalizaci individuálních výjezdů zaměstnanců těchto nových průmyslových zón.

• město Příbor
• přepravci
• podnikatelské subjekty

• rozpočet města
• rozpočet MSK
• soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 0

5.4.2.3 Optimalizace dálkové 
autobusové dopravy v souladu 
s rozvojem turismu ve městě  

V každodenní praxi je lehce zjistitelné, že Příbor  se postupně stává   městem, kolem něhož dálková 
autobusová doprava pouze „obtéká“. Je potřebné zmapovat současný stav dálkové dopravy kolem 
města, navazovat jednání s přepravci a hledat s nimi možnosti znovunapojení Příbora na stávající 
a hlavně  nově vznikající autobusové linky. 

• město Příbor
• dálkoví dopravci

• soukromé zdroje
• rozpočet města
• sponzoři
Odhadované náklady v mil. Kč: 
1,8 (0,2 ročně)

5.4.3 Životní prostředí města
specifický cíl: systematicky a průběžně se zlepšující životní prostředí, čistota a estetická úroveň města.  

Opatření Charakteristika opatření Zainteresované subjekty Předpokládané zdroje 
financování

5.4.3.1 Dokončení  chybějící 
kanalizační sítě a zajištění zásobování 
pitnou vodou na území města

Příbor je uveden na seznamu aglomerací, které nesplňují podmínky směrnice EHS o čištění odpadních 
vod. Do roku 2010 je tak nutno zabezpečit řádné odkanalizování ulic Myslbekova a Hukvaldská 
a dořešit lokalitu pod starým hřbitovem. Dále je třeba rozhodnout o způsobu čištění odpadních vod 
v místních částech Prchalov a Hájov a vytvořit podmínky pro zásobování pitnou vodou.

• město Příbor
• správci inženýrských sítí

• rozpočet města
• EF: OP Životní prostředí
Odhadované náklady v mil. Kč: 
10 (Příbor)
1 (Prchalov)
1  (Hájov)

strategický PlÁn dokončení z  z minulých čísel
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strategický PlÁn dokončení z  z minulých čísel
Opatření Charakteristika opatření Zainteresované subjekty Předpokládané zdroje 

financování

5.4.3.2 Zlepšení kvality ovzduší ve 
městě v souladu se zpracovaným 
Místním programem zlepšení kvality 
ovzduší 

Navržená opatření spočívají v důsledném využívání nejnovějších technologií a využívání ekologicky 
šetrných paliv při vzniku nových velkých a středních zdrojů znečišťování (např. průmyslová zóna 
Mošnov). Dále v dokončení plynofikace dosud neplynofikovaných ulic, snižování spotřeby energie např. 
tepelnými izolacemi, vhodnou regulací topení, využití alternativních zdrojů energie apod. Znečištění 
emisemi NOx omezit regulací dopravy ve městě (obchvat, rekonstrukce silnic atd.).

• město Příbor
• podnikatelské subjekty
• občané

• rozpočet města
• EF: OP Životní prostředí
Odhadované náklady v mil. Kč: 8 
(plynofikace)

5.4.3.3 Zdokonalení systému likvidace 
domovního odpadu za účelem snížení 
ekologické zátěže na skládkách 

Opatření spočívají v zavedení dalších způsobů separace a likvidace domovního odpadu – kontejnery na 
papír, kontejnery na zeleň ze  zahrádek, reálně se uvažuje se zavedení sběru obalů TETRAPAK.

• město Příbor
• TS města Příbor

• rozpočet města
• EF: OP Životní prostředí
Odhadované náklady v mil. Kč: 5

5.4.3.4 Sanace starých ekologických 
zátěží 

Město má zodpovědnost za dvě skládky - Točna a Skotnice. Opatření znamenají zajistit projekty 
rekultivace, jejich následné schválení a vlastní realizaci.

• město Příbor • rozpočet města
• EF: OP Životní prostředí
Odhadované náklady v mil. Kč: 3

5.4.3.5 Zavedení funkčního systému 
informací a propagace s cílem zvýšit 
zájem občanů o životní prostředí 

Opatření se skládají z mnoha kroků, kterými jsou např. aktualizace „Rádce pro životní prostředí 
v Příboře“, zavedení monitoringu znečištění ovzduší, měření hluku, každoroční pořádání akcí ke Dni 
Země, ke Dni bez aut, dalších osvětových a zábavných akcí na téma životní prostředí, vydávání brožur, 
článků do Měsíčníku, pořádání soutěží s environmentální tematikou,  zapojení mládeže do aktivní 
činnosti související s ochranou přírody  (čištění studánek, výsadby původních druhů ovocných dřevin na 
katastru města) atd.

• město Příbor
• TS města Příbor
• podnikatelské subjekty

• rozpočet města
• soukromé zdroje
• EF: OP Životní prostředí
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. 
Kč: 0,5

5.4.3.6 Rozšíření  krajinotvorných  
prvků na území města a zlepšení 
dostupnosti městských lesů pro občany 
a návštěvníky města

Zajistit zkrášlení krajiny ve městě a jeho bezprostředním okolí, výsadbu nových skupin stromů a keřů 
s cílem zajištění ochrany drobného ptactva uvnitř zástavby, budování malých vodních ploch, alejí, 
větrolamů, remízků. Zlepšit dostupnost městských lesů a jejich využití pro procházky a odpočinek.
Oddělit nové hromadné  zástavby Za školou od individuální větší skupinou stromů - park, ochrana 
stávajících  vzrostlých dřevin, ochrana proti hluku pro stávající a chystané dopravní změny. 

• město Příbor

• rozpočet města
• dotace
• EF: ROP MS
• EF: OP ŽP
Odhadované náklady v mil. Kč: 
4,5 (0,5 ročně)

5.4.3.7 Urbanizace a estetizace 
veřejných prostranství

Umístění nových zejména interaktivních uměleckých děl na území města, zkvalitnění výsadby zeleně 
a rozšíření květinové výsadby, skalek, zátiší na území města. Pro zvýšení estetického dojmu citlivé 
rekonstrukce fasád budov, při nové výstavbě upřednostnit  koncepci zástavby, která by měla vypovídací 
schopnost do budoucna a vysokou estetickou úroveň.

• město Příbor
• TS města Příbor

• rozpočet města
• EF: ROP MS 
• soukromé zdroje
Odhadované náklady v mil. Kč: 
4,5 (0,5 ročně)

5.5 Příbor a jeho správa a řízení
Globální cíl: transparentní, efektivní a manažersky orientovaná správa města, aktivně využívající možností spolupráce s domácími i zahraničními partnery. 

5.5.1 správa a řízení města a komunikace s partnery
Specifický cíl: Efektivní řízení města zajišťující  potřeby občanů a pomocí moderních technologií jim přinášející  včasné a důležité  informace   v naváznosti 

na  aktuální dění ve všech klíčových  oblastech  města a  okolí.

Opatření Charakteristika opatření Zainteresované subjekty Předpokládané zdroje 
financování

5.5.1.1 Rozvoj a zkvalitňování služeb 
veřejné správy  

Městský úřad poskytuje občanům celou řadu služeb definovaných zákony pro obce s pověřeným 
obecním úřadem. Kvalita poskytovaných služeb je odvislá zejména od technického zázemí úřadu 
a lidského faktoru jeho zaměstnanců. V roce 2007 se městský úřad zapojil do soutěže o získání ceny MV 
ČR – „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za uplatnění modelu CAF (Zvyšování kvality úřadu 
pomocí sebehodnocení). Třetí důležitou stránkou procesu sehrává prostředí, ve kterém jsou služby 
občanům poskytovány. Cílem opatření je zlepšení všech výše uvedených faktorů. Rozvoj a zkvalitnění 
jsou obsahem akčního plánu rozvoje, který je součástí sebehodnotící zprávy CAF. 

• město Příbor
• SMMP s.r.o.
• TS města Příbor

• rozpočet města
• EF: Integrovaný operační 
program
• EF OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. Kč: 
9 (1 ročně)

5.5.1.2 Zajištění podmínek pro 
zpracování potřebných podkladů 
a dokumentace prioritních projektů 
města

Vytvoření podmínek pro zpracovávání potřebné dokumentace, umožňující přípravu, předkládání 
a realizaci vybraných prioritních rozvojových projektů města.

• město Příbor

• rozpočet města
• Grantové programy (zejména 
MSK)
Odhadované náklady v mil. Kč: 
9 (1 mil. ročně)

5.5.2 spolupráce s partnery města 
Specifický cíl: Vytvoření funkčního  systému  s postupným zapojením města na celostátní a evropské  úrovni. Vytipovat zahraniční subjekty pro následnou 

dlouhodobou  a funkční spolupráci.

Opatření Charakteristika opatření Zainteresované subjekty Předpokládané zdroje 
financování

5.5.2.1 Zapojování do místních, 
regionálních, republikových 
a evropských sdružení

Zapojením města do těchto sdružení je sledován především cíl zvýšení obecného povědomí o městě, 
porovnání současné úrovně kvality a nabídky s jinými městy a zajištění možnosti jeho dalšího 
rozvoje z účelových zdrojů. V rámci rozvoje turistického ruchu se bude jednat především o regionální 
a republiková sdružení, v rámci obecného rozvoje potom o účelová sdružení a speciální projekty, jako 
jsou projekty Zdravé město, Bezpečné město apod. 

• město Příbor
• rozpočet města
• EF: ROP MS
Odhadované náklady v mil. Kč: 
1,8 (0,2 ročně)

5.5.2.2 Rozvoj spolupráce se 
zahraničními partnery města 

Město má vytipovány partnery v oblasti zahraniční spolupráce. Jedná se o německé město Rehlingen-
Siersburg a polské město Przedborz. V obou případech se jedná o nedefinovanou spolupráci, a to 
především v oblasti kulturních aktivit. 

• město Příbor

• rozpočet města
• EF: OP Nadnárodní spolupráce
• EF: OP Přeshraniční spolupráce 
ČR – PR, ČR – SR
• Visegrádský fond
Odhadované náklady v mil. Kč: 
0,9 (0,1 ročně)

5.5.2.3 Vytvoření funkčního systému 
spolupráce subjektů zaměřených na 
Freudovskou tématiku 

Cílem opatření je efektivní využití nashromážděného materiálního a duševního potenciálu muzeí ve 
Vídni, Londýně a Příboře, které se zabývají freudovskou tématikou. Formou společných projektů potom 
zvýšit efektivitu současných samostatných aktivit, zlepšit informovanost, propagaci a nabídku aktivit. 
Do aktivit zapojit fungující odborné společnosti, nadace a nadační fondy. 

• město Příbor
• muzeum Příbor, Vídeň, 
Londýn

• rozpočet města
• EF: OP Nadnárodní spolupráce
• EF: ROP MS
• Soukromé zdroje, sponzoring
Odhadované náklady v mil. Kč: 
0,9 (0,1 ročně)
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V neděli 21. ledna letošního roku se sešli hájov-
ští hasiči na valné hromadě v sále kulturního domu. 
starosta p. Josef Chromčák přednesl přítomným 
výroční zprávu o činnosti sboru za rok 2007. rok to 
byl pro hasiče úspěšný po všech stránkách činnosti 
a hlavně proto, že ani v tomto roce nedošlo v naší 
obci k požáru.

Hasiči spolupracují s kulturní komisí a po-
řádají několik kulturních akcí v průběhu roku. 
tradičně je oblíben a hojně navštěvován hasičský 
ples, Floriánkové posezení při guláši, smažení vaje-
činy a také akce pro děti, a to zájezd na krytý bazén, 
třídenní výlet se stanováním na Libotíně, přes zimu 
bruslení a sáňkování, ale také s místním sdružením 
myslivců čištění  krmelců a krmení zvěře.

25. srpna u příležitosti oslav 55. výročí založení 
sboru uspořádali hasičské odpoledne s letním veče-
rem. U této příležitosti předvedli ukázky požárních 
družstev mladších žáků, starších žáků, dorostu, žen 
a mužů. nakonec provedlo útok družstvo mužů 
nad 40 let a vůbec se nenechali zahanbit. a když 
předvedly své vystoupení místní mažoretky, také 
těch nejlepších let, tak bylo o zábavu postaráno. 
návštěvníci ocenili důvtip, s jakým hasiči průběh 
oslav pojali. navíc přálo počasí, a tak o dobrou nála-
du nebyla nouze.

V měsíci září uskutečnili třídenní zájezd na 
slovensko. Škoda jen, že počasí nepřálo a program zá-
jezdu se musel proto upravit. I tak návštěva rajeckých 
teplic, zámku bojnice, skanzenu čičmany, největšího 
betlému na slovensku v rajecké Lesné a Vrátne doliny 
zanechaly na účastnících silný dojem.

Dále starosta uvedl, že členové sboru odpraco-
vali spoustu brigádnických hodin na údržbě a vy-
lepšování hasičské techniky a zbrojnice, výstavbě 
překážkové dráhy a úpravě hospodářské budovy pod 
hasičárnou. Všem brigádníkům proto poděkoval. 
poděkoval také osadnímu výboru a MěÚ v příboře 
za přízeň a spolupráci. Zvláštní uznání a poděková-
ní vyslovil starosta všem soutěžícím v kategoriích 
mladších a starších žáků, dorostů, mužů a žen, jed-
notlivců, kteří úspěšně reprezentovali náš hasičský 
sbor a obec Hájov.

Velitel jednotky p. Ladislav Matula informoval 
valnou hromadu, že došlo k rozšíření aktivní základ-

ny o družstvo žen a dorostu a obě utvořená družstva 
se zapojila do soutěží v rámci okresu. okrskové sou-
těže požárního sportu v konané v příboře se zúčast-
nila 2 družstva mužů a družstvo žen. Muži i ženy ve 
svých kategoriích zvítězili a postoupili do okresní-
ho kola, které se konalo 16. června v novém Jičíně. 
Muži obsadili 4. místo a ženy skončily na 3. místě. 
Družstvo mužů se zúčastnilo i krajského kola, kde 
obsadilo 6. místo v rámci Moravskoslezského kraje. 
Důležitější než umístění jsou ale získané zkušenosti 
z takové soutěže, které hlavně pro mladé členy bu-
dou určitě přínosem do budoucna. naše družstvo 
mužů reprezentovalo náš okres v mezinárodní sou-
těži s okresem Martin ze slovenska a vybojovali pro 
okres nový Jičín putovní pohár. a to je určitě také 
velký úspěch.

V tomto roce se podařilo po počátečních obtí-
žích vybrat a upravit vhodnou plochu pro výcvik po-
žárního sportu, a to u objektu bývalého zahradnictví. 
plně ji využíváme pro přípravu na soutěže a je moc 
dobře, že konečně takové cvičiště máme k dispozici.

Zprávu o činnosti mládeže podal na valné hro-
madě vedoucí mládeže p. Miroslav  Štefek, který se 
o děti a mládež stará spolu s M. Feixem, o. sýkorou, 
t. kocourkem, Davidem poláškem, Danielem 
poláškem, L. Matulou a V. Jalůvkou.

V květnu se konalo okresní kolo hry „plamen“ 
v bílovci, kde se uzavíral ročník 2006-2007 a vyhla-
šovaly se výsledky celoroční činnosti. Mladší žáci se 
umístili na 2. místě, starší žáci na 5. místě a doros-
tenci na 2. místě. V kategorii jednotlivců se doros-
tenka Monika kabátová umístila na 1. místě a Lucie 
Matulová na 2. místě, čímž si vybojovaly postup do 
krajského kola v orlové, kde pak skončily na velmi 
pěkném 4. a 5. místě.

nový ročník hry „pLaMEn“ v rámci okresu 
byl uspořádán ve Fulneku – Jerlochovicích. starší 
žáci obsadili 2. místo, dorostenci 1. místo. V katego-
rii jednotlivců dorostenek se naše děvčata umístila 
takto: 1. místo – Zuzka keprtová, 2. místo – Iveta 
kocourková, 6. místo – Markéta keříková.

Jednání valné hromady ukončil starosta p. J. 
Chromčák a popřál, aby i tento rok byl pro hasiče 
úspěšný.

Jan Matula

hÁjovští hasičistříPky městské Policie 
Dne 11.02.2008 bylo v 15.55 hod. přijato tel. ozná-

mení od občana města, že v domě na ulici Fučíkově 
někdo rozbil hlavní vchodové dveře do činžovního 
domu, přičemž byly v nedávné době nově instalová-
ny. strážníci poté na místě zjistili, že dveře byly zjevně 
poškozené, a to ke škodě správy majetku města příbor 
s.r.o. od svědka události se strážníci dozvěděli, že do-
tyčný slyšel velkou ránu a viděl, jak od rozbitých dveří 
odchází hlídce již známý 32-letý r.H. Dle místních zna-
lostí proto hlídka ihned vyjela do místa trvalého pobytu 
muže, kde jej zastihla a sdělila mu podezření z majet-
kového přestupku. následně se muž k vykopnutí dveří 
přiznal. Vzhledem ke spáchání přestupku proti majetku 
a způsobené škodě na cizím majetku  ve výši cca 1000,- 
kč, bude celá událost  postoupena komisi k projedná-
vání přestupků při MÚ příbor.  

Dne 10.02.2008 byla ze strany Městské poli-
cie příbor zesílená kontrola míst v okolí kostela sv. 
Valentýna, kde od ranních hodin probíhala již tradič-
ně Valentýnská pouť. Jednalo se zejména o preventivní 
činnost, kdy práce strážníků byla směrována do centra 
dění. tam  dohlíželi zejména na dodržování veřejného 
pořádku, občanského soužití a také prováděli kontrolu 
zaparkovaných vozidel, které se nacházely v blízkos-
ti kostela sv. Valentýna, čímž předcházeli možnému 
vloupání. Celá akce byla následně vyhodnocena kladně, 
neboť v průběhu celé akce  nebylo zaznamenáno žádné 
protiprávní jednání. 

Dne 10.02.2008 ve 13.00 hod. bylo přijato tel. 
oznámení od občana města, že z panelového domu na 
ulici Štramberské pravděpodobně někdo vypadl z okna 
a leží na chodníku před domem. Dále hlídce sdělil, že již 
k místu události přivolal rychlou zdravotnickou pomoc. 
strážníci se na místo dostavili ještě před příjezdem lé-
kaře, přičemž před domem nalezli sedícího mladého 
muž, který byl při vědomí. tento neměl žádné krvavé 
zranění, měl však  poranění dolních končetin, byl zjev-
ně v šoku a vůbec nic si nepamatoval. bezprostředně 
po stabilizaci zraněné osoby  se na místo dostavil lékař, 
který již provedl první pomoc a poté byl muž převezen 
do nemocnice v novém Jičíně. od oznamovatele bylo 
dále zjištěno, že s manželkou zahlédli něco padat a poté 
když přišli blíže, uviděli na chodníku ležet muže a ote-
vřené okno na chodbě mezi druhým a třetím patrem. 
Hlídka následně vzhledem k vyloučení možného cizího 
zavinění přivolala hlídku oo pčr příbor, která si celou 
věc na místě převzala k šetření.. 

Dne 09.02.2008 bylo ve 22.05 hod. přijato tel. 
oznámení od občana města, že po ulici Místecké šla 
skupinka mladých lidí, kteří byli zřejmě podnapilí a str-
kali se na vozovku před projíždějící vozidla. Hlídka na 
ulici Místecké žádnou takovou skupinku nespatřila, až 
při průjezdu křižovatkou ulic Místecká a nábřeží ra, 
spatřila popisovanou skupinku mladých lidí. ta byla po 
jednotlivcích  požádána o vysvětlení svého jednání, při-
čemž bylo od jednoho 18-letého mladíka zjištěno, že byl 
před malou chvílí na ul. Místecké bezdůvodně napaden 
dvěma mladými romy. ti ho měli udeřit do obličeje, 
kdy následkem úderu vstoupil do vozovky a narazil na 
vozidlo. poté mu měl jeden z romských mladíků ještě 
vyhrožovat, že ho zastřelí. podle svědectví ostatních 
členů skupinky strážníci z místních znalostí zazname-
nali totožnost možných agresorů. pro podezření ze 
spáchání trestného činu hlídka veškeré zjištěné důkazy 
a informace předala oo pčr příbor k dalšímu šetření. 
Ještě před tím však vzhledem ke zjištěním, že napadený 
mladík byl chvíli v bezvědomí a zvracel, přivolala rych-
lou zdravotnickou  pomoc. 



Měsíčník Města příbor a 11

nezávislý článek závislého kupujícího...
Pečivo volně prodejné nebo v igelitu balené?

slyšela jsem názor, že igelity mohou být zdraví škodlivé - avšak to byl jen ná-
zor ničím nepodložený – rozhodně budu stát pevně za „igelitem balené“. 

po mé zkušenosti...jedno ráno jsem šla do nejmenované příborské pekárny, 
abych koupila výborný dýňový chléb. avšak asi po pěti minutách, kdy se mi paní 
prodavačka začala konečně věnovat, aby mne obsloužila, mě přešla na veškeré 
nebalené pečivo chuť.

paní prodavačka totiž musela dokončit nezbytně nutnou práci v prodejně 
– vytření prodejny po šlápotách předešlých kupujících, jelikož venku bylo mok-
ré a sychravé počasí. když dokončila tuto práci, před mýma očima ten špina-
vý a mokrý hadr plný bláta a bacilů sundala ze smetáku a hodila ho do kbelíku. 
pracovní rukavice samozřejmě neměla. 

pak se mne konečně tedy zeptala, co bych ráda. tak jsem jí sdělila své přání. 
a ona začala pečivo, po kterém jsem prahla, teprve vykládat do regálu z igelitové 
tašky. ovšem toutéž rukou, kterou sundala špinavý hadr z koštěte. nestačila jsem 
se divit...

na její opětovný dotaz, co bych tedy ráda, jsem odvětila, že chleba, který 
nebrala tou špinavou rukou. paní mi sdělila, že je to tedy pohankový, pšenično-
žitný a možná ještě nějaký. tak jsem jí poděkovala, a že přijdu jindy. otočila jsem 
se a pokračovala dál ve své cestě, ovšem bez chleba.

říkala jsem si, jestli nejsem zbytečně úzkostlivá. ale myslím, že ne. každý 
člověk by měl mít zafixovaná základní hygienická pravidla. ať se jedná o vlastní 
domov nebo v práci. navíc, pokud je vaší prací prodej nebalených potravin, tak 
by tato pravidla měl mít zaměstnanec zahrnuta v popisu práce. Jestli si člověk 
neumyje ruce, když svačí, je to jen jeho věc. ale pokud pracuje s potravinami 
a nabízí je dále jako předmět své služby či prodeje, tak by si měl uvědomit, že 
zákazník je konečný spotřebitel a že to jídlo bude dávat do své pusy a bude tím 
živit své tělo, nikoliv tělo prodavače. a věřím, že nikdo z vás se nepotřebuje živit 
cizími bacily a špínou z chodníku.

bohužel s touto skutečností se můžeme potkat i v dalších prodejnách s pul-
tovým prodejem, nejen v pekárně, ale také v řeznictví, cukrárně apod, kdy si pro-
davači neuvědomují, že hospodaří při prodeji také s kasou a mincemi, na kterých 
se drží tolik bacilů, že by je nespočítal nikdo z vás a obávám se, že i Domestos je 
na tyto bacily krátký. Marně si pak lámu hlavu, proč mají tedy ty igelitové rukavi-
ce či sáčky pověšené za sebou na háčku, když je tedy vlastně vůbec nepoužijí.

nevím, jak ve vás, ale ve mně tato zkušenost zanechala hluboké stopy.
Petra Podžorná

PrograM MuZea a PaMětní síně  
s. Freuda v Příboře na břeZen 2008

baRoni sobkovÉ z koRnic
výstava šlechtických portrétů ze zámku štáblovice
Refektář muzea a pamětní síně s. freuda v Příboře

28. únor – srpen 2008

kříŽe – znamení utRPení i naděje
výstava křížů (kamenných, litinových, dřevěných) ze sbírek 

muzea novojičínska
nový sál muzea a pamětní síně s. freuda v Příboře

otevírací doba:
úterý a čtvrtek: 8.00 – 12.00 ---- 13.00 – 16.00

neděle: 9.00 – 12.00

Základní umělecká škola a Společnost přátel Dechového orchestru mladých v Příboře
si Vás dovolují pozvat na 

JARNÍ   KONCERT
Dechového orchestru mladých, 

který se bude konat v sobotu 15. března 2008 v 17 hodin 
ve velkém sále Katolického domu v Příboře. 

Diriguje: Michal Bróska   - dirigent DO Považská Bystrica
 Ivo Lacný
Sólisté: Simona Macková - � étna
 Martina Šamajová - � étna
 Petr Štěpán  - trubka
 David Busek  - trubka
 Lubomír Štůsek  - trubka
Zpěv: Kateřina Juřenová
Koncert uvádí:  Jiří Siostrzonek
Vstupné: dospělí  50,- Kč  děti 20,- Kč  

M s t s k ý  k o o r d i n a n í  v ý b o r   a   Z O  K S M  v  P í b o e  
 

s i  V á s  d o v o l u j í  p o z v a t   
n a  o s l a v u  

 

MEZINÁRODNÍHO DNE 

ŽEN 
Ú t e r ý  1 1 .  b e z n a  2 0 0 8             

o d  1 6 : 3 0  h ,  z r c a d l o v ý  s á l ,   

býva lá  školn í  j íde lna  ZŠ 

Dukelská  

 

 

* kulturní program * ob erstvení* hudba k tanci i poslechu* 
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PRavidelnÉ akce 
volejbal PRo dosPělÉ

pondělí / 19:30-21:30 /tělocvična / 20 kč

stolní tenis
pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUna / zdarma

kalanetika, kondiční cvičení
pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 20 kč 

středa /19:00–20:00/tělocvična/20 kč/

jÓGa v denním Životě 
Úterý / 17:15-18:45 / LUna / kurzovné 800 kč 

Harmonie těla, mysli a duše

klub zvoneček
Úterý-čtvrtek / 9:30-11:30 / LUna / 20 kč

floRbal PRo dosPělÉ
středa / 20:00-21:00 / tělocvična /20 kč 

břišní tance
středa / 17:30-18:30/ LUna / začátečníci
středa / 18:30-19:30 / LUna / pokročilí

keRamika
čtvrtek / 14:30-16:30 / LUna /
pátek / 16:00-18:00 / LUna /

Vstupné děti 30 kč/hod, dospělí 40 kč / hod.
pro členy kroužku sleva 10 kč / hod.

HRátky s Počítači, inteRnet
pátek / 15:00-18:00 / LUna 

Vstupné hrátky 15 kč, vstupné internet děti  
20 kč/h, dospělí 30 kč/h

akce
Příměstský jaRní táboR 
„ Putování za sněženkou“

3. - 7.3. / pondělí - pátek / 8:00 – 16:00 / LUna 
Hry soutěže, výlety do okolí, karneval, tvoření, 

1x přespání
Cena: 650 kč (v ceně strava, ubytování, vstupné, 

ceny na soutěže). Určeno pro děti do 12 let.
přihlásit se můžete do 28.2.2008 v Luně.

Informace: k. bukovjanová

vítání jaRa
18.3. / úterý / 16:00 / LUna

sraz všech účastníků na náměstí s. Freuda. 
obnova původního pohanského zvyku – vyná-
šení smrti (zimy) a vítání jara. Moreny s sebou.
akce pro veřejnost. Informace: k. bukovjanová

„o zlatou PíšŤalku“
19.3. / středa / 13:45 / tělocvična ZŠ npor. 

Loma. Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 
8. tříd. Informace: J. Lupíková

velikonoční dílna
velikonoční tvoření

20.3. / čtvrtek / 9:00 – 12:00 / LUna
akce pro děti - různé techniky malování vají-

ček, velikonoční sádrové ozdoby.
s sebou: vyfouklá vajíčka

Vstupné: 10 kč
akce pro děti.

Informace: J. Lupíková

velikonoční vazba - kurz
20.3. / čtvrtek / 9:00 – 12:00 / LUna

akce pro přihlášené – velikonoční vazba na stůl 
z proutků, květin, velikonočních doplňků

Cena: dle použitého materiálu
přihlásit se můžete 14.3. pouze pro omezený 

počet zájemců.
Informace: k. bukovjanová

Výtvarná dílna

malování na Hedvábí
20.3. / čtvrtek / 15:00 – 18:00 / LUna

práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata 
a hedvábné obrázky).

Do 14.03. je možno zajistit materiál (šátek, šála, 
kravata).

Vstupné: 100 kč (barvy a kontury).
akce pro veřejnost. Informace: k. bukovjanová

lÉto 2008
5. – 19. července

letní tábor „slunce“
Malá bystřice 

hry, sportování, soutěžení, zábava, turistika, 
celotáborová hra

pro děti od 7 do 15 let,  cena 3 400 kč,
sourozenci 3 200 kč/za jednoho,  

zajišťuje: L. nenutilová
7. – 13. července 

Plzeň a okolí
poznávací zájezd pro veřejnost,

cena: 4 000 kč,
zajišťuje: k.bukovjanová

13. – 17. srpna ve spolupráci s Mo črs

Rybářský letní táboR
 na lačnově

rybaření, hry, soutěže. Zájemci musí mít plat-
nou povolenku!

pro děti do od 7 do 15 let cena 1 850 kč,
 zajišťuje: J. Lupíková

27. července – 8. srpna

PRázdniny u koní
Francův dvůr - klokočov

teoretická a praktická výuka jízdy na koních, 
voltiž, péče o koně, hry a soutěže v přírodě, 

karneval, diskotéky, koupání aj.
pro děti od 9 – 14 let 

 cena 5 000 kč,
zajišťuje: J. Lupíková

25. - 28. srpna

tvořivý táboR
v Luně příbor

hry, soutěže , výlety, výrobky z přírodnin, papí-
rů. pro děti od 8 do 12 let  cena: 1 000 kč,

 zajišťuje: k.bukovjanová

29. srpna – 7. září 

cHoRvatsko 
  mali lošinj

pobytový zájezd pro rodiny s dětmi
Děti do 3 let bez nároku na postel a stravu  

2 000 kč
Děti do 6 let 4 000 kč

Děti do 15 let 4 800 kč
Mládež 4 950 kč
Dospělí 5 200 kč

V ceně poukazu je zahrnuta doprava,  
ubytování, lázeňská taxa.

strava - polopenze: děti do 10 let 600 kč,  
ostatní 1 050 kč.

odběr stravy není povinný.  
Zajišťuje: L. nenutilová

přihlášky a informace na uvedené  
letní pobyty získáte: 

LUna příbor, sVč,  
Dukelská 1346, psč: 742 58, 

telefon: 556 725 029, 
mobil: 736 673 012, 

e-mail:luna@lunapribor.cz, 
http://www.lunapribor.cz 

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, 
příspěvková organizace

Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: 
+420 556 725 029, +420 736 673 012 

e-mail: luna@lunapribor.cz,  
 internet: http://www.lunapribor.cz

měsíc březen

LUNA P ÍBOR 
    ST EDISKO VOLNÉHO ASU 

 
   Dukelská 1346, P íbor, PS : 742 58 

 
zájezd 

PPRRAAHHAA  
11. – 13. dubna 2008 

 

odjezd v 8:00 hodin od LUNA P ÍBOR 
 

návšt va kulturních a historických 
památek 

program je individuální 
 

Cena: 1 000 K  
(v cen  je zahrnuta doprava, 2x ubytování) 

 
Ubytování v DDM Praha 4 

(t í až devíti l žkové pokoje, spole ná kuchy ka, sociální zázemí, a malý 
sál, v blízkosti jsou t i restaurace, supermarket a dv  ve erky) 

 
Akce pro rodiny s d tmi a ve ejnost 

 
P ihlásit se m žete v Luna P íbor do 7.4.2008 

 
telefon: 556 725 029, mobil: 736 673 012 

e-mail: luna@lunapribor.cz, http://www.lunapribor.cz  
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Kamenosochařství

www.kamenictvíkubej.cz
tel.: 604 972 171

KUBĚJ

Znak kvality

Hledáme scHoPnÉ lidi 
v oboru kuchař/ka, číšník/servírka. nabízíme dobře place-
nou práci v zavedeném baru a restauraci v Příboře. je zde 

příjemný kolektiv a možnost profesního růstu. kontaktujte 
nás na telefonním čísle 777 848 717 nebo 608 771 241.

natáčení videa 
svátky, Životní jubilea a.j.
Phdr. mgr. vítězslav černoch, mořkov. tel: 728 362 757

K o u p í m  d ů m  v  P ř í b o ř e 
n e b o  v  b l í z k é m  o k o l í , 

p ř í p a d n ě  p a r c e l u . 
T e l :  7 7 6  2 4 6  2 3 6
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P íborská spole nost 
DELOP – HP s. r. o. 

 

PRODEJ BYTOVÝCH 
DOM /BYT  P ÍBOR 2008 

 

PRODÁVÁ SE VÁŠ BYTOVÝ D M / BYT  
A CHT LI BY JSTE SI HO KOUPIT 

A NEVÍTE JAK NA TO 
 

POM ŽEME VÁM 
 

Zajistíme vám právní servis – založení              
BD nebo SVJ p i privatizaci vašeho domu 

nebo bytu. Zdarma vám zajistíme financování 
u bankovních dom  na koup   

vašeho domu nebo bytu,  
S MOŽNOSTÍ REKONSTRUKCE 

BYTOVÉHO DOMU p i zajišt ní dotace 
(PROGRAM PANEL). 

 

Kontaktujte nás: 
 

 776 105 600 nebo 731 185 715 
 

DELOP – HP s. r. o., 
. . Volného 411, P íbor – v budov  notá ství JUDr. Dudka  

e-mail: info@delop-hp.cz   www.delop-hp.cz 
 
 

 

DELOP – HP s. r. o. 
 

pro všechny ob any P íbora a širokém okolí 
 

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY 
 
 

 PROJEK NÍ A INŽENÝRSKÁ 
INNOST P I REKONSTRUKCI             

A VÝSTAVB  RODINNÉHO DOMU 
 

 NEJLEVN JŠÍ REALITNÍ 
INNOST 

 

 ÚV RY NA REKONSTRUKCI                  
A VÝSTAVBU RODINNÝCH 
DOM  

 

 KOMPLEXNÍ SLUŽBY P I 
REKONSTRUKCI BD / SVJ 

 

 VY ÍZENÍ DOTACE 
V PROGRAMU „ PANEL “ 

 

 EKOLOGICKÉ PROJEKTY PRO 
RODINNÉ DOMY 

 
 

Kontaktujte nás: 
 

 776 105 600 nebo 731 185 715 
 

DELOP – HP s. r. o.,  
. Volného 411, P íbor – v budov  notá ství JUDr. Dudka 

e-mail: info@delop-hp.cz   www.delop-hp.cz 



Měsíčník Města příbor a 16

Měsíčník města Příbora 
Vydáván: I x měsíčně 
Místo vydání: v Příboře 
Číslo vydání: 3/2008 
Den vydání: 1. 3. 2008
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178 
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel.: 556 455 440, Fax: 556 455 444, www. pribor-mesto. cz 
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. 
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

- fotografie ze Sympozia prostorových forem Ostrava 2007

- grafika studentů 4. ročníku, která reaguje na tuto akci

Od 26.2.2008 bude k  potěše oka v prostorách chodeb a scho-
diště Městského úřadu v Příboře instalována výstava umělec-
kých černobílých fotografií, dokumentujících Sympozium pro-
storových forem Ostrava 2007, pořádané Soukromou střední 
školou AVE ART Ostrava  v září 2007. Autorem černobílých fo-
tografií je  Radovan Šťastný. 

Sympozium probíhalo ve více než sto let staré vítkovické ko-
várně. 

Účastníky byly studenti a absolventi vysokých uměleckých škol 
z ČR a Slovenska a nosným tématem bylo motto: „Andělé jsou 
mezi námi“. Akce po dlouhých letech navázala na tradici po-
řádání sympozií prostorových forem, které se konaly v letech 
1967, 1969 a 1993. 

Sympozium 2007 vyvrcholilo 14. září před Domem kultury 
města Ostravy, kde byly výsledky 14 denního snažení prezento-
vány a současně se občané mohli vyjádřit k jednotlivým dílům 
v připravené anketě.

Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o., je 
Příborákům známa – její studenti vytvořili a věnovali městu 
do městského parku čtyři dřevěné skulptury se zvířecím moti-
vem. Svou činnost zahájila v Ostravě - Hrabůvce 1. září 2002. 
Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řeme-
slné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších 
míst republiky. I přes své krátké trvání - v červnu 2006 opusti-
li školu první absolventi - se již výrazným způsobem zapojila 
do mnohých uměleckých aktivit. Studenti pravidelně vystavují 
a účastní se sympozií nejen v městech našeho kraje, ale jméno 
AVE ARTU začíná být známé i v mnohých částech Moravy, Čech 
a Slovenska. Studenti 3. ročníku absolvují čtrnáctidenní stáž ve 
firmách. Škola připravuje pro absolventy až jednoroční stáže 
u zahraničních firem v zemích EU. Garanty jednotlivých obo-
rů jsou přední umělci a umělecky činní výtvarníci ostravského 
regionu.

Výstava v prostorách 
Městského úřadu:

„Andělé jsou mezi námi“


