Měsíčník
města Příbora

Cena: 5, - Kč

červen 2008

DEN MĚSTA – DEN BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

V sobotu 10. května proběhl v městském parku Den města tentokrát s podtitulem Den bezpečnostních složek. V průběhu celého dne se tedy
návštěvníci mohli těšit na ukázky a prohlídky všeho možného, co s prací hasičů, policistů i vojáků přímo i nepřímo souvisí.
Celý program odstartovala uvítací salva historických vojáků a poté se již veškeré dění mohlo rozeběhnout. Malí i velcí mohli zhlédnout ukázku
z historie hasičství, kterou předvedli libhošťští hasiči se svou historickou hasicí technikou a přítomni se současnou technikou byli i příborští
hasiči. Zejména malí návštěvníci si mohli u stanoviště městské policie zastřílet na terč a prohlédnout si techniku, se kterou dennodenně pracují. Program dále pokračoval ukázkou ze současného bojového umění aktivních záloh Armády České republiky, kdy bylo možné zhlédnout akci
při zneškodňování teroristů. Po skončení jejich ukázky se již mohli všichni návštěvníci vrhnout na vynikající bochníkový guláš městské policie.
Nutno dodat, že nezbylo ani sousto a všichni si pošmákli.
Krátce po poledni program dále pokračoval ukázkou ztvárnění života ve švédské armádě z dob 30tileté války a dále pak druhou ukázkou ze
zásahu aktivních záloh Armády České republiky. A pak nás již čekalo první hudební, vystoupení a to v podání bubenického orchestru Ivo
Samiece, které myslím nadchlo všechny přítomné. Po jejich koncertu přispěli do programu se svým uměním barmani, kteří ukázkově namíchali chutné drinky. Jako poslední vystupující celého dne pak od 17 hodin začal koncert kapely TNT, u kterého si všichni mohli trsnout i zazpívat
známé skladby v jejich podání.
Na závěr je slušnost poděkovat všem organizátorům a protagonistům celého Dne města za pěkně připravenou akci a myslím, že ti, co nezaváhali a přišli se v pěkný sobotní den do parku pobavit, nebyli zklamáni a dobře se bavili.
Miroslav Růžička, referent odboru kultury a cestovního ruchu

Měsíčník města příbor a 1

Místní poplatky
Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen
poplatek)

Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 1/2005“ v celkové sazbě 360,- Kč na osobu
a rok.

Připomínáme, že splatnost tohoto poplatku byla jednorázově v termínu do 31. května 2008 nebo ve dvou splátkách ve výši 180,- Kč do 31.
května 2008, zbývající část 180,- Kč do 30. září 2008.

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
- platba v pokladně MÚ,
- platba prostřednictvím složenky,
- platba bezhotovostním převodem na účet města
27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.

Nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří
finanční odbor poplatek platebním výměrem.

Upozorňujeme občany na ohlašovací a registrační povinnost podle Obecně závazné vyhlášky města Příbora č. 1/2005:

1. 	Osoba podléhající poplatkové povinnosti je povinna správci poplatku
sdělit příjmení, jméno, bydliště a rodné číslo do 30 dnů ode dne, kdy mu
podle čl. 2 vyhlášky č. 1/2005 vznikla povinnost platit poplatek nebo nastala změna rozhodná pro platbu poplatku.
2. 	Osoba podléhající poplatkové povinnosti podle čl. 2 vyhlášky č.1/2005 je
povinna ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu ve městě, a to nejpozději do 30 dnů ode
dně, kdy tato změna nastala.
3. 	Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k rekreaci,
a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Finanční odbor MÚ Příbor

Informace o odpadech
Město Příbor zavedlo některé nové možnosti nakládání s odpady.
Třídění papíru

V letošním roce přistavilo město 15 nových kontejnerů na papír. Svážejí
se jednou za týden.
Další novou možnost, kam odložit papír, nabízejí Technické služby
Příbor, které zřídily službu zpětného odběru papíru na sběrném dvoře na
Štramberské ul. č. 483. Samozřejmě zůstává i nadále v provozu sběrna Na
Kamenci.
Provozní doba v TS Příbor:

Pondělí: 8,00 až 11,00 hod., 12,00 až 16,30 hod. Vykupuje se papír!!!!

Čtvrtek: 8,00 až 11,00 hod., 12,00 až 16,30 hod. Papír se nevykupuje.
Sobota: 8,00 až 12,00 hod. Papír se nevykupuje.
Třídění odpadu ze zeleně

Zkušebně byl taktéž zaveden kontejnerový sběr zeleně. Bylo přistaveno
12 kontejnerů, které se svážejí každý týden, vždy ve čtvrtek. Pro zahrádkáře
ze zahrádkářských osad město zajišťuje v obdobích, kdy je nejvíce odpadu ze
zeleně, přistavení velkých speciálních van. Tyto vany město může přistavit,
bude-li reálná možnost jejich ekonomického využití, i na požádání správců
zahrádkářských osad. Prozatím se osvědčilo jejich přistavení na podzim.
Stále zůstává v platnosti možnost odevzdat odpad ze zeleně na příborskou kompostárnu, která je otevřena v pracovních dnech do 16,00 hod.
Pneumatiky nepatří na sběrný dvůr

Zákon o odpadech říká, že opotřebované pneumatiky jsou předmětem zpětného odběru a nepatří do kategorie komunálního odpadu. Je tedy
správné, předávat staré pneumatiky v místě nákupu nových. Sběrný dvůr TS
Příbor není stanoven jako místo zpětného odběru.
Protože však městu záleží na vzhledu příměstských ploch a nepřeje si,
aby případně pneumatiky skončily tam, nevzdává se úplně jejich odebírání
na sběrném dvoře Technických služeb |Příbor. Nemůže však pneumatiky
z ekonomických důvodů přebírat zdarma (jak už bylo řečeno, pneumatiky
nejsou komunálním odpadem), ale odebírají se za cenu 6,- Kč za 1 kg materiálu.
Zpětný odběr elektrozařízení

V y m á h á n í d a ň o v ý c h n e d o p l at k ů
(místních poplatků a pokut) spravovaných Městským úřadem v Příboře
podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Nezaplatí –li daňový dlužník splatný daňový nedoplatek, včetně nedoplatku na pokutách uložených podle tohoto zákona, v zákonné lhůtě, vyzve
ho správce daně, aby daňový nedoplatek zaplatil v náhradní lhůtě, nejméně
osmidenní a upozorní ho , že po uplynutí této náhradní lhůty přikročí bez
dalšího k vymáhání daňového nedoplatku. Vymáhání lze zahájit i bez výzvy,
pokud hrozí nebezpečí, že účel vymáhání bude zmařen, nepřistoupí-li se
k vymáhání neprodleně.
Vymáhání nedoplatku provádí správce daně, u něhož je daňový dlužník
evidován, daňovou exekucí. O provedení exekuce může správce daně požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová exekuce se provádí vydáním
exekučního příkazu na:
a) přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na
účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky,
b) srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
c) prodej movitých věcí,
d) prodej nemovitostí.

Podobně jako pneumatiky, také staré elektrozařízení je předmětem
zpětného odběru. Jako místo zpětného odběru je stanoven (kromě míst nákupu) také sběrný dvůr TS Příbor, je zde tedy možno zdarma odevzdat staré
spotřebiče. Provozní doba pro zpětný odběr je stejná jako u sběru odpadů.
Ing. Libuše Volná, Referent životního prostředí

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V PŘÍBOŘE
si Vás dovoluje pozvat na

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT

Pro výkon daňové exekuce se použije přiměřeně občanského soudního
řádu.

který se koná 4. června 2008 v 17:00 h

Výkon rozhodnutí může být odložen, žádá-li daňový dlužník nebo ručitel o splátky, o posečkání daně nebo o prominutí daňového nedoplatku.

v aule Masarykova gymnázia v Příboře.

Finanční odbor MÚ Příbor
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Vstupné dobrovolné.

Představujeme vám…

Drahomíra Sattková
Věk: 		

58 let

Stav: 		

vdaná

Dosažené vzdělání: Střední průmyslová škola - strojní

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po
svých rodičích?
	Pracovitost a čestné jednání

2. Vaše nejoblíbenější činnost?

Povolání: 		

technolog – Primus Příbor

Koníčky: 		

sport, příroda

V Příboře žije:

52 let

9. Co se vám ve městě nelíbí?
Chátrající domy na náměstí, bývalý hotel
Letka, který městu nedělá dobrou reklamu.

	Aktivní i pasivní sport, cestování, turistika.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý
zážitek?

Mám koníčka, který zabere spoustu času,
na knihy mi nezbývá moc času. Čtu jen odborné časopisy a knihy se zaměřením na
aerobik. Z hudby mám ráda Beatles. Miluji
kreslené pohádky.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největší úspěch?

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?

4. Čím jste chtěla být jako dítě?

	Když jsem dostala brusle, tak krasobruslařkou. Jakmile jsem začala navštěvovat ve 12
letech gymnastiku, tak gymnastkou.

5. Měla jste v dětství svůj vzor?

	Samozřejmě. Gymnastku Věru Čáslavskou.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?

Vystudování Strojní průmyslové školy
v Kopřivnici.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?

Zážitků určitě bylo spousty. Koupání na
Lubině, sáňkování na „Kajzederce“, hraní
na schovku po sklepech v domech na náměstí.

Vychování dvou dcer a zdraví celé rodiny.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
	Nenapadá.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu
narodila, chtěla byste dělat něco jiného?
Být někým jiným?
Možná ano, možná ne, Záleží v jaké době
bych se znovu narodila. Vrátila bych jen několik let zpět. Být někým jiným – nepřipadá
v úvahu.

	Prožila jsem tady dětství, mládí, jsem 37 let
vdaná. Stal se ze mne příborský patriot.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?

	Pohled na starou část Příbora z nábřeží RA

	Nezapomínejte na sport. Sportujte úměrně
svému věku. Ve zdravém těle, zdravý duch.

8. Které místo ve městě máte nejraději?

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. června
Ladislav Myška
Marie Pavlištíková
Vlasta Macošková
Anežka Toncrová
Richard Jurečka
Mária Gillarová
Jan Soldán
Lumír Kaluža
Markéta Vachtová
Drahomíra Bajerová
Štěpánka Tiahanová
Olga Mecová

Anna Köttová
Antonín Materna
Marie Vašutová
Dr. Eva Koutná
Květuše Caizlová
Jiřina Doležalová
Jozef Lukáč
Ludmila Mičkalová
Vlastimila Žurovcová
Rudolf Roppert
Vlasta Jakůbková
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Grantová výzva
Nadace

„PROMĚNY“
Dne 14.05.2008 proběhla ve skautském
domě v městském parku schůzka, která byla
zástupci města Příbor svolána na základě
grantové výzvy Nadace „PROMĚNY“., do
které se město Příbor aktivně zapojí a pokusí se získat finanční podporu na realizaci záměru až do výše 25 milionů. Nadace
„PROMĚNY“ se zaměřuje na podporu rozvoje městské veřejné zeleně a její nadační
příspěvky jsou pak určeny na realizaci projektů obnovy či založení městských parků.
Pro výše uvedený grant byly vybrány na
katastru města 2 lokality, u kterých je počítáno s obnovou či založením parku a vyhovují podmínkám stanovených nadací. Jedná
se o piaristickou zahradu a městský park
na ulici Lidické. Schůzky se zúčastnilo 22
zástupců organizací města, které v současné době využívají či jakýmkoliv způsobem
obnovené parky v rámci své činnosti budou
využívat. Zástupci organizací byli starostou
města seznámeni o záměru obnovy městského parku, založení piaristické zahrady
a dále informováni o probíhajících přípravách k podání žádosti o nadační příspěvek
z fondu Nadace „PROMĚNY“. Přítomní
měli možnost se vyjádřit a předložit možné návrhy a názory na prezentovaný záměr.
Informace získané ze schůzky budou využity při zpracovávání žádosti.

Oblastní kolo atletické soutěže žáků 2. – 5. ročníků
Kinderiáda v Opavě

Již 10. ročník oblastního kola Kinderiády se konal dne 22. dubna 2004
tentokrát v Opavě.Na atletický stadion si přijeli změřit síly žáci celkem
z 18 škol.

•

Viliam Hnitka

•

Jelikož jsme se soutěže účastnili i loni, a to ve Frýdku-Místku, měli jsme
možnost srovnání nejen celého průběhu soutěže, ale i technického zázemí určenéhpo pro soutěž. Musím podotknout, že ve Frýdku- Místku se nám líbilo
o malinko víc.

Barbora Plánková (4. ročník) 2. místo v hodu kriketovým míčkem
3. místo v běhu na 60 m

•

Tomáš Kudry (3. ročník)

•

Anna Huvarová (1. ročník) 3. místo ve skoku dalekém z místa

(4. ročník) 1. místo v běhu na 60 m

2. místo v běhu na 60 m

Za zmínku jistě stojí i 5. místa Anny Huvarové v běhu na 60 m, Tomáše
Kudryho v hodu plným míčem, Martina Strakoše v běhu na 60 m.

Možná, že k tomu přispělo i nevlídné počasí, které nám nepřálo ani tentokrát, podobně jako při školním kole, a tak jsme jen vzpomínali na loňské
hřejivé sluníčko ve Frýdku-Místku. Nic naplat, přijeli jsme podat výkony a ani
počasí nám v tom nemohlo zabránit.

Do štafety na 4 x 60 m byli vybráni Martin Strakoš, Barbora Plánková,
Viliam Hnitka a Tomáš Kudry. Skončili na pěkném 4. místě.

Naši vybraní reprezentanti (Martin Strakoš a Michaela Broskevičová za
5. ročník, Viliam Hnitka a Barbora Plánková za 4. ročník, Tomáš Kudry
a Martina Foukalová za 3. ročník, Tibor Petruniak a Anna Huvarová za
2. ročník)se zhostili své úlohy s maximálním úsilím vyhrávat v jednotlivých
disciplínách nehledě na to, že jejich soupeři byli často žáci sportovních škol či
škol s mnohem lepšími podmínkami pro rozvoj atletických disciplín. I v takové konkurenci se jim podařilo umístit na stupních vítězů:

Soutěž pořádala společnost Ferrero Česká a opět, jako každý rok, odměnila všechny účastníky pozornostmi v podobě reklamních dárků a vítěze
jednotlivých disciplín zvlášť hodnotnějšími dary , které použijí při dalších
sportovních aktivitách.

Celkově se naše základní škola v konkurenci dalších 17 škol umístila
na 5. místě.

Mgr. Lada Rejmanová, učitelka, ZŠ Jičínská

Výsledková listina KINDERIÁDA OPAVA 22. 4. 2008
Tibor Petruniak
15. 7. 1999
Tomáš Kudry
20. 3. 1999
Viliam Hnitka
2. 10. 1997
Martin Strakoš
11. 7. 1996

Běh 60 m
Skok z místa

15.
12.

Běh 60 m
Hod medicimbalem

2.
5.

Běh 60 m
Hod kriket

1.
13.

Běh 60 m
Skok s rozběhem

5.
14.

2. ročník

3. ročník
4. ročník
5. ročník

Anna Huvarová
28. 12. 1999
Martina Foukalová
1. 4. 1999
Barbora Plánková
1. 12. 1997
Michaela Broskevičová
29. 8. 1996

Běh 60 m
Skok z místa

5.
3.

Běh 60 m
Hod medicimbalem

8.
18.

Běh 60 m
Hod kriket

3.
2.

Běh 60 m
Skok s rozběhem

?
13.

Pořadí umístění je počítáno vždy z 18 soutěžících. Štafeta 4 x 60 m - 4. místo z 18 škol. Účastníci štafetového běhu: Martin Strakoš 5. A, Viliam Hnitka
4.B, Barbora Plánková 4. A, Tomáš Kudry 3. B. Celkově se naše škola umístila na 5. místě v konkurenci 18 škol.
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Okrskové kolo dopravní soutěže
V pondělí 12.5.2008 se na naší škole uskutečnilo okrskové kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů za účasti čtyř škol z našeho okrsku:
ZŠ Příbor, Jičínská; ZŠ Příbor, Npor. Loma; ZŠ
Jistebník; ZŠ Petřvald.
Za ideálního počasí si to mezi sebou rozdala
smíšená čtyřčlenná družstva. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích - mladší a starší žáci. Během závodu
se soutěžící museli vyrovnat s překážkami při
jízdě zručnosti Pod přísným dohledem strážníka
Městské policie Příbor pak jezdili po dobu pěti
minut podle dopravních předpisů na dopravním
hřišti. Další disciplínou byly testy na PC ze znalostí dopravních předpisů. Posledním úkolem bylo
prokázat své znalosti ze zdravovědy a dovednosti
při poskytování první pomoci.
Všechna družstva si dle pořadí odnesla pěkné věcné ceny (cyklocomputery, brašny do rámu,
hliníkové láhve, sada lepení, odrazky atd.). Každý
z účastníků dostal také malé občerstvení.

Výsledky kategorie mladší žáci:
1. místo ZŠ Jistebník

2. místo ZŠ Příbor, Npor. Loma
3. místo ZŠ Petřvald

Výsledky kategorie starší žáci:
1. místo ZŠ Jistebník

2. místo ZŠ Příbor, Jičínská
3. místo ZŠ Petřvald

Poděkování patří panu Okáčovi za „pronájem“
dopravního hřiště, panu Bolomovi - strážníkovi
Městské policie Příbor, paní učitelce Beranové
a paní Monsportové za perfektně připravenou
zdravovědu, žákům třídy 9.A za nachystání překážek a za rozhodcování při jízdě zručnosti,
ing. Zdeňku Poláškovi – vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
v Kopřivnici za finanční zajištění celé akce.
Ing.Zdeněk Liška, učitel, ZŠ Jičínská

střípky Městské policie
Dne 22.04.2008 bylo v 17.40 hod.
přijato oznámení od občanky města, že
na ulici Štramberské před prodejnou
potravin Večerka se nachází podivný
muž, který dělá přemety, předvádí snad
karate, buší do velkého pytle a snaží
se ho naložit na jízdní kolo. Hlídka na
místě zjistila, že se jednalo o jí známého 42 M. K. z Příbora, který byl v mírně podnapilém stavu a snažil se marně
na kolo naložit poměrně velký a těžký
boxovací pytel. Vzhledem k tomu, že
strážníci nezjistili žádné protiprávní
jednání, pomohli muži naložit na kolo
boxovací pytel a vyzvali ho, aby se vedle kola odebral do místa svého bydliště.
Muž strážníky uposlechl a ihned opustil místo „exhibice“.
Dne 24.04.2008 bylo v 09.30 hod.
oznámeno, že na ulici Frenštátské se
kolem kolejiště pohybuje podnapilý
muž, který má u sebe kosu a máchá s ní
kolem sebe. Dále uvedla, že v tuto dobu
se v těchto místech pohybuje zvýšený
počet lidí, proto má obavy, aby někoho
nezranil. Hlídka na místě zjistila, že se
opět jednalo o 42 M. K. z Příbora, který
na dotaz, co s kosou provádí odpověděl, že viděl jak všichni sekají trávu, tak
dostal chuť si to taky vyzkoušet. Muži
byla kosa odebrána a uschována v nedaleké restauraci U nádraží. Následně
byl převezen na služebnu MP, kde mu
bylo naměřeno 0,3 promile alkoholu.
Vzhledem k tomu, byl muž odeslán do
místa svého bydliště, což učinil.
Dne 30.04.2008 bylo v 08.15. hod.
oznámeno občankou města, že na ulici
Místecké u železničního přejezdu potkala 80 letá G. B.z Příbora, který jí řekl,
že chce spáchat sebevraždu. Po výjezdu
na místo byl muž spatřen, jak stojí v kolejišti. Byl strážníky vyzván, aby koleje
opustil. Na výzvu zareagoval a kolejiště
opustil. Na dotaz, co dělal ve vlakovém
kolejišti, hlídce sdělil, že chce spáchat
sebevraždu a že první vlak již nestihl,
tak čeká na další. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byl muž převezen
do místa trvalého bydliště, kde mu byla
následně přivolána rychlá zdravotnická
pomoc, která si jej převzala do péče.
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Spletitý dopravní uzel
v centru Ostravy je rozmotán!

Z kalendáře starosty města

Duben/květen 2008, ing. Milan Strakoš
Tak jako každý měsíc i tentokrát začínám
zmínkou o počasí, které bylo po celé uplynulé
období velmi přívětivé. Po většinu dnů slunečné
a teplé, vybízející k vycházkám do přírody nebo
posezení na zahrádkách.
Pracovníci technických služeb stihli posekat
takřka všechny veřejné plochy a upravit veřejnou zeleň v centru města. Velice vkusně byly upraveny záhonky u sousoší Panny Marie na náměstí, nově byly
osázeny truhlíky s květinami a některé další plochy
veřejné zeleně. Po několika desítkách let se díky iniciativě p. MUDr. Mořice Jurečky, člena zastupitelstva
města, objevila na náměstí pěkně nazdobená májka.
O její postavení se zasloužili členové sboru dobrovolných hasičů v Příboře, kteří ji pomocí dřevěných
podpěr za povzbuzování mnoha přihlížejících vztyčili ve středu 30. dubna. Její kácení je přichystáno na
neděli 1. června v odpoledních hodinách. Ještě větší
májka je postavena v Hájově před obecním domem,
taktéž dobrovolnými hasiči.
V pondělí 5. května jsme si na náměstí připomenuli 63. výročí osvobození města položením
kytic k pamětní desce obětem 2. světové války,
která je umístěna na budově radnice.Ve stejný den
se uskutečnila vzpomínková akce v Hájově spojená se zapálením vatry. Přesto, že Hájov je malou
obcí, setkání se vždy účastní několik desítek občanů, kteří živě zazpívají českou hymnu.
V sobotu 10. května uspořádalo město spolu s bezpečnostními složkami v městském parku
„ Den města“, kterého se zúčastnili, mimo městskou
policii, taky vojenské zalohy Moravskoslezského
kraje a dobrovolní hasiči z Příbora a Libhoště.
Odpoledne bylo doplňováno vystoupeními hudebních skupin a skupinou historického šermu. Akce
byla veřejností velmi dobře navštívena a hodnocena. Strážníci městské policie připravili pro návštěvníky soutěže velmi dobrý „ policejní guláš“.
Mimo akce města uspořádala Společnost přátel Dechového orchestru mladých 1. května promenádní koncert v městském parku, firma Ricco
otevřela pro veřejnost koupaliště v sobotu 3. května prodejní výstavou zahradní techniky a okrasných květin. Otevření bazénu a první koupání je
plánováno na sobotu 23. května.
V úterý 6. května se v rodném domě Sigmunda
Freuda představil ředitel ZUŠ v Kopřivnici
p. Babinec s přednáškou o vlivu S. Freuda na dílo
Salvatora Daliho. Vstupní místnost rodného domu
byla posluchači zaplněna. Další akce ke 152. výročí narození nejslavnějšího rodáka našeho města
se uskuteční v sobotu 31. května na náměstí, kdy
za účinkování folklorních souborů budou vyhodnoceny dětské kresby v soutěži „ Můj sen“. Akci
organizuje Společnost S. Freuda.
Mimo výše zmiňované kulturní a společenské akce musím připomenout i sportovní akce,
mezi které patřilo mistrovství České republiky
v basketbale starších minižaček, které se uskutečnilo poprvé v Příboře ve dnech 8. – 11. 5. 2008.
Šest nejlepších družstev bojovalo o titul Mistra
republiky ČR čtyři dny v nové sportovní hale

Akciová společnost ODS - Dopravní
stavby Ostrava zprovozní most v ulici
Českobratrské. První část nejsledovanější rekonstrukce v Ostravě se tak blíží do
finále…
V Ostravě dne 6. května 2008 –
Poslední terénní úpravy, úpravy chodníků, doladění dopravního značení… Tak
nějak to vypadá v posledních chvílích
před zprovozněním v ulici Českobratrské.
Akciová společnost ODS - Dopravní
stavby Ostrava po téměř dvou letech usilovné práce právě dokončuje první část
této nejsledovanější rekonstrukce v centru Ostravy…
„Od pondělí 12. května už budou
moci všichni řidiči jezdit po nové komunikaci, pro nás však celá zakázka skončí
teprve těsně před prázdninami. Do té
doby nás čeká ještě demolice dosavadního, více než sedmdesát let starého mostu,
včetně přilehlých komunikací,“ vysvětluje
Ing. Tomáš Vítek, MBA, generální ředitel ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.,
která je generálním dodavatelem I. části
stavby. Dosavadní starý most o délce 21
metrů a šířce 16,3 metrů, jehož původní název byl „Nadjezd v ulici Marxově“,
nahradil v třicátých letech minulého
století nepraktický úrovňový železniční
přejezd.Od 12. května jeho funkci natrvalo převezme nová severní mostní estakáda, vedoucí přes železniční trať v ulici
Českobratrské, v délce 240 metrů a šířce
zhruba 12 metrů a nové rozšířené pozemní komunikace v délce 560 metrů.
„Od samého počátku jsme se snažili
provést výstavbu severní mostní estakády a přilehlých komunikací v co nejkratším čase. Toto předsevzetí bylo o to
těžší, že rekonstrukce Českobratrské ulice probíhala za plného provozu a kromě
výstavby mostu a rekonstrukce silnice
bylo potřeba provést také mnoho dalších
prací,“ říká ing. Bohdan Pernica, vrchní
stavbyvedoucí z firmy ODS – Dopravní
stavby Ostrava. „Museli jsme provést
demolici objektu antikvariátu na rohu
Českobratrské a Nádražní ulice, zajistit
přeložky kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektro a sdělovacích kabelů, trolejového vedení, vybudovat opěrnou zeď,
chodníky a schodiště, položit zámkovou
dlažbu na ploše 6219 m2 a zrealizovat
protihluková opatření. A  jen pro představu, na 800 metrech silnice jsme poloMěsíčník města příbor a 6

žili v součtu 19 000 m2 asfaltu. Osobně
jsem rád, že se nám nakonec podařilo
vše zrealizovat přesně podle plánu za 23
měsíců.“
S  výstavbou severní mostní estakády začaly „Dopravky“ v srpnu 2006, od
3. září 2007 byla zprovozněna ve zcela novém profilu křižovatka Varenská
a Hornopolní a 30. června bude tato první část rekonstrukce ulice Českobratrské
zcela ukončena. Objednatelem stavby
v hodnotě téměř 300 mil. Kč je Správa
silnic Moravskoslezského kraje.
„Celková rekonstrukce zcela jistě
zlepší příjezd do centra města a umožní
především mimoúrovňové křížení s budoucí prodlouženou Místeckou, jež by
měla být dálničním přivaděčem. Díky
souběhu dopravy z Místecké, Varenské
a Cihelní ulice se na začátku jižní části
Českobratrské vytvářel přirozený spletitý dopravní uzel. Ten je však díky zprůjezdnění nové severní mostní estakády
zcela rozmotán. Kompletní komfort
čtyřproudové komunikace tak bude mít
Českobratrská až po dostavbě jižního
mostu, který je v současné době ve fázi
projekční přípravy,“ dodává na závěr
Ing. Tomáš Vítek.
Firma ODS - Dopravní stavby
Ostrava, a. s., která je členem skupiny
SSŽ a součástí společnosti EUROVIA,
má zhruba 600 zaměstnanců.. Od své
privatizace v roce 1992 se vedení firmy intenzivně zaměřilo především na
neustálé zvyšování efektivity systému
řízení a dosahování vysoké kvality produktů. V současné době je společnost
ODS – Dopravní stavby Ostrava jedničkou v Moravskoslezském kraji v oblasti
pozemního, dopravního a inženýrského stavitelství. Firma má více než padesátileté zkušenosti s výstavbou a rekonstrukcí dálnic a silnic všeho druhu
– z těch nejznámějších staveb můžeme
připomenout dálnici D5 nebo rychlostní
komunikaci R 35, R 48, I/11. Nyní se firma velkou měrou podílí také na výstavbě
dálnice D 47. Společnost svým zákazníkům nabízí také komplexní i dílčí dodávky silničních a železničních betonových
mostů, výstavbu průmyslových i občanských objektů a podílí se i na výstavbě
a rekonstrukci tramvajových tratí především v Ostravě.

Zdeňka Vejrová

Den Země

Krásné slunečné počasí 29. dubna 2008
umožnilo žákům trávit Den Země mimo budovu
školy.
Žáci prvního, druhého a třetího ročníku
navštívili stáje pana Michálka, kde se seznámili
s chovem a různými typy koní, pro které žáci měli
připravenou spoustu lákavých dobrot v podobě
jablíček, mrkví, suchého chleba i cukříků. Velkým
zážitkem pro děti se stala jízda na poníkovi a děti
první a třetí třídy si opekly buřty.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se vydali do
přírody na Orinoko, kde se uskutečnila přírodovědná soutěž „O putovního psa Lomáka“, ve které
se děti pořádně zapotily, neboť musely zúročit své
dosavadní znalosti i zkušenosti získané z předmětu přírodovědy, z besed a exkurzí, které jsou
každoročně pořádané školou. Děti pracovaly ve
skupinách a nejlepší skupiny dostaly drobné ceny.
Pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku
paní učitelka Dana Svobodová připravila přírodovědnou soutěž s názvem „Žijí s námi“, která je pořádána každoročně a je součástí oslav Dne Země.
Letos se týkala domácích mazlíčků. Děti měly za
úkol vyhledávat v encyklopediích a na internetu
různé zajímavosti. Potom z nich vytvořit informační letáky, které byly výchozí pomůckou pro
další kolo soutěže. Letáky se umístily na nástěnku,

k nim otázky a po dobu 3 týdnů mohly děti odtud
čerpat informace pro své odpovědi, které se každý
týden obměňovaly. Celé snažení bylo 22. dubna
2008 vyhodnoceno a nejlepší žáci byli odměněni
drobnými dárky a výletem do zoologické zahrady.
Ve stejný den, kdy byla vyhodnocena přírodovědná soutěž „Žijí s námi“, se konala tradiční
„Minizoo“. Děti si přinesly svá zvířátka do školy
a v prostorách chodby prvního stupně byla uspořádána výstava. Všichni mohli zhlédnout papoušky, křečky, králíky, morčata, rybičky, vodní želvy
a dokonce i afrického šneka. Byla to velmi zajímavá podívaná a děti prvního a druhého ročníku se
rozhodly obřího afrického suchozemského šneka
chovat ve svých třídách. Několik šneků si již hoví
v teráriích umístěných ve třídách a pochutnávají
si na pampeliškových listech a okurce.
Žáci 6.tříd navštívili hydrometeorologický
ústav v Ostravě – Porubě a pak zoologickou zahradu, žáci 7.tříd byli na exkurzi na haldě Ema
v Ostravě a na výstavě MINIUNI na Černé louce, žáci 8.tříd si prohlédli čističku odpadních vod
v Kopřivnici a pak rybníky v Trnávce a žáci 9.tříd
byli na exkurzi ve firmě REMONDIS ve Frýdku
– Místku, kde se seznámili s tříděním a zpracováním odpadů.
Mgr. Lucie Černá, ZŠ Npor. Loma Příbor

MěO KDU – ČSL Příbor vás srdečně zve na

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE S HUDBOU

V neděli 15. 6. 2008 ve 14:00 hod v městském parku u Katolického domu Příbor
K tanci a poslechu hraje skupina Ypsilon
Bude připraveno: - občerstvení z domácí kuchyně, guláš, koláče, - soutěže pro
rodiče s dětmi, tombola...
Vstupné: 25,- Kč, Děti do 10 let zdarma. K hojné účasti zvou pořadatelé
Program Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře na červen 2008 do 31. srpna 2008

ŽENY MALÍŘKY

Výstava obrazů a grafik předních malířek ze sbírek Muzea Novojičínska
(Helena Salichová, Jaroslava Hýžová, Jindra Treuchelová, Anna Grmelová)
Refektář

do 30. srpna 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
do 30. června 2008

BRODIVÍ PTÁCI A BAHŇÁCI

Výstava ze zoologických sbírek Muzea Novojičínska
Vestibul muzea

Otevírací doba:
úterý a čtvrtek: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00, neděle: 9.00 – 12.00
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Masarykova gymnázia. Za neuvěřitelné podpory
fandů a plné sportovní haly, vybojovaly příborské basketbalistky stříbrné medaile v posledním
zápase a poslední vteřině tohoto mistrovství.
Poděkování a blahopřání si zaslouží všichni, kteří
se o tento vynikající výsledek zasloužili.
Především tým hráček, jejich trenér Petr
Hejtmánek, předseda basketbalového klubu Jiří
Slaný a celý tým pořadatelů, který mistrovství
ČR připravoval. Za dlouhodobě vynikající výsledky jsem v závěru šampionátu předal p. Jiřímu
Slanému Cenu starosty města a celý kolektiv hráček pozval na radnici.
Zcela mimořádnou akci chystá i sportovní oddíl vzpírání. Poprvé v historii města se v Příboře
uskuteční Mistrovství ČR ve vzpírání mužů, žen
a juniorů, a to v sobotu 7. června ve sportovní
hale na Štramberské ulici.
Uskutečnily se první schůzky členů některých
pracovních skupin strategického plánování. Ve
čtvrtek 15. května se sešla skupina pod vedením
p. Lacného, která řeší problematiku bydlení, občanské vybavenosti, volnočasových aktivit a sociálních záležitostí, v pondělí 19. května skupina
pod vedením p. Korčáka, v jejichž náplni je problematika cestovního ruchu, služeb a programové
nabídky, propagace a života v městské památkové
rezervaci. Výstupy z pracovních skupin ve formě
návrhů projektů nebo aktivit budou použity pro
přípravu rozpočtu města.
Postupně se rozjíždějí rovněž stavební akce,
které jsou naplánovány pro realizaci v letošním
roce. Mimo již schválené akce se dá předpokládat,
že do rozpočtu budou zařazeny ještě některé další
akce, na které postupně zpracováváme projekty
a žádáme dotace. Na mysli mám zejména rekonstrukci křižovatky mezi školami na Jičínské ulici,
která by měla být po schválení dotace a zařazení
do rozpočtu zahájena v prázdninových měsících.
24. 4. 2008 návštěva náměstka ministra obrany ČR
v Příboře v souvislosti s žádostí města o dotace na
dokončení památníku a prostranství u letadla na
Frenštátské ulici
29. 4. 2008 účast na konferenci v Rychnově nad
Kněžnou na téma cestovní ruch a kulturní památky
5. 5. 2008 přednesení slavnostního projevu k 63. výročí osvobození města na příborkém náměstí
a účast na oslavách v Hájově
7. 5. 2008 zahájení a otevření vernisáže fotografií Soni
Komárkové v Galerii v radnici
11. 5. 2008 předání Ceny starosty města p. Jiřímu
Slanému, předsedovi basketbalového klubu,
u příležitosti ukončení mistrovství ČR v basketbalu starších minižaček v Příboře
13. 5. 2008 účast na jednání valné hromady společnosti Správa majeku města Příbor s.r.o.
14. 5. 2008 informativní porada s vedoucími policejních složek k veřejnému pořádku a bezpečnosti ve
městě setkání s veřejností nad projektem založení a úprav městských parků, který připravujeme
k podání žádosti o dotaci z nadace PROMĚNY
15. 5. 2008 jednání se zástupci společnosti PENNY
Market o bezpečnostní situaci v prodejně
v Příboře účast na prvním zasedání pracovní komise strategického plánování pro oblast řešení
bytové problematiky, obchodu a služeb aj.
16. 5. 2008 účast na krajském setkání členů Svazu
měst a obcí ČR v Ostravě. Na setkání byly projednávány především připravované návrhy změn
některých zákonů.
19. 5. 2008 účast na zahájení maturit na Masarykově
gymnáziu v Příboře, účast v komisi pro periodické (pětileté) hodnocení ředitele Masarykova
gymnázia, účast na prvním zasedání pracovní
komise strategického plánování pro oblast rozvoje cestovního ruchu a turismu.

Město Příbor a Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace pořádá

Vzdělávání třetího věku

Garant projektu za město Příbor:		
Ing. Milan Strakoš
Garant za Masarykovo gymnázium:
RNDr. Jiří Maťa
Realizátor projektu:
Komise pro občanské záležitosti
Garant pro styk s MÚ Příbor		
Mgr. Libuše Klaudová
a Masarykovým gymnáziem:
Naděžda Střelková
Téma odborných přednášek:
I. Historie Příbora
vznik a vývoj obcí
nejstarší osídlení
město jako kulturní a vzdělávací centrum
archeologie
flóra, ochrana přírody
současnost a budoucnost města

II. Počítačová gramotnost
základy práce s počítačem
internet
Organizace studia ve školním roce 2008/2009:
Cena: 400,- Kč / za jeden semestr
Délka studia: říjen 2008 až červen 2009 (1, 2 semestr)
Podání přihlášek: do 15. 8. 2008 na Městské informační centrum Příbor
Informační schůzka se zápisem: aula Masarykova gymnázia – termín upřesněn
S termíny přednášek budou posluchači seznámeni u zápisu.
Informace k dalšímu studiu:
Vzdělávání třetího věku bude následně pokračovat v letech 2009 až 2011
1. ročník - 2008/2009; 2. ročník - 2009/2010; 3. ročník - 2010/2011
Každý studijní rok proběhne výuka ve dvou semestrech.
Předběžná informativní témata:
historie, člověk a zdraví, psychologie, základy práva, astronomie, sociologie, hudební věda, přírodní vědy,
počítačová gramotnost
Mgr. Libuše Klaudová, předsedkyně komise pro občanské záležitosti

PŘIHLÁŠKA
do vzdělávacího programu

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU
Jméno a příjmení: .....………………………..………………….…………………………..

Telefon:		

………………………..………………….…………………………..

Datum narození: ………………………..………………….………………….......………..

E-mail:		

………………………..………………….…………………………..

Místo narození: ..………………………..………………….………………….......………..

Datum:		

…………………………..................................................…………

Státní občanství: ………………………..………………….…………………….......……..

Podpis:		

…………………………..................................................…………

Vzdělání: .............………………………..………………….………………….....….….…..
Bydliště: ..............………………………..…………….…….…………………….....…..…..
Všechny osobní údaje jsou chráněny a jsou nutné k vystavení Výkazu o studiu.
Garant projektu: Město Příbor a Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace. Realizátor projektu: komise pro občanské záležitosti Příbor
Vyplněné přihlášky odevzdejte do 15. 8. 2008 na Městské informační centrum Příbor
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DIVADLO V PŘÍBOŘE

Divadlo v Příboře má dlouhou tradici.
Chceme-li mluvit o počátcích divadla v našem
městě, musíme se vrátit více než 300 let zpátky
k založení piaristického gymnázia. To mělo velký význam pro duchovní rozkvět obyvatel města
a okolí. Piaristé se divadlu věnovali velkou měrou.
Sami pro své studenty divadelní hry také psali.
Zprvu se zaměřovali na témata náboženská, ale
později sáhli i po látce historické, mytologické
a alegorické. Aktéry her byli především studenti
piaristických latinských škol a převážná většina
her byla provedena latinsky, ale hrálo se i česky
a německy. Hry přispívaly k prohlubování vědomostí a přirozeně měly kulturní vliv na celý kraj.
Je překvapující, že z divadelních her se v příborském piaristickém archivu zachovala jen jedna
z několika desítek her. Zachovaly se ovšem v jiných archivech (Kroměříž, Lipník n. B. a jinde).
V lednu roku 1659 oznámil rektor koleje biskupovi, že k Velikonocům připravuje v Příboře divadelní hru, a ta byla provedena 1.4.1695. Byla to hra
o sedmi výstupech o smrti Ježíše Krista. Prof. Jan
Havlíček předpokládal, že byla provedena česky. Další hra byla připravena opět na Velikonoce
a provedena 20. 4. 1696. Otázkou je, kde byly tyto
hry provedeny. Dr. Jan Bombera z Olomouce říká,
že v piaristické kronice se mluví o divadelním sále
s jevištěm a že tedy kolej musela mít určité jevištní vybavení. Tyto první hry se ovšem hrály venku,
buď někde u kostela sv. Valentina nebo v piaristic-

ké zahradě, protože budova piaristické koleje ještě nestála. Další hra byla provedena o Božím těle
1696 před nedostavěnou budovou piaristické koleje. Pak následovala delší pauza. Buď se divadla
nehrála nebo o nich rektoři koleje nepsali. Možná,
že příčinou byly i neshody s příborskou farou. Až
3. 3. 1707 existuje zápis o provedené hře, není
však uveden její název. Mezi divadelní hry jsou
počítány i dramatické recitace a krátké scénické
výjevy. 17. 2. 1708 sehráli studenti dvou nejnižších tříd hru o sv. Josefu Kalasanském, zakladateli
řádu piaristů.

Divadelní hry byly připravovány hlavně
k církevním svátkům – Vánocům, Velikonocům,
Svatodušním svátkům, Božímu tělu apod. Hry
byly většinou věnovány významným osobnostem
kraje, jako hraběti Vetterovi z Nové Horky, hraběti Podstatskému ze Staré Vsi, řediteli petřvaldskému panství Janu Josefu Loubalovi, olomouckému biskupu, maršálkovi těšínského vévodství
baronu Frant. Karlu Skrbenskému. Hrálo se však
nejen na počest těchto osobností, ale hry byly
věnovány i purkmistrům a primátorům měst
a obcí širšího okolí, i představeným okolních
farností. Hry navštěvovali rodiče studentů nejen
z Příbora. A  tak vedle toho, že Příbor byl centrem vzdělanosti celého kraje, stal se působením
divadla a hudby i centrem kulturním. Od roku
1729 platilo nařízení, aby se neprováděly hry
s milostnou tématikou, aby ve hrách nevystu-

povaly ženy a aby mezihry byly slušné a vtipné.
Opět je v kronice přestávka v letech 1731 – 36. 5.
května 1750 byla sehrána hra o Janu Sarkandrovi.
V roce 1752 byla na náměstí provedena hra
Umučení Páně. Dosti často se hrály hry o zakladateli řádu, sv. Josefu Kalasanském a hry s antickými náměty. Piaristé v Kroměříži, Lipníku n. B.,
Strážnici a Litomyšli se věnovali i hrám s náměty
z českých dějin. V Příboře o tom doklad chybí,
ale dá se předpokládat, že i zde byly takové hry
uvedeny. Oblíbené byly hry, jejichž děj se odehrával v Orientě, hl. v Turecku a Persii (Íránu).
23. 7. 1739 nacházíme zápis o uvedení komické
hry a v roce 1740 se mluví o hře se zpěvy.
Roku 1764 nařídily státní školské úřady, že
nadále se nesmějí provozovat školní hry, protože
jsou rušivým prvkem vyučování. Piaristé rozhodli, že nižší třídy budou hrát jen ve třídě, vyšší třídy
budou pořádat řečnická cvičení a deklamace a jen
jednou za rok (v červnu) divadelní hru. Od roku
1770 se konaly školní akademie, ale jen ve třídách,
ne na jevišti. V roce 1776 se konala poslední akademie. A to byl konec divadelních her, akademií
a deklamací na piaristické škole v Příboře. O rok
později byla latinská škola v Příboře uzavřena
a tím též uzavírám první etapu divadelnictví v našem městě.
(pokračování příště)

Lubomír Loukotka

Sdružení hudebníků Příbor vás zve na letní koncert s názvem

„To nejlepší ze swingu“
Účinkuje: swingový orchestr B. Pukovce
Jako sólisté se vám představí zpěváci:
Vladimír Lichnovský – alias Elvis Presley
Milan Michna – alias Louis Armstrong
Martin Frinta
a Peruánec Marco Campos Aguilar

Koncert se koná v neděli 22. června 2008 v 18:00 h v městském
parku v Příboře, (za nepříznivého počasí v Katolickém domě)
Vstupné 80,- Kč
Koncert připravil a řídí Zdeněk Pukovec
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Z jednání rady města
Na 32. až 35. schůzi rada města projednala mj.
tyto záležitosti:
32. schůze RM v mimořádném termínu dne 14. dubna
mimo jiné projednala:
-	Schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o provozování vodního díla “Odkanalizování
ulic Hukvaldská a Myslbekova v Příboře“ mezi
stavebníkem - městem Příbor a budoucím provozovatelem - SmVaK Ostrava a.s., 28.října 169,
709 45 Ostrava.
-	Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor
a firmou Jindřich Lukeš – LUKY, na akci
„Stavební úpravy sociálních zařízení na koupališti“ podle předloženého návrhu

33. schůze RM dne 22. dubna mimo jiné projednala:

-	Odvolala z komise pro regeneraci MPR na vlastní žádost ing. L. Mamulu
- Jmenovala členem komise pro regeneraci MPR
ing. arch. Pavla Pazdzioru
- Uložila zpracovat návrh zpřístupnění kulturní
památky - kostela sv. Valentina v rámci naučné
stezky MPR
-	Schválila poskytnutí finančního daru ve výši Kč
5 000,- z rezervy rady města Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí:
- pro rozvoj a životní prostředí ze dne 10.3.2008
- pro městskou památkovou rezervaci ze dne
8.4.2008
- pro CR, sportu a mládeže ze dne 7.4.2008
- Uložila zpracovat „Organizační řád města
Příbora“
- Uložila zpracovat „Kontrolní řád města Příbora“
- Uložila předložit zprávu o hospodaření rodného
domku SF za rok 2007
-	Schválila zřízení jedné třídy mateřské školy se zaměřením na individuální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Mateřské škole
Kamarád na ulici Frenštátská 1370 v Příboře od
školního roku 2008/2009
-	Schválila poskytnout finanční dar z rozpočtu
RM ve výši 2 000,- Kč dennímu stacionáři Škola
života, Beskydská 176, Nový Jičín
- Doporučila ZM přijetí věcného daru ve fin.
výši 30 023,- Kč, jehož předmětem je vybavení
azylového domu, nabídnutého církevní organizací Diakonie ČCE – středisko v Příboře, IČ:
60336528, se sídlem Jičínská 238, 742 58 Příbor
-	Schválila poskytnutí finančního daru ve výši
1.000 Kč historicko-vlastivědné společnosti
Moravian Suchdol nad Odrou
- Vzala na vědomí informaci o realizaci prodeje
bytového fondu a nebytových prostor dle schválených pravidel pro I. vlnu prodeje
-	Schválila předložený dodatek č.1 ke Smlouvě
o
převodu
spoluvlastnických
podílů
Informačního orientačního systému Lašské brány podepsané dne 3.9.1996
-	Stanovila po projednání zhotovitelem akce
„ Rekonstrukce chodníku na ul. Šmeralově
v Příboře“ firmu V+V SAVEKO, s.r.o. se sídlem
Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice

34. schůze RM v mimořádném termínu ze dne
30. dubna 2008
-

Zrušila z důvodů ustavení pracovních skupin
pro realizaci strategického plánu „Komisi pro
cestovní ruch, sport a mládež“ a odvolala všechny její členy

-

Zrušila z důvodů ustavení pracovních skupin
pro realizaci strategického plánu „Komisi pro
rozvoj města, dopravu a životní prostředí“ a odvolala všechny její členy

35. schůze RM dne 13. května 2008
-

Uložila předložit materiály pro konečné dořešení pohledávek za bývalou DS pro část odstěhovaných dlužníků
- Uložila připravit materiál pro rozhodnutí ve věci
dořešení dlužné částky za nezaplacené faktury
po bývalé DS
-	Odvolala p. Otakara Malachtu z funkce člena
komise pro občanské zaležitosti z důvodu jeho
přestěhování mimo Příbor
- Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 21.4.2008
- Doporučila ZM schválit předloženou smlouvu o spolupráci se členy „Lašské brány“, jejímž
předmětem je úprava podmínek spolupráce při
rozvoji cestovního ruchu
-	Schválila přijetí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008
k zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II
města Příbor, v celkové výši 150.000,00 Kč
- Doporučila ZM schválit závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2007 v následujících
objemech:
příjmy
115 263 095,21 Kč
výdaje		
113 516 806,76 Kč
financování
1 746 288,45 Kč
- Uložila předložit ZM informaci o dluhu firmy
Vantr trading s.r.o.vůči městu Příbor, kdy město poskytlo této firmě ručení na úvěry ve výši
4 000 000 Kč
-	Souhlasila s umístěním letního příměstského tábora pro rodiče a děti v prostoru boroveckých
rybníků v termínu 3.-10.8.2008, a to za plné zodpovědnosti pořadatelů, jak v oblasti bezpečnosti,
hygienických předpisů a za dodržení veškerých
zákonů o ochraně životního prostředí
-	Postoupila ZM k rozhodnutí odprodej nemovitosti – pozemky parc. č. 2178/5 orná půda o výměře 11.123 m2 , parc. č. 2176/8 orná půda o výměře 5.077 m2 , parc. č. 2178/9 o výměře 12.037
m2 , parc. č. 2178/10 orná půda o výměře 11.351
m2, parc. č. 2176/7 ost. plocha, ostatní komunikace dle zákresu v situačním snímku k. ú. i obec
Příbor Za školou, za účelem jejich následné zástavby, formou výběrového řízení, za podmínek
uvedených v příloze č. 1 a 2, které jsou nedílnou
součástí tohoto záměru
-	Rozhodla schválit u příspěvkové organizace
Školní jídelny Komenského na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku organizace za rok 2007
takto:
a) úhrada ztráty roku 2006 ve výši 107 746,93 Kč
b) fond odměn 39 000,00 Kč
c) fond rezervní 50 292,09 Kč
-	Rozhodla schválit u příspěvkové organizace
Mateřské školy Kamarád na základě předložené
zprávy o hospodaření přidělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2007 ve
výši 86 485,05 Kč do rezervního fondu organizace
-	Rozhodla schválit u příspěvkové organizace na
základě předložené zprávy o hospodaření přidělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2007 ve výši 20 126,30 Kč do re-
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zervního fondu organizace a 5 000 Kč do fondu
odměn
-	Rozhodla schválit u příspěvkové organizace
Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519 na základě předložené zprávy o hospodaření přidělení
zlepšeného hospodářského výsledku organizace
za rok 2007 ve výši 100.863,06 Kč do rezervního
fondu organizace a 32 000,- Kč do fondu odměn
-	Rozhodla schválit u příspěvkové organizace
Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín na základě předložené zprávy o hospodaření rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2007 takto:
● úhrada ztráty roku 2006 ve výši 82 226,74 Kč
● fond rezervní 269 003,41 Kč
-	Rozhodla schválit u příspěvkové organizace
Základní školy Npor.Loma na základě předložené zprávy o hospodaření přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši
203.714,39 Kč do rezervního fondu organizace
- Uložila zabezpečit provoz dětského hřiště na ul.
Npor. Loma v souladu s předpisy
-	Schválila plán práce RM na 2. pololetí 2008
-	Rozhodla předložit ZM k projednání návrh na
odprodej části nemovitosti - pozemku parc.č.
283/1 ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú.
Klokočov u Příbora, obec Příbor, v rozsahu dle
situačního snímku č. l, za kupní cenu 1.000,-Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí Společnosti
LOMNÁ s.r.o., Střelniční 649, Frenštát p. R.
-	Souhlasila s rozšířením úprav na MŠ Kamarád na
ul. Frenštátské v Příboře a s uzavřením smlouvy
o dílo na tyto práce s firmou STAV MORAVIA,
spol. s r.o., se sídlem Jirská 30, 702 00 Ostrava –
Přívoz
-	Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy
– rekonstrukce ulice Lomená v Příboře“ firmu
SATES MORAVA, s.r.o., Železničního vojska
1386, 757 01 Valašské Meziříčí
- Vzala na vědomí informaci o chronologii zahájení 2. vlny prodeje DBF v majetku města Příbor
-	Rozhodla pokračovat ve smluvní spolupráci
s agenturou Valašské království
-	Schválila úpravu jednacího řádu Rady města
Příbora schváleného usnesením RM č. 3/17/1 ze
dne 19.12.2006

Z jednání zastupitelstva města
Na 15. zasedání ZM dne 3. dubna 2008, ZM
projednalo mj. tyto záležitosti:
-

Uložilo zpracovat „Organizační řád města
Příbora“
- Uložilo zpracovat „Kontrolní řád města Příbora“
-	Rozhodlo odložit rozhodnutí ve věci nabídky
na převod zřizovatelské funkce Domova Příbor,
příspěvková organizace, Masarykova čp. 542,
Příbor na město Příbor po vyjasnění financování
roku 2010
-	Schválilo Závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku města Příbora za rok 2007
- Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek
města a jeho organizací k 31.12.2007
- Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora
za rok 2007
- Vzalo na vědomí „Závěrečný zápis dobrovolného svazku obcí“ Sdružení obecních televizí,
Frýdecká 853, Vratimov za rok 2007

Přijímací zkoušky nanečisto

Každoroční pořádání Přijímacích zkoušek nanečisto se na ZŠ Příbor, Jičínská stalo
tradicí. V letošním školním roce se uskutečnily26. března 2008. Žáci devátých tříd, budoucí studenti a učni, se pokoušeli vstoupit
do světa dospělých. Nejdříve vypracovali
písemné testy z matematiky, českého jazyka
a všeobecného přehledu. Poté následovaly
pohovory, ukázka toho, co je v budoucnosti
může potkat při přijímacích pohovorech do
škol nebo zaměstnání. Zpočátku to všichni
žáci brali s humorem, ale s postupem času
byli stále vážnější a nervóznější. A tak nebylo divu, že i ti největší rošťáci seděli v klidu
a sledovali své spolužáky, jak se potí a třesou
před komisí.

mosféru. Zároveň si dokázali získat respekt
našich žáků.

Žáci při ústních pohovorech byli rozdělení do tří samostatných skupin. Pohovor
v každé skupině vedla tříčlenná komise,
složená z odborníků, kteří mají zkušenosti v práci s mládeži a ve veřejném sektoru.
Pozvání přijali zástupci MÚ v Příboře, zaměstnankyně DDM Luna v Příboře nebo
p. ředitel ZŠ Npor. Loma v Příboře. Všichni
členové jednotlivých komisí se zúčastnili
svého úkolu velmi zodpovědně. Prokládali
s citem profesionálů vážná témata humornými otázkami. Svými otázkami žáky dokázali
podržet a tím uklidňovat už tak nervózní at-

Všem žákům deváté třídy přejeme úspěšný start na střední školu.

Otázky u pohovoru se týkaly oblasti zájmové činnosti žáků, prospěchu a plánů do
budoucna. Při sebehodnocení žáci hovořili
o svých schopnostech a vysvětlovali, proč si
vybrali příslušnou školu. Nejzajímavější části pohovoru byla závěrečná otázka, kterou si
vylosovali. Skrývala nějakou nepříjemnou situaci, která člověka může v životě potkat.
Po skončení akce si všichni žáci oddechli.
Uvědomili si, že to zase není taková hrůza,
jak si mysleli.Mnozí zjistili, že vedle vědomostí je zapotřebí také umět vystupovat,
reagovat na různé situace a zvolit vhodné
oblečení.

výchovná poradkyně Mgr. Dana Cágová

Turistická sezona nám začala…
Mnozí z vás již jistě využívají hezkého počasí a vyrážejí pěšky nebo na kole i jinak na
různé výlety. Na hrady, zámky, do přírody, po
okolí a nebo jen k procházce po našem městě
Příboře, které skýtá hodně hezkých zákoutí.
Stejně jako v loňském roce, tak i letos jste srdečně zváni k zastávce v rodném domě Sigmunda
Freuda a ke shlédnutí jeho expozice, která je ojedinělá. Někomu se tento výraz bude zdát přehnaný, ale myslím si, že je zcela na místě.
V zimních měsících (leden – březen) ve
srovnání s loňským rokem byla návštěvnost
rodného domu o něco vyšší. Ovšem v těchto
jarních měsících, kdy turistická sezóna začala
je toto srovnání ještě pozitivnější!!
Během dubna a května jste si mohli povšimnout skupin turistů, kteří naše město navštívili a samozřejmě mimo jiné neopomenuli
zhlédnout především rodný dům nejslavnějšího rodáka Příbora. Zájezdy turistů z Čech,
Moravy, Rakouska, Bavorska, Anglie i z USA
si v některých dnech do slova a do písmene
předávali kliku od dveří. Samozřejmě nemohu

opomenout ani návštěvníky, kteří k nám přijeli
jednotlivě, ať už to byli jednotlivci a nebo celé
rodiny. A představte si, že jsem měla možnost
v rodném domě přivítat nejen zájemce o prohlídku expozice z např. Litomyšle, Jizerských
hor, Litoměřic, Prahy, Olomouce, Brna atd,
ale dokonce i z daleké ciziny. Například paní
Kozue Kawakami z Japonska se v domečku „zapomněla“ více jak hodinu a odjížděla
od nás, jak sama napsala do pamětní knihy,
s nádhernými dojmy. Taktéž paní doktorka
z Francie a nebo klinická psycholožka a psychoterapeutka paní Milada Raschen z Vídně.
Návštěva dvou dam z Karibiku a Mexika měla
taktéž zajímavý podtext. Jejich otec se totiž
narodil v Libhošti, tudíž dcery navštívily jeho
rodný kraj a zamířily samozřejmě i k nám do
Příbora. Turisté z Toronta, Nového Mexika,
Německa a řady dalších odcházeli taktéž přímo nadšeni.
Nejednou se stalo, že vzpomínky na rodné
město pana Freuda vyvolaly v samotných návštěvnících velké emoce a ukápla i slzička. To
například, když rodný dům navštívila již starší
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dáma s hůlčičkou a při loučení se mi svěřila, že
ona sama pochází z Francie a svůj rodný dům
již asi nikdy neuvidí.
Na mě osobně ovšem největším dojmem
zapůsobila nedávná návštěva spisovatelky a básnířky paní Eleny Makarova v doprovodu s paní
Elenou Demina až z dalekého Jeruzalému.
Věřte mi, je to moc hezký pocit, když vidíte, že všem odcházejícím návštěvníkům se
u nás líbilo nejen v rodném domě Sigmunda
Freuda, ale i naše město Příbor.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Stavění májky

Akce v knihovně 
24. června v 15 hod.
Odpoledne plné her

rozloučení se
školním rokem
v knihovně

Jak jsem slíbila v minulém čísle Měsíčníku, dnes se ještě kratičce zastavím u obnovení další tradice
v našem městě Příboře. Všichni jste si jistě všimli, že naše náměstí zdobila v měsíci květnu vysoká májka.
Stavění této májky proběhlo v podvečer 30. dubna 2008 a na přípravě této akce se podílela Luna středisko volného času, město Příbor - odbor KCR, technické služby a samotné vztyčení májky si vzali na
starost silní hasiči z Příbora. Průvodní slovo dostal taktéž spoluorganizátor obnovení této dávné tradice
pan Mořic Jurečka. Škoda, že z důvodu zranění hlavní sólistky nemohl zároveň vystoupit i objednaný
taneční folklorní soubor Javorník z Nového Jičína, ale na závěr celé zdárné akce tudíž s náhradním programem vystoupili studenti Masarykova gymnázia Příbor.
Myslím si, že ta spousta lidí, co se přišla na stavění májky podívat, a taktéž jejich nadšení bude důvodem již tuto tradici udržet i příští rok.
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Rekonstrukce objektu Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátská
Mateřská škola Kamarád na ulici
Frenštátské v Příboře, která funguje na území města od roku 1970 bude v období měsíce června až srpna letošního roku uzavřena
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce objektu.
Budova školy v současné době vykazuje závady stavebnětechnického charakteru
nesplňující hygienické a technické požadavky, které omezují provozuschopnost školy.
Město Příbor na základě těchto požadavků
zadalo zpracování tří projektů, které řeší
stavební úpravy mateřské školy pro zajištění současných požadovaných hygienických

parametrů v souladu s příslušnými předpisy. Při rekonstrukci objektu bude provedena kompletní vnitřní elektroinstalace školy
včetně osvětlení, rekonstrukce sociálního
zařízení a kuchyně včetně úpravy rozvodů
vodoinstalace, kanalizace atd.
V rámci této komplexní opravy budovy
dojde rovněž k zprovoznění nové třídy a tím
zvýšení kapacity školy o 25 dětí. Plán otevření páté třídy školy je součástí „Programu
rozvoje školství v Příboře na období let 2007
až 2010“. Otevření třídy mateřské školy bylo
navrženo v souvislosti s růstem populace.
Měsíčník města příbor a 12

Realizací výše uvedených projektů budou odstraněny stavebnětechnické závady
objektu, dojde k modernizaci zařízení a tím
zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance školy a pobytových podmínek pro
děti. Zprovozněním nové třídy mateřské
školy může škola vyhovět žádostem o umístění dětí většímu počtu rodičů.
Po dobu provádění stavebních prací je zajištěn provoz školy v náhradních prostorách.
Odbor majetkoprávní, školství, bytového
a místního hospodářství

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 červen
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

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

Úterý / 17:15-18:45 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše

Rybaření, hry, soutěže. Zájemci musí mít platnou
povolenku! Pro děti do od 7 do 15 let
cena 1 850 Kč, zajišťuje: J. Lupíková

Úterý-čtvrtek / 9:30-11:30 / LUNA / 20 Kč

27. července – 8. srpna

KLUB ZVONEČEK

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.

Akce
ŠKOLENÍ TÁBOROVÝCH PRACOVNÍKŮ
13.6 / pátek – sobota / 9:00 – 19:00
Malá Bystřice
Informace: L.Nenutilová

„O ZLATOU PÍŠŤALKU“
18.6. / středa / 13:45 / tělocvična ZŠ Npor.
Loma
Meziškolní turnaj ve volejbalu.
Informace: J. Lupíková

SVATOJÁNEK 2008
21.6. / sobota / 17:00 / Mexický splav
Pohádková hra pro všechny, která je součástí
celoměstské akce.
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

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, papírů.
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
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Městská knihovna
Příbor představuje některé

z knižních novinek v květnu:
Nový Zéland – návrat k protinožcům

Druhá cestopisná kniha Jiřího Máry a jeho
syna Jirky o splnění životního snu. Cestou na
opačný konec zeměkoule chtěli dokázat, že těžkou nemocí a invalidním vozíkem život nekončí. Kniha s úsměvem seznámí čtenáře se všemi
důležitými místy velmi pestré novozélandské
přírody i s životem místních obyvatel.
Mezi mariňáky – Steven Preece

Autor byl příslušníkem přepadového oddílu
britské námořní pěchoty a ve své knize líčí tvrdý a mnohdy až šokující život u této jednotky.
Tvrdost a násilí, které provázejí mariňáky téměř
na každém kroku, se neomezují jen na výcvik
a bojovou činnost, ale stávají se součástí jejich
životního stylu, v němž se jakýkoliv problém
řeší hrubou silou a agresivitou.
Zkouška důvěry – Nora Robertsová

Reece se po těžkém traumatu rozhodne přestěhovat do malého městečka u jezera uprostřed
Skalistých hor. Seznamuje se s přátelskými obyvateli i se sympatickým spisovatelem Brodym.
Největší útěchou jsou pro ni toulky přírodu, kde
se jí daří zapomenout na minulost. Ale i tady
panuje klid pouze zdánlivý.
S hlavou v písku – Táňa Kubátová

Dušan s Irenou tvořili kdysi nerozlučnou
dvojici nevlastních sourozenců, ve které to pomaličku začínalo jiskřit. Jediným, co je spojuje dnes, je rodinná vila, kterou zdědili napůl.
Všechny hezké vzpomínky zatlačila do pozadí
tragédie, po níž se cesty obou příbuzných dramaticky rozešly.
Waffen-SS – Zbraně SS – Christopher
Ailsby

Zcela unikátní obrazová publikace o Waffen
SS, Hitlerových elitních jednotkách. Kniha je významný historický dokument o jejich působení
v letech 1923-1945. Obsahuje přes 400 snímků,
které dokumentují každodenní vojenský život
v průběhu bitev a tažení druhé světové války.

Obrazový atlas Lidé a země – Philips
Steele
Atlas obsahuje aktuální a úplné informace o všech částech světa a jednotlivých zemích
a také zajímavosti o národech a národnostech, o jejich minulých i současných kulturách
a o způsobu života.
Děsivý obraz – Josua Gilder

Plastický chirurg Jackson Maebry je povolán k operaci vážně zraněné ženy. Svým kolegům neprozradí, že se jedná o jeho současnou lásku Allie. Zatímco Allie leží v kómatu,
Jackson i v dalších dnech o svém vztahu k ní
mlčí a účastní se lékařských procedur. Když se
nakonec společnými silami podaří dostat Allii
mimo nebezpečí , začíná dramatický obrat
v Jacksonově vlastním životě, neboť pro policejního detektiva, který případ vyšetřuje, se stává
hlavním podezřelým.

V budoucnu bychom chtěli vždy nejbližší neděli v 1. červnu využít k mimořádným modlitbám za děti v naší zemi.
Adresa: Dětská misie, Jičínská 549, 742 58 Příbor, telefon: 556 723 333, e-mail: centrum@detskamisie.cz
www.detskamisie.cz

„MELOUNOVÁ PECKA“

Chceš se na konci školního roku skvěle pobavit a zjistit,
co všechno se kromě pecek skrývá v jednom melounu?
Tak přijď na akci zvanou „Melounová pecka“ a věř, že to bude pecka!!!
Kdy? 18.6. 2008 od 16.00 do 18.30
Kde? v centru Dětské misie, zvaném Salaš, na Jičínské ulici č. 549
Co tě čeká? Spousta melounových i bezmelounových her, písničky, letní mňamky,
melounové vyprávění a spousta legrace.

Vstup ZDARMA!!!

Těší se na tebe Marťa z Dětské misie
Podrobné informace na telefonním čísle: 739 628 242
(Martina Valasová, terénní pracovník pro práci s dětmi)

Komunitní plánování sociálních služeb
ve městě Příboře

Vážení spoluobčané,
v průběhu loňského a letošního roku jsme Vás informovali o probíhajícím procesu plánování sociálních služeb v našem městě metodou komunitního plánování. Jelikož se jedná o možnost a příležitost
zasahovat do věcí, které se dějí kolem nás, a tak se podílet např. na zmapování a rozvoji potřebných sociálních služeb ve městě, setkávají se na pracovních skupinách členové pracovní skupiny pro seniory a osoby se zdravotním postižením a členové pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Svou aktivní účastí, zpracováním SWOT analýz, nápady a radami tak všichni přispívají
k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě. V rámci komunitního plánování se
zároveň dotazníkového a anketního šetření o sociálních službách provedeného koncem loňského roku
zúčastnilo celkem 420 občanů města.
A tak mohl za účasti rodičů s dětmi, mládeže, seniorů, odborníků, poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb či potencionálních uživatelů sociálních služeb vzniknout první střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě. Dokument střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb bude projednán
na společném veřejném setkání v měsíci červnu 2008 a zároveň bude veřejnosti k připomínkování a k dispozici na webových stránkách města www.pribor-mesto.cz, kde rovněž můžete získat bližší informace pod
odkazem – odbor sociálních věcí nebo přímo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Vážení spoluobčané,
vám všem, kteří jste se dosud na komunitním plánování sociálních služeb ve městě Příboře podíleli, patří
velké poděkování.
za řídící skupinu Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí
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•
•
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•

ANTÉNY

montáž antén
rekonstrukce anténních systémů
montáže satelitů
přechod na digitální TV příjem

• odrušení televizního příjmu

Tomáš Kožušník Tel: 774 540 148

Natáčení videa

svatby, životní jubilea a.j.
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,

Mořkov.
Tel: 728 362 757

Výzva
Vzhledem k tomu, že se vyskytly případy, že občan změnil svůj
trvalý pobyt, ale tuto změnu na ohlašovně městského úřadu
nenahlásil, vyzýváme všechny občany, kteří si změnili či změní
z důvodu stěhování mimo Příbor či i v rámci města Příbora
adresu svého trvalého pobytu, aby tuto skutečnost v souladu se
zákonem o evidenci obyvatel nahlásili ohlašovně - evidenci
obyvatel v 1. patře v budově městského úřadu.

Koupím dům v Příboře
nebo v blízkém okolí,

případně parcelu.
Tel: 776 246 236
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„PLÁNUJEME SPOLEýNċ“
sociální služby ve mČstČ PĜíbor

Vážení spoluobþané,
zveme vás na dopolední setkání rodiþĤ s dČtmi, mládeže, dospČlých
a seniorĤ v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb
v našem mČstČ, které se uskuteþní:

v sobotu dne 28. þervna 2008 v 10:00 h
v mČstském parku v PĜíboĜe
V pĜípadČ nepĜíznivého poþasí bude setkání v Katolickém domČ.

Program:
10:00 – 12:00 h
„Cesta kolem svČta za 80 minut“
soutČže pro dČti – (DċTSKÁ MISIE)
VeĜejné projednávání StĜednČdobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve mČstČ PĜíbor.
Prezentace þinnosti poskytovatelĤ sociálních služeb.
Promítání filmu „PěÍBċH O SAMARITÁNOVI“
(DċTSKÁ MISIE) – promítá se v malém sále
Katolického domu v PĜíboĜe.
Vstup volný.
Na setkání s vámi se tČší mČsto PĜíbor.
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