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EHD 2012 - památkami v Příboře prošly stovky lidí, klášterem přes tisíc.

Dny evropského kulturního dědictví v Příboře
letos proběhly ve znamení slavnostního otevření
poslední rekonstruované části piaristického kláštera - části s barokním refektářem.
Program začal už 14. září koncertem houslisty
Jaroslava Svěceného v Kulturním domě.
Pokračoval v sobotu muzejním ránem, otevřenými památkami, procházkami po Příboře, dalšími
koncerty, projížďkami v historických vozech.
Skončil koncertem v neděli 16. září v kostele sv.
Valentina.
Foto: Rudolf Jarnot, Ing. Jaromír Kavan, Kamila
Návratová.
Fotogalerie také na www.pribor.eu
Reportáž v LTV Příbor, 40. zpravodajství
s premiérou v neděli 30. 9. 2012
Více ke Dnům evropského kulturního dědictví
v Příboře viz strana 13.
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Z jednání rady města

44. schůze RM v mimořádném termínu dne 4. září 2012 projednala 41 jednacích bodů, z nichž vybírám:
- Vzala na vědomí zápis č. 22 ze schůze osadního výboru Hájov
ze dne 16. července 2012.
- Vzala na vědomí zápis č. 23 ze schůze osadního výboru Hájov
ze dne 20. srpna 2012.
- Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské záležitosti
konaného dne 27. srpna 2012.
- Rozhodla schválit upuštění od čtenářských poplatků (poplatků
z prodlení a registračních poplatků pro nové čtenáře) během
Týdne knihoven v době od 1. 10. do 5. 10. 2012.
- Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek města Příbora evidovaných v účetnictví vedeným Správou majetku města Příbor s.r.o.
– stav k 30. 6. 2012.
- Doporučila ZM vzít na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města Příbora a jeho příspěvkových organizací k 30.06.2012.
- Rozhodla na základě výsledků Burzovního shromáždění o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro město Příbor
a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností:
- pro kategorii velkoodběr - Pragoplyn, a.s., se sídlem:
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 27933318
za jednotkovou cenu 694 Kč bez DPH/MWh,
- pro kategorii maloodběr United Energy Trading, a.s., se sídlem:
Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ: 27386643 za jednotkovou cenu
695 Kč bez DPH/MWh.
- Uložila opětovně zveřejnit návrh na pronájem prostor (garáž)
v suterénu domu č. p. 1303 v ulici Fučíkova o užitkové ploše 21m2
za dříve stanovených podmínek.
- Schválila smlouvu o dílo a dodatek č. 1 mezi městem Příborem
a firmou LUKY Příbor na stavební akci „Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma“.
- Schválila na základě žádosti firmy RESA – sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Ostrava – Vítkovice dohodu o ukončení smlouvy
o dílo na akci „Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře“ uzavřené dne 23. 5. 2012
mezi smluvními stranami městem Příborem a firmou RESA.
- Rozhodla v souladu s ustanovením čl.5.4. Směrnice rady města
k veřejným zakázkám č.2/2012 stanovit zhotovitelem akce
„Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození
Panny Marie v Příboře“ firmu DEV COMPANY, spol. s r.o.,
Ostrava – Moravská Ostrava.
- Schválila smlouvu o dílo na akci „Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře“
s uchazečem DEV COMPANY, spol. s r.o., Dvořákova 937/26,702
00 Ostrava – Moravská Ostrava a podmínila její podpis doplněním finančních prostředků potřebných na realizaci této stavby do
rozpočtu města.

Vážení občané města Příbora,

-

Vzala na vědomí informaci odboru investic a správy majetku MÚ
Příbor o dosavadním postupu příprav stavební akce „Oprava propustku na Hájově“.
Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a firmou
JAPSTAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449, 742 21 Kopřivnice na akci
„Oprava propustku na Hájově“.
Rozhodla prodat motorové vozidlo – hasičskou stříkačku zn. ASC
16 – Š 706 RTH, <anonymizováno> za kupní cenu 60 000 Kč, která
bude zaplacena kupujícím před podpisem kupní smlouvy.
Vzala na vědomí informaci TJ Příbor o financování českého
sportu v roce 2012 po přijetí novelizace zákona č. 202/1990 Sb.
O loteriích a jiných podobných hrách.
Uložila zpracovat návrh využití mimořádných finančních příjmů
získaných na základě novelizace zákona č. 202/1990 Sb. O loteriích.
Schválila 3. změnu Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF
města dle komisionářské smlouvy na rok 2012 včetně 3. změny Plánu výnosů a nákladů z účtu města vedeného SMMP s.r.o.
na rok 2012.

45. schůze RM v mimořádném termínu dne 12. září 2012 projednala 5 jednacích bodů, z nichž vybírám:
- Rozhodla v souladu s ustanovením čl.5.4. Směrnice rady města k veřejným zakázkám č.2/2012 stanovit zhotovitelem akce
„Oprava povrchů ulic na Benátkách“ firmu COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, závod Východ, provoz Ostrava.
- Doporučila ZM schválit přesun finančních prostředků z § 2219
a rezervy rozpočtu města Příbora na § 2212 v rozsahu potřebném
pro realizaci akce „Oprava povrchů ulic na Benátkách“ v následujícím rozsahu:

-

Rezerva
§ 2219
§ 2212
Celkem

Záležitosti pozemních komunikací
Oprava ulic na Benátkách

- 250,00 tis. Kč
- 130,00 tis. Kč
+ 380,00 tis. Kč
0 Kč

Schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 186/2012/SoD/
ISM/10 mezi městem Příborem a společností Teplotechna Ostrava
a.s., Šenovská 101/543, 716 12 Ostrava na akci „Revitalizace bytového domu č. p. 1352-1354 ve Štramberské ulici“, týkající se změny rozsahu předmětu díla a ceny díla z původní ceny 3.520. 500,88
Kč včetně DPH na cenu 4.190.407,17 Kč, včetně DPH dle předloženého návrhu.
Usnesení RM přijatá ve funkci Valné hromady SMMP s.r.o.
- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit změnu stanov
společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. dle předloženého
znění.
- Vzala na vědomí dopis jednatelů společnosti SMMP s.r.o. ze dne
02.08.2012 k hospodaření SMMP s.r.o. za rok 2011 v rozsahu komisionářské smlouvy.
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor.

Informace pro občany

dovolte mi, abych Vás informoval o dalším postupu ve věci digitalizace a přístupu k datům v mapových podkladech města Příbora.
Dosud měli přístup k digitalizovaným mapovým datům prostřednictvím vnitřní sítě úřadu pouze úřednici. Občan mohl tato data získat jen na základě
dotazu buďto osobně, případně si mohl zažádat telefonicky nebo meilem. To se od 15. září 2012 změnilo. Na webových stránkách města Příbora najdete pod
odkazem „Mapy a územní plán“ celou řadu potřebných a užitečných informací, které může městský úřad zveřejňovat. Co se týče oblasti geografických map,
získáte tady přesné informace.
Díky webové aplikaci „Občan server“ radnice dosáhla kvalitativně vyšší míry informovanosti svých občanů.
V Příboře 19. září 2012, A. Vaněk, tajemník MÚ Příbor.
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Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

se uskuteční ve dnech: pátek 12. 10. 2012 od 14.00 – 22.00 hod.
						 sobota 13. 10. 2012 od 08.00 – 14.00 hod.
Volební okrsky jsou stejné jako v minulých volbách.
Okrsek č. 1 a č. 2 - Základní škola v ulici Jičínské č. p. 486
Okrsek č. 3, č. 4 a č. 5 - bývalá Základní škola v ulici Dukelské č. p. 1346
Okrsek č. 6, č. 7 a č. 8 - Základní škola Npor. Loma č. p. 1510
Okrsek č. 9 - Obecní dům Hájov č. 87
Okrsek č. 10 - místnost osadního výboru Prchalov č. 2
Volit může státní občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl 18 let.
Občanu bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství (občanský průkaz nebo cestovní pas České republiky).
Hlasovací lístky budou dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před konáním voleb. Pokud někdo hlasovací lístky zapomene, budou mu
k dispozici ve volební místnosti.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s hlasujícím voličem. Občan, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může s sebou vzít jiného oprávněného občana, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil
do úřední obálky.
Oprávněný volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Požádat může před konáním voleb na telefonním čísle: 556 455 442 a ve dnech voleb na telefonním čísle: 556 455 442 nebo 556 455 440.
Pro volby do zastupitelstva kraje po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek, na němž může zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud se oprávněný volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Zdenka Pustějovská, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v ulicích Horova, Máchova, Remešova a Žižkova
  

Od 10. 9. 2012 jsou v lokalitě pod farním kostelem prováděny stavební práce související s rekonstrukcí sítě nízkého napětí a přeložením nadzemního kabelového vedení ČEZ do země.
Na tuto akci naváže i rekonstrukce rozvodů veřejného osvětlení,
kterou zabezpečuje město Příbor. Po dohodě se společností ČEZ
budou rozvody osvětlení uloženy do společných výkopů a následně
bude instalováno i 14 nových historických svítidel veřejného osvětlení.
Díky těmto pracím dojde ke zrušení nevzhledných betonových
sloupů se změtí nadzemních drátů.
V průběhu měsíců září a října budou prováděny otevřené výkopy
pro uložení kabelů do země. Z tohoto důvodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do míst, které budou provizorně označené páskami a mobilním oplocením.
Do doby dokončení a napojení nového veřejného osvětlení bude
v provozu to současné. Při přepojování na nové veřejné osvětlení
ale dojde k dílčím odstávkám veřejného osvětlení. Za toto se občanům předem omlouváme a zároveň prosíme především obyvatele bydlící v této oblasti města o shovívavost a strpení dočasného
stavu.
Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy majetku Městský úřad Příbor.

VÍTÁNÍ NEJMLADŠÍCH OBČANŮ DO SVAZKU MĚSTA PŘÍBORA
Komise pro občanské záležitosti pořádá vítání nejmladších občanů do svazku města Příbora čtyřikrát ročně. O tuto akci je pořád zájem, o čemž svědčí, že se přihlásí vždy minimálně dvě třetiny pozvaných rodičů se svými dětmi. Dne 23.09.2012 se uskutečnilo třetí vítání v letošním roce. Bylo trochu jiné než ty předchozí, a to tím, že se poprvé uskutečnilo v nové obřadní síni v zrekonstruovaných prostorách piaristického kláštera. Nová obřadní síň je krásná
a zcela určitě přispívá ke slavnostní atmosféře jak svatebních obřadů, tak vítání do svazku města Příbora
i ostatních zde pořádaných akcí. Vítání se celkem zúčastnilo 15 dětí z 20 pozvaných. Při vstupu do obřadní síně přivítala rodiče s dětmi hudba v podání Zdeňka a Josefa Pukovce. Následoval velice pěkný
program dětí ze Základní školy na ul. Jičínské v Příboře pod vedením paní učitelky Lady Rejmanové.
Děti do svazku města Příbora přivítala členka rady Ing. Jana Svobodová. Po proslovu paní Ing. Jany
Svobodové se rodiče dětí podepsaly do pamětní knihy města a obdržely pro své děti malý dárek, pamětní
knížku a kytičku. Každé dítě bylo vyfoceno v kolébce a tato fotografie bude následně předána rodičům
dítěte. Ne vždy se podařilo vyfotografovat dítě bez problémů, někdy tak křičelo, že se muselo počkat, až
jej maminka utiší. Ale nakonec se podařilo a foto dítěte bylo na světě. Další vítání se uskuteční v měsíci
prosinci a opět v nové obřadní síni v piaristickém klášteře. Takže už teď se můžeme těšit.
Zdenka Pustějovská, matrikářka, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor.
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promlčení
písemně svůj závazek co do důvodu a výše. Především v případech, kdy půj-

Každému z nás se může v životě stát, že zapomene zaplatit například pokutu za „jízdu na černo“ nebo špatné parkování. OSVČ se mohou opozdit
s platbou sociálního nebo zdravotního pojištění. Především veřejné instituce nás ale často na naši povinnost včas neupozorní a po několika letech
potom chtějí nejenom úhradu dlužné částky, ale i vysoké penále či pokutu.
V Česku existuje celá řada promlčecích lhůt. Jaké jsou hlavní z nich a pro
jaké pohledávky platí?
Promlčecích lhůt je v české legislativě několik, promlčují se všechna práva
majetková s výjimkou práva vlastnického. Maximální délka promlčecí lhůty
bývá 10 let.
Promlčení neznamená zánik práva
Institut promlčení hraje klíčovou roli zejména při vymáhání pohledávky
soudní cestou. Jestliže totiž dojde k promlčení závazku a dlužník písemně namítne jeho promlčení, není dlužník již povinen tento dluh uhradit.
Promlčené právo ze zákona tedy nezaniká, ale při vznešení námitky promlčení se ho nejde domáhat soudní cestou. Promlčenou pohledávku však
může dlužník sám dobrovolně uhradit a nebude se jednat o plnění bez
právního důvodu. Úhrada bude v souladu se zákonem. Dovolá-li se však
dlužník promlčení, nelze promlčené právo přiznat. Institut promlčení nutí
věřitele včas řešit své pohledávky soudní cestou. Při uzavření jakékoliv
smlouvy či finančního plnění je vhodné na promlčení pamatovat. Soudně
se můžeme prakticky domáhat pouze nepromlčené pohledávky. Naděje, že
dlužník nenamítne promlčení, je minimální.
Kdy se promlčecí doba staví?
Promlčecí doba se ze zákona staví například v případě, že věřitel uplatnil
v promlčecí době právo u soudu, právo bylo pravomocně přiznáno a u soudu byl navržen návrh na výkon rozhodnutí (např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých či nemovitých věcí, přikázáním z účtu…). Promlčecí doba,
která uběhla před překážkou a po jejím skončení, se sčítá.
Občanský zákoník – promlčecí lhůta je tříletá
Dle občanského zákoníku je základní promlčecí lhůta tříletá. Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Občanský zákoník
upravuje například: kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu nebo
smlouvu o půjčce. Smlouvy upravené občanským zákoníkem se tedy řídí
tříletou promlčecí lhůtou. I v občanském zákoníku však existují výjimky:
u náhrady škody a bezdůvodného obohacení je promlčecí lhůta dvouletá.
Soudní rozhodnutí – desetiletá promlčecí lhůta
Maximální desetiletá délka promlčecí lhůty je u soudních rozhodnutí.
Příklad
Půjčili jsme sousedovi na základě smlouvy o půjčce 30 tisíc korun. Soused
se zavázal splatit danou částku do konce roku 2009. Neučil tak. Na soud
se tak musíme obrátit do konce roku 2012. Soud následně vydá platební
rozkaz, kde zaváže souseda k úhradě. Jestliže tak soused na základě platebního rozkazu dobrovolně neučiní ve stanoveném termínu, tak máme
deset let na to, abychom od něj získali peníze formou exekuce. Naši pohledávku (platební rozkaz) předáme k vymáhání exekutorskému úřadu.
I když tedy začne pracovat až za 8 let, dostaneme peníze formou exekuce
ze mzdy zpátky.
Dalším případem, kdy je promlčecí lhůta desetiletá, je když dlužník uzná

číme známému určitý finanční obnos a on v době jeho splatnosti nemá peníze, aby vám je vrátil zpět, je alespoň částečným řešením, když svůj dluh
uzná co do důvodu a výše. V tomto případě máme dalších deset let na to
domoci se našeho práva soudní cestou. Desetiletá lhůta platí samozřejmě
i pro úroky.
Obchodní zákoník – promlčecí lhůta je čtyřletá
Dle obchodního zákoníku je promlčecí lhůta čtyřletá. Obchodní zákoník upravuje například: kupní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o úvěru,
smlouvu mandátní, licenční smlouvu. Jestliže se tedy uzavírá například
kupní smlouva, je vždy dobré vědět, zda se řídí občanským či obchodním
zákoníkem. Opět existují výjimky (např. náhrada škody na dopravovaných
věcech nebo škoda vzniklá z opožděné zásilky se promlčují už za jeden rok).
Zdravotní pojištění – promlčecí lhůta je pětiletá
V praxi se již mnohokrát stalo, že zdravotní pojišťovna předepsala živnostníkovi nebo osobě bez zdanitelných příjmů pojistné na veřejné zdravotní
pojištění, které již bylo promlčené. Ze zákona je promlčecí lhůta u zdravotního pojištění pětiletá. Promlčecí lhůta však běží zvlášť pro předepsání pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného.
• Právo předepsat dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Pokud je proveden úkon ke zjištění výše
pojistného nebo jeho vyměření, potom plyne nová promlčecí lhůta ode dne,
kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Dlužné pojistné se předepisuje platebními výměry nebo výkazy nedoplatků.
• Právo vymáhat pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platí samozřejmě
i pro penále) se promlčuje ve lhůtě pěti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo toto dlužné pojistné vyměřeno. Promlčecí lhůta se však samozřejmě staví po dobu řízení u soudu.
Příklad
V praxi to znamená, že nám může zdravotní pojišťovna předepsat dlužné
pojistné z roku 2006 klidně až v letošním roce, kdy nám pošle platební výměr. Jestliže na něj nebudeme reagovat, tak nabude právní moci a vykonatelnosti. Poté běží nová pětiletá promlčecí lhůta. Vymáhání soudní cestou
může zdravotní pojišťovna klidně začít třeba až v roce 2014.
Sociální pojištění – promlčecí lhůta je desetiletá
U sociálního pojištění je situace stejná jako u zdravotního pojištění, ale promlčecí lhůta je desetiletá.
Nezaplacená pokuta – promlčecí lhůta je šestiletá
Když jako řidič obdržíme pokutu (poštovní poukázku), kterou na místě
nezaplatíme, má příslušný úřad ze zákona 6 let pro vymáhání této pokuty
soudní cestou. Pro vymáhání pokuty totiž platí ustanovení zákona o správě
daní a poplatků. Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po
šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Toto ustanovení však platí pro vymáhání. Lhůta pro vyměření daně se u jednotlivých
daní liší (např. podat daňové přiznání za rok 2009 v roce 2010, znamená to,
že finanční úřad nemůže daň z příjmu fyzických osob vyměřit či dodatečně
vyměřit po 2013). Uvedený dopravní přestupek nelze ze zákona projednat,
uplynul-li od jeho spáchání jeden rok.
JUDr. Radomír Velička , odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor.

NEŽ ZAČNEME
TOPIT …
kominíky. Ti by měli provést i kontrolu nebo revizi komínu v případě, že je

Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto
období náležitě připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať jde o dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo
o otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát
ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem
a po skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu
do 50 kW provádí jedenkrát ročně.
U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky –

připojen nový spotřebič nebo se mění druh paliva.
O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo
revizní zprávu, které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků
vůči pojišťovně.
V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré, pokud možno
zachovat klid a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehaste vodou. Komín by
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace
dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby, je možné
zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Ing. Dana Forišková, Ph.D.

Ing. Arnošt Vaněk

služebna

Libor Bolom

místostarostka

tajemník

městská policie

vrchní strážník MP

Ivana Bolomová, DiS.

asistentka

556 455 425
556 455 426
556 455 427
556 455 428

Ing. Jiří Hajda

Naděžda Střelková

Ing. Libuše Volná

Ing. Bc. Andrea Nováková

Petr Fiala

Věra Váňová

Nikola Horňáková

Miroslav Růžička, DiS.

školství, byt. problematika

životní prostředí

životní prostředí

lesní hospodář

kultura, cestovní ruch

kultura, cestovní ruch

rodný dům S. Freuda, muzeum
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Drahomíra Černá

Ing. Renáta Piskořová

Bc. Eva Srněnská

Alena Gachová

Marie Šrámková

Barbora Nevludová, DiS.

referent

referent

referent

referent

mzdová účetní, pokladna

mzdová účetní, pokladna

Pavla Veselková

JUDr. Radomír Velička

Mgr. Blanka Kovaláková

Pavel Krulich

evidence obyvatel, registry

údržbář MÚ

Zdenka Pustějovská

matrika, ověřování

právník

Barbora Štůsková

podatelna, MIC

556 455 441

Ing. Jaromír Kavan

specialista  IT

MIC, podatelna, sklad

737 933 895

556 455 446

556 455 445

556 455 444

556 455 443

556 455 442

556 455 440

556 455 437

556 455 435

556 455 434

556 455 433

556 455 432

Ing. Rudolf Zahradník

vedoucí odboru

556 455 437

Jana Kopková

referent

ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY

556 455 436

Dagmar Šatková

556 455 431

Ing. Kamila Nenutilová

referent

556 455 430

556 722 200

556 455 424

556 455 423

vedoucí odboru

ODBOR FINANČNÍ A KONTROLNÍ

556 455 421

Ing. arch. Renata Šablaturová

územní plánování, MPR

příprava projektů, dotace

556 455 422

556 455 420

556 455 412

556 455 411

556 455 410

556 455 405

556 455 404

556 455 402

556 455 401

556 455 400

Ing. Jaroslav Venzara

vedoucí odboru

Bc. Petra Kolářová

asistentka

ODBOR ROZVOJE MĚSTA

Ing. Iveta Busková

vedoucí odboru

KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA

Ing. Milan Strakoš

starosta

Lenka Habdasová

Ing. Radoslav Römer

Bc. Martina Limberková

Radka Ondrušáková

Emil Šilar

Ing. Jitka Pechová

Ing. Ivo Kunčar

Ing. Jaroslav Šimíček

556 455 458

556 455 457

556 455 456

556 455 454

556 455 453

556 455 452

556 455 451

556 455 450

Lucie Krejčí

Ing. Mária Kubáňová

Bc. Jiří Hanzelka

Pavel Hykel

Ing. Pavel Hanzelka

556 455 464

556 455 463

556 455 462

556 455 461

556 455 460

Ivo Lacný

ředitel

Ing. Kisza Josef

737 405 595
Mgr. Irena Nedomová

Městská televize, LTV Příbor

Pavel Nedoma

Tomáš Nikodým

údržbář

Jana Rosíková

Věra Polášková

Soňa Boháčová

Eva Potůčková

Ing. Jiří Polášek

Ing. Vladimír Bajnar

SMMP, s.r.o.

Milan Novák

Irena Zárubová

Kateřina Hanzelková

Havárie SMMP, s.r.o.

účetní

účetní

technik

sekretariát

ekonom

ředitel

Hasiči  vedoucí velitel

kancelář

kancelář

Technické služby

Silvie Bahnerová

Radek Jurečka

Osadní výbor Hájov
Osadní výbor Prchalov
Městská knihovna

Irena Rozehnalová

Bc. Lenka Filipcová

referent

vedoucí odboru

608 738 793

776 725 909

732 532 800

556 720 747

556 723 788

556 723 788

556 713 042

556 713 043

556 720 746

556 723 788

556 725 412

556 725 046

556 725 046

556 723 432

556 725 037

602 572 983

724 147 293

556 455 471

556 455 470

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  BUDOVA SMMP  čp. 118

referent

referent

referent

referent

vedoucí odboru

STAVEBNÍ ÚŘAD  BUDOVA SMMP  čp. 118

majetková činnost

komunikace, inž. sítě

správa majetku

doprava, veř. prostranství

investiční technik

investiční technik

investiční technik

vedoucí odboru

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ PŘÍBOR  ústředna 556 455 455  nová telefonní čísla Městského úřadu v Příboře, platná od října 2012.

nový telefonní seznam

informace Z městského úřadu

PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ ve městě Příboře

V souvislosti s projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu připravuje město Příbor průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře
“Bydlení Příbor 2012“.

Průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře

- bude probíhat od 1. 11. 2012 do 17. 12. 2012,
- bude určen jak pro občany města Příbora, tak pro občany z jiných měst
a obcí,
- bude vyhodnocen v 1. čtvrtletí roku 2013.
Průzkum se vztahuje pouze k níže uvedeným objektům a lokalitám.
Tzn., že přidělování uvolněných obecních bytů ve stávajících bytových
domech bude i nadále probíhat v souladu s Pravidly pro přidělování
obecních bytů do nájmu občanům.

Průzkum se bude vztahovat k následujícím objektům a lokalitám ve
městě Příboře:
1/ objekt č. p. 586 v Masarykově ulici

Objekt bývalého Domu dětí a mládeže má jedno podzemní a 2 nadzemní podlaží, pro účely bydlení je uvažováno i s využitím stávajícího podkroví. Dům je obklopen vzrostlou zelení s možností aktivní i pasivní relaxace ve volném čase. K objektu náleží i sousedící pozemky, které jsou
vhodně umístěné i dostatečně rozsáhlé pro vybudování menšího dětského hřiště v zadním traktu areálu, resp. parkovacích míst při vjezdu
z ulice Masarykovy.
Záměrem je vybudování nájemních bytů s tím, že zájemce o bydlení
bude mít možnost ovlivnit dispoziční řešení bytové jednotky. Není vyloučena ani varianta budoucího odkoupení bytu do osobního vlastnictví
zájemce.
Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce objektu pro účely bydlení
– rok 2014.

2/ objekt č. p. 1346 v Dukelské ulici

Jedná se o 3-podlažní budovu bývalé Základní školy Dukelské, která se
nachází v centrální části “horního“ sídliště. Suterén objektu je možno
využít jako úložné a skladovací prostory (sklepy), případně pro zřízení
domácí dílny. Pro účely bydlení lze využít i podkroví budovy. Přilehlý
areál zahrnuje venkovní hřiště a nabízí prostor pro vybudování parkovacích míst.
Záměrem je vybudování nájemních bytů s tím, že zájemce o bydlení
bude mít možnost ovlivnit dispoziční řešení bytové jednotky. Není vyloučena ani varianta budoucího odkoupení bytu do osobního vlastnictví
zájemce.
V případě dostatečného zájmu by rekonstrukce objektu pro účely bydlení mohla být zahájena v roce 2015.

3/ lokalita “Za školou“

Záměr bytové či individuální výstavby v lokalitě “Za školou“ je ze strany města již dlouhodobý, ve zpracovaných studiích je navrhována jak
bytová výstavba ve dvou, maximálně tří podlažních bytových domech,
tak individuální výstavba rodinných domů. Na podzim 2012 bude zastupitelstvo města projednávat nový územní plán města, který stanoví
rozsah pozemků určených pro individuální a bytovou zástavbu v této
části města.
Zahájení samotné výstavby v lokalitě Za školou lze předpokládat nejdříve po roce 2015, nejbližší roky budou věnovány vypracování územní
studie, projektové přípravě a získání patřičných povolení.

Bližší informace k průzkumu zájmu o bydlení ve městě Příboře najdete od 1. 11. 2012 na webových stránkách města (www.pribor.eu),
v Měsíčníku města Příbora (vydání Listopad 2012), v Local TV
Příbor a dalších regionálních periodikách.
Zpracováno na odboru rozvoje města MÚ Příbor.

„PLÁNUJEME SPOLEČNĚ“ sociální služby ve městě Příboře
  

Vážení spoluobčané,

jak jsme již dříve informovali, v našem městě probíhá druhý cyklus komunitního plánování rozvoje sociálních služeb. Smyslem komunitního plánování je vytvořit za účasti odborníků i široké veřejnosti funkční a efektivní systém sociálních služeb, který je dostupný všem
občanům a odpovídá zjištěným místním potřebám.
Výsledkem tohoto procesu bude zhotovení druhého Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Příboře na období 2013 – 2017,
na jehož základě budou plánovány konkrétní změny a rozvoj sociálních služeb ve městě.
V měsíci září a v průběhu měsíce října probíhá ve městě dotazníkové šetření za účelem zjištění spokojenosti obyvatel se sociálními službami a zmapování jejich potřeb v této oblasti.
Chcete-li nám sdělit Váš názor, podnět nebo se jakoukoliv formou aktivně podílet na procesu plánování sociálních služeb ve městě, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese:
soc@pribor-mesto.cz nebo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor, ul. Freudova 118, Příbor.
Rádi bychom Vás vážení spoluobčané přizvali ke spolupráci při plánování sociálních služeb ve městě Příboře.

Na setkání s Vámi se těší koordinátorka komunitního plánování Mgr. Aneta Seibertová.
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na blízkou osobu – rodina, přátelé
na člověka s podobným problémem
na městský úřad
na poskytovatele sociálních služeb

 na svého lékaře
 vyhledám informace na internetu
 jinde, uveďte prosím kde
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průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby (pomoc
při vyřizování osobních záležitostí)
podpora samostatného bydlení (pomoc při chodu domácnosti,
terénní služba)
odlehčovací služby (zajištění péče o osobu se zdravotním
postižením – odpočinek)
centra denních služeb („školka pro seniory“)
týdenní stacionář (zajištění pobytu a péče o osoby se sníženou
soběstačností)

osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti)
pečovatelská služba (pomoc při sebepéči, chodu domácnosti atd.)

Název služby

Užíváte tuto
službu
známka

příslušník. Vaši spokojenost s touto službou ohodnoťte známkou 1 až 5 jako ve škole.

4. Označte všechny služby, které v současné době užíváte Vy nebo Vaše/Váš rodina/rodinný

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3. Co vnímáte jako největší problém v sociální oblasti v místě Vašeho bydliště?

 ano
 ne
 rád/a bych uvítal/a více informací (uveďte jakým způsobem) ......................................................

2. Domníváte se, že informace o poskytovaných sociálních službách ve městě jsou dostatečné?






sociálních službách? (označte maximálně 3 odpovědi)

1. Na koho se obrátíte v případě, kdy potřebujete získat informace o poskytovaných

Zakřížkujte jednu odpověď, není-li u otázky uvedeno jinak.

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na Vaše názory! Za sociální odbor Bc. Lenka Filipcová.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám předložit dotazník, jehož cílem je zjistit
spokojenost s poskytováním sociálních služeb ve městě a potřeby
obyvatel města Příbora. Výsledky tohoto průzkumu budou sloužit jako
podklad pro návazný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve
městě Příboře. Vyplněný dotazník můžete odevzdat do konce měsíce října 2012 v městském
informačním centru nebo na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Dotazník je anonymní!

návrhy na zlepšení:

název služby:

5. V případě, že nejste spokojen/á s nějakou sociální službou, zkuste navrhnout její zlepšení.

jiná, prosím uveďte:

Bav Klub

klub seniorů
dům s pečovatelskou službou
místní organizace Svazu tělesně postižených ČR
Luna Příbor, středisko volného času

domov pro seniory (pobytové služby s pravidelnou péčí)
chráněné bydlení (pobytová služba pro osoby se sníženou
soběstačností)
raná péče (péče o děti a rodinu dítěte se zdrav. postižením do 7 let
věku dítěte)
telefonická krizová pomoc (linka důvěry apod.)
azylový dům (pobytová služba na přechodnou dobu osobám
v nepříznivých sociálních situacích)
dům na půl cesty (pobytová služba pro osoby do 26 let věku po
opuštění ústavní výchovy)
kontaktní centrum (služba pro osoby ohrožené drogovou
závislostí)
krizová pomoc (terénní, ambulantní nebo pobytová služba,
poskytovaná osobám nacházející se v situaci ohrožení zdraví či
života)
nízkoprahová denní centra (poskytnutí stravy, umožnění hygieny
osobám bez přístřeší)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (zařízení pro děti
a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy)
noclehárny (služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování)
služby následné péče (služby osobám po absolvování ústavní léčby
– s chronickým duš. onemocněním, závislí na návykových látkách)
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (služby pro rodiny
s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové
situace rodiny)
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením)
terapeutické komunity (pobytové služby pro osoby závislé na
návykových látkách nebo osoby s duševním onemocněním)
terénní programy (služby pro osoby vedoucí rizikový způsob
života, cílem je minimalizovat rizika jejich způsobu života)
sociální rehabilitace (služba směřující k samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob)

informace Z městského úřadu

informace Z městského úřadu

6. Chybí dle Vašeho názoru ve městě Příboře některé sociální služby?
(označte maximálně 3 odpovědi)
 osobní asistence
(poskytnutí stravy, umožnění hygieny
(doprovod, celodenní péče v domácnosti)
osobám bez přístřeší)
 pečovatelská služba
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(pomoc při sebepéči, chodu domácnosti atd.)
(zařízení pro děti a mládež ohrožené
 průvodcovské a předčitatelské služby,
společensky nežádoucími jevy)
tlumočnické služby
 noclehárny
(pomoc při vyřizování osobních záležitostí)
(služby osobám bezpřístřeší, které mají
 podpora samostatného bydlení
zájem o využití hygienického zařízení
(pomoc při chodu domácností, terénní služba)
a přenocování)
 odlehčovací služby
 služby následné péče
(zajištění péče o osobu se zdravotním
(služby osobám po absolvování ústavní
postižením – odpočinek)
léčby – s chronickým duš. onemocněním,
 centra denních služeb
závislí na návykových látkách)
(„školka pro seniory“)
 sociálně aktivizační služby pro rodiny
 týdenní stacionář
s dětmi
(zajištění pobytu a péče o osoby se sníženou
(služby pro rodiny s dětmi, jejichž vývoj je
soběstačností)
ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové
 domov pro seniory
situace rodiny)
(pobytové služby s pravidelnou péči)
 sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
 chráněné bydlení
(služby pro osoby ohrožené sociálním
(pobytová služba pro osoby se sníženou
vyloučením)
soběstačností)
 terapeutické komunity
 raná péče
(pobytové služby pro osoby závislé na
(péče o děti a rodinu dítěte se zdrav.
návykových látkách nebo osoby s duševním
postižením do 7 let věku dítěte)
onemocněním)
 telefonická krizová pomoc
 terénní programy
(linka důvěry apod.)
(služby pro osoby vedoucí rizikový způsob
 azylový dům
života, cílem je minimalizovat rizika jejich
(pobytová služba na přechodnou dobu
způsobu života)
osobám v nepříznivých sociálních situacích)
 sociální rehabilitace
 dům na půl cesty
(služba směřující k samostatnosti,
(pobytová služba pro osoby do 26 let věku po
nezávislosti a soběstačnosti osob)
opuštění ústavní výchovy)
 nechybí žádné sociální služby
 kontaktní centrum
 jiná, prosím uveďte
(služba pro osoby ohrožené drogovou
závislostí)
...............................................................……….
 krizová pomoc
(terénní, ambulantní nebo pobytová služba,
...............................................................……….
poskytovaná osobám nacházející se v situaci
ohrožení zdraví či života)
 nízkoprahová denní centra
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

rodiny s dětmi
mládež
senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby v tíživé sociální situaci






nezaměstnaní
uživatelé drog
lidé bez přístřeší
žádné

7. Na které skupiny obyvatel by se mělo v oblasti sociálních služeb ve městě více zaměřit?






8. Domníváte se, že je ve městě dostatek bezbariérových přístupů?

 ano
 ne, uveďte prosím kde chybí ................................................................................ ………………

.....................................................................................................................................................................

9. Zde je prostor k Vašemu vyjádření k sociálním službám ve městě

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 nezaměstnaný/á
 senior
 poživatel invalidního důchod

 středoškolské s maturitou
 vysokoškolské

 40 – 59 let
 60 a více

 ne

 žena

.....................................................................................................................................................................
Vaše pohlaví
 muž
Jste osoba se zdravotním postižením?
 ano
Váš věk
 15 - 19
 20 - 39
Vaše nejvyšší ukončené vzdělání
 základní
 středoškolské
Momentálně jste

 zaměstnanec/kyně
 OSVČ
 student/ka
 na mateřské nebo rodičovské dovolené

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za vyplnění dotazníku, velice si vážíme Vašeho času, který jste věnoval/a jeho vyplnění.
V případě, že se chcete zúčastnit losování o věcné ceny uveďte prosím své jméno, příjmení a adresu.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby mé osobní
údaje byly zpracovány Městským úřadem Příbor za účelem losování.

Jméno a příjmení: ........................................................................................................................................

Adresa:.........................................................................................................................................................

Telefon:........................................................................................................................................................
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informace Z městského úřadu

KVĚTINOVÁ SOUTĚŽ 2012 - VYHODNOCENÍ

7. ročník soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“ vyhlášený
pro obyvatele Příbora i obyvatele osad Prchalov a Hájov byl vyhodnocen.

V letošním roce jsme vyhlásily pro obyvatele města Příbora, včetně
Hájova a Prchalova již 7. ročník soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu
domů a bytů“. Občané se mohli přihlásit do 30. 6. 2012. Tradičně se soutěžilo ve dvou kategoriích:
1. Květinová výzdoba balkonu či oken rodinných domů a bytů.
2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.
O účast v soutěži projevilo zájem 74 soutěžících. Z celkového počtu
soutěžících se současně do obou kategorií přihlásilo 39 občanů. V první kategorii tak bylo hodnoceno 62 výsadeb a v druhé 51.
Komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené květinové zahrádky a balkony. Dle podmínek soutěže stanovených při vyhlášení se při posuzování výsadeb přihlíželo k tomu, zda lze výsadby zhlédnout z veřejného
prostranství. Důvodem stanovení tohoto kritéria je záměr, aby se ohodnocené výsadby podílely na zvelebení města a osad.
Vyhodnocení soutěžních květinových balkonových či zahradních výsadeb bylo prováděno obdobně jako v předcházejících ročnících. Jednotlivé
výsadby byly po jejich zhlédnutí komisí zařazeny do pomyslného „zlatého
a stříbrného pásma“.
Výše odměny se odvíjela od částky vyčleněné pro tento účel z rozpočtu
města Příbora a od zařazení do zlatého či stříbrného pásma. Ovšem poprvé za trvání soutěže se výše finanční částky také liší dle soutěžní kategorie.

Vyšší finanční částkou jsou ohodnoceny soutěžní výsadby v kategorii druhé
(zahrádky, předzahrádky). Důvodem je jejich vyšší náročnost na údržbu,
zálivku apod. Vyčleněná částka z rozpočtu města Příbora byla mezi soutěžící rozdělena tak, jak uvádí následující tabulka:
Kategorie Odměna za zlaté pásmo (Kč) Odměna za stříbrné pásmo (Kč)
1.
400,200,2.
450,250,Majitelé všech vyhodnocených výsadeb získají finanční poukázku
v cenové výši, kterou si vysoutěžili, a za ni si budou moci v zahradnictvích
a květinářstvích v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.
Hodnocení soutěžních výsadeb nám ochotně pomáhali členové zastupitelstva města Příbora - Kateřina Neusserová a Martin Monsport, dipl. ek.
Oběma velmi děkujeme za jejich zájem i čas.
Zároveň všem vyhodnoceným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme
jim za jejich účast v soutěži. V roce 2006, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena, se soutěže účastnilo jen 16 zájemců. S každým novým ročníkem počet
účastníků i počet přihlášených soutěžních výsadeb roste. To nás velmi těší
a ještě jednou děkujeme.
Za organizátorky Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje MÚ Příbor.
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2. KATEGORIE - Zaté pásmo

Bajerová Petra, Příbor
Bělunková Emilie, Příbor
Bílková Eva, Příbor
Bordovská Jana, Hájov
Bortlová Renáta, Příbor
Busková Eva, Příbor
Busková Milada, Příbor
Černošková Lenka, Příbor
Drápalová Hana, Příbor
Franek Patrik, Příbor
Fajárková Gabriela, Příbor
Göttlicherová Marie, Hájov
Halfar Jaroslav, Příbor
Hanzlíková Jarmila, Příbor
Jurečka Mořic, MUDr., Příbor
Kalužová Ludmila, Prchalov
Kaplanová Blanka, Příbor
Kaplanová Božena, Příbor
Kubečková Martina, Hájov
Majerová Jana, Příbor
Matulová Marta, Hájov
Monsportová Jana, Příbor
Monsportová Renáta, Příbor
Monsportová Miroslava, Příbor
Nedomová Irena, Příbor
Nechvátalová Marie, Příbor
Pírková Marie, Příbor
Poláčková věra, Příbor
Pustějovská Jana, Příbor
Rubinová Jaromíra, Příbor

2. KATEGORIE - Stříbrné pásmo

Pustějovská Jana, Příbor
Rubinová Jaromíra, Příbor
Rečková Lenka, Příbor
Slovákovi Radomír a Stanislava, Příbor
Svobodová Anna, Příbor
Sýkorová Olga, Hájov
Šumberová Eva, Příbor
Švidrnochová Bohumila, Příbor
Tillová Květa, Příbor
Tyllichová Marie, Příbor
Žárská Ivana, Příbor
Žídková Terezie, Příbor
Břečková Božena, Příbor
Bouchalová Ludmila, Příbor
Busková Milada, Příbor
Bzirská Helena, Příbor
Dlouhá Jana, Příbor
Fajárková Gabriela, Příbor
Kačmářová Šárka, Ing., Příbor
Konečná Blažena, Příbor
Karkovská Zdenka, Příbor
Máchová Jana, Příbor
Plešková Alena, Příbor
Smětáková Katka, Příbor
Sobková Gabriela, Hájov
Ščudlíková Eva, Příbor
Vašková Jitka, Příbor
Zárubová Barbora, Hájov
Zárubová Marie, Hájov
Žárská Ivana, Příbor

2. KATEGORIE - Zaté pásmo

I. KATEGORIE - Zlaté pásmo

Bajerová Petra, Příbor
Bittnerová Marie, Příbor
Bordovská Jana, Hájov
Busková Eva, Příbor
Černošková Lenka, Příbor
Dohnalová Magdalena, Příbor
Drápalová Hana, Příbor
Franek Patrik, Příbor
Galiová Ludmila, Příbor
Halfar Jaroslav, Příbor
Hanáčková Lucie, Prchalov
Hanzlíková Jarmila, Příbor
Jurečka Mořic, MUDr., Příbor
Juřenová Pavlína, Prchalov
Kadurová Josefa, Příbor
Kalužová Ludmila, Prchalov
Kaplanová Blanka, Příbor
Kaplanová Božena, Příbor
Klub důchodců Hájov, Hájov
Kožušková Milena, Bc., Příbor
Kubečková Martina, Hájov
Londinová Hana, Hájov
Majerová Jana, Příbor
Maková Ludmila, Příbor
Matulová Marta, Hájov
Monsportová Jana, Příbor
Monsportová Renáta, Příbor
Monsportová Miroslava, Příbor
Návrat Jakub, Příbor
Nedomová Irena, Příbor
Nechvátalová Marie, Příbor

I. KATEGORIE - Stříbrné pásmo

I. KATEGORIE - Zaté pásmo

Oficiální výsledky soutěže (abecední pořadí):

Sopuchová Barbora, Příbor
Sikorová Marie, Příbor
Slovákovi Radomír a Stanislava, Příbor
Štůsková Ludmila, Příbor
Šumberová Eva, Příbor
Švidrnochová Bohumila, Příbor
Zárubová Barbora, Hájov
Zárubová Marie, Hájov
Žárská Ivana, Příbor
Žídková Terezie, Příbor
Bittnerová Marie, Příbor
Bzirská Helena, Příbor
Hanáčková Lucie, Prchlaov
Hanzelková Ludmila, Příbor
Galiová Ludmila, Příbor
Jakubová Miluše, Prchalov
Londinová Hana, Hájov
Rečková Lenka, Příbor
Tillová Květa, Příbor
Tyllichová Marie, Příbor
Veselková Bohumila, Příbor
Foto poskytli soutěžící
a organizátorky soutěže.

informace městské policie

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

Díky všímavosti několika občanů přijala hlídka Městské policie Příbor vpodvečer dne 04.09.2012 opakovaně oznámení o podezřelém člověku, který přelézá plot zahrady na nábřeží Rudoarmějců a nese něco v rukou. Po vyhledávání muže odpovídajícího popisu na katastru města byl podezřelý zadržen
u prodejny TESCO v ul. J. V. Choráze, avšak lup si již stihl schovat. Díky
svědkům se však podařilo lup nalézt v nedalekém křoví. Jednalo o prodlužovací šňůry odcizené z kůlny umístěné na zahradě. Strážníkům známý pachatel, ve kterém byl zjištěn 30letý občan Slovenska, zdržující se v Příboře dlouhodobě, byl pro podezření ze spáchání trestného činu předán Policii ČR, jež
činila další opatření.

Dne 05.09.2012 v ranních hodinách přijala hlídka Městské policie Příbor
oznámení občana, že na jeho pozemcích se opakovaně volně pohybují cizí
zvířata (koně, ovce, kozy). Protože majitel zvířat nebyl ochoten s hlídkou
tuto událost řešit a jednalo se o opakované porušení právních předpisů, byla
strážníky pořízena fotodokumentace a událost byla pro podezření z porušení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání postoupena
k řešení příslušným správním úřadům.
Dne 07.12.2012 v podvečerních hodinách spatřila hlídka městské policie při
pravidelné pochůzkové činnosti skupinku mladých osob, z jejichž chování
usoudila, že jsou v podnapilém stavu. Jelikož se ve skupince nacházely i dvě
zjevně nezletilé dívky, vyzvala hlídka přítomné, aby se na místě podrobili
dechové zkoušce. U jedné z nezletilých dívek pak byla zjištěna přítomnost
alkoholu v dechu (0,7 promile), a proto byli kontaktováni její rodiče, kteří si
dívku převzali.
Podobná situace se opakovala také dne 09.09.2012, kdy jiná mladistvá dívka

svým chováním u vlakového nádraží v Příboře vzbudila pozornost hlídky
a pro důvodné podezření dívku vyzvali, aby se podrobila dechové zkoušce na
přítomnost alkoholu v dechu. Provedená zkouška byla pozitivní s výsledkem
2 promile. Jelikož dívka byla ve stavu, který si nevyžadoval lékařské ošetření,
byli kontaktováni rodiče nezletilé, kteří si dívku následně převzali do domácí
péče. V obou případech hlídka zjistila osoby, které podaly alkohol osobám
mladším 18let. Svým jednáním se dopustily přestupku na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, za které budou sankcionovány.
O požití alkoholu nezletilou respektive mladistvou byl informován odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany při MěÚ
v Kopřivnici.
V měsíci srpnu se Městská policie Příbor zapojila do celostátní dopravně
bezpečností akce organizované Policií ČR, která byla zaměřená na kontrolu
dodržování pravidel silničního provozu zejména dodržováním rychlosti vozidel a kontroly řidičů v souvislosti s požíváním alkoholu. Městská policie
tak kontrolovala dodržování rychlosti ve dnech 20., 22., 24. a 26. srpna 2012
v časovém rozmezí vždy od 14 do 16 hod., a to střídavě v ulicích Jičínské,
Frenštátské a Ostravské. Celkem bylo řešeno 41 dopravních přestupků
souvisejících s překročením nejvyšší dovolené rychlosti ve městě, přičemž
ve 4 případech byla naměřená rychlost vyšší než 70 km/hod. Nejvyšší naměřená rychlost byla dokonce 79 km/hod v ul. Frenštátské. Městská policie Příbor průběžně kontroluje dodržování dovolené rychlosti vozidel na 10
schválených úsecích v obci a od měsíce května 2012, kdy byl zakoupen radar
na měření rychlosti, řešila již 164 těchto dopravních přestupků.
Libor Bolom, vedoucí strážník Městské policie Příbor

Gratulace seniorům
Vážené dámy, vážení pánové, milí senioři,
dne 1. října 2012 jste oslavili Mezinárodní den seniorů, a proto nám dovolte, abychom se i my připojili ke gratulaci
a jménem města Příbora Vám k tomuto svátku popřáli mnoho pevného zdraví, životního optimismu a dostatek sil
k naplnění Vašich zájmů.
		
Ing. Forišková Dana, Ph.D.
Ing. Strakoš Milan
		
místostarostka města
starosta města

MĚSTO PŘÍBOR PRONAJME GARÁŽ
v domě č. p. 1303 v ulici Fučíkové.

Minimální cena 400,- Kč/m2/rok.

Nabídky podávejte do 5. 11. 2012 do 13:00 hod.
na podatelnu MÚ v Příboře dle pokynů záměru vyvěšeného na
Úřední desce města Příbora.
Bližší informace na tel. čísle 556 455 456
a webových stránkách města Příbora www.pribor.eu
Bc. Martina Limberková, odbor investic a správy majetku.

Klub filatelistů Příbor

pořádá pro své kolegy, pro zájemce o sběratelství všech oborů i další,
kteří se rádi podívají na zajímavé sběratelské kousky

setkání sběratelů všech odborností

BURZU

a
známek,
filatelistických potřeb, pohlednic, mincí, odznaků
v neděli 21.

a dalšího sběratelského materiálu

října od 8.00 do 11.00 hod. v Kulturním domě v Příboře.

Součástí setkání bude i možnost ohodnocení sbírek,
zajištění jejich odkupu a prodeje. Organizátoři se na Vás těší!
Info tel. 604 58 05 92, e-mail: hoby.sluzby@seznam.cz

Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjnu
Milada Konvičková
Anna Pustějovská
Věra Adamcová
Libuše Ondrušková
Jarmila Rosmarinová
Ludmila Filipová
Drahomíra Nováková
Marie Monsportová

František Pyclík
František Mego
Zdeňka Melčáková
Jaroslav Koutný
Marta Majerová
Ludmila Dlouhá
Jaromír Drabík
Eduard Hlubík
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Anna Palatová
Zdeňka Borovská
Stanislava Zíková
Miroslav Sekeráš
Ludmila Chromčáková
Zdeněk Kvita
Ilona Čierna

z historie

FILATELISTÉ V PŘÍBOŘE SLAVÍ …. aneb Je nám devadesát…

Letos uplyne 90 let od založení Klubu filatelistů v Příboře. Devadesáté
narozeniny chtějí filatelisté oslavit společným setkáním nad sběratelskými
kousky a také burzou. Každé kulaté výročí si v našem městě zaslouží pozornost, tak se pojďme ohlédnout i za tímto.
První známka na světě vyšla v Anglii 6. května 1840, první v Rakousku
Uhersku 1. 6. 1850 a první československá známka byla vydána 18. 12.
1918. Jejím autorem byl Alfons Mucha! O 4 roky později 17. 11. 1922
vznikl v Příboře klub filatelistů. Jeho členové se sešli v dnešní restauraci Slavie.
Lubomír Loukotka – dlouholetý člen klubu a kronikář Příbora před pěti lety
pro Local TV Příbor vyprávěl: „Dům č. 34 tehdy vlastnila paní Kladivová
– jmenoval se proto Kladiva. Pronajatý ho měl pan Rimer, to byl jeden
z ustavujících členů klubu filatelistů. Ovšem hlavním filatelistou v Příboře
byl profesor Josef Kálal. Učil na gymnáziu. Dalšími zakládajícími členy byli
Jan Kuřec - úředník v továrně u Mandlera, a František Šerek - přednosta
železniční stanice. Určitě jich bylo víc, ale ty neznám.“

ten byl uznávaný celorepublikově, ale pan Zápařka byl opravdu velký filatelista. Ten to tu držel celou dobu okupace. Tehdy samozřejmě nemohl být
v Sudetech český klub, tak jsme se tady scházeli jen tak na pivo, abychom
si povykládali. To nebyl oficiální klub filatelistů. Opět ustaven byl až v roce
1945,“ vzpomínal Lubomír Loukotka.
Později po válce se klub stal jedním ze spolků Závodního klubu Tatra.
Členská základna se začala rychle rozrůstat a v nejlepším období čítala 70
členů. Taky činnost byla bohatší. Uskutečnily se místní i okresní výstavy filatelie a numismatiky, členové své sbírky vystavovali i na výstavách v rámci
republiky. Tento rozkvět filatelie trval až do konce 80. let 20. století.

  

  

Legitimace dlouholetého jednatele, později i pokladníka klubu z r. 1922.
  

Z výstavy v r. 1957 v Příboře. Pořádali ji v učitelském ústavu (klášteře) příborští filatelisté ve spolupráci s „kroužkem Numismatické spol. čs.
v Příboře“. Výstava trvala 14 dní a vystavovala se i platidla.
Po roce 1990 nastal velký útlum. Členská základna se opět snížila na
15 - 20 členů. Nejvíce se útlum projevil u mladých filatelistů - žáků a studentů. Zde zájem o filatelii klesl na nulu. To platilo a dodnes platí pro celou
republiku.
Neznamená to ale, že by klub v Příboře měl zaniknout! Dnes se filatelisté scházejí na schůzkách 1 x měsíčně, vždy třetí pondělí v měsíci. Předávají
si informace o tom, co kdo má nového, co kde vyšlo, co je k dostání a za kolik. A zdaleka nejde jen o známky, ať už výplatní, příležitostní nebo o aršíky.
Filatelisté se zabývají i tak zvanými celinami, ceninami, celistvostmi – pojmy
pro laika to tajemné! Milan Rumpík, člen klubu dodává: „Filatelie nejsou ale
jen známky a ony celiny, ceniny, celistvosti. Je to i rozbor veškerých materiálů, které souvisejí s poštou a filatelistovi se dostanou do rukou. A je potřeba
i rozbor poštovního provozu.“

Zápis z jednatelské knihy klubu.
Kniha zápisů klubu začíná až datem 15. 2. 1925, přesto se z ní dá vyčíst, že mezi členy klubu a s největší pravděpodobností i zakládajícími byli
i Frant. Huttler, obchodník a radní, Otto Machinek, obchodník, Vitězslav
Taube, malíř písma a pokojů, Svatoslav Waka, městský tajemník.
„Víc vím o filatelistech z doby za první republiky a za okupace, to už
jsem tu chodil i já,“ pokračoval pan Loukotka, „bylo mi tehdy čtrnáct, patnáct let. Vím, že tu byli i oba bratři Klaudové Ota i Bohuslav, můj otec
Karel Loukotka - hodinář, Richard Teichmann, Bernard Slaný drogista,
Josef Holub. A zajímavé je, že naším členem byl za první republiky i Josef
Veřmiřovský – automobilový závodník z Kopřivnice.“ Tehdejší klub sdružoval
nadšence z celého okolí – ze všech obcí i měst. V r. 1935 a dalších letech se
pak schůzky konaly jedenkrát za měsíc střídavě v Příboře a v kopřivnické
sokolovně.
V roce 1937 - v době 15. výročí klubu měla organizace jedenadvacet
členů. Činnost klubu spočívala hlavně v konání pravidelných měsíčních
schůzek spojených s výměnou sběratelského materiálu a z každoroční výroční schůzky. Tehdy z Příbora odešel pan Rimer. „A tak na tento hotel přišel
další nájemce, vzdálenější příbuzný pana Rimera Osvald Zápařka, a to byl
filatelista! Sice nedosahoval svými znalostmi té výše jako Josef Kálal, protože

A co má klub filatelistů v Příboře v plánu do dalších let, vysvětluje Jan
Strakoš, předseda Klubu filatelistů v Příboře: „V současné době je naší prioritou opět zvednout počet členů klubu a pořádat sběratelské burzy, které by
pak v příštím roce měly být spojeny i s malými ukázkami tematických sbírek.
Naše nejbližší akce, to je setkání sběratelů všech sběratelských oborů spojená s burzou známek, filatelistických potřeb, pohlednic, numismatiky atd. se
uskuteční v neděli 21. října 2012 v době od 8 do 11 hod. v Kulturním domě
v Příboře. Srdečně zveme všechny sběratele i další z řad široké veřejnosti.
Přivítáme i mladé zájemce, ti se budou moci přihlásit do kroužku mladých
filatelistů. Internet sice poskytuje řadu informací, ale kontakt se zkušenými
filatelisty nenahradí.“
Na výstavu spojenou s burzou se tak může přijít podívat nejen odborník, ale kdokoli, kdo chce vidět něco nového a zajímavého!
Kontakt na pořadatele: 604 580 592, hoby.sluzby@seznam.cz

Zpracovala: Irena Nedomová, LTV Příbor, e-mail: televize-pribor@seznam.cz

Zdroj: LTV Příbor – vzpomínky Lubomíra Loukotky, vyprávění Milana Rumpíka,
písemný materiál Jana Strakoše, archivní materiály Klubu filatelistů Příbor.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky na měsíc říjen

Druhý díl románové trilogie Pomalý valčík želviček od francouzské spisovatelky Katherine Pancolové pokračuje v líčení dalších
osudů hlavní hrdinky Joséphine Cortésové. Joséphine s dcerama Zoé
a Henriettou bydlí v novém bytě, v domě, kde žije řada zajímavých
lidí. S některými z nich se ona i Zoé spřátelí, jiní jsou odtažití a zlí.
Přesto se jejich životní osudy zvláštním způsobem protnou. Za hrdiny knihy se podíváme do Londýna i Číny, ale hlavně do současné
Paříže.
Vychází druhá část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů Přemyslovská epopej II - Jednooký
král Václav I. Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška popisuje boj
Přemysla I. Otakara o uznání svého sňatku s Konstancií Uherskou,
a tím také o legalizaci nástupnických práv malého Václava. Po složitém diplomatickém zápase získá definitivní potvrzení královské
koruny Zlatou bulou sicilskou. V té době se malý Václav ocitne po
otcově boku a učí se vládnout a také válčit. Nicméně zápasy a spory
té doby nejsou dobojovány, musejí na čas ustat, protože křesťanský
svět napadli divocí Mongolové…

Britská prozaička a novinářka Ariana Franklinová napsala napínavý historický thriller Město stínů. Ester Solomonová patří
k emigrantům, kteří se usadili v neklidném Berlíně roku 1920.
Pracuje jako sekretářka u knížete Nikolaje, elegantního, ale bezcharakterního majitele kabaretu. Nikolaj zaplete Ester proti její vůli
do svého plánu – chystá se prohlásit mladou chovanku ústavu pro
choromyslné za jedinou přeživší dědičku trůnu, dceru zavražděného
„cara vší Rusi“.
Kniha Jitky Prokšové Anděl s druhým křídlem popisuje zvláštní vztah novináře Hynka a Kamily. Odkrývá vnitřní svět ženy, která
před několika roky ztratila důvod proč žít. Kamila se brání novému
začátku, ale po půlroce dává Hynkovi šanci. Tehdy však přichází nečekaná změna. Její muž o ni začíná bojovat…
Napínavý thriller Smrtící záře skotského autora Stuarta
MacBride se odehrává v Aberdeenu. Ve vykřičené čtvrti se najde
umlácená prostitutka a tentýž večer při požáru na opačném konci
města uhoří šest lidí. Detektiv Logan McRae se ujímá vyšetřování.
Elen Fialová, Městská knihovna Příbor.

ze škol

Co nás čeká ve školním roce 2012/2013
v Základní škole Jičínské v Příboře?

  

Na naši školu nastoupilo 3. září 36 prvňáčků, které slavnostně přivítal Ing. Milan Strakoš, starosta města, spolu s Marií
Monsportovou za komisi pro občanské záležitosti. Žákům popřáli
hodně štěstí a úspěšný start do školních let, předali jim dárečky a paním učitelkám květiny. Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 379 žáků. Do kolektivu pedagogických pracovníků jsme přivítali
nové pedagogy hlavně na výuku anglického jazyka.
Škola bude i nadále pokračovat v osvědčených projektech a aktivitách, jako jsou:
- adopce na dálku,
- sběr papíru, recyklování,
- vánoční zvyky a tradice,
- Velikonoce,
- Den Země,
- setkání s předškoláky,
- vánoční koncert,
- využití informační technologie ve výuce přírodovědných předmětů,
- EU peníze školám, Škola – cesta k poznání,

  

-

projektové dny k ochraně člověka za mimořádných situací,
týdenní projekty (Starověké civilizace, Objevujeme svět, Energie
a Svět kolem nás),
- spolupráce s ekologickým sdružením Hájenka,
- vystoupení žáků na akcích pořádaných městem (vítání občánků,
živý betlém),
- Den otevřených dveří školy,
- jarmark,
- lyžařský výcvik,
- školy v přírodě,
- akce pro děti MŠ,
- projekty environmentální výchovy.
Další projektové dny proběhnou v rámci jednotlivých tříd a ročníků, budou vycházet z kreativity našich žáků a jejich vyučujících.
Přeji všem úspěšný vstup do nového školního roku, těším se
na spolupráci jak se žáky, tak jejich rodiči, přáteli školy a širokou
veřejností.
Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín.
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pozvání na kulturní akce
Pondělí 1. října až pátek 5. října

TÝDEN KNIHOVEN

Vyhlašujeme amnestii čtenářských poplatků.
Prosíme zapomnětlivé čtenáře, aby vrátili
vypůjčené knížky.
V tomto týdnu přihlašujeme nové čtenáře
zdarma. Prodáváme vyřazené časopisy.
Městská knihovna Příbor  556 455 037
Úterý 2 . října od 15:00 hod.

ODPOLEDNE S KROKODÝLEM

Výtvarné odpoledne pro děti a rodiče. Křest
nového maskota dětského oddělení knihovny.
Městská knihovna Příbor  556 455 037
Úterý 2 . října od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu v ulici Dukelské.
BAV klub Příbor 739 080 862
Čtvrtek 4. října od 17:00 hod.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA ILONY
BITTNEROVÉ O TANZANII

Městská knihovna Příbor  556 455 037

Sobota 6 . října od 14:00 hod.

DEN BEZ AUT

Od 14:00 hod.  Pouštění draků na letišti pro
bezmotorová letadla (kopec u sv. Jana).
Od 15:00 hod.  Hry a tvoření, projížďky
na koních na Ranči u Michálků.
Město Příbor  556 455 424
Luna Příbor, SVČ  556 725 029
Pondělí 8. října od 17:15 hod.

ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA
NA MUZIKÁL „BALADA PRO BANDITU“

(Milan Uhde, Miloš Štědroň)
Už čtyři desetiletí se téměř zlidovělý
muzikál úspěšně vrací na divadelní prkna
a
vypráví baladu z Podkarpatské Rusi,
která rozžíhá ohně lásky na poloninách
a oživuje píseň života a smrti. Odjezd od
Sokolovny Příbor. Předprodej v Bav klubu.
Cena 250, Kč.
BAV klub Příbor 739 080 862
Úterý 9 . října od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu v ulici Dukelské.
BAV klub Příbor 739 080 862
Středa 10. října od 17:00 hod.

VERNISÁŽ
„KŮRA, LÝKO, CHOROŠE, TRÁVA,
KOŘENY, PAŘEZY...“

Důležité přírodní materiály v lidské kultuře
a téměř zapomenuté tradiční technologie
jejich zpracování. Úvodní slovo PhDr. Daniel
Drápala, PhD. (Ústav evropské etnologie
Masarykovy univerzity), hudební doprovod:
Hudecká
muzika
z Velkých
Karlovic.
Výstava potrvá do 21. února 2013.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

PROGRAM AKCÍ – ŘÍJEN 2012
Pondělí 15. října od 16:00 hod.

HÁJOVSKÝ KRMÁŠ

Od 16:00 hod. Mše svatá v místí kapli
Od 17:00 hod. Hájovský krmáš – k poslechu
a tanci hraje Helianthus, bohatá tombola
a krmášová kuchyně zajištěna. KD na Hájově.
Kulturní komise Hájov

Úterý 16. října od 17:00 hod.

PŘÍBORSKÁ KAŽDODENNOST
V 16. AŽ 18. STOLETÍ

Beseda u příležitosti výročí 100 let od založení
příborského
muzea
s historikem
Muzea
Novojičínska, p.o. PhDr. Jiřím Jurokem CSc.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

Úterý 16. října od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu v ulici Dukelské.
BAV klub Příbor 739 080 862
Pátek 19. října od 17:00 hod.

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ

Hra na africké bubny djembé, výuka rytmů.
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit
a zopakovat si základní rytmy a zažít radost
souznění při společném bubnování. Možnost
zapůjčení bubnu djembe – omezený počet.
Cena: děti do 15 let 50, Kč, ostatní 100, Kč.
BAV klub Příbor  739 080 862
Sobota 20. října až neděle 21. říjn a

ZÁJEZD VELKÝ MEDER – DUNAJSKÁ
STREDA

Cena zájezdu:
Členové KČT: 1.350, Kč, děti 1.200, Kč.
Nečlenové:
1.450, Kč, děti 1.300, Kč.
V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze,
pojištění a vstupné na bazén po oba dny.
Přihlášky a záloha do 10. 10. 2012.
Platit můžete každé pondělí od 16:00 do 17:00
hod. v SVČ Luna na ul. Dukelská.
Odjezd: od Sokolovny Příbor v 5:00 hod.
KČT Příbor, v.bilsky@seznam.cz
 737 375 203

Neděle 21. října od 17:00 hod.

SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ
A STUDENTŮ ZUŠ
Kostel sv. Valentina.

ZUŠ Příbor  556 725 353
Úterý 23. října od 9:00 do 12:00 hod.
a od 16:00 do 20:00 hod.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky
V. Slívové.Výrobek bude upřesněn na kurzu.
NOVINKA!! PLETENÍ Z PAPÍRU

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).
Cena: 100, Kč (barvy a kontury) + materiál.
Na jednotlivé akce je nutno se přihlásit, počet
míst omezen.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Měsíčník města příbor a 13

pozvání na kulturní akce
Úterý 23. října od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu v ulici Dukelské.
BAV klub Příbor 739 080 862
Středa 24. října od 16:30 hod.

GASTROLEKCE TANEČNÍHO KURZU

Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelská.
BAV klub Příbor 739 080 862
Středa 24. října od 18:00 hod.

PŘEDNÁŠKA: STRAVA A CIVILIZAČNÍ
NEMOCI
Přednáší MUDr. Vladimíra
z Institutu celostní medicíny.

Strnadelová

Městská knihovna Příbor  556 455 037
Pátek 26. října od 17:00 hod.

POLOŽENÍ
KVĚTIN
T. G. MASARYKA U
GYMNÁZIA

U
POMNÍKU
MASARYKOVA

Akce konaná ke Dni vzniku samostatného
Československa 28. října 1918.
Město Příbor  556 455 427
Úterý 30. října od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor 739 080 862

Pátek 2. lis topadu od 18:00 hod.

PŮLKOLONA

BAV klub Příbor 739 080 862
Probíha jíc í v ýs ta v a d o 6 . lis top a du

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
“PŘÍBOR VČERA A DNES“
Galerie v radnici.

Město Příbor a fotoklub Příbor  556 455 427

Probíhající v ýstav a do 25. lis topadu

VÝSTAVA „PŘEDMĚTY Z PŘÍBORSKÝCH
MĚŠŤANSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ“

Nahlédnutí do doby, kdy císař vstával
a s ním celá monarchie.
CYKLUS PROBÍHAJÍCÍCH PŘEDNÁŠEK

MUZEJNÍ ŠKOLA NEJEN PRO SENIORY II

V rámci muzejní školy se bude možné
přihlásit na školní výlet do východočeského
muzea v přírodě  Souboru lidových staveb
Vysočina Hlinsko (areály Veselý Kopec,
Betlém  Hlinsko, Svobodné Hamry), který
se uskuteční v termínu 11. října 2012.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA
Zámečnická 117
Říjen 2012 až březen 2013:
Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod.
Rodný dům S. Freuda  556 722 200
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
V PŘÍBOŘE
Lidická 59, Příbor
Úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle: 9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
 556 725 191

Vysílání Local TV Příbor

Vysílání denně v 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.

Zpravodajství  premiéry: středa a neděle.
Pořady z archivu  sobota.
Zasedání ZM na www.televizepribor.cz
 776 725 909, 608 738 793
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek:
8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod.
Městská knihovna Příbor  556 725 037
ZUMBA S PAVLOU
Tělocvična ZŠ Npor. Loma
Pondělí: 18:00 – 19:00 hod. PILOXIN
Středa: 19:00 – 20:30 hod.
ZUMBA + POSILOVÁNÍ BŘÍŠKA
Vstupné: 60 min. 70, Kč, 90 min. 90, Kč.
CVIČÍME OD STŘEDY 12. ZÁŘÍ!!!
Pavla Kovalčíková  739 135 127

KURZY JÓGY
Cvičí se v Příboře současně na dvou místech
Úterý: 18:00 – 19:30 hod.
Luna Příbor, SVČ,  733 165 317
Úterý: 17:30 – 19:00 hod.
MŠ na ulici Pionýrů  775 054 815
CVIČENÍ AEROBICU
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí: 16:45 – 17:45 hod.  Easy aerobic
20:00 – 21:00 hod.  mix aerobic
Úterý:
16:40 – 17:30 hod.  Port de bras
18:00 – 19:00 hod.  step aerobic
Středa:
8:30 – 9:20 hod.  body styling
9:30 – 10:30 hod.  body ball
18:45 – 19:45 hod.  dance aerobic
20:00 – 21:00 hod.  Body and Over ball
Čtvrtek: 16:30 – 17:20 hod. Port de bras – fit
20:00 – 21:00 hod.  body workout
Pátek:
17:45 – 18:45 hod.  step aerobic
18:50 – 19:50 hod.  body ball
Cena: 1 vstup 45, Kč, student 35, Kč, děti do
14 let 25, Kč. 10 vstupů 400, Kč, student 350, Kč.
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164
FITCENTRUM
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí  pátek: 9:00 – 21:00 hod.
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí: 15:00 – 21:00 hod. muži
Úterý:
15:00 – 21:00 hod. ženy
Středa: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy
Čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži
Pátek:
15:00 – 21:00 hod. ženy
Sobota: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy
 607 714 277
INFORMACE O AK CÍCH NALEZNETE
TAKÉ NA: www.pribor.eu
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informace Z městského úřadu

V měsíci září se kultuře v Příboře daří…

…o čemž nás přesvědčil již pouťový víkend (8. a 9. září), kdy
se konalo tradiční IX. příborské rockování či vystoupil Swingový
orchestr Pavla Písteckého z Kopřivnice. Pouťovou neděli ukončil
koncert velmi populární třinecké kapely Charlie Straight, který překonal všechny dosavadní rekordy návštěvnosti v městském parku.
Zařazením známých písní z filmu Muži v naději či mnohými cenami ověnčeného hitu „Coco“, a taktéž díky velmi vstřícnému přístupu
kapely Charlie Straight k fanouškům se podařilo vytvořit skvělou
atmosféru. Svědčí o tom i samotné vyjádření kapely, že si koncert
v Příboře mimořádně užili.
A hned následující víkend (14. až 16. 9. 2012) jsme si všichni dosyta užili Dnů evropského kulturního dědictví v Příboře.
Začneme pátečním ojedinělým kulturním zážitkem – společným vystoupením světoznámého houslisty pana Jaroslava Svěceného
a folkové kapely Jablkoň, které umocnilo excelentní instrumentální
výkony všech koncertujících. Diváci v zaplněném sále Kulturního
domu nebyli ochuzeni ani o sólová vystoupení mistra a mnozí z nich
po skončení neodolali koupi některého z CD nebo žádosti o autogram samotného houslového virtuosa.
Sobotní den začal Druhým muzejním ránem, kdy muzejní výstavy byly zpestřeny hudebním vystoupením citeristky Kateřiny
Novákové. Poté byla za přítomnosti starosty města pana Ing. Milana
Strakoše slavnostně přestřižena páska a otevřena zrekonstruovaná

část piaristického kláštera. V nádherně zdobeném refektáři probíhala po celý den vystoupení cimbálové muziky Pramínky, městem
kroužily historické vozy. Brány všech kostelů i radnice lákaly na
doprovodný program v podobě výstav fotografií (paní S. Slovákové
a Fotoklubu Příbor), výstavy ornátů či hry na varhany. U rodného
domu Sigmunda Freuda mohli návštěvníci obdivovat nádherně sytý
alt francouzské zpěvačky Céline Bossu, která svými šansonovými
písněmi podbarvila kolorit okolních příborských ulic a uliček. Na
náměstí pak za zvuků dixielandové kapely Stanley´s Dixie Street
Band jsme mohli vystoupat do výjimečně zpřístupněné věže farního
kostela Narození Panny Marie či jen tak posedět na některé z přilehlých zahrádek s občerstvením a kochat se pohledem na přistavené
automobilové veterány. Vyvrcholením sobotního dne byl závěrečný
koncert na náměstí - vystoupení Swingového orchestru Bedřicha
Pukovce společně s triem Melody Ladies.
Dny evropského kulturního dědictví byly ukončeny v neděli
16. 9. 2012 po mši svaté v kostele sv. Valentina koncertem
Komorního orchestru Kopřivnice. Úžasné vystoupení známého
smyčcového tělesa podtrhovalo křehkost recitovaných básní příborské básnířky paní Mgr. Ireny Kopecké.
Závěrem tohoto článku bychom chtěli poděkovat. Poděkovat
všem, kteří se na přípravě podíleli, i těm, kteří akce navštívili…
a odcházeli z nich spokojení.
Věra Váňová, odbor rozvoje, Městský úřad Příbor.

z dění ve městě

POHNI KOSTROU

Po předchozích úspěšných ročnicích sportovního utkání
ve streetballu atraktivního spíše pro jedince dorostového věku se letos Dětská misie, křesťanský motorkářský klub Road 146 a Církev
Nová Naděje rozhodli spojit své síly při organizaci akce určené zejména mladším dětem. A tak se v neděli 16. 9. 2012 příborský městský park zaplnil téměř sedmdesátkou dětí spolu se svými sourozenci,
rodiči i prarodiči. Třetí zářijové nedělní odpoledne bylo totiž věnované akci nazvané: Pohni kostrou!
Jak již samotný název prozrazoval, celé odpoledne se neslo ve
znamení pohybu. Během soutěžních disciplín na různých stanovištích měly děti možnost vyzkoušet si určité činnosti z pozice handicapovaných lidí. Parkem tak svištěl slalom na invalidním vozíku, děti

si mohly vyzkoušet orientaci v prostoru poslepu a mnohé další. Po
soutěžní části následoval biblický příběh o ochrnutém muži a jeho
zázračném uzdravení. O svůj mnohdy nelehký úděl se s návštěvníky akce podělil i vozíčkář Juraj z Bratislavy. Odměnou za vzorné
naslouchání příběhu bylo losování o sportovní ceny a pak se rozjela volná zábava. Areál parku byl zaplněn atrakcemi jako nafukovací hrad spolu s chaloupkou. Děti i jejich dospělý doprovod se mohli
svézt na recesních, po domácku vyrobených kolech a již tradičně
se konala jízda na nablýskaných motorkách.
Podle reakcí děti i rodičů se akce vydařila a již teď se těšíme
na další ročník POHNI KOSTROU!
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Za Dětskou misii Bc. Ľubomír Čermák.

pozváNKY, INZERCE

BASKETBAL Příbor, rozpis
mistrovských utkání
na domácích palubovkách, říjen:
Datum

Čas

Soutěž

NE 7. 10.

9,00 - 10,30

SO 13. 10.

16,00

OP ženy

PÁ 19. 10.

20,00

SO 20. 10.

Domácí

Hosté

Tělocvična

BK Frýdek - M

ZŠ Loma

BK Příbor

BK Frýdek - M

MG

OP muži

BK Příbor

Havířov

MG

9,00 - 11,00

star.
minižáci U 13

BK Příbor

Krnov

MG

SO 20. 10.

13,00

II. liga ženy

BK Příbor

TJ Šumperk

MG

NE 21. 10.

10,00

II. liga ženy

BK Příbor

SBŠ Ostrava B

MG

NE 21. 10.

13,00 - 14,30

nejml. minižačky U 11

BK Příbor

Panter
Javorník

ZŠ Loma

SO 27. 10.

10,00

I. liga
juniorky U19

BK Příbor

Slavoj
Bruntál

MG

SO 27. 10.

9,00 - 10,30

nejml.
minižáci U 11

BK Příbor

Snakes Ova A

ZŠ Loma

SO 27. 10.

12,30 - 14,30

star. minižačBK Příbor
ky U 13

SBŠ Ova A

ZŠ Loma

ml. minižačky
BK Příbor
U 12

TEREZA SATTKOVÁ VÁS ZVE

NA PÁTEČNÍ AEROBIKOVÝ PODVEČER 5. října 2012
Sportovní hala ve Štramberské ulici.
Program:
16:30 – 17:00 		Prezentace
17:00 – 17:50		Step by step
18:00 – 18:50		Body workout
19:00 – 19:50		Dance aerobic
Cena:
55,- Kč – jednotlivá hodina, 150,- Kč – všechny hodiny
Tereza Sattková, 724 963 164 /SMS/
E-mail: tereza.sattkova@seznam.cz

ÚKLIDOVÁ FIRMA VÁM NABÍZÍ
♦ PRAVIDELNÉ I JEDNORÁZOVÉ ÚKLIDY V DOMÁCNOSTI
♦ MYTÍ OKEN
♦ ÚKLIDY PO MALOVÁNÍ
♦ ŽEHLENÍ
♦ DALŠÍ PRÁCE A SLUŽBY DLE DOHODY

ZARUČUJI
♦ KVALITU
♦ SPOLEHLIVOST
♦ DISKRÉTNOST
♦ BEZÚHONNOST
♦ REFERENCE PŘEDLOŽÍM NA POŽÁDÁNÍ

RADMILA MAZUROVÁ
Správa a údržba nemovitostí
Šmeralova 420
74258 Příbor
Mobil: +420 603 321 827, 724 476 623
e-mail:mazurovar@seznam.cz

KOUPÍM
PRONAJMU

ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY
v Příboře a jeho okolí.
Prosím nabídněte na

 604 804 389
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POZVÁNKY, INZERCE

Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby :

 komplexní zajištění pohřbu

(zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu, hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka
a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání, věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním
vozidlem, obléknutí zemřelého, nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého do zahraničí,
vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě)

 zhotovení fotoporcelánu

(černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky)

 zprostředkování kamenosochařských prací
 prodej náhrobních doplňků

(obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a

další sortiment)

 prodej křestních svící a křestních roušek

Provozní doba v kanceláři
Pondělí – Pátek 8  12 13  16
Tel. 556 722 608, 737 629 969  Londinová Hana
Pohotovostní služba 24 hodin denně Bezplatná linka 800 111 202

KOMÍNOVÝ
SERVIS

Stavby COMPLET s.r.o.
Na Jánské 1869/56, Ostrava
Tel: 596 235 967 / 733 589 825
pletkova@scomplet.cz

spol. s r.o.

Hřbitovní 74a, Nový Jičín, tel. 605 925 932 (Mlčoch)

pevná linka 556 709 032 , www.tranas.wz.cz , e-mail:kamenictvi@post.cz

BUDE V ÚTERÝ 9. 10. 2012 NA HŘBITOVĚ
V PŘÍBOŘE V 9 HOD. A V 16 HOD. POSKYTOVAT
KONZULTACE A PŘIJÍMAT OBJEDNÁVKY NA:
• kamenické práce a vše, co souvisí s rekonstrukcí hrobu

V období 3. – 7. září 2012

na zhotovení pomníku, rámů a krycích desek se poskytne

DUŠIČKOVÁ SLEVA 10%

bude probíhat ve vaší obci

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ
KOMÍNŮ,
kdy
kominík bude navštěvovat jednotlivé
rodinné domy.
V případě informací nás prosím kontaktujte.

BIOREZONANCE
Jak přestat kouřit
www.prestatkouritdnes.cz
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Reklama

VÍKENDOVÝ POBYT
V TERMÁLPARKU

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE

VELKÝ MEDER

!!! NABÍZEJÍ: !!!!
 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka)
 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina)

13. – 14. října 2012 a 27. – 28. října 2012
CENA
DOPRAVY

550,- Kč

CENA UBYTOVÁNÍ

450,- Kč

Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových
a čtyřlůžkových apartmánech vybavených
kuchyňkou, sprchou a toaletou.
Doprava autobusem s plnou výbavou.
Odjezdy:

Příbor – Sokolovna
Kopřivnice – zastávka u KB
Nový Jičín – vlakové nádraží

6:00 hod.
6:15 hod.
6.30 hod.

Rezervace a informace – CA Taťána Kostelníková


 KOKS (ořech I, II )



ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ



VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE
S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU



PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q
DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA!



ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH
DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ



NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!



PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY



PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY



DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI
DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Veškeré informace na tel:

604 68 68 54

Uhelné sklady Bruzovice
Areál zemědělského družstva

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ
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9-15 hod.

739 657 301

739 657 301

739 657 301

inzerce

S námi na to máte - 4x rychleji

eliminujete celulitidu, snížíte objem tělesného tuku, urychlíte metabolismus, redukujete tělesnou
váhu, vymodelujete si krásné křivky, zlepšíte držení těla, dostanete se do formy, a to vše bez jo-jo
efektu! A bude Vás to bavit. Přijďte si vyzkoušet efektivní cvičení na moderních strojích Vaculine a
Vibroboost, díky kterým se budete cítit nejen dobře, ale také zkrásníte a budete se cítit šťastně.
Vaše tělo se bude cítit spokojené, vyrovnané, krásné a svěží s novou energií. Během cvičení se
aktivuje i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvod metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem,
vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné proceduře hladší a jemnější.

VACU LINE
Trénink probíhá formou svižné chůze na běžeckém pásu, po dobu 30 minut. Problémové partie se
přitom nacházejí v podtlakové komoře. Programově řízeným podtlakem je krev nasávána do kapilár
v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, kde dochází
k jeho spalování. V průběhu cvičení je monitorována tepová frekvence tak, aby se jednalo po celou
dobu o aerobní cvičení. Podtlak aktivuje i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvod metabolických
zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy
pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné proceduře hladší a jemnější.

Vibroboost
Vibrační trénink je založen na stimulaci nervů - svalů v těle v důsledku mechanických vibrací. Přirozené vibrace vyvolávají kontrakce všech
svalových skupin. Čím vyšší je frekvence a amplituda vibrací, tím více dochází k posílení svalů.
Pozitiva vibračního cvičení:
- Zlepšuje náladu a fyzickou kondici.
- Vibro cvičení stimuluje krevní oběh a lymfatický systém.
- Zvyšuje nárůst svalové hmoty.
- Formuje siluetu a zpevňuje tělo.
- Podporuje rehabilitaci a podporuje prevenci před výskytem úrazů.
- Zvyšuje roztažnost šlach a flexibilitu vazů.
- Dokonale připraví tělo na náročná cvičení.
- Podporuje rovnováhu a činnost koordinační orgánů.
- Zvyšuje hustotu kostní tkáně tím, že usnadňuje boj s osteoporózou.
- Snižuje účinky artritidy a bolestí kloubů všeho druhu.
- Ideální pro lidi se sedavým způsobem života a ty, kteří nemají čas na dlouhé tréninky.
- Postačují 3 - 12 minutová cvičení pro dosažení optimálních výsledků.
OTVÍRÁME JIŽ 15. října 2012NAJDETE NÁS NA NÁM. SIG.FREUDA 20 (VSTUP DO PEKÁRNY, HNED VEDLE ČESKÉ SPOŘITELNY)

BORCAD – místní firma s 20-ti letou tradicí a světovou působností

Když se v roce 1998 stěhovala firma BORCAD natrvalo do svého nového sídla ve Fryčovicích, měla 25 zaměstnanců a velké
ambice, které se dlouhodobě daří naplňovat. Dnes má BORCAD zaměstnanců 140, své produkty exportuje do 42 zemí světa a patří
mezi nejinovativnější firmy v oboru. S jejími výrobky se může bez nadsázky setkat téměř každý, např. v porodních sálech nemocnic
nebo ve vlacích Českých drah či Deutsche Bahn a dalších. Naše sedadla z českého Pendolina si dokonce zahrála ve filmu s Jamesem
Bondem! Jako místní firma s dvacetiletou tradicí si vážíme práce místních obyvatel a víme, že jejich znalosti patří k tomu
nejcennějšímu kapitálu firmy.
Naše produktové portfolio nám umožňuje zachovávat ekonomickou stabilitu i v případě výkyvů
v jednotlivých segmentech naší činnosti. Jsme firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem
zdravotnické techniky a komponentů pro osobní železniční dopravu. Ve zdravotní technice
se zaměřujeme na výrobu porodních postelí, gynekologických, transportních a dialyzačních
křesel. Současně také disponujeme komplexním sortimentem pro interiéry osobních vlaků.
Regionální sedadla dodáváme mimo jiné do vlaků obsluhujících všechna významná moskevská
letiště, podílíme se na dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči. V minulosti
jsme získali několik designérských ocenění a tím nejvýznamnějším byla celosvětově uznávaná
cena Red dot Design pro gynekologickou ordinaci GRACIE a pro sedadlo Comfort (dnes např.
ve vlacích Leo Express). Více informací o našich produktech získáte na firemních webových
stránkách www.borcad.cz.
Čím tedy BORCAD je a čím není? Není montovnou, která se po ukončení výhodných pobídek od státu
odstěhuje z dané lokality a nechá za sebou zástupy nezaměstnaných. Naopak – jsme jedineční s celosvětovou
působností. Díky tomu se stále učíme od našich partnerů a ve vysoce konkurenčním prostředí nechceme
jen „přežít“, chceme být nejlepší.
Čím BORCAD naopak je? Je to firma s příběhem, ve které oceníte přátelské a vstřícné pracovní
prostředí. U nás se neztratíte tak jako u velkých korporací, nejste anonymním kolečkem bez možnosti vlastního
názoru a růstu. Motivovaným lidem s pozitivním přístupem nabízíme možnost seberealizace s vysokou mírou
autonomie a odpovědností. Hledáme zejména technicky vzdělané pracovníky, strojaře, konstruktéry, ale
také komunikativní obchodníky a nákupčí, vysoce kvalifikované dělníky.

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás přímo na personalista@borcad.cz,
sledujte nabídku volných pracovních míst na stránkách www.borcad.cz,
nebo na specializovaných webech www.jobs.cz a www.prace.cz.
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ze soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“
vyhlášené pro obyvatele PŘÍBORA I OSA D PRCHALOVA A HÁJOVA .
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