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Měsíčník
města Příbora

ČERVEN 2006

Cena: 5, - Kč

Přítomný u slavnostního otevření byl pan prezident Václav Klaus, který byl k místním obyvatelům velmi vstřícný, pozorný a laskavý. Byl mile překvapen, 
jak se městu podařilo rodný dům S. Freuda skvěle zrekonstruovat a jak jsou oslavy dobře připraveny. Těšil se z osobního setkání příbuzných S. Freuda. Své 
nadšení neskrýval ani na tiskové konferenci uspořádané v obřadní síni městského úřadu. Odjížděl opravdu jako spokojený host.

Spokojeni byli i oficiální hosté Jane McAdam Freud (sochařka a návrhářka pamětních medailí) s manželem, která odhalila sochu pohovky před rodným 
domem, Dorothy Elford Freud s manželem a David Freud (investor podmořského tunelu z Francie  do Anglie) s manželkou a se sestrou Caroline Pennay. 
Pro tyto hosty byl připraven speciální program s tlumočníky. Velmi dobrý dojem na ně udělal doprovod zastupitelů města pana Ing. Milana Střelky a pana 
MUDr. Mořice Jurečky, kteří hosty důstojně a oficiálně přivítali a byli jim patrony po celou dobu pobytu v Příboře až do jejich odjezdu. 

Jane darovala do expozice rodného domu pamětní medaili, kterou sama graficky navrhla, a David věnoval do RD knihu (exponát z osobního užívání 
S. Freuda), kterou Sigmund dostal ve dvanácti letech jako školní cenu. Oba tyto exponáty můžete nyní vidět v rodném domě.

Další významní hosté, kteří měli na oslavy velmi pozitivní ohlas byli: pan Prof. MUDr. Höschl s manželkou, PhDr. Šebek s manželkou, Jan Vodňanský 
– textař a písničkář, ministr kultury Vítězslav Jandák, velvyslankyně Rakouska paní Dr. Margot Klestil-Löffler a velmi uznávaná rakouská psychoanalytička 
Dr. Eva Laible. Ti všichni jsou podepsáni s poděkováním v pamětní knize rodného domu.

Největší zásluhou se na tomto nemalém úspěchu podílely paní PhDr. Podolská, která je matkou a tvůrcem projektu RDSF společně s odborem územního 
plánování a rozvoje, firma STAVMORAVIA Projekt, která od základů zrekonstruovala celý dům v duchu 2. poloviny 19. století v neuvěřitelně krátkém časovém 
termínu, včetně kompletních exteriérových úprav. Na projektu se dále podílela firma TOMOLA CZ s.r.o., která vytvořila a včas nainstalovala zajímavou, atrak-
tivní a vtipnou expozici v rodném domě nazvanou Freud – člověk. Nesmím opomenout odbor IKCR včetně informačního centra, který se postaral o fungující 
provoz rodného domu, o dobrou propagaci a kvalitně připravenou organizaci oslav včetně bezpečnosti 
a to spolu s agenturou DK PRODUCTION, která má velkou zásluhu na „zpřístupnění“  prostor rodného 
domu pro všechny zúčastněné diváky formou kamerového snímání na plazmovou obrazovku, ta byla 
umístěna vedle pódia, a která se také starala o běh programu, bezpečnost, pódia a ohňostroj.

Věříme, že byli spokojeni i místní obyvatelé.
Ing. Lenka Filipová, Odbor informatiky, kultury a CR MÚ PříborIng. Lenka Filipová, Odbor informatiky, kultury a CR MÚ Příbor

tivní a vtipnou expozici v rodném domě nazvanou Freud – člověk. Nesmím opomenout odbor IKCR včetně informačního centra, který se postaral o fungující 

Tak jsme otevřeli rodný dům Sigmunda Freuda 
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Za uplynulé období se rada města sešla čtyři-
krát, a to na své 108., 109., 110. a 111. schůzi rady 
města, kdy projednala mj. tyto záležitosti:
108. schůze RM v mimořádném termínu 
dne 27. dubna 2006:
v Projednala problematiku pronájmu kom-
postárny Příbor
109. schůze RM dne 2. května 2006:
v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí.
v Odvolala na návrh předsedy komise výstavby, 
územního plánování, dopravy a životního prostře-
dí jejího člena p. Martina Foltýna z důvodu časo-
vého zaneprázdnění z komise výstavby, územního 
plánování, dopravy a životního prostředí ke dni 
2. 5. 2006.
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„Kácení lipové aleje na hřbitově s náhradní vý-
sadbou 37 ks javorů cleveland“ fu BAOBAB - péče 
o zeleň, s.r.o., se sídlem Únětice 3, pošta 256 62 
Hodoměřice.
v Seznámila se s postupem projekčních prací re-
alizovaných firmou Dopravoprojekt Ostrava, a.s. 
v rámci stavební akce „Silnice R48 Rybí – MÚK 
Rychaltice“.
v Trvá na mimoúrovňovém připojení všech stá-
vajících komunikací a plánovaných komunikací 
na křižovatky Příbor-východ a Příbor-západ.
v Rozhodla o uzavření veřejnoprávních smluv 
k projednávání přestupků podle zákona č. 200/
1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů v rozsahu vymezeném § 53 odst. 1 zá-
kona uzavřené mezi: - městem Příborem a obcí 
Trnávkou, - městem Příborem a obcí Kateřinice, 
- městem Příborem a obcí Petřvald, - městem 
Příborem a obcí Skotnici.
v Schválila v rámci „Projektu prevence krimi-
nality“ smlouvu o poskytnutí veřejné finanč-
ní podpory mezi městem Příborem a Základní  
školou, Příbor, Dukelská 1346, příspěvkovou  
organizací ve fin. výši 15.000,- Kč a smlouvu 
mezi městem Příborem a Občanským sdruže-
ním Život 21, Fučíkova 1305, Příbor ve fin. výši 
10.000,- Kč.
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„Rekonstrukce ul. Npor. Loma a ul. Šafaříkova 
a propojení ulic Šafaříkova a Štramberská v Pří-
boře“ firmu V+V Saveko, s.r.o., Záhumenní 1346, 
Kopřivnice.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

PROJEKT STRAŠIDLA
Ve čtvrtek 6. dubna se žáci prvního stupně 

ZŠ Jičínské proměnili v strašidla. Všichni přišli 
v tento den převlečeni do strašidelných kostýmů, 
ve kterých pracovali celé netradiční vyučování. 
K vidění byli upíři, bílé paní, rusalky, čarodějnice, 
čarodějové a další.

Děti byly rozděleny do 18 skupin, ve kterých 
byli zastoupeni žáci z 1. - 4. ročníků. Ve skupi-
nách se nejprve seznamovali a představovali ne-
jen křestními, ale i strašidelnými jmény.

Po vzájemném seznámení je čekal první spo-
lečný úkol- vytvořit prostředí, ve kterém jako sku-
pina strašidel žijí a straší, výtvarně je zpracovat. 
Objevily se různé strašidelné hrady, bažiny, lesy, 
hřbitovy…

Dalším úkolem bylo vytvoření listu s novým 
strašidlem do Strašidelného lexikonu. Děti vy-
mýšlely vlastní strašidla, jejich jména, prostředí, 
kde žijí, způsob strašení, obživy…

Posledním úkolem bylo vymyslet prezentaci 
své skupiny formou básně nebo písně, kterou na 
závěr předvedli v tělocvičně. Prezentace byla za-
končena strašidelnou diskotékou.

Přes počáteční obavy a rozpaky se spolu-
práce ve většině skupin dařila i díky pomoci 
žáků 9. tříd. Ze závěrečného hodnocení žáků 
vyplynulo, že projekt byl úspěšný a rádi by ho 
zopakovali, např. na téma zvířata, rostliny, 
sport, auta…

Zpracovaly Mgr. Jana Bilská,  
Mgr. Michaela Eliášová

Projektový den- Strašidel se nebojíme

V pátek 31. března 2006 se děti I. a II . třídy 
seznamovaly prostřednictvím knih, písniček a po-
věstí se strašidly více či méně známými. Protože 
se blíží Velký pátek, den, kdy se otvírají skály s po-
klady, mohly i děti po splnění čarovných úkolů 
najít svůj poklad.

Smíšené skupinky dětí z obou tříd dostaly straši-
dlácké jméno a po show strašidel a kouzelném pexesu 
vytvořily o svém strašidlu hejkalovo říkadlisko.

Strašidla si musela naplnit Půďakovu skrýš 
melouny, vyházet z lesa otrávená jablíčka baby 
Jagy, odvirovat a přečíst došlý e-mail. Čekala je 
cesta strašidelným lesem s bludným kamenem 
Mutáčkem a konečně vytoužený a zasloužený po-
klad. 

Teď ještě stvořit své třídní strašidlo a hurá na 
strašidláckou diskotéku. Zvoláním „strašidel se ne-
bojíme“, vernisáží třídních strašidel a pochvalou 
nastražených úkolů náš strašidelný den skončil.
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Ing. Dana Forišková, Ph.Dr. 

1. Které dobré vlastnosti jste zdědila po svých 
rodičích? 

 Upřímnost, poctivost, ochotu pomáhat dru-
hým, houževnatost.

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Vychutnat si krásný a slunný den u dobré kávy 

a s dobrou knihou.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 Nemám nejoblíbenější autory, u mne se vše 

řídí podle nálady. Když mám na duši smutek, 
tak dávám přednost Mozartovi a Bachovi, 
a když mám dobrou náladu, tak si ráda po-
slechnu skladby od Petra Hapky, Beatles         
nebo šansony. Z knih mám ráda historic-
ké romány, ale přečtu si i knihy od Michala 
Viewegha.

4. Čím jste chtěla být jako dítě?
 Prezidentkou.
5. Měla jste v dětství svůj vzor?
 Vždy jsem si brala za vzor ženy, které v životě 

něco dokázaly, ať to byly političky, vědkyně, 
nebo i ženy jiných profesí.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 K mému současnému povolání mne přivedl 

sám život, který nám nastaví do cesty spoustu 
překážek a příležitostí.

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Žijí zde moji rodiče a blízcí přátelé, narodila 

jsem se tady a i přes desetiletou nepřítomnost 
jsem se vrátila.

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Uličky a okolí kolem kostela Panny Marie a sa-

mozřejmě náměstí, kde jsem prožila své mládí.

Věk:  50 let
Stav:  vdaná
Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Povolání:  vysokoškolský pedagog
Koníčky:  plavání, hudba, tanec, hory, 
 zahrádka
V Příboře žije: od narození, ale 10 let jsem
 žila na Slovensku

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 Zdá se mi, že ve městě nepulsuje život, že 

město nežije o víkendech.
10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-

žitek?
 Velmi ráda vzpomínám na svoje mládí, kdy 

jsem si hráli se známými různé hry a přitom 
objevovali zákoutí města.

11. Co byste uvedla jako svůj dosavadní největ-
ší úspěch?

 Pracovních úspěchů jsem dosáhla ve svém 
životě více. V současné době považuji za nej-
větší pracovní úspěch to, že moji bývalí stu-
denti se mi po čase ozvou, chtějí opět poradit 
nebo nabídnout další spolupráci, ať již v ob-
lasti pedagogické nebo vědecko-výzkumné. 
V osobním životě považuji za největší úspěch, 
že mám rodinné zázemí a fungující rodinu. 
Manžel je mi oporou ve všech mých aktivi-
tách, podporuje mne nejenom v profesním 
růstu, ale i v politické kariéře a spolu jsme vy-
chovali jednoho syna, který studuje vysokou 
školu a přitom pomáhá lidem, jezdil na letní 
tábory zaměřené na postiženou mládež.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 Na žádnou si nevzpomínám.
13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu narodila, 

chtěla byste dělat něco jiného? Být někým jiným?
 Vším, čím jsem byla, byla jsem ráda, člověk si 

musí najít v každém povolání pozitivní stránky.
14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Aby všechno, co chtějí, dělali s láskou a zodpo-

vědně a snažili se pracovat i  pro rozvoj města..
Děkuji za rozhovor - Eva Hozová

PŘEDSTAVUJEME VÁM… 110. schůze RM v mimořádném termínu 
dne 9. května 2006:
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„Rekonstrukce chodníkového tělesa na ul. Npor. 
Loma v Příboře“ firmu Real Vilém Madzia, 
Radotínská 955/5, 743 01 Bílověc.
v Rozhodla o realizaci 1. části akce „Rekonstrukce 
chodníkového tělesa na ul. Npor. Loma v Příboře“ 
– chodníku podél ul. Npor. Loma.
v Stanovila po projednání zhotovitelem akce 
„Přechod pro chodce, Příbor-Mexiko včetně 
osvětlení“ firmu V+V Saveko, s.r.o., Záhumení 
1346, 742 21 Kopřivnice.
111. schůze RM dne 16. května 2006 
v Vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ v Pří-
boře, Jičínská 486 p. Mgr. Milady Maščuchové 
– „Žádost o urychlené řešení opadající omítky na 
budově školy“ a dopis s odpovědí místostarosty 
p. Mgr. Janoty ředitelce školy.
v Vzala na vědomí dopis p. Tomáše PAZDĚRY 
ve věci požadavku na zřízení rezervovaných par-
kovišť na sídlišti Benátky.
v Konstatovala, že v současné době nemá město 
Příbor přijatou obecně závaznou vyhlášku, kterou 
by bylo možné zřízení rezervovaných parkovišť 
realizovat a návrh takovéto vyhlášky není připra-
vován.
v Povolila pořádání ohňostroje firmě PRIMUS 
dne 16. 6. 2006 v době od 23:30 do dne 17. 6. 2006 
v době do 00:30 hod
v Uložila předložit ke schválení pravidla a meto-
diku k řízení příspěvkových organizací města po 
připomínkování řediteli organizací a po projedná-
ní ve finančním výboru ZM.
v Schválila pronájem nebytového prostoru v do-
mě čp. 9 na nám. S. Freuda v Příboře manželům 
Bokovým, bytem Družební č. 1001/3, Kopřivnice.
v Rozhodla udělit souhlas příspěvkové orga-
nizaci Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín k přenechání části nebytových prostor 
v objektu na ulici Dukelská 1346 do podnájmu 
Společnosti přátel Dechového orchestru mladých 
Příbor pro potřeby dechového orchestru mladých 
(zkoušky, uskladnění nástrojů) po dobu rekon-
strukce piaristického gymnázia.
v Schválila s úpravami program pro oficiální 
hosty na oslavy 150. výročí narození S. Freuda ve 
dnech 26. – 28. května 2006 podle varianty A).
v Vzala na vědomí rozpracovaný návrh 
„Organizačního řádu Městského úřadu v Příboře“ 
předložený tajemníkem MÚ.
v Rozhodla přidělit veřejnou zakázku „Nakládání 
s komunálním odpadem v Příboře“ uchazeči, 
který podal nejvýhodnější nabídku, a to firmě 
REMONDIS, s.r.o. Žitavského 496, 156 Praha.
v Schválila smlouvu o dílo č. 060017 mezi měs-
tem Příborem, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor 
a firmou STAV MORAVIA, spol. s r.o., Jirská 30, 
702 00 Ostrava - Přívoz na „Sanaci konstrukcí 
krovů a stropů v západní a jižní části budovy pi-
aristického kláštera“ s úpravou bodu XII/2.1, kdy 
úrok z prodlení bude činit 0,05% z dlužné částky.
v Schválila smlouvu o dílo mezi městem 
Příborem, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor a fir-
mou Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 
Třinec na „Stavební úpravy ZŠ Jičínská v Příboře 

Josefa Bolomová
Anežka Toncrová
Josef Klepáč
Markéta Vachtová
Karla Polášková
Alois Kadlček
Štěpánka Tiahanová
Bohumila Macíčková
Agnesa Sasínová
Jindra Šrubařová
Alois Hlaváč
Věra Holubová
Marie Hrudičková

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 30. června 2006
Jarmila Medalová
Luboš Nantl
Vladimír Liberda
Edeltraud Nagyová
Miluše Koseková
Vlasta Jakůbková
Januš Savický
Marie Svobodová
Irena Jašková
Vratislav Šimíček
Bohumil Reininger
Miroslava Bartasová
Jan Wank
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Vážení čtenáři, rádi bychom Vás, jménem so-
ciální komise Rady města Příbora seznámili s vý-
sledky výzkumu zaměřeného na spokojenost ob-
čanů se sociálními službami ve městě, který pro-
bíhá v našem městě již druhým rokem a kterého 
jste se v tak hojném počtu zúčastnili. Výzkum se 
týkal spokojenosti s pečovatelskou a ošetřovatel-
skou službou, s dovozem obědů, s pobytem v do-
mově důchodců v domě s pečovatelskou službou 
a azylovém domě a se službami klubu důchodců. 
V dotazníku byly dále otázky zaměřené na znalost 
Sociálního programu města, na pocit bezpečí ve 
městě a na chybějící služby ve městě.  Dále měli 
respondenti uvést, které sociální skupině, podle 
jejich názoru, je potřeba věnovat větší pozornost 
ze strany města.

Jednalo se o kvantitativní výzkum prová-
děný formou předem připraveného dotazníku. 
Dotazník byl anonymní a dobrovolný. 

Uvědomujeme si, že metoda kvantitativního 
sběru dat nepatří u tohoto druhu výzkumné práce 
mezi ty nejvhodnější. Chtěli jsme však oslovit co 
největší počet občanů, pro což byl tento způsob 
nejpřístupnější z důvodu rychlého sběru dat.

Výzkum proběhl v měsíci říjnu 2005 ve městě 
Příboře a také na Prchalově a na Hájově formovou 
písemného dotazníku vloženého do Měsíčníku 
města Příbora. 

Výsledky dotazníkového šetření jsou podrob-
ně zpracovány do souhrnného materiálu, který je 
k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a prevence 
kriminality Městského úřadu v Příboře. Dále bylo 
také provedeno srovnání výsledků v roce 2004 
a 2005 

Výzkumu se účastnilo 113 respondentů 
– z tohoto počtu 62,1 % respondentů vyplňovalo 
předložený dotazník jako jednotlivec a 37,9 % re-
spondentů jej vyplňovalo za rodinu. Dále 62,4 % 
respondentů bydlí v rodinném domě a 37,6 % re-
spondentů bydlí v bytě. 

Ze souhrnného materiálu si zde dovolíme 
uvést pouze několik zajímavých grafů o využití 
některých sociálních služeb a srovnání spokoje-
nosti s těmito službami za poslední dva roky. 
Počet respondentů pobírajících pečovatel-
skou službu v jednotlivých letech. 

V roce 2004 pobíralo pečovatelskou službu 6,6% 
respondentů a nepobíralo 93,4% respondentů. 

V roce 2005 pobíralo pečovatelskou službu 36,8% 
respondentů a nepobíralo 63,2% respondentů. 
Spokojenost respondentů pobírajících pe-
čovatelskou službu v jednotlivých letech. 

Výsledky ankety k sociálním službám ve městě– II. etapa – rekonstrukce elektroinstalace“ (bude 
vypuštěn článek 4.8 návrhu smlouvy).
v Rozhodla schválit na základě § 102, odst. 3 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění přijetí neinvestiční účelové dota-
ce ve výši 21.900,00 Kč na program podpory akti-
vit v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže na rok 2006 (projekt Matka a dí-
tě) a její vypořádání prostřednictvím svého roz-
počtu v souladu s § 28, odst. 6 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpoč-
tů, pro příspěvkovou organizaci Mateřskou ško-
lu Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 a rozhodla 
o uzavření Smlouvy o poskytnutí této účelové do-
tace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
v Stanovisko za komitenta k zapojení částky Kč 
610 000,- do údržby DBF v majetku města Příbora, 
který je ve správě Správy majetku města Příbor, 
s.r.o. - Rozhodla zapojit částku Kč 610 000,- do 
údržby domovního a bytového fondu v majet-
ku města Příbora dle přílohy č. 1 předloženého  
materiálu
v Schválila uzavření smlouvy mezi městem 
Kopřivnicí a městem Příborem – jako prona-
jímatelé - a společností SITA CZ, a. s. Ostrava 
– Mariánské Hory IČ 25638955 zastoupenou 
Ing. Jiřím Kovářem – ředitelem Divize Sever, na 
základě plné moci – jako nájemce – jejímž před-
mětem je pronájem a provoz kompostárny „Točna“ 
v Příboře ve znění návrhu předloženého prostřed-
nictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
v Schválila uzavření dohody mezi městem 
Kopřivnicí a městem Příborem – jako pronají-
mateli - a Technickými službami města Příbora, 
příspěvkovou organizací města Příbora se sídlem 
ul. Štramberská 483, IČ 00143651, zastoupenými 
Ing. Josefem Kiszou, ředitelem - jako nájemcem,  
jejímž předmětem je ukončení smlouvy o proná-
jmu areálu kompostárny za účelem zpracování 
biologických odpadů, ve znění předloženého ná-
vrhu.

Dne: 19. května 2006,  
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

V roce 2004 bylo spokojeno s pečovatelskou 
službou 57,1% respondentů a nespokojeno 42,9% 
respondentů. 

V roce 2005 bylo spokojeno s pečovatelskou 
službou 55,2% respondentů a nespokojeno 44,8% 
respondentů.
Počet respondentů pobírajících ošetřova-
telskou službu v jednotlivých letech. 

V roce 2004 pobíralo ošetřovatelskou službu 
9% respondentů a nepobíralo 91% respondentů. 

V roce 2005 pobíralo ošetřovatelskou službu 
32,7% respondentů a nepobíralo 67,3% respon-
dentů. 
Spokojenost respondentů pobírajících ošet-
řovatelskou službu v jednotlivých letech. 

V roce 2004 bylo spokojeno s ošetřovatelskou 
službou 52% respondentů a nespokojeno 48% re-
spondentů. 

V roce 2005 bylo spokojeno s pečovatelskou 
službou 46,7% respondentů a nespokojeno 53,3% re-
spondentů.
Počet respondentů navštěvujících klub  
důchodců v jednotlivých letech. 

V roce 2004 navštěvovalo klub důchodců 
33,33% respondentů a nenavštěvovalo 66,7% re-
spondentů. 

V roce 2005 navštěvovalo klub důchodců 56% 
respondentů a nenavštěvovalo 44% respondentů. 
Spokojenost respondentů se službami  
klubů důchodců jednotlivých letech. 

V roce 2004 bylo spokojeno se službami klu-
bů důchodců 57,5% respondentů a nespokojeno 
42,5% respondentů. 

V roce 2005 bylo spokojeno se službami klu-
bů důchodců 49% respondentů a nespokojeno 
51% respondentů. 

Výsledky ankety k sociálním službám ve m�st�

Vážení �tená�i, rádi bychom Vás, jménem sociální komise Rady m�sta P�íbora seznámili 
s výsledky výzkumu zam��eného na spokojenost ob�an� se sociálními službami ve m�st�,
který probíhá v našem m�st� již druhým rokem a kterého jste se v tak hojném po�tu
zú�astnili.  

Výzkum se týkal spokojenosti s pe�ovatelskou a ošet�ovatelskou službou, s dovozem 
ob�d�, s pobytem v domov� d�chodc�, dom� s pe�ovatelskou službou a azylovém dom�,
a se službami klubu d�chodc�. V dotazníku byly dále otázky zam��ené na znalost Sociálního 
programu m�sta, pocitu bezpe�í ve m�st� a na chyb�jící služby ve m�st�.  Dále m�li
respondenti uvést, které sociální skupin�, podle jejich názoru je pot�eba v�novat v�tší 
pozornost ze strany m�sta.

Jednalo se o kvantitativní výzkum provád�ný formou p�edem p�ipraveného dotazníku. 
Dotazník byl anonymní a dobrovolný.

Uv�domujeme si, že metoda kvantitativního sb�ru dat nepat�í u tohoto druhu výzkumné 
práce mezi ty nejvhodn�jší. Cht�li jsme však oslovit co nejv�tší po�et ob�an� pro což byl 
tento zp�sob nejp�ístupn�jší z d�vodu rychlého sb�ru dat. 

Výzkum prob�hl v m�síci �íjnu 2005 ve m�st� P�íbo�e a také na Prchalov� a na Hájov�
formovou písemného dotazníku vloženého do M�sí�níku m�sta P�íbora.

Výsledky dotazníkového šet�ení jsou podrobn� zpracovány do souhrnného materiálu, 
který je k nahlédnutí na odboru sociálních v�cí a prevence kriminality M�stského ú�adu
v P�íbo�e. Dále bylo také provedeno srovnání výsledk� v roce 2004 a 2005 

 Výzkumu se ú�astnilo 113 respondent� – z tohoto po�tu 62,1 % respondent� vypl�ovalo 
p�edložený dotazník jako jednotlivec a 37,9 % respondent� jej vypl�ovalo za rodinu.                  
Dále 62,4 % respondent� bydlí v rodinném dom� a 37,6 % respondent� bydlí v byt�.

Ze souhrnného materiálu si zde dovolíme uvést pouze n�kolik zajímavých graf� o využití 
n�kterých sociálních služeb a srovnání spokojenosti s t�mito službami za poslední dva roky.   

Po�et respondent� pobírajících pe�ovatelskou službu v jednotlivých letech.  
V roce 2004 pobíralo pe�ovatelskou službu 6,6% respondent� a nepobíralo                       

93,4% respondent�.
V roce 2005 pobíralo pe�ovatelskou službu 36,8% respondent� a nepobíralo                       

63,2% respondent�.
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V roce 2005 navšt�vovalo klub d�chodc� 56% respondent� a nenavšt�vovalo 44% 
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Sociální komise Rady m�sta P�íbora
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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Od 2. května začínáme stěhovat 
knihovnu z důvodu rekonstrukce 

do náhradních prostor. Proto 
bude knihovna pravděpodobně  

až do začátku července pro  
veřejnost uzavřena.  

 Od července bude knihovna  
fungovat v budově piaristického 
gymnázia jako nyní, ale vchod 

bude naproti poště. Rozsah služeb 
bude zachován, včetně přístupu 

k Internetu pro veřejnost.  
Prosíme naše čtenáře  

o shovívavost a doufáme,  
že neztratíme Vaši přízeň.
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Dubnové a květnové počasí odpovídá před-
povědím stoletého kalendáře. Pěkné a slunečné 
počasí se střídá se studeným, není téměř dne, kdy 
by alespoň trošinku nezapršelo. 

Postupně se opravily po zimních měsících 
díry v místních komunikacích, v druhé polovině 
května potom i ulice Čs. armády a Štramberská, 
které jsou ve správě „Správy a údržby silnic Nový 
Jičín“.

V Galerii v radnici vystavuje od 3. 5. 2006 
Vladimír Birgus, příborský rodák, jeden z nejvý-
znamnějších fotografů české současnosti. 

Velmi zajímavém se stalo zasedání zastupitel-
stva města 27. 4. 2006, které muselo být předčasně 
ukončeno v důsledku nízkého počtu přítomných 
zastupitelů. Důvodem odchodu některých zastu-
pitelů bylo vystoupení pana Miroslava Olšaníka, 
který vystoupil se zhodnocením současného 
volebního období. Na náhradním zasedání za-
stupitelů, které se uskutečnilo 11. 5. 2006, bylo 
v diskuzi pokračováno. Osobně si myslím, že tyto 
diskuze zastupitelů ke vzhledu města a jeho roz-
voji nepřispívají. 

V průběhu května došlo ke změně nájemce 
a provozovatele kompostárny na Točně. Původní 
nájemce, Technické služby města Příbora, podaly 
výpověď z nájmu a společný vlastník kompostár-
ny (město Příbor a město Kopřivnice) pronajaly 
areál od 16. 5. 2006 ostravské společnosti Sita. Pro 
občany Příbora se změnou provozovatele nic ne-
mění, neboť poplatek za uložení zeleného odpadu 
mají započítán v poplatku za likvidaci domovních 
odpadů. V květnu bylo rovněž vyhodnoceno vý-
běrové řízení na likvidaci základních domovních 
odpadů a od měsíce července 2006 by měla ve 
městě působit nová společnost, která bude zajiš-
ťovat svoz popelnic. Důvodem změny není ne-
spokojenost s ostravskou společností OZO, nýbrž 
konec platnosti uzavřené smlouvy a povinnost 
vybrat novou firmu v souladu se zákonem o zadá-
vání veřejných zakázek. 

Postupně byly zahájeny práce na přípravách 
smluv s dodavateli stavebních akcí, kterých bude 
ve městě v průběhu celého roku probíhat o něco 
více jako v jiných letech. V termínu se podařilo 
dokončit rekonstrukci rodného domu Sigmunda 
Freuda a alespoň částečně upravit nejbližší okolí. 

V prázdninových měsících by měla být za-
hájena další etapa rekonstrukce ZŠ Jičínské, ten-
tokrát kompletní výměnou veškerého osvětlení. 
Zhruba ve stejnou dobu bude zahájena další etapa 
rekonstrukce piaristického gymnázia, tentokrát 
v části městské knihovny. Právě z důvodu rekon-
strukce se knihovna stěhuje do náhradních pro-
stor v přízemí objektu, v části, kde dříve působil 
okresní archiv. 

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
duben-květen 2006

V roce 2004 navšt�vovalo klub d�chodc� 33,33% respondent� a nenavšt�vovalo 66,7% 
respondent�.

V roce 2005 navšt�vovalo klub d�chodc� 56% respondent� a nenavšt�vovalo 44% 
respondent�.
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Spokojenost respondent� se službami klub� d�chodc� jednotlivých letech.  
V roce 2004 bylo spokojeno se službami klub� d�chodc� 57,5% respondent�                       

a nespokojeno 42,5% respondent�.
V roce 2005 bylo spokojeno se službami klub� d�chodc� 49% respondent�                       

a nespokojeno 51% respondent�.
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Srovnání pocitu bezpe�í v jednotlivých létech.  
V roce 2004 se ve m�st� cítilo bezpe�n� 78,4% respondent� a necítilo bezpe�n�

21,6% respondent�.
V roce 2005 se ve m�st� cítilo bezpe�n� 69,2% respondent� a necítilo bezpe�n�

30,8% respondent�.
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Mgr. Marie Monsportová, Ji�í Myška  
Sociální komise Rady m�sta P�íbora

Začátkem dubna neproletěla Příborem 
jen sněhová vánice, ale i zpráva o tom, že 
se znovu otevřela Pekárna u Freuda (dří-
ve Pekárna Kučera). Největší zásluhu na 
tom má Výrobní družstvo VKUS z Frýdku-
-Místku v čele s panem předsedou ing. Jiřím 
Schwarzem a část bývalých zaměstnanců, 
kteří v pekárně pracovali ještě za vedení pana 
Vladimíra Kučery. Příbor už tak má zase 
3 pekárny, jako nedávno, a k tomu ještě ně-
kolik obchůdků s pečivem pekáren, které ne-
jsou místní. Člověka napadne, že na tak malé 
městečko je to možná až příliš, ale byla doba, 
kdy se v Příboře živilo 10 - 12 malých pekár-
niček.

Už dávno předtím se však pečení chleba 
považovalo za velký obřad a byla mu přisuzo-
vána velká vážnost. Neodmyslitelnou součás-
tí pracovního postupu bylo požehnání a zaří-
kávání chleba i pece. Po upečení se uchová-
val jako vzácnost a často se zamykal. Nikdy 
se nejedl čerstvý, aby ho neubývalo, a asi to 
souvisí i s tím, co se tvrdí dodnes, že dobrý 
chléb se první den nepozná. Znakem po-
hostinství a srdečnosti bylo nabízení chleba 
hostovi a odmítnout tento zvyk byla urážka. 
Nebylo však zvykem načínat chléb večer, to 
aby neosychal. Doma se chléb pekl v určitých 
dnech, nikdy však v sobotu a neděli protože 
se věřilo, že ve sváteční dny by těsto v díži 
nevykynulo. Důležitou roli při pečení hrála 
díže. Ta se nikdy nevynášela z domu a ani se 
nepůjčovala. Před mísením těsta udělala hos-
podyně nad díží tři křížky kopisti. Bylo-li bě-
hem kynutí zapotřebí obložila a přikryla díž 
peřinami. Když pak těsto vybrala, udělala na 
dně díže opět tři křížky, aby se vyvedla i dal-
ší těsta. Také první bochník se před sazením 
třikrát požehnal a aby se poznal, označil se 
třemi dolíčky. Jedl se až naposledy a věřilo se, 
že je léčivý.

Za velké neštěstí se považovalo, jestli-
že hospodyni upadl bochník, když ho nesla 
k peci. Po celá staletí se lidé obávali hladu, 
moru a válek. Při morových ranách čas-
to lékaři doporučovali jíst chleba se slaným 
máslem. V dobách hladomoru však jedli lidé 
chléb upečený ze slámy, brambor nebo do-
konce i ze ztrouchnivělého dřeva.

I když se pekařské řemeslo objevovalo 
ve městech mnohem dříve, první statut pe-
kařského cechu je známý až z roku 1338. 
Nemohla se jím však pochlubit Praha, ale 
malé jihočeské městečko Netopice. Pekařům 

Znovuotevřená pekárna v Příboře
bylo dovoleno prodávat chleba pouze tři dny 
v týdnu - v pátek, neděli a pondělí. V pátek 
měli cechmistři rozřezávat v krámech chle-
ba, zda je bílý a dobrý. Když tomu tak neby-
lo, pekař upadl v takzvanou vinu sedmdesáti 
peněz. Další články oné zmínky z roku 1338 
se týkaly připouštění k řemeslu, výhod měst-
ských synků, hospody a života v cechu. Cizí 
pekař, který žádal o přijetí do bratrstva, mu-
sel podle regu1í zaplatit konšelům, rychtáři, 
kostelu a všem pekařům džber piva.

Byly doby, kdy pekaři s mlynáři mívali 
společné cechy. Pořádali společné schůze ve 
společné hospodě, měli společnou korouhev, 
ale i oltář a svíce v kostele. Nevládla však 
mezi nimi shoda. V mlýnech se často provo-
zovalo pecnářství a pekaři žalovali na kon-
kurenci. Při velkých mlýnech vznikaly často 
také velkopekámy, které prodávaly chleba za 
podstatně nižší ceny. A to ostatní, co se dělo 
v době nedávno minulé, si už nejspíš všichni 
pamatujete.

Dnes už z toho, jak žili a pracovali naši 
předkové, mnoho neplatí, doba, hodnoty, 
technika, vztah k řemeslu, možnosti, povin-
nosti - všechno je jiné. Dneska se všechno 
točí kolem času a peněz ale my pekaři víme, 
že těsto svůj čas potřebuje a peníz za kvalitní 
a chutný chléb či chutné pečivo určitě není 
vyhozený. A právě s tímto vědomím chceme 
vyrábět široký sortiment pekárenských vý-
robků, pro které se budou zákazníci vždycky 
rádi vracet. Chceme k tomu využít zkušenos-
ti, znalosti a chuť pracovat našich pracovní-
ků, odzkoušené receptury, pořádnou porci 
ruční práce i více než 70 let starou parní pec. 
Traduje se, že pekařina je velká dřina, ale 
voňavá, a proto prý mají pekaři své řemeslo 
rádi. Doufáme, že i našim novým kolegům, 
kteří jsou zdravotně znevýhodněni a uplat-
nění na trhu práce hledali obtížně a dlouho, 
práce v pekárně zavoní a zároveň se sluší 
poděkovat VD VKUS Frýdek-Místek, která 
těmto lidem dala šanci uplatnit se.

Pro mnohé z nás je dnes chléb všední 
věc. Vzpomeňte však na některá přísloví... 
„Kdo po tobě kamenem, ty po něm chle-
bem!“, „všude chleba o dvou kůrkách“, „Chléb 
je Boží dar.“ ... a jistě uznáte, že ani obyčejný 
chléb není nikdy dost obyčejný. Taky se říká: 
„Řidič, ten tvrdý chleba má!“, ale to pro na-
šeho řidiče určitě neplatí, a tak na závěr už 
nezbývá než popřát ,,Dobrou chuť!“

Richard Sopuch

Srovnání pocitu bezpečí v jednotlivých 
letech. 

V roce 2004 se ve městě cítilo bezpečně 
78,4% respondentů a necítilo bezpečně 21,6% re-
spondentů. 

V roce 2005 se ve městě cítilo bezpečně 
69,2% respondentů a necítilo bezpečně 30,8% re-
spondentů. 

Mgr. Marie Monsportová, Jiří Myška, 
Sociální komise Rady města Příbora
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Jedním z hlavních úkolů školy je vštípit dětem 
nejen lásku k přírodě, k jiným lidem i k celé pla-
netě, ale hlavně zodpovědnost za to, jak toto vše 
bude vypadat za pět, deset či sto let. Na naší škole 
ZŠ Npor.Loma v Příboře se o to nesnažíme pouze 
22. dubna, ale během celého školního roku.

V dubnu tyto naše snahy vrcholí různými 
aktivitami. Každoročně probíhá během celého 
dubna přírodovědná soutěž. V letošním roce 
byla zaměřena na volně žijící ohrožené živoči-
chy a měla název dětem velmi blízký „Máme rádi 
zvířata“. Jako vždy si děti 3. - 5. ročníku vytvořily 
pomocí encyklopedií, slovníků, internetu a vlastní 
tvořivosti listy se zajímavostmi a obrázky různých 
zvířat. Tyto listy, umístěné na nástěnce a neustále 
obnovované, sloužily jako zdroj informací a vědo-
mostí pro zodpovězení otázek tří kol celé soutěže. 
Letos se soutěže zúčastnilo 55 žáků, z nichž 43 
dokončilo úspěšně celou soutěž a kromě cen za 
první místa je všechny čeká 16. května výlet do 
ostravské ZOO.

Protože 22. duben připadl na sobotu, oslavo-
vali jsme téměř celý následující týden.

V pondělí 24. dubna k nám přijeli členové 
společnosti Zayferus, kteří předvedli dětem různé 
druhy dravých ptáků a ukázky sokolnicrví.

V úterý 25. dubna jsme už tadičně přiví-
tali ve škole mazlíčky našich dětí v MiniZOO. 
Obdivovali jsme papoušky, želvy, morčata, křečky,  
křečíky a jinou drobotinu.

Ve středu 26. dubna byli slavnostně vyhod-
noceni a odměněni vítězové soutěže „Máme rádi 
zvířata“.

No a ve čtvrtek 27. dubna jsme se celý den 
věnovali oslavám. Děti 1. - 3. ročníku navštívily 
koníčky pana Michálka, kde se o nich dozvěděly 
mnoho zajímavostí a navíc si i zajezdily. Žáci 4.-
5. ročníku se zúčastnili vycházky po památných 
a chráněných stromech Příbora, kterou pro ně 
připravil městský úřad. Poté si na Orinoku ověřili 
své přírodovědné, vlastivědné i zdravovědné zna-
losti v soutěži hlídek o putovního psa Lomáka.

Na 2. stupni se žáci 6. ročníků zúčastnili ex-
kurze do OZO a ZOO Ostrava, 7. ročníky byly 
v arboretu ve Štramberku, 8. ročníky na čističce 
odpadních vod a na zámku v Kuníně, kde si žáci 
prohlédli výstavu klokočovských korálů a žáci 
9. ročníků byli na Hukvaldech, druzí na brigádě 
v ovocné a okrasné školce a třetí na Javorníku.

V polovině června ještě navštíví všechny děti 
1. stupně členové ekologické společnosti Hájenka 
s „Povídaním o vodě,“ protože i ta si zaslouží naši 
pozornost a ochranu.

 Mgr. Dana Svobodová
 ZŠ Npor. Loma Příbor 

DEN ZEMĚ

VODNÍK A DUŠE
Dne 5. 4. 2006 odpoledne – v den, kdy aprílo-

vé počasí předvedlo, co dokáže žákům 1. - 3. třídy 
ZŠ Jičínská poskytlo útočiště a zábavu Divadlo 
loutek Beránek v Příboře. Žáci naší školy navště-
vují toto divadlo několikrát do roka. Doprovod 
dětem dělaly paní učitelky Marcela Šumberová, 
Michaela Eliášová, Jana Bilská a Michaela 
Beranová, která v představení i účinkovala.

Tentokrát žáci zhlédli představení s názvem 
Vodník a duše. Jednalo se o černé divadlo s krás-
nými loutkami ryb a vodníka. Všechny děti potě-
šilo, když byl zlý vodník na konci pohádky potres-
tán a ryby v rybníce si konečně oddychly.

Žáci si odnesli z představení ponaučení, že se 
nemají koupat v místech, která neznají nebo kde 
je to zakázáno.

Protože jsme odcházeli jako vždy s pěkný-
mi zážitky, rádi se přijdeme podívat na další  
pohádku.

Mgr. Jana Bilská, Mgr. Michaela Eliášová

V nejbližší době budou zahájeny práce spo-
čívající v generální opravě komunikace 9. května 
v Klokočově v úseku od hlavní silnice po ulici 
Tovární. Dojde k vybudování osvětleného pře-
chodu u restaurace Mexiko a k předláždění pravé 
části chodníků na Dukelské ulici. Později budou 
zahájeny další opravy a rekonstrukce. 

V průběhu května byla dokončena rekon-
strukce obecního domu na Hájově a v současné 
době ho místní občané již pomalu vybavují zaří-
zením. Veřejnosti by měl být slavnostně předán 
v prvé polovině června. 

Že pomalu přichází léto je vidět i na příbor-
ském náměstí, kde se znovu otevřely venkovní 
restaurace s posezením. V polovině května, asi 
jako první v regionu a republice, bylo otevřeno 
městské koupaliště. Ačkoliv těch, kteří se chodí 
koupat, zatím moc není, je koupaliště hojně na-
vštěvováno dětmi na školních výletech. 

Závěr května patříl rovněž maturantům na 
příborském Masarykově gymnáziu. První matu-
ranti složili své zkoušky 22. 5. 2006 a další o ně-
kolik dnů později. 

24. 4. 2006 … výběr společnosti, která bude v Pří-
boře provádět likvidaci domovního odpadu.

26. 4. 2006 … setkání s RNDr. Jitkou Brůnovou-
Lachman, která do Příbora zapůjčila autorské 
dílo pod názvem  „Černá skříňka mysli“. Dílo 
bude k vidění ve Freudově památníku.

3. 5. 2006 … účast na zahájení Freudových dnů 
ve vídeňském muzeu, které byly zahájeny vý-
stavou „Myšlení v leže“. K vidění byla nová 
expozice muzea a výstavka otomanů, které se 
používaly při psychoanalýze. 

5. 5. 2006 … účast na oslavách a vzpomínkové 
akci u příležitosti ukončení 2. světové války, 
v Příboře a na Hájově.

6. 5. 2006 … účast na zahájení soutěže loveckých 
mysliveckých psů na Hájově, kterou pořádala 
Českomoravská  myslivecká jednota.

9. 5. 2006 … společný oběd se zahraniční skupi-
nou psychoanalytiků, kteří přijeli do Příbora 
v rámci Mezinárodní psychoanalytické kon-
ference pořádané  v Praze. Jednalo se o sku-
pinu asi 30 osob z celého  světa (Anglie, USA, 
Německo, Rusko, Brazílie aj.).

10. 5. 2006 … zasedání komise informatiky a ces-
tovního ruchu.

11. 5. 2006 … první setkání členů okrskových vo-
lebních komisí a volba jejich předsedů a mís-
topředsedů  pro volby do Poslanecké sněmov-
ny PČR.

12. 5. 2006 … jednání na Krajském úřadu MSK 
o rozsahu úprav okolí nové sportovní haly 
u Masarykova gymnázia.

18. 5. 2006 … účast na členské schůzi Svazu tě-
lesně postižených u příležitosti oslav Dne ma-
tek.

20. 5. 2006 … účast na setkání příborských ho-
kejistů.
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Ve středu 10. května proběhl na naší škole ZŠ 
Npor. Loma Příbor branný den pro žáky I. stupně 
a žáky 6. ročníku.

Děti 1., 2. a 3. ročníku zhlédli film s tématikou 
dopravní a požární výchovy. Poté následovalo po-
chodové cvičení, kde si žáci vyzkoušeli obvazová-
ní, přenášení raněného a branné prvky v přírodě.

Žáky 4., 5., a 6. ročníku přijeli do školy poučit 
záchranáři ČČK a policista z Nového Jičína. Žáci 
se postupně vystřídali na třech stanovištích.

Na prvním předvedl záchranář, jak postu-
povat při poskytování první pomoci. Žáci se na-
příklad dověděli, jak dávat umělé dýchání, jaký 
je nejlepší způsob přenášení raněného, viděli 
i některé pomůcky, které se používají při záchra-
ně lidských životů. Záchranář zaujal žáky i svým 
červeným záchranářským oděvem.

Na druhém stanovišti si záchranáři povídali 
s dětmi o bojovém umění aikido a o samurajích. 
Žáky zaujal samurajský oděv a samurajský meč. 
Záchranáři ukázali, jak si počínat při přepadení 
a předvedli několik hmatů, jak se vyprostit útoč-
níkovi a jak provést jeho fixování.Někteří žáci 
měli možnost si tyto hmaty vyzkoušet.

PROJEKTOVÝ DEN 2. B, VÍTÁNÍ JARA, 10. BŘEZNA 2006

Na posledním stanovišti probíhala beseda 
s kriminalistou. Žáci měli možnost zeptat se na 
postup policistů při zásahu, na zajímavé případy 
a spoustu jiných věcí, které děti v tomto věku za-
jímají.

V pátek 12. května proběhl branný den se 
záchranáři i pro žáky ze 7. a 8. ročníků. Tito žáci 
měli možnost prohlédnout si i zbraně, které poli-
cisté používají.

Žákům se branný den velmi líbil. Zajímavou for-
mou se  dověděli hodně o náročné práci záchranářů 
a policistů a získali od nich mnoho dobrých rad.

Mgr. Ludmila Fátorová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Branný den

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ 
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Rádi bychom touto formou upozornili na 
ustanovení obecně závazné vyhlášky města  
č. 1/2004, kterou  se stanoví systém nakládání 
s komunálním odpadem. Je zde popsáno, kam 
mohou občané odkládat jednotlivé druhy ko-
munálního odpadu:
1) sklo do zelených kontejnerů na sklo,
2) plasty do žlutých kontejnerů,
3) papír do sběrny firmy PARTR, s.r.o., ul. 

Na Kamenci, úřední hodiny  - pondělí až 
čtvrtek 8,00 až 12,00 a 13,00 až 17,00 hod., 
pátek 8,00 až 12,00 hod.

4) kovy do sběrny firmy PARTR, s.r.o., ul. Na 
Kamenci,

5) objemný odpad do velkoobjemových van, 
přistavených 3x ročně na ohlášených sta-
novištích, nebo je možno jej rovnou pře-
dat TS Příbor, adresa - Štramberská 483, 
Příbor,   na sběrný dvůr v úředních hodi-
nách technických služeb:

čtvrtek 8,00 až 11,00 a 12,00 až 16,30 hod.,
6) nebezpečné odpady – předat TS Příbor na 

sběrný dvůr v úředních hodinách,
7) odpad ze zeleně předat na kompostárnu 

„Točna“ ul. Štramberská, převzetí zelené-
ho odpadu je bezplatné, občané si uhra-
dí pouze dovezení. Novinkou pro občany 
může být skutečnost, že kompostárna 
„Točna“ má nového nájemce. Je jím firma 
SITTA, s.r.o. Praha. Pracovní doba je od 
7,00 do 15,30 hodin denně od pondělí do 
pátku. Zelený odpad je možno komposto-
vat i na malých kompostech u rodinných 
domků.

8) Směsný odpad se odkládá do popelových 
nádob a kontejnerů.
Tímto  upozorňujeme občany, že usta-

novení obecně závazné vyhlášky je zapotřebí 
dodržovat. Pokud ji občané nedodržují, do-
pouštějí se přestupku, za který mohou být po-
kutováni částkou až do 30 tis. Kč. Porušením 
předpisů je např. i odkládání objemných od-
padů vedle nádob nebo zavěšování starých 
oděvů na kontejnery atd., což občas vidíme na 
sídlištích, ale i v jiných částech města.

Je vhodné ještě upozornit na skutečnost, 
že podle novely zákona o odpadech mohou 
občané zpětně předávat výrobcům a prodej-
cům elektroodpad, pneumatiky, svítidla, zá-
řivky. Tento zpětný odběr je možno realizovat 
taktéž prostřednictvím Technických služeb 
Příbor ve výše  uvedených úředních hodi-
nách.

Autovraky převezme za stanovené ceny  
Autovrakoviště Ženklava, v úředních hodi-
nách: Pondělí až pátek, 9,00 až 11,30 a  13,00 
až 16,30 hod. 

Ing. Libuše Volná
Referent životního prostředí

Po dlouhotrvající zimě děti z 2. B vítaly jaro 
projektovém dni. Celý den nás provázela jarní ná-
lada a těšení se na sluníčko.

Téma děti poznaly po vyluštění křížovky s ta-
jenkou bledule. Po rozhovoru o květině a zpěvu 
jarní písně, hledaly děti ve dvojicích v knihách 
básně o jaru. Po přednesu některých básní si děti 
ve skupinách zahrály na básníky a z vybraných 
slov zkusily složit báseň a přednést ji ostatním.

Po prezentaci básní následovala soutěž dvou 
skupin – hra s pamětí. Vyhrála ta skupina, která si 
vzpomněla na více písní s jarní tematikou. 

Dalším zajímavým úkolem bylo vytvořit ka-
pitolu do encyklopedie –jaro- a seznámit s tímto 
ročním obdobím i ty, kteří jej neznají. Tato práce 
i prezentace probíhala ve trojčlenných skupin-
kách. Děti mohly psát, lepit, kreslit apod. Každé 
z dětí mohlo uplatnit své schopnosti a přispět ke 
splnění úkolu.

Po nácviku nové písně o jaru přišel posled-
ní úkol. Namalovat květinu, která byla tajenkou 
ranní křížovky. Protože jsme živou květinu ne-
měli, museli jsme si ji prohlédnout na obrázku. 
Technikou vymývaná klovatina děti vytvořily prv-
ního posla jara.

Teď už budeme jenom věřit, že jaro brzy při-
jde. Všechny naše krásné práce máme vystaveny 
a zdokumentovány. 

V úterý 25. dubna 2006 se uskutečnilo dal-
ší kolo pěvecké soutěže Doremičko v ZŠ Npor.
Loma v Příboře. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků 
1. – 3. třídy. Žáci se představili s písní, kterou 
si sami vybrali. Porota ve složení paní učitelka 
Mičkalová, paní učitelka Břečková a paní učitelka 
Černá měla hodně těžkou úlohu, protože výkon 
byl velmi vyrovnaný. Nakonec byla vyhlášená tři 
první, dvě druhá a dvě třetí místa.

První místo:
1.třída – Tomáš Křenek,
2.třída – Patricie Czáranová, 
3.třída – Karolína Monsportová
Druhé místo: 
Tereza Jurečková 
Nikola Jahnová 
Třetí místo: 
Adéla Maléřová

Doremičko
Markéta Pustějovská
Všichni žáci dostali sladkou odměnu. Už se 

všichni těšíme na další ročník pěvecké soutěže 
Doremičko. 

 Mgr. Alena Mičkalová,  ZŠ Npor. Loma Příbor
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ÚSPĚCHY
V SOUTĚŽÍCH

V minulém čísle Měsíčníku jsem vás in-
formoval o výsledcích soutěží a olympiád, do 
kterých se v tomto školním roce přihlásila naše 
škola ZŠ Npor. Loma v Příboře.

Letos jsme dosáhli velmi dobrých výsledků 
v okresních i krajských kolech. V měsíci dubnu 
a květnu soutěže pokračovaly. V matematické 
olympiádě 7. tříd Ondřej Tuza se stal úspěš-
ným řešitelem v okresním kole, Simona 
Rečková se umístila na 6. místě v okresním kole 
Pythagoriády. Antonín Brinda zvítězil v kraj-
ském kole olympiády jazyka českého a postu-
puje do ústředního kola. V okresním kole ze-
měpisné olympiády se Martin Jonáš z 6. ročníku 
umístil na 8. místě, Eva Ciencialová ze 7. roční-
ku na 7. místě a Zuzana Monsportová z 9. roč-
níku na 5. místě. Děvčata z 8. a 9. tříd Veronika 
Bencalíková, Iveta Dlouhá, Petra Maková, Petra 
Pavelková, Veronika Kopková, Klára Koláčková, 
Veronika Reková, Kateřina Běčáková, Adriana 
Godynová, Kateřina Halfarová a Nikola Šťastná 
vyhrála krajské kolo v košíkové, kvalifikaci na 
republikové finále a postupují do republikového 
finále ve dnech 26. - 28. května ve Žďáru nad 
Sázavou. Družstvo žáků ze 7. třídy Michaela 
Drtilová, Miroslava Jeníková, Marek Honč 
a Daniel Rapala zvítězilo v okresním kole do-
pravní soutěže a postupuje do krajského kola, 
které se koná v Hlučíně.

Všem úspěšným žákům a jejich učitelům 
děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

Kdo jsme:
Jsme nestátní nezisková organizace, která nabízí 
sociální a zdravotní služby lidem starým, dlouho-
době nemocným a lidem s postižením.

Co nabízíme:
Pečovatelskou službu
Domácí zdravotní péči (Home care)
Pedikúry 
Masáže
Půjčujeme zdravotní pomůcky

Kontakty:
Adresa: Dům s pečovatelskou službou (1. patro 
– růžový dům), Jičínská 238, 742 58 Příbor
Tel./ fax: 556 725 359
Ředitelka střediska: Mgr. Kateřina Linartová 
– 736 136 870
Vedoucí zdravotní péče: Judita Jalůvková 
– 737 286 551
Vedoucí pečovatelské služby: Helena 
Bernkopfová – 737 286 554

Pečovatelská služba:
Službu poskytujeme na území města Příbora 
a spádových oblastí – Hájov, Prchalov, Paseky. 
Služby jsou hrazeny uživateli na základě ceníku 
služeb Diakonie ČCE, který je v souladu s vyhláš-
kou MPSV č. 182/ 1991 Sb., kterou se provádí zá-
kon o sociálním zabezpečení.

Úhrada za úkony pečovatelské služby:
Dovoz nebo donáška oběda 12,- Kč /úkon

Jednoduché ošetřovatelské úkony 15,- Kč /denně

Celková koupel, včetně umytí vlasů  0,- Kč

Běžné úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání, pomoc 
při přesunu na vozík, pomoc při použití WC 25,- Kč /denně

Nákupy, nutné pochůzky 25,- Kč /úkon

Práce spojené s udržováním domácnosti: 60,- Kč /hod.

Příprava snídaně, oběda, svačiny, večeře 40,- Kč /hod.

Doprovod na vyšetření 45,- Kč /hod.

Praní drobného prádla, včetně žehlení 50,- Kč /kg

Praní velkého prádla, včetně žehlení 70,- Kč /kg

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V PŘÍBOŘE
Domácí zdravotní péče:
Je poskytována na základě ordinace lékaře 24 ho-
din denně. Tato služba je hrazena zdravotními 
pojišťovnami. Zdravotní péči poskytujeme v Pří-
boře, Petřvaldě, Petřvaldíku, Mošnově, Skotnici, 
Skorotíně, na Prchalově a Hájově.
- komplexní ošetřovatelská péče
- ošetřovatelská rehabilitace
- nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
- ošetřování dekubitů a jejich prevence
- ošetřování bércových vředů
- převazy pooperačních ran
- odběry biologického materiálu
- aplikace injekcí, infúzí
- aplikace inzulínu, nácvik a zaučování aplikace 

inzulínu klienta
- sledování fyziologických funkcí (měření krev-

ního cukru, TK)
- ošetření stomií
- klyzma, cévkování, ošetřování permanentní-

ho katetru
- edukace, zdravotní výchova klientů a rodiny
- další výkony dle ordinace lékaře
Půjčujeme zdravotní pomůcky:
• polohovací postele
• invalidní vozíky
• toaletní židle
• podložní mísy
• FH, berle, chodítka
Pedikúra:
Tuto službu poskytují odborně vzdělané pedikér-
ky v DPS a na žádost klienta v jeho domácnosti.
Cena: Celková pedikúra 85,- Kč 
(Klienti pečovatelské služby  75,- Kč)
Úprava nehtů 45,- Kč
Kontakty: Jana Holubová  – tel.: 736 489 967
Veronika Haufová  – tel.: 737 286 553
Masáže:
Tuto službu poskytuje zdravotní sestra s masér-
ským kurzem v DPS i v domácnostech klientů.
Cena: Klasická masáž šíje  40,- Kč
      Klasická masáž zad  80,- Kč
       Celková masáž 100,- Kč
Klienti Diakonie ČCE mají 50 % slevu.
Dle indikace lékaře poskytujeme i reflexní masáže.

Z AKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V březnu proběhla v Městské knihovně v Pří-

boře tradiční akce BMI – Březen měsíc Internetu, 
kdy mohli zájemci využít bezplatného surfování 
po Internetu, a také školení pro začínající uživate-
le. Děti po celý měsíc luštily kvízy týkající se jejich 
znalostí práce s PC.

Knihovnu navštívil profesionální astrolog 
Milan Gelnar, který představil svou novou kni-
hu Astrologická předehra. Po šest večerů probí-
hal seminář občanského sdružení Život a zdraví 
o umění zvládnout stres, řešení složitých život-
ních situací a budování mezilidských vztahů.

Tečkou za BMI byla 4. uspořádaná Noc s An-
dersenem v dětském oddělení. V knihovně noco-
valo 21 přihlášených dětí, nejmladší byly pětileté. 
Celá akce se nesla v duchu výročí narození našeho 
pohádkáře Václava Čtvrtka. Nocování zahájil pan 
místostarosta Stanislav Janota a pak už jsme vyrá-
běli postavičky z pohádek V. Čtvrtka, hráli spous-
tu her, chatovali na Internetu a samozřejmě četli 
mnoho strašidelných příběhů pro dobré spaní. 
Zpestřením měla být návštěva hvězdárny, počasí 
nám ale moc nepřálo, takže jsme si v pozorovatel-
ně užili jen šumění deště.

11. dubna jsme uspořádali pro děti Povídání 
o Velikonocích a další tvůrčí dílnu. 

V tomto pololetí jsme ukončili akce pořáda-
né knihovnou z důvodu stěhování do náhradních 
prostor. S dalším programem se na Vás budeme 
těšit na podzim.

POZVÁNKA
na 39. zasedání Zastupitelstva města 
Příbora, které se uskuteční ve čtvrtek 

22. června 2006 
od 16,30 hod. ve velkém sále 
Katolického domu v Příboře. 
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V tomto článku bych rád upozornil na jednu 
nepřesnost, která se občas vyskytuje v historic-
kých článcích některých autorů zaměřujících se 
na oblast Hukvaldska a Příborska. Velice si vážím 
jejich pečlivé práce, a tak bych rád doplnil ony 
jinak brilantní statě o vysvětlení určitého pojmu. 
Jde o nesprávný výklad slov salva guardia jako 
jakýsi „ochranný oddíl, na jehož vydržování muse-
lo město platit nemalé částky“ (jindy zase „salva 
guardia sestavená na hukvaldském hradě z kato-
lických Valachů“). 

Připouštím, že překlad tohoto slovního spo-
jení by mohl mít při zběžném pohledu rozličný 
význam. Avšak v historické literatuře nezabývající 
se naším regionem jsem nacházel význam pouze 
jediný. Prvorepublikový latinsko-český slovník 
překládá salva guardia jako „bezpečný průvod“. 

Salva guardia nebyla ve skutečnosti žádnou 
skupinou ozbrojenců. Původně to byla císařská 
listina, která měla pro město veliký význam v do-
bách válečných. Šlo o císařské zvláštní privile-
gium, jež osvobozovalo město od povinnosti 
ubytovat vojsko. Statky označené tímto zvlášt-
ním symbolem dávaly na vědomí všem císař-
ským důstojníkům, že tento má být ušetřen od 
ubytování vojska, obyvatelům nesmí být ná-
silím bráno obilí, zvířectvo, koně a vozy i jiné 
potraviny. Městy s jejich nejbližším okolím totiž 
stále protahovaly vojenské jednotky obou znepřá-
telených stran. Protože šlo ale o listinu, bude pro 
překlad výstižnější použít výrazu „listina bezpeč-
nosti“ (též v polské historické literatuře se používá 
pojmu list bezpieczeństwa). V době všeobecného 
drancování to byla významná výsada alespoň od 
jedné válčící strany. Často však šlo o neukázně-
né žoldnéře hlásící se k císařským vojákům a lu-
pičské bandy, které držela pohromadě jen touha 
po cizím majetku. Jen tak nějaké město ale salvu 
guardii nezískalo. Zpravidla se jednalo o měs-
ta královská. Například Ferdinand II. vydal roku 
1623 salvu guardii Karlovým Varům, protože měl 
od měšťanů značné příjmy do královské komory 
a nechtěl o ně přijít devastací města vlastním voj-
skem. Nebylo to však privilegium vysloveně císař-
ské. Salvu guardii uděloval také polský král, často 
též významným klášterům.

S neutuchající válečnou vřavou však do-
cházelo postupem doby k živelnému uzavírání 
takových smluv mezi městy a veliteli prochá-
zejících vojsk. Jednalo se samozřejmě o vojska cí-
sařská nebo císařským spřátelená. Velitele protes-
tantských jednotek nemohlo přirozeně nic donu-
tit, aby vůči komukoli cokoli dodržovali. Jednotky 
císařského vojska tak nutily konšely podepsat 
oproti nikoli malé úplatě salvu guardii. Taková 
„dohoda“ měla jednoduchou filozofii: „Podepište 
a zaplaťte, nebo se ve městě usadíme a budete nás 
navíc ještě vydržovat, což pro vás bude ještě hor-
ší.“ V podmínkách nejistoty vypláceného žoldu 
pomáhalo toto vydřidušství vojákům přežít.

Není známo, že by Příbor obdržel takové 
císařské privilegium. Přesto v prvním desetile-
tí třicetileté války na salvu guardii platil. Psal se 
rok 1627 - druhý rok dánské okupace severní 
Moravy a opavského Slezska. Na jaře se z Huk-
vald po devíti měsících vrátili obyvatelé města 

 Motto: „Cuius regio, illius religio.“MĚSTO ZA TŘICETILETÉ VÁLKY
CO BYLA SALVA GUARDIA

se svým primátorem Pavlem Kopřivou. Přestože 
biskupský hrad před dánsko-mansfeldskými žol-
dáky ubránili, po návratu je čekal pohled na vyra-
bované grunty a vypálené domy a kostel, což jistě 
představovalo menší zlo než vystavit holý život 
zvůli mansfeldské soldatesky. 

Bylo to krátce poté, co se zbytky hlavního 
mansfeldovsko-dánského sboru vracely v zu-
boženém stavu po nezdaru kampaně v Uhrách 
Jablunkovským průsmykem do Opavy, cent-
ra dánské okupace severní Moravy a Slezska. 
S pomocí vzbouřených Valachů a moravských 
emigrantů v dánských službách doplnili Dánové 
verbováním prořídlé oddíly a obsadili další města 
na severní Moravě a ve Slezsku. Zaujali pevné po-
zice od Těšína až po Hlubčice v horách a opírali 
se o Bruntál, Odry, Uničov, Šternberk, Hranice, 
Fulnek a Nový Jičín. V centru habsburského sou-
státí tak vznikla nebezpečná nepřátelská enkláva. 
Jediným útočištěm císařsko-katolické strany se 
stala Ratiboř, Nisa a hrad Hukvaldy. Starojický 
hrad i Nový Jičín obsadila již počátkem roku pro-
testantská valašská vojska Rohra ze Stinavy pod 
velením dánského komisaře Mitzlaffa, ale ještě 
v lednu je vystřídali Dánové. Ti přitáhli počtem 6 
pěších praporců a 12 kornetů jezdců (kornet byla 
jednotka o 100-150 mužích).

Valdštejn si chtěl ve Vídni napravit pošramo-
cenou reputaci z uherského tažení, a tak neváhal 
energicky zakročit proti Dánům. Doplnil přes 
zimu odpočaté pluky, takže shromáždil na 40 000 
mužů. Nejprve Dánům uzavřel všechny ústupové 
cesty podél Odry na sever a obsadil i Jablunkovský 
průsmyk do Uher. V druhé polovině června 1627 
vyrazil ze severu z biskupské Nisy směrem na 
Krnov a Opavsko. Zároveň postupoval z jihu po-
mocný císařský sbor pod velením dona Baltazara 
Marradase. Tomu nejprve padly za oběť Hranice, 
Odry, Fulnek a postupně zpacifikoval celé severo-
moravské území a Jesenicko, takže naprosto odří-
zl opavské obránce od okolí.

17. července se Marradasovi žoldáci obje-
vili v okolí Nového Jičína. Byla to značná síla, 
která se musela položit v blízkém městě, aby na-
brala sil pro útok jak na Nový Jičín, tak na sta-
rojický hrad. Od vypálení Příbora (28. 8. 1626) 
mansfeldskými neuplynul ještě ani rok a měš-
ťané se do dříve výstavného města vrátili teprve 
v květnu. Čekala je spousta práce. Oprava kostela, 
výstavba měšťanských domů a chalup byla proto 
v létě v plném proudu. Obraz města dosud skýtal 
žalostný pohled. Marradas sice nenařídil Příboru 
vydržovat vojsko, neušetřil ho však od salvy gu-
ardie. Radní neměli na výběr. Podpisy stály měs-
to 264 rýnských 29 grošů. 

Dánové však nebyli žádní hrdinové. Byli to 
prostí žoldnéři, kteří věděli, že ve Valdštejnově 
vojsku dostanou vyšší žold než v dánském. Proto 
již na první výzvu opustili Nový Jičín, aby ne-
museli v marném boji s císařskými položit živo-
ty. Pouze novojičínští radní byli později souzeni 
za nevěru císaři, jelikož Dány hostili. Avšak na 
starojickém hradě zůstaly 2 praporce dánské pě-
choty. Protože bylo nesnesitelné vedro a sucho, 
hrad začal být dobýván až za dva dny, teprve až se 
vojáci občerstvili v okolních vesnicích. V pondělí 

19. července zaútočili na hrad, ale posádka se již 
po první palbě vzdala a za to mohla beztrestně 
odejít za svými na Opavsko. Na hradě byl pak na 
čas zřízen lazaret. Pro obyvatele okolních vsí to 
nejhorší teprve přišlo. Nastalo osmitýdenní řá-
dění císařských vojáků, horší než odtáhnuvších 
Dánů. Jak zaznamenal novojický městský písař 
– císařská armáda hubila sousední panství, vesni-
ce, předměstí Jičína, zahrady a pole; dobytek buď 
porážela, buď odháněla, nebo prodávala. Strach 
před Valdštejnem byl větší než před nepřítelem. 
Vůbec nejhorší byla posila císařských tvořená set-
ninou chorvatského jízdního regimentu Dragiho, 
jenž se zformoval ve Valašském Meziříčí. Není 
divu, že Příborští „rádi“ podepsali chorvatské-
mu jezdectvu další salvu guardii. Ta byla dražší, 
stála město 337 rýnských 9 grošů, ale na druhé 
straně měli měšťané klid, protože represe a žold-
néřská zvůle trvaly v sousedním panství až do 
konce října. Jediná Opava po dvě neděle statečně 
odolávala valdštejnské přesile, avšak 29. července 
kapitulovala. Dánové mohli čestně odtáhnout, ale 
samotné opavské měšťany stihl krutý trest.

Je zajímavé, jak se biskupská vrchnost sta-
věla k vydřidušským listinám typu salva guardia. 
Například biskupské město Kelč mělo za třiceti-
leté války dosti podobný osud jako Příbor. Leželo 
již sice mimo Moravskou bránu, mírně ukryté na 
Záhoří, ale zase blíže vzbouřené části Valašska. 
Během prvního vpádu Švédů na Moravu bylo lis-
tem z 25. června 1642 kelečskému úředníkovi do-
poručeno administrátory olomouckého biskupství 
(přesunutého již do Kroměříže), aby se v případě 
průchodu vojska odvolával na to, že někde byla 
uzavřena salva guardia a v případě nebezpečí 
má raději úředník i důchodní písař s penězi utéci 
buď do hor, nebo do Meziříčí. Hned v dalším listu 
však píše, že oni sami salvu guardii pokud mož-
no nemají podepisovat a mají se neustále na něco 
vymlouvat, ale pokud možno nesdělit ani to, jaké 
vrchnosti patří… Je vcelku logické, že se biskup-
ská vrchnost stavěla proti ožebračování vlastních 
měst, jelikož města byla důležitým zdrojem jejich 
příjmů. 

Města byla za války značně zatížena různou 
formou poplatků, výdajů i dávek. Kromě toho 
platila na tzv. holdy. Poslední piastovská těšínská 
kněžna Alžběta Lukrécie–Lichtenštein si necha-
la na těšínském zámku od stavů i města projevit 
„slib věrnosti“. Toto holdování platil v roce 1627 
i Příbor, a to sumou 449 rýnských 23 grošů 
odvedenou do Frýdku. Nepřátelským vojskům 
vyplácel tzv. ranti, tj. výpalné. Kontribuci, tedy 
výdaje válečné, platil oběma stranám - jak do 
císařské pokladny cestou Hukvald, tak vojskům 
nepřátelským, zvláště Švédům do Fulneku po 
vestfálském míru i před ním. Nemalé částky pla-
tilo město na mušketýry zámecké (hukvaldskou 
posádku), mušketýry městské i na Valachy (na 
Valachy hukvaldské na zámek a na Valachy stře-
žící jablunkovské šance – tzv. vybrance). Roku 
1649 museli Příborští dokonce vybrat na koně 
„pro odvoz lidu szwydskyho“ do jejich domoviny, 
ale nejednalo se o nic jiného než o pouhé plnění 
vestfálských ustanovení.

 Igor Jalůvka
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Městský úřad Příbor, stavební úřad – odd.
životního prostředí vyhlašuje pro obyvatele 
města Příbora, osady Hájov a Prchalov soutěž 
„O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“, 
a to v těchto dvou kategoriích:
1)  Květinová výzdoba balkonu či oken rodin-

ných domů a bytů.
2)  Květinová výsadba zahrádek a předzahrá-

dek rodinných domů.
Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčast-

nit, se mohou přihlásit do konce června 2006 na 
informačním centru Městského úřadu v Příboře 

„O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“
prostřednictvím přiloženého formuláře nebo pí-
semně na níže uvedených kontaktech.

Pro všechny, kteří se do této soutěže přihlásí, 
jsou připraveny menší věcné odměny. Po vyhod-
nocení všech zúčastněných budou v obou katego-
riích vyhlášeni ti, kteří se umístí na prvních třech 
místech. Tito pak budou odměněni hodnotnější 
věcnou cenou.

MÚ Příbor, stavební úřad – odd. životního pro-
středí, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

novakova@pribor-mesto.cz
 zivpro@pribor-mesto.cz

O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově
Přihláška do soutěže.

Jméno: .......................................�

Adresa, tel.č. ...........�.................

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

❏  Květinová výzdoba balkonu či oken rodinných domů a bytů

❏  Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů

V Příboře dne: …………............................   Podpis: ..........................….........……………

Rada města Příbora přijala na svém 101. za-
sedání změnu „Bodového hodnocení“ naléhavosti 
bytové potřeby pro účely sestavování pořadníku 
pro obecní byty.

Změna se týká odstavce č. 6 c) , který řeší způ-
sob života žadatele a jeho rodinných příslušníků.

Doposud tento odstavec řešil pouze dlužníky 
na nájmu dříve obývaných bytů. Nyní se toto usta-
novení vztahuje na veškeré dlužníky vůči městu 
Příbor a všem organizacím městem zřízeným.

Níže uvádíme nové znění Přílohy č. 1 – 
Bodového hodnocení naléhavosti bytové potřeby

Příloha č. 1
Bodové hodnocení naléhavosti bytové potřeby 
pro účely sestavování pořadníku pro obecní byty 
(Dle „Pravidel pro přidělování obecních bytů do 
nájmu občanům“).
1. Délka pobytu v obci
do  5 let  - 1 bod
do  10 let   - 2 body
do  20 let  - 3 body
nad 20 let  - 4 body
Při ověřování údajů se vychází z evidence obyvatel 
Městského úřadu v Příboře.
2. Žádost o byt podána
před více než 5 lety   - 5 bodů
před více než 3 lety   - 3 body
do 3 let   - 1 bod
3. Rodinné poměry
a) stav žadatele :
svobodný, rozvedený, ovdovělý - 1 bod
ženatý, vdaná  - 2 body
 b) počet dětí žijících se žadatelem ve společné 
domácnosti :
1 dítě  - 1 bod
2 děti  - 2 body
3 a více dětí  - 3 body

 c) počet osob včetně žadatele, které by v přípa-
dě přidělení bytu sdílely společnou domácnost 
(lze započítat pouze manžela a děti)
 2 osoby  - 1 bod
 3 osoby  - 2 body
 nad 3 osoby  - 3 body
4. Dosavadní bytové poměry
u rodičů  - 2 bod
u jiných příbuzných, druha - družky - 2 body
u rozvedeného manžela, 
u osoby dříve v druhovském poměru - 2 body 
výměna dle čl. 13 - 2 body
podnájem  - 3 body
na ubytovně  - 3 body
5. Zaměstnání žadatele
nezaměstnaný  - 1 bod
student, důchodce  - 2 body
výdělečně činný   - 3 body
mateřská dovolená  - 3 body
6. Způsob života žadatele a jeho rodinných 
příslušníků
a) neshody s ostatními nájemníky v dosud obýva-
ném domě - mínus 4 body
(doloženo Správou majetku města Příbora, s.r.o.)
b) ničení bytového zařízení v obývaném obecním 
domě - mínus 6 bodů
(doloženo Správou majetku města Příbora, s.r.o.)
c) dlužník vůči městu nebo organizacím městem 
zřízených- mínus 4 body
(po šesti měsících od data úhrady celé dlužné 
částky včetně penále vrácení 4 bodů, a to na zákla-
dě předloženého dokladu o úhradě)

Odbor správy majetku, školství, 
bytového a místního hospodářství – 

Věra Těšlíková, vedoucí odboru
V Příboře dne 14. 4. 2006

Informace o úpravě bodového hodnocení při zařazování žádosti 
o přidělení obecního bytu do nájmu.

„Nemilovat knihy, znamená nemilovat 
moudrost. Nemilovat moudrost však znamená 
stávat se hlupákem“ J. A. Komenský

Nemyslím si, že by příborští občané nemi-
lovali knihy a nemilovali moudrost. Přesto přece 
všechno došlo v průběhu měsíce dubna k uza-
vření obchodu s knihami na náměstí. Hezký 
prostor s hezkými knihami a příjemným perso-
nálem nedokázal čelit poptávce trhu a provozo-
vatel se rozhodl prodejnu uzavřít.

Atraktivní prostor otevíral pro širokou 
podnikatelskou veřejnost svou náruč a hodlal 
přijmout kohokoliv, kdo přijde se zajímavým 
nápadem, jak oživit centrum města. “Šuškanda“ 
mezi širokou veřejností byla značná. Hovořilo 
se jak o výši finanční nabídky, tak i o smyslupl-
ném využití.

Měl jsem možnost zaznamenat názory 
a nápady různé. Prodejna s výpočetní techni-
kou, cukrárna, kavárna, galerie, kniha nebo růz-
né kombinace různých podnikatelských aktivit.
Mezi podnikatelskou veřejností téma víc než 
měsíc diskutované.

Proto jako radní jsem se velice těšil na škálu 
nabídek, která se objeví na zasedání rady na sto-
le. Nadešel očekávaný den, nadešel očekávaný 
bod programu.

„Mám před sebou dvě nabídky“, sdělil váž-
ným hlasem starosta města. Dvě nabídky - řekl 
jsem si a byl zklamán, nejen já, ale asi také  
všichni radní. Byli jsme opravdu zvědaví, jaké 
nabídky to budou. Prodejna s kancelářskými 
potřebami zněla první nabídka, ta druhá pro-
dejna se zdravotní technikou.

Kde máme ty kavárny, cukrárny, knihy, gale-
rie - říkal jsem si téměř nahlas. Kde jsou všichni 
TI, kteří chtěli oživit střed města. DVĚ nabídky 
na takto lukratívní místo je trochu málo. Navíc 
obě byly z jiných měst. Nicméně splňovaly pod-
mínky výběrového zadání, nebyl sebemenší dů-
vod  se nerozhodnout.

Zvítězila nabídka zdravotnických potřeb.
Neznám nové nájemce, ale podle toho, co přislí-
bili, může i tento sortiment usnadnit občanům 
města život. Už jen tím, že nebudou muset jez-
dit do okolních měst.

Přeji novým nájemcům hodně úspěchů 
v jejich podnikání .

A na závěr jeden úsměvný citát, který snad 
nikoho neurazí a vykouzli letní úsměv na tváři:

„Kráva i vůl mají knihu, a přesto číst neumí.“
(slovenské přísloví)

radní za ODS, Rudolf Korčák

KNIHA
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ČERVEN 2006
STOLNÍ TENIS
PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 15:00 – 17:00 V DDM LUNA VSTUP ZDARMA.
KALANETIKA
PONDĚLÍ 18:30 – 19:30 TĚLOCVIČNA  VSTUPNÉ 20 KČ
KLUB ZVONEČEK
ÚTERÝ 9:30 – 12:30 V DDM LUNA VSTUPNÉ 20 KČ
BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK 17:30 – 19:00 V DDM LUNA VSTUPNÉ 600 KČ
VOLEJBAL pro dospělé
PONDĚLÍ 19:45 - 21:45 TĚLOCVIČNA VSTUPNÉ 20 KČ
FLORBAL pro dospělé
STŘEDA 19:15 – 21:15 TĚLOCVIČNA VSTUPNÉ 20 KČ
KERAMIKA
ČTVRTEK 17:00 – 19:00 KERAMICKÁ DÍLNA V DDM LUNA
PÁTEK 16:00 – 18:00 KERAMICKÁ DÍLNA V DDM LUNA
VSTUPNÉ: DĚTI 30 KČ/HOD, DOSPĚLÍ 40 KČ/HOD., PRO ČLENY KROUŽKU SLE-
VA 10 KČ/HOD
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
HVĚZDÁRNU NA UL. JIČÍNSKÉ JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT PO PŘEDCHOZÍ TELEFO-
NICKÉ DOMLUVĚ
 NA ČÍSLE 556 725 029 NEBO 737 311 810.  VSTUPNÉ: 10 KČ
HRÁTKY S POČÍTAČI + INTERNET PRO VEŘEJNOST
PÁTEK 15:00 – 18:00 V DDM LUNA 
VSTUPNÉ KROUŽEK: 15 KČ VSTUPNÉ INTERNET: DĚTI 20 KČ/HOD, 
DOSPĚLÍ 30 KČ/HOD.

Dům dětí a mládeže LUNA
Dukelská 1346, 742 58 Příbor‚ 
Telefon: 556 725 029, Mobil: 736 673 012
e- mail: ddmluna@quick.cz internet: 
http://web.quick.cz/ddmluna

LÉTO 2006
2. – 8. července ve spolupráci s MO ČRS
Rybářský letní tábor v Lipníku n/Bečvou
rybaření, hry, soutěže, pro děti do 15 let, cena 1 900 Kč/ 270 Kč/ den, zajišťuje: J. Lupíková

9. – 23. července
LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“
Malá Bystřice 
hry, sportování, soutěžení, zábava, turistika, celotáborová hra pro děti 7 - 15 let 
cena 3 150 Kč/ 206 Kč/ za den, sourozenci 2 900 Kč/za jednoho, zajišťuje: L. Nenutilová  

10. – 17. července 
Brno a okolí
poznávací zájezd pro veřejnost
Zajišťuje: K. Bukovjanová  

14. – 20. srpna
BLAHUTOVICE
tvořivý tábor pro děti
Zajišťuje: K. Bukovjanová

25. srpna – 3. září 
CHORVATSKO – Mali Lošinj
pobytový zájezd pro rodiny s dětmi
cena: poukaz polopenze celkem

Děti do 6 let 2 300 Kč  550 Kč 2 850 Kč

bez nároku na postel

Děti do 6 let 3 700 Kč  550 Kč 4 250 Kč

Děti do 10 let 4 450 Kč  550 Kč 5 000 Kč

Děti do 15 let 4 450 Kč 1 050 Kč 5 500 Kč

Mládež 4 550 Kč 1 050 Kč 5 600 Kč

Dospělí 4 800 Kč 1 050 Kč 5 850 Kč

V ceně pokazu je zahrnuta doprava, ubytování, lázeňská taxa.
Odběr stravy není povinný.
Zajišťuje: L. Nenutilová

AKCE
2. - 3. 6. pátek - sobota

AHOJ, ŠKOLO!
hry, soutěže, zábava

Akce pro žáky 3. třídy ZŠ Npor. Loma
Informace: J. Lupíková

3. 6. sobota sraz v 8:00 návrat v 17:00
ZÁJEZD DO ZOO na Sv. Kopeček u Olomouce

a NÁVŠTĚVA AREÁLU HORIZONT
CENA:  dítě do 3 let – zdarma

Děti do 15 let - 40 Kč 
mládež a dospělí - 140,- Kč
Vstupné do ZOO v ceně.

Akce pro děti, rodiny s dětmi a veřejnost.
Přihlásit se můžete do pátku 2.6. 2006.

Informace: J. Lupíková

10. 6. sobota
OKRESNÍ VČELAŘSKÝ DEN 

Akce pro veřejnost
Informace: L. Nenutilová

16. - 17. 6. pá – so 16:00

SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“
Akce pro členy klubu.
Informace: J. Lupíková

24. 6. pátek start 17:00 
MEXICKÝ SPLAV

(směr Orinoko pravý břeh Lubiny)
ukončení 20:00 

ORINOKO

„ZA POKLADEM SVATOJÁNKA“
zábavná pohádková hra 

Co Vás čeká -projít pohádkovým lesem a splnit úkoly
pohádkových bytostí, naleznout poklad a stát se 

Svatojánkem.

Ukončení na Orinoku, opékání špekáčků 
( špekáček a chleba s sebou ), občerstvení. 

Akce pro děti, rodiče s dětmi, členy kroužků 
a příznivce DDM Luna Příbor.

Akce ve spolupráci s firmou Orinoko.
 Startovné: 10 Kč

 Informace: K. Bukovjanová

„S LUNOU SE NENUDÍTE!“
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LÍDL – LÍDL – LÍDL JE LEPŠÍ...
Makro, Tesco, Kaufland, Lídl, Pronto – jako 

houby po dešti rostou v našem okolí super-
markety. U nás v Příboře vyrostl supermarket 
Penny. Než se postavil, bylo mezi obyvateli 
mnoho řečí, že nebude mít žádnou tržbu, když 
tu máme Jednotu a několik obchodů se smíše-
ným zbožím. Ale chyba lávky! Dům se posta-
vil za velmi krátkou dobu. Na dotaz jedné cizí 
paní, kde se ten supermarket nachází, po ško-
lácku jsem vysvětlila takto: Rozkládá se na ulici 
Lidické u Katolického domu, vchod vzadu, kde 
je velké parkoviště. Při vchodu se vám otevřou 
dveře a vstoupíte do velikého prostoru, rozdě-
leného na několik chodeb, s vozíkem, který si 
vytáhnete z celé řady před obchodem. Jezdíte 
si kolem regálů plných různého zboží a vybírá-
te a vybíráte a ukládáte do vozíku. Prodavačky 
ani nevidíte, ty jako ti mravenečkové doplňují 
regály se zbožím. S vozíkem (skoro vždy plným) 
jedete k pokladně. Bleskově máte vše spočítáno 
– ani se moc nedivíte dosti vysokému obnosu 
a vítězně vyjíždíte, nákup naložíte většinou do 
auta a vozík odevzdáte. Někdy je tu těch autíček 
bezpočet. Tak to je naše novodobé nakupování: 
všechno, co potřebujete, nakoupíte na jednom 
místě rychle, pohodlně, výběrově.

Teď ale marně doháním vzpomínku na 
nákupy asi tak ve třicátých letech (za první re-
publiky). U nás v Klokočově byly tenkrát od klo-
kočovského mostu až po Hončovou Hůrku tři 
obchůdky. V půli té vzdálenosti byl obchůdek 
paní Jančové , u továrny Reiser prodával Jaromír 
Volný, svobodný, první světovou válkou nervo-
vě postižený člověk, obchodu nerozuměl a brzy 
zkrachoval. A hned proti němu byl obchod paní 
Klímové. Tu jsme nakupovali, najednou dvě, tři 
věci, ale často. Obchůdek o jedné nevelké míst-
nosti, vzadu byla komora jako skladiště. Chodila 
jsem tu ráda, protože zde chodilo nakupovat 
hodně lidí z dolního Klokočova.

Ženy povídaly a povídaly – rušno jako 
v úle – dozvěděli jste se všechno možné. A paní 
Klímová se pomalu otáčela, zašla pro zboží do 
skladiště, vážila větší zboží závažím, přisypávala 
a odsypávala, při tom se i bavila, pak vzala pa-
pírek, inkoustovou tužku naslinila a počítala. 
Nejdříve zdola nahoru a pak shora dolů, dva-
krát přepočítala peníze, přidala dva bonbónky, 
krásně poděkovala a: „Přijďte zas!“ Nikdo ne-
spěchal.

A ještě raději jsem chodila k panu 
Klimíčkovi. Měl koloniální obchod s výběrovým 
zbožím na podloubí, asi tam, kde se nachází ob-
chod s odloženým šatstvem. Maminka mně sem 
poslala asi tak dvakrát do roka (před svátky) pro 
umělý med a nějaké cizí koření – už vím – byl 
to šafrán. Ovanula vás tu vůně kávy, výběrových 
sýrů, salámů, f íků, koření. A ty paničky, samá 
horní klasa – vybíraly, přivoňávaly, pan Klimíček 
doporučoval, nabízel: „Co si ještě milostivá paní 
(muži tenkrát nenakupovali) račte přát?“ Bylo 
to jako v písni Michala Tučného – Prodavač: 
Posloužíme, navážíme, deset deka, dvacet deka, 
třicet deka, mohlo to být, prosím o jedenáct 
deka víc? Nakonec plno díků a úklon.

Teď můžeme srovnávat, co všechno se změ-
nilo i v tomto oboru: prodej a nákup. Před 70 
lety se nakupovalo málo, lidé měli většinou své 
výpěstky, více se šetřilo penězi i jídlem. Teď se 
nakupuje rychle a mnoho, až praskají ledničky. 
Je to normální, nese to doba. 

Svět se mění a my s ním. 
Vladislava Dobiášová

Dear Lucie Novotna,
Thank you for all that you did to make 

our stay in Pribor so interesting, well-organi-
sed and informative. We were very impressed 
with your natural command of English - it 
really does put us British folk to shame that 
we are generally so bad at learning other lan-
guages.

I am sorry that it was not until the very 
last minutes of our visit that we realised that 
we are fellow English teachers. We could have 
talked a lot of ‚shop‘ - but perhaps that would 
have detracted from the cultural aspects of the 
weekend.

Everything was impressively organised we 
thought, and we thoroughly enjoyed our visit. 
It was a lot of work for all our hosts, but we 
hope you felt it went off well.

I know that English teachers are always 
on the look-out for material to use in culture 
lessons so I thought that the attached pieces 
about Magna Carta, and British citizenshi-
p, might be useful to you at some point.

Accept them in honour of the Charter 77 
movement - a heroic part of Czech history, 
with a place of honour in the happier freedom 
of today‘s Europe.

We have all kinds of materials that might 
be useful to you. Do feel free to get in touch 
with us at any time to chat or ask if you think 
we might be able to point you in the direction 
of useful bits and pieces. We would always be 
happy to correspond. Do persevere, because 
we are sometimes away from our e-mail du-
ring the summer camp season.

As we didn‘t have time to speak much in 
the car park I should explain that about 150 
km south of us, near the Danube (look for 
Moldova Noua on the map) there is a cluster 
of Czech villages - and they are in wonderful 
cycling country. Bring a school trip one day!

with all good wishes Dorothy & Stuart Elford

Milá Lucie Novotná,
Děkujeme za všechno tvoje vynaložené úsilí, 

aby náš pobyt v Příboře byl tak zajímavý, dobře 
zorganizovaný a hluboce informativní. Byli jsme 
ohromeni tvojí přirozeností a hlubokou znalostí 
angličtiny – což ovšem na nás Brity vrhá špatné 
světlo, jelikož je o nás všeobecně známo, že  ne-
jsme v učení se cizích jazyků úspěšní.

Je mi líto, že až na samotném konci naší ná-
vštěvy jsme zjistili, že jste také učitelka anglického 
jazyka. Mohli jsme si hodně popovídat o naší pro-
fesi, ale to by zcela jistě odvádělo naši pozornost od 
kulturního aspektu tak velkolepého víkendu.

Měli jsme pocit, že všechno bylo ohromně 
zorganizováno a skutečně jsme si oslavy a naši ná-
vštěvu pořádně užili. Udělali jste pro nás kus práce 
a byla to jistě velká dřina, ale věříme, že máte pocit 
dobře vykonané práce.

Víme, že učitelé anglického jazyka stále hledají 
nové materiály do hodin výuky s kulturním zamě-
řením, takže věřím, že přiložený soubor zahrnující 
Magnu Cartu bude ku potřebě.

Na počest hnutí Charty 77 – hrdinské části 
české historie, přijmi přiložený soubor, který zá-
roveň  symbolizuje čest dnešní šťastnější svobody 
Evropy.

Máme různé druhy materiálů, které by se ti 
mohly hodit. Prosíme, kdykoli se nám ozvi, jestliže 
dojdeš k závěru, že bychom ti mohli být nápomoc-
ni. Vždy rádi zůstaneme v kontaktu a odpovíme. 
Jen prosíme o strpení, kdybychom ihned neodpo-
věděli, protože býváme mimo dosah techniky a na-
šich e-mailů, jelikož jezdíme na letní tábory.

Vzhledem k tomu, že jsme neměli moc času 
vysvětlit naši situaci tady v Rumunsku, na vysvět-
lenou bych rád řekl, že 150 km jižně od nás, blízko 
Dunaje ( na mapě hledej Moldova Noua) se nachá-
zí soubor českých vesnic, které leží v kraji ideálním 
pro cyklistiku. Přijeď za námi na školní výlet!
S přáním všeho nejlepšího Dorothy a Stuart Elford

Mgr. Lucie Novotná

E-mailový dopis Dorothy Freud
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI OSLAV
Realizovat tak velké oslavy jako byly oslavy 150. výročí narození 
S. Freuda nebyl jednoduchý úkol. Usnadnila nám to však vstříc-
nost, pomoc a zájem některých organizací a jednotlivců, kterým 

tímto chceme srdečně a veřejně vyjádřit poděkování.

S díky musíme oslovit:
Masarykovo gymnázium Příbor 
 - jmenovitě pan ředitel Maťa, paní profesorka Moravčíková, slečna  

profesorka Novotná, která skvěle tlumočila, studenti, kteří pomáha-
li s organizací jako informační štáb, a studenti, kteří rovněž skvělě  
tlumočili – Bohdan Knězek, Eliška Strakošová a Alice Slámová

Základní školu v ulici Jičínské 
 - paní ředitelka Milada Maščuchová a její žáci 9-tých tříd, pan  

školník za pomoc při organizaci a poskytnutí zázemí Školní jídelnu paní 
Skřivánkové - provozovatelka a vedoucí školní jídelny a ostatní personál 
za za pomoc při organizaci a poskytnutí zázemí

Základní uměleckou školu 
 - pan ředitel Ivo Lacný – za poskytnutí prostor pro výstavu Rakouského 

kulturního fóra
Městskou policii 
 - zajištění bezpečnosti dopravy a bezpečnosti a pořádku ve městě  

ve dnech oslav
Technické služby 
 - pan ředitel Kisza a ostatní personál -  za perfektní zajištění technického 

zázemí, estetickou úpravu města a pořádek
Klub důchodců 
 - pan Vyvial, paní Pavlíková a ostatní - za poskytnuté kompletní zázemí 

pro všechny účinkující
pány zastupitele 
 - Ing. Střelka Milan a MUDr. Jurečka Mořic – za skvělé hostitele  

anglických oficiálních hostů a paní Žárská Ivana – za výbornou hostitelku 
a průvodkyni polských hostů.
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! NOVÉ ! NOVÉ ! NOVÉ ! 
    + EMISE 

 - OOSSOOBBNNÍÍ VVOOZZYY
-- MMOOTTOOCCYYKKLLYY
-- VVOOZZÍÍKKYY
-- DDOOVVOOZZYY
-- PP��EESSTTAAVVBBYY

Otevírací doba:
Po: 7.00 - 17.00 
Út: 7.00 - 17.00 
St.: 7.00 - 17.00 
�t:  7.00 - 17.00 
Pá: 7.00 - 13.00 

� 556 821 690, 603 788 782

KOP�IVNICE
   PROVOZ 
od 6. 3. 2006

REHABILITACE 
NA ULICI MÍSTECKÉ
(NAD ČAJOVNOU)

OZNAMUJE OBČANŮM NOVÉ
TELEFONNÍ ČÍSLO: 556 701 100

PROVOZNÍ DOBA:
PO – ČT:      7.00 – 12.00
   13.00 – 18.00

KNIHA 
„FREUDŮV PŘÍBOR“ 

JE V PRODEJI NA
INFORMAČNÍM 

CENTRU 
MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU.
PRODEJNÍ CENA JE 

300,- KČ

 FREUDŮV 
PŘÍBOR
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HLEDÁ
ELEKTRIKÁŘE,  ZÁMEČNÍKY, SVÁŘEČE  A  KARUSELÁŘE

 POŽADAVKY: 
 - SOU/SŠ elektrikář, zámečník, klempíř, obráběč kovů, aj.
 - znalost čtení výkres. dokumentace
 - platný svářečský průkaz na ZM1, vyhl.50/78 Sb.vítána, CO2 nebo  

   ZT - 3 svařování nerez materiálu
 - praxe na vertikálním soustruhu  
 - praxe na CNC strojích výhodou - dobrý zdravotní stav

 NÁPLŇ PRÁCE:
 - montážní pracovník a tester výrobních strojů, práce v oblasti elektro
 - ohýbání plechu na ohýbacích strojích (většinou CNC stroje)
 - svařování dle výkresové dokumentace a specifických požadavků
 - obsluha a seřizování obráběcích strojů
 - pracoviště příbor
 - nástup IHNED (červen 2006)

 NABÍZÍME: 
 - nástupní mzda 55 – 77 Kč/hod. (dle zařazení na jednotlivé pozice)
 - měsíční prémie za pracovní výkon a docházku
 - příspěvek na stravu; 4 týdny dovolené

V případě zájmu o některou z těchto pozic, volejte tel. č. 595 131 780,   
775 254 020  (i o víkendu) nebo Vaše strukturované životopisy zasílejte  
e-mailem na: iveta.heczkova@grafton.cz. Nezapomeňte připojit název 

pozice. Kontaktní osoba: Iveta Heczková.

červen - Halašta s. r. o. 1/4 A4 – Portas – 
dveře + kancelářský nábytek
K reklamě chce přidat logo.
Pokud bude třeba něco k reklamě vysvětlit 
tel. na pana Halaštu je 603 234 250

FIRMA ŠAT - SPORO, s.r.o. 
V PŘÍBOŘE 

OZNAMUJE, ŽE ROZŠÍŘILA SVŮJ SORTIMENT A TO

TAPETY A STROPNÍ PODHLEDY. 
NABÍZÍ VÍCE NEŽ 100 DRUHŮ TAPET  

V CENÁCH NIŽŠÍCH NEŽ ZNÁMÉ OBCHODNÍ ŘETĚZCE.
 

ZVE VÁS TÍMTO DO SVÉ PRODEJNY V PŘÍBOŘE  
POD NÁMĚSTÍM A POD BÝVALOU PEKÁRNOU KUČERA 

VEDLE KVĚTINOVÉ SÍNĚ.

NABÍZÍ UBYTOVÁNÍ 
V KOMPLETNĚ VYBAVENÝCH 2 - LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH 

V CENĚ 300 KČ OSOBA A NOC.

ŠAT - SPORO, S.R.O.
NÁDRAŽNÍ 685
742 58  PŘÍBOR

TEL: 556 722 330
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