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Měsíčník
města Příbora

květen 2007

Cena: 5, - Kč

Balkánský foklor 10.30 – 12.30 hodin
hudba a tanec folklorních souborů z Makedonie, Srbska a Chorvatska
 Městský tamburašský orchestr, Banja Luka (Srbská republika,    
 Bosna a Hercegovina)
 Kumanovští tamburaši (Makedonie)
 Muzikální signály (Černá Hora)
 Soubor bulharských lidových tanců Pirin (Brno)

Umělecké dřevořezbářství a kovářství od 10.00 hodin
Prezentaci práce svých studentů zajistí - Soukromá střední umělecká škola  
AVE ART Ostrava, s.r.o
 dřevořezbářství do kmenů stromů
 umělecké kovářství
 řezbářství hraček
Vstup na koupaliště - na prezentaci folklorního umění bezplatný, - na koupání 
zpoplatněn.

Za pořadatele vás zve město Příbor a koupaliště RICCO Příbor.

Den s folklorem
neděle 20. května 2007 od 10.00 hodin, areál příborského koupaliště

Město Příbor se zúčastnilo celostátní soutěže Historické 
město roku 2006. Vítězové této soutěže byli oceněni za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón za 
rok 2006.
Slavnostní vyhlášení vítě-
ze proběhlo 18. dubna ve 
Španělském sále Pražského 
hradu, kde starosta měs-
ta ing. Milan Strakoš pře-
vzal prestižní cenu za město 
Příbor, které se stalo vítězem 
krajského kola.
Titul Historické město 
roku získalo město Polná.
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Novinky v městské knihovně
Představujeme některé z knih zakoupených v dubnu:

Julie Kenner zahájila napínavým románem Šifra Givenchy novou sérii 
detektivek. studentka matematiky a historie Melanie prescottová obdrží kó-
dovanou zprávu a zjistí, že ji někdo zatáhl do reálné verze známé internetové 
hry. od této chvíle čtenář sleduje, zda její mimořádné znalosti a dovednost 
luštit šifry budou stačit na to, aby odhalila všechny nápovědy a dospěla na 
konec hry dřív, než ji tajemný Lynx zabije.

John Irving – román Rok vdovou. rút a Eddie – dva prolínající se pří-
běhy se spoustou peripetií a komplikací. Z obou vyrostou spisovatelé, z ní 
slavná a úspěšná, z něj téměř neznámý autor, ale o to úspěšnější milenec 
starších dam. Zážitky z dětství však na oba tragicky působí celý život.

V nové knížce Na cestách s anděly píše Josef Fousek o svém putování 
životem a světem, o příhodách, které zažíval, a o lidech, které potkával. Jeho 
anděly na cestách jsou všichni ti, kteří neubližují, nezávidí a mají dobrá srd-
ce.

Miloslav Šimek, Jiří Grossmann – Povídky. parodie, karikatury a gro-
tesky ze života rodiny a školy oslovují nejen pamětníky slavného semaforské-
ho období. kniha je kompletním souborem povídek Š+G.

kniha Ley Saskie Laasnerové Sama proti psychickému teroru líčí 
dramatické životní osudy mladé ženy, která vyrůstá v tajemné sektě a teprve 
v 21 letech se jí podaří uprchnout z kruhu duchovní závislosti, sexuálního 
zneužívání a psychoteroru.

o nedávných letech svého života vypráví v knize Jen krátká návštěva 
potěší zpěvačka Lucie Bílá.

Philipp Vandenberg – Zapomenutý pergamen. když se na počátku 
15. stol. začnou hroutit kostely, zachvátí obyvatelstvo panika. V těchto ne-
klidných dobách zachrání náhodou krásná afra život podivínskému staviteli 
katedrál Ulrichovi. Zamilují se do sebe. V nouzi si afra vzpomene na tajem-
nou skříňku, kterou jí kdysi zanechal otec s tím, že její obsah jí může sice 
přinést bohatství, ale zároveň uvrhnout do zkázy celý západní svět…

 
 

M sto P íbor – Gustav Beiger – Fotoklub P íbor 
 

          vás zvou na výstavu fotografií 

          Gustava Beigera 

 

 
 

Výstava bude zahájena  
2. kv tna 2007 v 17:00 hodin v ob adní síni 

M stského ú adu v P íbo e. 
 

V doprovodném programu vystoupí ZUŠ P íbor. 

Výstava potrvá do 30.4.2007. 
Otev eno: pond lí a st eda 8.00 – 11.00, 11.30 – 17.00, 

úterý, tvrtek a pátek 8.00 – 11.00, 11.30 – 14.00. 
 www.pribor-mesto.cz 

 
 Má sMysl vybavovat hřiště Pro děti?

Všechno se může hodit, i houpačka z dětského hřiště !!! Je to smutné, ale 
je to opravdu tak. V závěru roku 2006 byla z „programu prevence kriminality“ 
pořízena průlezka se dvěma závěsnými houpačkami, která byla umístěna v are-
álu školy na ulici Dukelské. Vzhledem k zimnímu období byly nainstalovány 
houpačky až začátkem dubna tohoto roku, ale bohužel o víkendu ve dnech 
21.-22.04.2007 byla odcizena neznámým zlodějem. Je opravdu moc smutné 
a nepochopitelné, že pouhých 14 dní houpačka sloužila dětem. Jelikož se ne-
jedná o první případ vandalismu, bude v nastávajícím období Městskou policií 
příbor zvýšena kontrolní činnost na dětských hřištích na katastru města. 
 Eva Kahánková, preventivně-administrativní pracovník u MP

Èervenec a srpen otevøeno 
 v pátek   8.00 - 12.00
             14.00 - 16.30 
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Jaromír Nenutil
Zdeňka Chlupová Mgr.
František Janča
Ludmila Kotrcová
Drahomír Galia
Josef Urbiš
Drahomíra Kopečková
Marie Uherková
Anděla Blažková
Olga Valečková
Drahomíra Dreslerová
Oldřich Podešva
Věra Tkáčová
Oldřich Seibert

Blahopřejeme jubilantům narozeným od od 1. do 31. května
Ladislav Tomek Ing.
Jan Fiala
Zdeněk Bayer
Jiřina Nývltová
Marie Liberdová
Bedřiška Šurgová
František Trojka
Božena Richterová
Miroslav Flegr
Antonie Švachová
Drahomíra Gilarová
Aloisie Zárubová
Rudolf Barvík
Marie Kamasová

Ing. Martin Monsport

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých ro-
dičích?

 od svých rodičů jsem mohl převzít mnoho zna-
lostí a vědomostí o světě kolem nás. k dobrým 
vlastnostem určitě patří smysl pro spravedlivost 
a pracovitost.

2. Vaše nejoblíbenější činnost?
 Výlety na známá i neznámá místa se svými nej-

bližšími.
3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba?
 nejoblíbenější knihou je Egypťan sinuhet od 

Mikyho Waltari a všeobecně knihy spíše histo-
rické. U oblíbených filmů se nedá určit jediný, 
vždy se rád podívám na český film s typickým in-
teligentním humorem. Z hudby si rád poslechnu 
country.

4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 na svá přání v dětském věku už si ani nevzpo-

mínám. na začátku středoškolských studií pře-
važovala orientace na obory spojené s přírodou 
– např. lesník. nakonec jsem po studiích skončil 
u železniční dopravy a musím říct, že nelituji.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 konkrétní osobu uvést nemůžu, spíše jsem se 

snažil hledat vlastní cestičky k řešení různých 
problémů a situací. Určitě mne ale jako vzory 
a jednoznačně pozitivně ovlivnili rodiče.

6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Možná náhoda, možná vliv otce, se kterým jsem 

se často dostal do železničářského prostředí. 
a po jedné náhodné návštěvě dopravní kancelá-
ře v železniční stanici kopřivnice nákladové ná-
draží, kde v době mých středoškolských studií už 
bylo moderní zabezpečovací zařízení, jsem začal 
zjišťovat možnosti studia oboru zabývajícího se 
železniční dopravou. a kolem železnice se pohy-
buji dodnes. 

7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 V podstatě s výjimkou vysokoškolských studií 

a vojenské služby jsem stále příborák.

Věk:  42 let

Stav:  ženatý

Dosažené vzdělání:  vysokoškolské

Povolání:  přednosta železniční stanice

 Studénka

Koníčky:  turistika, sport

V Příboře žije:  od narození

8. Které místo ve městě máte nejraději?
 Líbí se mi pohledy na farní kostel, který po na-

svícení v noci vypadá hlavně ze strany od řeky 
Lubiny jako honosná katedrála. Zvláště v zimě se 
sněhovou peřinou to jsou povznášející pohledy.

9. Co se vám ve městě nelíbí?
 přesně určit konkrétní jev nebo věc nemůžu. 

Určitě by se našla spousta drobností, se kterými 
nejsem v dané chvíli spokojen, nebo to jsou ne-
gativní zkušenosti známých a přátel, které jsou 
do povědomí přeneseny kontakty s nimi a tím 
pádem ovlivňují i můj pohled na věc. převažuje 
ale jednoznačně dobrý pocit z toho, jak se město 
postupně opravuje, upravuje a „pěkní“.

10. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý záži-
tek?

 nevybavuji si nic konkrétního, co by stálo za 
zveřejnění.

11. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Určitě ještě nejsme na konci cesty, ale zatím se 
nám s ženou daří třem našim dcerám předávat 
zásady slušného chování a pozitivního pohledu 
na život.

12. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?
 neúspěchům se asi nevyhne žádný člověk. Vždy 

je ale důležité, umět se poučit i z prohry. pak 
i prohra může být přínosem a příslibem do bu-
doucna.

13. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu naro-
dil, chtěl byste dělat něco jiného? 

 být někým jiným? V dané chvíli jsem spokojen, 
že můžu být mezi spoustou správných lidí ať už 
z rodinného kruhu, známých nebo spolupracov-
níků. takže není co měnit. 

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?
 Hodně optimismu v současné složité době, pev-

né zdraví a co nejlépe využít každou chvilku 
k prožití probouzejícího se jara.
Děkuji vám za rozhovor, Stanislava Slováková

PředstavujeMe váM…

Zimní bundy a kabáty už odložila téměř vět-
šina z nás. krásné počasí, skoro letní, s teplotami 
nad 20°C nás vítalo téměř každý den uplynulého 
měsíce. 

Zastupitelstvo města se sešlo na svém, v po-
řadí pátém, zasedání 19. dubna, a jak už bývá zvy-
kem, jednalo opět dlouho, téměř až do půlnoci. 
na programu byly především finanční záležitosti 
spojené s minulým rokem. byly projednány vý-
sledky hospodaření města, zpráva auditora, zpráva 
o stavu pohledávek, inventarizace a výroční zprá-
va za rok 2006, ve které jsou zachyceny nejdůleži-
tější informace o uplynulém roce. Výroční zpráva 
bude zveřejněna na internetových stránkách měs-
ta, v tištěné podobě bude k dispozici na informač-
ním centru MÚ. Za zmínku stojí, že v roce 2006 
hospodařilo město s historicky nejvyšším rozpoč-
tem, který se tentokrát vyšplhal až na částku ve 
výdajích města 144 mil. kč. Výdaje byly pokryty 
ve stejné výši příjmy města, a tak jsme vstoupili 
do roku 2007 znovu bez dluhů. auditorská firma, 
která prověřovala hospodaření města, neshledala 
ve výsledcích žádné závady. přes dobré hospo-
daření je však třeba říct, že ne všechem majetek 
města je v dobrém pořádku. tato připomínka se 
týká především nedobrého stavu budov školských 
a předškolských zařízení, bytového fondu apod. 
nejsou dostatečně uspokojeny ani potřeby obča-
nů města, zejména v oblasti kulturního vyžití, po-
řádku ve městě, statické dopravy, dětských hřišť 
apod. a ještě bychom našli i další oblasti, na které 
se finanční prostředky nedostávají.

rada města s konečnou platností rozhodla 
o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 9 na 
náměstí. které nové prodejny nebo služby zde 
najdou své místo zatím rozhodnuto není, a město 
tak čeká na nabídky podnikatelů. s rozhodnutím 
nabídnout tyto nebytové prostory souvisí i to, že 
se část pracovišť městského úřadu přemístí do ob-
jektu č.p. 118 do přízemí budovy, ve kterém má 
sídlo správa majetku města příbor. 

V závěru března jsem svolal veřejné setkání 
s občany města na téma chystaných změn v do-
pravní obslužnosti města. na tomto setkání, kte-
rého se zúčastnilo více jak sto občanů, byly před-
staveny záměry správců komunikací, které v nej-
bližším období pozitivně ovlivní průjezdnost his-
torickou částí města, zejména potom křižovatkou 
„u škol“. Znovu byl představen projekt obchvatu 
směrem na kopřivnici, jehož zahájení se předpo-
kládá na přelomu let 2007/2008. přítomní občané 
byli seznámeni i s chystanými projekty rozšíření 
silnice rybí-rychaltice na rychlostní komunikaci 
a obchvatu města směrem na Mošnov, které by 
měly být stavebně zahájeny v roce 2009, a které 

Z kalendáře starosty Města
březen/duben 2007
Ing. Milan Strakoš
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souvisí s výstavbou průmyslových zón v nošovi-
cích a v Mošnově. 

prostřednictvím Ministerstva kultury čr zís-
kalo pro letošní rok město příbor částku ve výši 
1,665 mil. kč na regeneraci staveb v městské pa-
mátkové rezervaci. Zastupitelstvo města rozhod-
lo, že část ve výši 1,420 mil. kč bude použita na 
opravy piaristického gymnázia a 245 tis. kč na 
opravu farního kostela.

Ve dnech 12. – 13. dubna se uskutečnil v brně 
sněm Historických sídel čech, Moravy a slezska, 
na kterém jsem byl zároveň zvolen členem výboru 
tohoto sdružení. Výbor sdružení je nejvyšším or-
gánem, který mezi sněmy rozhoduje o směrování 
a činnosti sdružení. Vyhodnocení každoroční 
soutěže o nejlépe realizovaný Program regene-
race městských památkových rezervací a zón 
se uskutečnilo 18. dubna ve Španělském sále 
pražského hradu. Vítězem soutěže za rok 2006 
se stalo město polná, naše město získalo čestné 
uznání a stalo se vítězem krajského kola v Morav-
skoslezském kraji. 

22. 3. 2007 … účast na jednání osadního výboru 
Hájov

27. 3. 2007 … jednání na ředitelství silnic a dálnic 
ostrava ve věci vedení obslužné komunikace 
mezi borovcem a příborem

28. 3. 2007 … veřejné setkání s občany na téma 
dopravní obslužnost města

29. 3. 2007 … účast na jednání finančního výbo-
ru ZM

2. 4. 2007 … účast na jednání osadního výboru 
Hájov

4. 4. 2007 … účast na jednání osadního výboru 
prchalov

5. 4. 2007 … beseda s občany „ v čajovně“ na 
téma dětská hřiště

10. 4. 2007 … jednání s předsedou družstva 
Jednota ve věci přijatého oznámení o uzavře-
ní obchodu potravin na prchalově

12. – 13. 4. 2007 … účast na sněmu Historických 
sídel čech, Moravy a slezska v brně

17. 4. 2007 … jednání se společností Matess, s. r. o.  
ve věci realizace internetových rozvodů ve 
městě

18. 4. 2007 … účast na slavnostním vyhodnocení 
soutěže o nejlépe realizovaný program rege-
nerace Mpr na pražském hradě

20. 4. 2007 … společné setkání starostů příbor, 
kopřivnice, Štramberk, kateřinice se členy 
místní organizace českého rybářského svazu 
příbor

 Vedení Domova důchodců příbor chce tímto 
poděkovat zaměstnancům, rodinným příslušní-
kům, MěÚ, obecním úřadům, všem obchodní-
kům – podnikatelům, kteří přispěli dárkem do 
tomboly, která byla vyhlášena na papučovém bále 
v Domově důchodců v příboře dne 23.3.2007. 

 Josef Škrobánek,  ředitel DD

akce na květen v dd Příbor
11. 5. 2007 hudebně zábavné vystoupení 

„s písničkou jsi věčně mlád 
a na světě rád“.

ohlédnutí za měsícem březnem  
v domově důchodců v Příboře

Celý měsíc březen jsme s našimi uživateli 
připravovali velikonoční výzdobu a drobnosti 
na jarmark. 

během měsíce jsme měli dvě „kavárničky 
u dobré pohody“. 23. března se konal papučo-
vý bál s tombolou, na kterém nám k poslechu 
a tanci zahrála hudební skupina Ypsilon.

Měsíc březen jsme uzavřeli návštěvou jar-
marku ve skotnici, kde se prodávaly zabíjačkové 
výrobky, koláčky a ozdoby na velikonoce.

obyvatelé a zaměstnanci DD Příbor

Poděkování za příspěvek do tomboly

Den města dětem
neděle 3. června 2007 od 10.00 hodin

v městském parku
Po celý den:
Ukázky bojové techniky, zbraní a branného závodu.  
Den otevřených dveří v Loutkovém divadle beránek.

Soutěže a hry pro děti:
autodráha s elektrickými autíčky. skákadla pro nejmenší.  
Městský bochníkový guláš, prodej od 11.00 hod.

Program:
Soutěže a hry pro děti pod amfiteátrem  10.00  – 11.00
Hraná pohádka v amfiteátru  - Filipova dobrodružství  11.00  – 11.20
Četa vojenských aktivních záloh - ukázka bojové činnosti AČR AZ pěší roty 211 11.30 ............ 
Četa vojenských aktivních záloh  - branný závod pro odvážné kluky 13.00

Živijó s Buřinkami p. Dudeška - koncert 13.00  – 14.30 
  (CRAZY DECHOVKA, estrádní hudba, zpěv, tanec)

Četa vojenských aktivních záloh - zneškodnění teroristů 15.00 .......... 
Stanley´s Dixie Street Band  - koncert  18.00  – 20.00
  (buřinkový pohodový dixiland)

Občerstvení, limonáda, pivo, káva čaj... zajištěno.
Na realizaci se podílejí četa aktivních záloh, Mezinárodní křesťanská 
misie, Dětská misie Příbor, Loutkové divadlo Beránek a město Příbor
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oZnáMenÍ
v rámci rozšíření služeb poskytovaných pro občany oznamujeme,  

že od 1. 5. 2007 lze na městském úřadě v Příboře obdržet  
výpis z katastru nemovitostí s ověřovací doložkou. 

tento výpis bude poskytován za poplatek žadatelům v informačním centru Městského 
úřadu v Příboře. Poplatek za výpis činí 50,- kč za stránku.

nejenom děti musí být v osobním automobile 
přepravovány tak, aby v případě jakékoli konflikt-
ní situaci nebo dopravní nehody nedošlo k újmě na 
jejich zdraví, ale i k újmě na zdraví ostatních osob 
v automobilu. to platí i pro přepravu domácích zví-
řat, zejména psů a koček.

I když zákon v české republice přímo nenařizu-
je požít speciálního zádržného systému tak, jako je 
v případě dětí, je při přepravě domácích zvířat dbát 
několika základních zásad a vědět, že v případě do-
pravní nehody se může nezajištěné zvíře proměnit 
v letící střelu.
· Víte, že pes velikosti border kolie o hmotnosti 

přibližně 22 kg bude v případě dopravní nehody 
vržen vpřed silou odpovídající hmotnosti 12 sil-
ných mužů?

· nezajištěné zvíře může vážně rozptylovat řidi-
če, a to s ohledem na to, že v pro něj netypickém 
prostředí vyžaduje pozornost člověka.

· nezajištěné zvíře může v případě nehody napad-
nout a vážně zranit ty, kteří se pokoušejí poskyt-
nout první pomoc nebo v krajním případě jim 
poskytnutí první pomoci přímo znemožnit.

· Vystresované zvíře, které unikne z vozidla po 
nehodě, může snadno přijít k úrazu, nebo ohro-

PřePravujete DoMácí zvíře bezPečNě?
zit ostatní zúčastněné a náhodné svědky.

jakých dbát tedy při přepravě domácího 
zvířete v osobním automobilu zásad?

· pro přepravu větších psů je ideální vozidlo kom-
bi, kdy je zvíře odděleno od posádky fyzickou 
zábranou. pokud to není možné, doporučuje se 
použití speciálního postroje pro psa, který je při-
pevněn k zapnutému bezpečnostnímu pásu.

· V případě přepravy menších psů a koček je do-
poručována dostatečně velká přepravka umístě-
ná ve vozidle tak, aby v případě kolize nemohla 
ohrozit cestující ve vozidle – doporučuje se její 
připevnění bezpečnostním pásem nebo umístě-
ní za sedadlem v prostoru nohou.

· pro uklidnění zvířete je doporučováno poskyt-
nout mu po dobu přepravy jeho hračku, pokrýv-
ku nebo něco z čeho bude cítit svého pána.

· nedoporučuje se přeprava zvířete na předním 
sedadle, jeho zajištění bezpečnostním pásem 
a umístění tam, kde je aktivovaný airbag.

Eva Kahánková,  
preventivně-administrativní pracovník u MP 

noc s andersenem je jednou z akcí, kterou 
české knihovny v konkurenci populárnějších 
médií bojují o dětské čtenářství a zájem dětí. 30. 
března nocovalo přes 18 000 dětí z čech, Moravy, 
slovenska, polska a slovinska na 590 místech 
– v knihovnách a také školách. U nás v příborské 
knihovně jsme nocovali po páté, a to v počtu 19 
dětí a 3 knihovnice. pohádková noc s andersenem 
se stává každoroční tečkou za březnem měsícem 
internetu a připomíná nám svátek dětské knihy 
a hlavně vztah k četbě. protože si letos připomí-
náme 120. výročí narození našeho známého ma-
líře, ilustrátora a jednoho ze zakladatelů „moderní 
pohádky“ Josefa Lady, provázely nás jeho nezapo-
menutelné postavičky celým večerem. Z Ladových 
pohádek nám četl pan místostarosta ing. bohuslav 
Majer, zahráli jsme si riskuj chytré kmotry lišky, 
soutěžili jsme o cenu kocoura Mikeše a mezi vším 
tím soutěžením a hraním jsme stihli ještě nazdobit 

PoháDková Noc
velikonoční kraslice. prošli jsme se městem a na 
náměstí jsme si zahráli hru. Děti byly v kontaktu 
s ostatními spacími místy díky elektronické kon-
ferenci andersen, která vznikla právě pro tuto 
příležitost. po půlnoci si děti zalezly do spacáků 
a už jsme jen četli a četli. Jak vlastně ty napínavé 
příběhy dopadly, se nikdo nedověděl, všichni nám 
totiž usnuli. 

Základní umělecká škola Příbor, lidická 50, tel. – Fax: 556 723 555, e-mail: zus.pribor@nettle.cz

PoZvánka Pro rodiče žáků 1. třÍd Zš v PřÍboře
vážení rodiče,

Základní umělecká škola v Příboře vás zve s dětmi na průzkum nových žáků do 
Přípravné hudební výchovy, Přípravné taneční výchovy a Přípravné výtvarné výchovy 

pro školní rok 2007 - 2008. tento průzkum se bude konat v pondělí
14. května 2007 a ve čtvrtek 17. května 2007 od 14. 00 – 17.00 h v Základní umělec-

ké škole - třída hudební nauka.
jste srdečně zváni. ivo lacný, ředitel Zuš Příbor

Dne 24. 03. 2007 bylo prostřednictvím linky 156 
přijato ve 20.50 hod. oznámení od občana města, že 
před malou chvíli viděl z balkonu svého bytu jak osob-
ní vozidlo Škoda Favorit nabouralo do jedné z gará-
ží vedlejšího panelového domu. Dále uvedl, že řidič 
z místa poodjel opodál, vozidlo zaparkoval a poté 
klidně odešel. na místě pak bylo zjištěno, že majitel 
své vozidlo zapůjčil jistému r. r. z příbora. ten pak 
společně se svým kamarádem a. s. jel do místa svého 
bydliště, kde vozidlo zaparkoval a odešel domů pro 
zapomenuté osobní věci. Mezitím si a. s. přesedl za 
volant a naboural do garážových vrat. poté ihned vozi-
dlo přeparkoval a odnesl klíče nic netušícímu kamará-
dovi. následně bylo zjištěno, že mladík, který způsobil 
dopravní nehodu nevlastní ani řidičský průkaz a pro-
to se stal podezřelým z trestného činu. na místo byla 
přivolaná hlídka oo pčr příbor a dopravní policie, 
která následně řešila událost jako dopravní nehodu.

Dne 27. 03. 2007 v 18.25 hod. byla hlídka požá-
dána oo pčr příbor o asistenci při zákroku u su-
permarketu na ulici Lidické, kde mělo dojít ke střetu 
mezi soukromou bezpečnostní službou a zákazníky. 
na místě bylo zjištěno, že ode dne 26. 03. byla do su-
permarketu vzhledem ke vzrůstajícím krádežím na-
jata soukromá bezpečnostní agentura, která zajistila 
mladého muže, jenž v prodejně odcizil zboží. tento 
byl pod vlivem alkoholických nápojů a napadal členy 
ochranky. Jelikož se do tohoto konfliktu zapojili i další 
kamarádi zajištěného muže, byla na místo přivolá-
na hlídka policie čr a Mp. po zklidnění celé situace 
byl muž převezen na protialkoholní záchytnou sta-
nici ve FM a celou událost následně šetří policie čr. 
k dalšímu konfliktu v supermarketu došlo dne 30. 
3., kdy v 18.00 hod. jeden ze skupinky dvou mladých 
mužů a jedné slečny, se pokusil odcizit zboží, při-
čemž byl přistižen ochrankou. opět došlo k roztržce, 
do kterého se zapojila celá skupinka, která byla pod 
vlivem alkoholických nápojů. I tato skupinka byla 
převezena na záchytnou protialkoholní stanici a celou 
událost šetří policie čr.

Dne 29. 03. 2007 v 18.10 hod. bylo přijato tel. 
oznámení od občana města, že v bývalé zvláštní ško-
le na ulici Lomená byl skácen strom, který následně 
spadl na dráty elektrického vedení. na místě bylo 
zjištěno, že strom leží přes cestu ulice Lomená a po-
škodil kabel městského rozhlasu v délce cca 100 me-
trů a dráty elektrického vedení. Dále bylo zjištěno, že 
kácení stromu bylo povoleno. na místo byli přivoláni 
elektrikáři, majitel objektu a policie čr, která si celou 
událost na místě převzala. 

Dne 30. 03. 2007 v 15.30 hod. byla hlídka na ul. 
Místecké u Whisky baru zastavena ženou, která sdě-
lila, že před malou chvíli ji za jízdy znenadání skočil 
pod auto nějaký mladý muž. ten přepadl přes kapo-
tu, ale poté se zvedl a s nějakou slečnou utekl. Hlídka 
od svědka zjistila popis a snažila se tohoto muže vy-
pátrat, kdy po několika minutách byl dotyčný muž 
spatřen, jak se krčí u zdi nedaleko místa nehody. Muž 
neměl viditelné známky poranění, ani si nestěžoval na 
zranění. byl však evidentně ve špatném psychickém 
stavu a jelikož mohlo dojít k vnitřnímu zranění, byla 
na místo přivolána záchranná zdravotnická služba. 
od svědků bylo následně zjištěno, že pod projíždějící 
auto muž skočil zcela úmyslně, po předchozí hádce 
s přítelkyní. po tomto zjištění byla bezprostředně na 
místo přivolána hlídka oo pčr příbor, která si pro 
podezření z pokusu sebevraždy celou událost na mís-
tě převzala.. 

Dne 05. 04. 2007 v 16.00 hod. byla hlídka Mp po-
žádána oo pčr příbor, aby prošetřila krádež v  su-
permarketu na ulici Lidické. na místě bylo zjištěno, 
že pracovníkem prodejny byla přistižena žena, která 
se snažila projít přes pokladnu a odcizit věci v celkové 
výši 204 kč. Žena byla proto hlídkou Mp předvedena 
oo pčr, kde bylo prověřeno zda nebyla v posledních 
třech letech pravomocně odsouzena za krádež ( v pří-
padě , že ano dopustila by se trestného činu) a po ne-
gativním zjištěním byla vyřešena v blokovém řízení za 
přestupek proti majetku.. 

střÍPky Městské Policie
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Za uplynulé období se rada města sešla dva-
krát, a to na své 9. a 10. schůzi rady města, kdy 
projednala mj. tyto záležitosti:
9. schůze rM v mimořádném termínu dne 
3. dubna 2007
l Uložila zpracovat schválené údaje do elektro-
nické podoby pasportizace bytových a nebytových 
domů v majetku města příbora
l Vzala na vědomí zápisy z jednání komise:
-  pro cestovní ruch, mládež a tělovýchovu ze 

dne 19.3.2007
-  pro občanské záležitosti ze dne 12.3.2007
-  pro Mpr ze dne 12.3.2007
-  pro rozvoj města, dopravu a životní prostředí 

ze dne 12.3.2007
l Vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ Jičínská 
486 ve věci požadavku na zahrnutí částky kč 
60 236,46 vč. DpH na zakoupení serveru (Indoš)
l Vzala na vědomí dopis ředitelky MŠ pionýrů 
1519, příbor ve věci stavu střechy této školy
l Uložila prověřit technický stav střechy MŠ 
pionýrů 1519, příbor s ohledem na zatékání a bez-
pečnost stavby
l Vzala na vědomí dopis ředitelky MŠ kamarád, 
Frenštátská, příbor ve věci stavu elektroinstalace 
a vodoinstalace uvnitř budovy školy
l Doporučila schválit ZM příbora v souladu s § 
84, odst.2, písm. e), zákona č. 128/2000 sb. o obcích 
(obecní zřízení) dodatky zřizovacích listin školských 
příspěvkových organizací zřízených městem příbor 
dle předložených návrhů (ZŠ npor. Loma, ZŠ Jičínská, 
MŠ kamarád, MŠ pionýrů, ŠJ komenského)
l Uložila předložit Místní program zlepšení 
kvality ovzduší pro město kopřivnice a další obce 
územně správního celku kopřivnice zastupitel-
stvu města k vzetí na vědomí
l Doporučila ZM vzít na vědomí Zprávu o stavu 
pohledávek města a jeho organizací k 31.12.2006
l Doporučila ZM schválit druhou změnu roz-
počtu města příbora na rok 2007 v následujících 
objemech:
 příjmy - 115 732,00 tis. kč, což je zvýšení 

oproti schváleným příjmům po první změně 
rozpočtu na rok 2007 o 1 856,00 tis.kč

 výdaje - 121 631,00,00 tis. kč, což je zvýšení 
oproti schváleným výdajům po první změně 
rozpočtu na rok 2007 o 1 856,00 tis. kč

 financování - 5 899,00 tis. kč – beze změny 
oproti schválené první změně

l Rozhodla poskytnout finanční příspěvek z § 
5311, org. 4329 - prevence kriminality ve finanč-
ní výši 25.000 kč renarkonu, o.p.s., ostrava – 
Moravská ostrava na podporu projektu „terénní 
práce ve městě příbor“. 
l Schválila udělení dotace předkladatelům pro-
jektů v grantovém řízení následovně včetně výše 
přidělené dotace dle níže uvedené tabulky
l Doporučila ZM schválit v řízení o poskytnutí 
veřejné finanční podpory na činnost jednotlivým 
žadatelům tyto finanční částky. tabulka 2 částka 
uvedena v tis. kč
l Doporučila ZM schválit v řízení o poskytnutí 
veřejné finanční podpory na provoz a údržbu jed-
notlivým žadatelům tyto finanční částky. tabulka 4. 
částka uvedena v tis. kč
l Doporučila ZM schválit závěrečný účet hospo-
daření města příbora za rok 2006 v následujících 
objemech:
 příjmy - 142.077.497,07 kč
 výdaje - 144.204.530,34 kč
 financování - 2.127.033,27 kč
l Schválila změnu plánu nákladů sMMp s.r.o. 
pro rok 2007 – údržba DbF u položky č. 8 tj. reali-
zovat zateplení severní stěny domu č.p. 1360 na ul. 
Štramberské místo domu č.p. 1516 na ul. dr. čejky
l Odsouhlasila realizaci vsakovací jímky na po-
zemku p.č.1320/1 v k.ú.příbor pouze pro odvod-
nění sjezdu z pozemku p.č.3130/4 v k.ú.příbor 
s tím, že v případě napojení tohoto sjezdu na další 
pozemky bude vsakovací jímka zrušena a odvod-
nění bude řešeno samostatnou přípojkou do ve-
řejné kanalizace.
l Vzala na vědomí hospodářský výsledek ve 
výši 20.150,16 kč a plnění závazných ukazatelů 
hospodaření za rok 2006 příspěvkové organizace 
Mateřské školy kamarád
l Vzala na vědomí záporný hospodářský výsle-
dek ve výši 82.226,74 kč a plnění závazných uka-
zatelů hospodaření za rok 2006 příspěvkové orga-
nizace Základní školy příbor, Jičínská 486.
10. schůze rM, v mimořádném termínu 
dne 11. dubna 2007
l Doporučila ZM do doby přijetí strategického 
plánu rozvoje města ponechat zajištění provo-
zu v současné době pod MÚ – odborem kultury 
a cestovního ruchu
l Rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit 
částku 50 tis. kč na stavbu můstku přes drobný vodní 
tok – přítok klenosu u zahrádkářské osady „Hájovka“ 
z rezervy rozpočtu města rozpočtovým opatřením
l Ustavila komisi pro zpracování strategického 
plánu rozvoje města příbora ve složení: ing. Milan 

strakoš – předseda komise, ing. Jiří Hajda – ta-
jemník komise, ing. bohuslav Majer, ing. Jana 
svobodová, Ivana Žárská, Ivo Lacný, Mgr. rsDr. 
stanislav Janota, JUDr. František berger, ing. Dana 
Forišková, ph.D., Ludmila odvárková, Mgr. pavel 
kerekeš, richard Vantuch, Lumír Jeník, karel , 
Myšák, ing. Jiří tuza, Iva Drholecká, MUDr. aleš 
polách, Miroslav pajonk, Jiří rýdl, Jan Vleugels, 
Ing. rudolf Volný, bohdan knězek
l Uložila zveřejnit po dobu 30 dnů, způsobem 
v městě obvyklým, záměr města příbor, formou 
výběrového řízení pronajmout 2 nebytové prosto-
ry v objektu č.p. 9 na náměstí s. Freuda v příboře 
za účelem využití prostoru k provozování prode-
jen nebo poskytování služeb z toho jeden nebytový 
prostor o ploše 172,5 m2 a druhý 27,5 m2
l Vzala na vědomí ústní zprávu o přezkoumání 
hospodaření města příbora za rok 2006 audito-
rem
l Rozhodla v souladu s §81, odst.1 zákona 
č.137/2006 sb., o veřejných zakázkách o výběru 
nejvhodnější nabídky a přidělila veřejnou zakáz-
ku „stavební úpravy ZŠ Jičínská - III. etapa – re-
konstrukce střechy“ firmě nosta s.r.o. se sídlem 
svatopluka čecha 2088/13, 741 11 nový Jičín
Z jednání zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo 
jedenkrát, a to na svém V. zasedání ZM dne 19. 
dubna 2007 a projednalo mj. tyto body programu:
l Vzalo na vědomí zprávy ze schůzí finančního 
výboru, kontrolního výboru, osadního výboru na 
prchalově a schůze osadního výboru na Hájově
l Uložilo vypracovat finanční rozbor dotací vlo-
žených do koupaliště v příboře za posledních 5 let 
a předpokládané finanční investice, které budou 
muset být realizovány, aby koupaliště bylo v pro-
vozu, výhledově na dobu minimálně 5 let
l Uložilo zahájit jednání se spotřebním druž-
stvem Jednota nový Jičín, ve věci budovy č.p. 3 na 
prchalově (bývalé prodejny Jednota) včetně při-
lehlých pozemků
l Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr 
města darovat nemovitosti - pozemky 
 parc.č. 3070/1 vodní plocha, rybník výměra 

53 940 m2
 parc.č. 3070/5 vodní plocha, rybník výměra 

4 259 m2
 parc.č. 3082/2 vodní plocha, rybník výměra 

482 m2
 parc.č. 3083/3 vodní plocha, rybník výměra 

975 m2
 parc.č. 3084/3 vodní plocha, rybník výměra 

2 422 m2

l 

Z jednánÍ rady Města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

P. Předkladatel, právní forma Název projektu Částka

1 Společnost přátel Dechového orchestru mladých Příbor, dobrovolná or-
ganizace

Propagace kultury v ČR i v zahraničí. Příspěvek na přehlídku decho-
vých orchestrů ve Slovinsku 41

2 Fotoklub Příbor, občanské sdružení Uspořádání fotografické soutěže fotoklubů ČR spojená s výstavou 
fotografií účastněných fotoklubů 20

3 Pavel Vlašic, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu Propagace stavitele Karlsedera 16

4 Břetislav Vašenda, fyzická osoba podnikající na zákl. živnostenského lis-
tu Filmový klub 14

5 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Jane McAdam Freud - sochařská a medailérská tvorba 5

6 Společnost Sigmunda Freuda., dobrovolná nezisková organizace Soubor výstav k propagaci města Příbora a podpoře turismu 5

7 Český rybářský svaz MO Příbor, místní organizace Oslavy 110 let založení rybářské organizace v Příboře 4

8 Mgr. Irena Nedomová, fyzická osoba podnikající na zákl. živnostenského 
oprávnění

Tvorba a provozování webových stránek Local TV Příbor na doméně: 
www.televize-pribor.cz 12

9 Petr Frýdecký, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu IV. Příborské rockování 21

10 BaV klub Příbor, SVČ, s.r.o. Akademie 15 let BAV 12
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 parc.č. 3069 orná půda výměra 7 451 m2
 parc.č. 3067/1 vodní plocha, rybník výměra  

29 042 m2
 parc.č. 3068 lesní pozemek výměra 1 098 m2
 vše k.ú. i obec příbor, včetně porostů, bez sta-

veb, českému rybářskému svazu, Mo příbor 
- majetkoprávní vypořádání, na dobu 15 dnů. 
nemovitosti jsou situovány v zóně krajinné 
zeleně, která zahrnuje i územní systém eko-
logické stability (biokoridor, biocentrum). 
Zájmové území je dotčeno zájmy rybářského 
svazu. náklady spojené s převodem, včetně 
daně z převodu nemovitostí uhradí obdaro-
vaný 

l Uložilo:
a) zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr města 

odprodat nemovitosti - objekt č.p. 586 na 
pozemku parc.č. 3146/1 a pozemky parc.č. 
3146/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
666 m2, parc.č. 3147/1 ostatní plocha, zeleň 
o výměře 1601 m2, parc.č. 3148/4 zahrada 
o výměře 1860 m2, část parc.č. 3148/2 za-
hrada o výměře viz. zákres, k.ú. i obec příbor, 
včetně součástí a příslušenství formou výbě-
rového řízení za minimální kupní cenu, plus 
náklady spojené s prodejem, včetně daně 
z převodu nemovitostí. kupní cena a náklady 
spojené s prodejem, včetně daně z převodu 
nemovitostí bude kupujícím prodávajícímu 
uhrazena v plné výši před podpisem kup-
ní smlouvy. Žádosti o odprodej nemovitos-
tí s konkrétní cenovou nabídkou v uzavřené 
obálce, s označením obálky „prodej objektu 
č.p. 586, včetně pozemku, k.ú. příbor“ lze po-
dat na MÚ příbor do 30 dnů (nebo jiná lhůta) 
od data zveřejnění tohoto záměru na Úřední 
desce MÚ příbor

b) předložit návrh minimální kupní ceny.
l Uložilo zveřejnit v souladu s ustanovením § 
135 občanského zákoníku výzvu na Úřední desce 
Města příbora případným vlastníkům předmět-
ných věcí č. 1, 23, 25, 26 (dle seznamu v přiložené 
zprávě), aby se ve lhůtě 6 měsíců ode dne vyvěšení 
výzvy na úřední desce přihlásili o tyto předmětné 
věci a doložili své vlastnické právo řádným nabý-
vacím titulem.
l Rozhodlo schválit závěrečný účet hospodaření 
města příbora za rok 2006 v následujících objemech:
 příjmy - 142.077.497,07 kč
 výdaje - 144.204.530,34 kč

 financování -      2.127.033,27 kč
l Rozhodlo schválit Závěrečnou zprávu o vý-
sledku inventarizace majetku města příbora za 
rok 2006.
l Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek 
města a jeho organizací k 31.12.2006.
l Vzalo na vědomí Zprávu auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města příbora za ob-
dobí od 1.1. do 31.12.2006 vypracovanou firmou 
Faat Consulting & audit s.r.o., Havlíčkovo nábře-
ží 38/2728, 702 00 ostrava – Moravská ostrava.
l Vzalo na vědomí výroční zprávu města 
příbora za rok 2006.
l Vzalo na vědomí zprávu o výsledku finanční 
kontroly za rok 2006.
l Schválilo v souladu s ustanoveními 
pravidel o vytvoření a použití účelového fon-
du obce pro poskytování státních půjček na 
opravy a modernizace bytového fondu včetně 
přílohy č.1 schválených Zastupitelstvem měs-
ta příbora dne 22.6.2006 poskytnutí úvěrů na 
opravy a modernizaci bytového fondu třem ža-
datelům
l Rozhodlo prodávat v rámci zpracovávání pra-
videl II. etapy privatizace domovního a bytového 
fondu v majetku města byty a domy do obou fo-
rem vlastnictví, to je do vlastnictví družstevního 
i do vlastnictví osobního dle zákona 72/1994 sb., 
o vlastnictví bytů
l Rozhodlo prodávat v rámci zpracovávání pra-
videl II. etapy privatizace domovního a bytového 
fondu v majetku města byty a domy za cenu odvo-
zenou ze znaleckého posudku domu (bytu) zpra-
covaného odborným odhadcem.
l Vzalo na vědomí:
· „Závěrečný zápis dobrovolného svazku obcí“ 

sdružení obecních televizí, Frýdecká 853, 
Vratimov;

· rozpočet na rok 2007 sdružení obecních tele-
vizí, Frýdecká 853, Vratimov

l Schválilo přidělení veřejné finanční podpory 
na zabezpečení činnosti a zajištění údržby a pro-
vozu z rozpočtu města příbora pro rok 2007 ná-
sledovně:
Společnost přátel DOM Příbor
příspěvek na zakoupení stejnokrojů - 30 tis. kč
příspěvek na nájem zkušebních prostor - 58 tis. kč
Celková výše příspěvku - 88 tis. kč
Základní umělecká škola v Příboře
příspěvek na úhradu elektrické energie - 83 tis. kč

Basketbalový klub Příbor
příspěvek na zajištění mistrovských utkání - 62 tis. kč
a turnajů mládežnických družstev
příspěvek na nájem tělovýchovných zařízení - 150 tis. kč
Celková výše příspěvku            212 tis. kč
Tělovýchovná jednota Příbor
příspěvek na úhradu energií a údržbu majetku - 
525 tis. kč
příspěvek na zajištění činností mládežnických 
družstev - 37 tis. kč
Celková výše příspěvku             562 tis. kč
l Odsouhlasilo rozdělení finančních prostřed-
ků v rámci „programu regenerace Mpr“ na rok 
2007 dle varianty a předložené na tomto zasedání 
radou města
l Schválilo druhou změnu rozpočtu města 
příbora na rok 2007 v následujících objemech: 
 příjmy - 115 732,00 tis. kč, což je zvýšení 

oproti schváleným příjmům po první změně 
rozpočtu na rok 2007 o 1 856,00 tis.kč,

 výdaje - 121 631,00,00 tis. kč, což je zvýšení 
oproti schváleným výdajům po první změně 
rozpočtu na rok 2007 o 1 856,00 tis. kč, 

 financování - 5 899,00 tis. kč – beze změny 
oproti schválené první změně

l Vzalo na vědomí „Místní program zlepšení 
kvality ovzduší pro město kopřivnici a další obce 
územně správního celku kopřivnice“
l Schválilo provedení generální opravy hasič-
ského auta Cas 32 v ceně cca 1,3 mil. kč v rámci 
rozpočtových opatření uvolnit na opravu hasič-
ského auta Cas 32 v roce 2007 částku ve výši 300 
tis. kč z rezervy rozpočtu města
l Uložilo předložit před zahájením oprav hasič-
ského auta Cas 32 – t 148 6x6 návrh smlouvy vč. 
splátkového kalendáře
l Rozhodlo schválit částku 50 tis. kč na stavbu 
můstku přes drobný vodní tok – přítok klenosu - 
u zahrádkářské osady „Hájovka“ z rezervy rozpoč-
tu města rozpočtovým opatřením 
l Rozhodlo schválit částku 90 tis. kč na vyčiš-
tění koryta potůčku na Štramberské ulici u fotba-
lového hřiště z rezervy rozpočtu města rozpočto-
vým opatřením.
l Uložilo vyvolat jednání se zástupci tJ ve věci 
oplocení fotbalového hřiště tJ příbor
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Položka innost ástka
1 Archeologický klub v P íbo e, dobrovolné sdružení 3
2 Vojenské sdružení rehabilitovaných, územní organizace 3
3 Svaz t lesn  postižených v R 11
4 Spole nost p átel DOM P íbor 30
5 Sdružení hudebník  P íbor 7
6 Fotoklub P íbor 3
7 eský zahrádká ský svaz  základní organizace  Hájov 5
8 Junák - svaz skaut  a skautek R 8
9 GREEDY INVALID hudební skupina výhradn  zastoupená agenturou 5
10 Horolezecký oddíl P íbor 6
11 Basketbalový klub P íbor 62
12 Klub plastikového modelá ství "TORA" P íbor 17
13 eský svaz v ela  ZO P íbor 3
14 SK TENIS P íbor 6
15 T lovýchovná jednota P íbor 37
16 BaV klub P íbor 14
17 eský rybá ský svaz P íbor 18
18 Muzeum Novoji ínska 5
19 Sbor dobrovolných hasi  Prchalov 8
20 Eva Krautová 6
21 BUGABOO SERVIS 6
22 Spole nost Sigmunda Freuda 10
23 B etislav Vašenda 17
24 Kynologický klub 10
25 Celkem 300  

 
 

- Doporu ila ZM schválit v ízení o poskytnutí ve ejné finan ní podpory na provoz a 
údržbu jednotlivým žadatel m tyto finan ní ástky. Tabulka 

 
Položka Údržba ástka

1 Vojenské sdružení rehabilitovaných, územní organizace 1
2 Družstvo Katolický spolkový d m 26
3 Spole nost p átel DOM P íbor 58
4 Základní um lecká škola 83
5 Sdružení hudebník  P íbor 6
6 Sbor dobrovolných hasi  Hájov 14
7 Junák - svaz skaut  a skautek R 21
8 Horolezecký oddíl P íbor 8
9 Basketbalový klub P íbor 150

10 eský svaz v ela  ZO P íbor 4
11 eský svaz v ela  ZO P íbor 1
12 SK TENIS P íbor 17
13 T lovýchovná jednota P íbor 525
14 BaV klub P íbor 25
15 eský rybá ský svaz P íbor 14
16 Myslivecké sdružení Hájov 14
17 Spole nost Sigmunda Freuda 3
18 Kynologický klub 15
19 Myslivecké sdružení P íbor 15
20 Celkem 1 000  

- Doporu ila ZM schválit záv re ný ú et hospoda ení m sta P íbora za rok 2006 v ná-
sledujících objemech: 
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- Vzalo na v domí Zprávu auditora o výsledku p ezkoumání hospoda ení m sta P íbora 
za období od 1.1. do 31.12.2006 vypracovanou firmou FAAT Consulting & Audit 
s.r.o., Havlí kovo náb eží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

- Vzalo na v domí výro ní zprávu m sta P íbora za rok 2006. 
- Vzalo na v domí zprávu o výsledku finan ní kontroly za rok 2006. 
- Schválilo v souladu s ustanoveními Pravidel o vytvo ení a použití ú elového fondu 

obce pro poskytování státních p j ek na opravy a modernizace bytového fondu v etn  
p ílohy .1 schválených Zastupitelstvem m sta P íbora dne 22.6.2006 poskytnutí úv -
r  na opravy a modernizaci bytového fondu t em žadatel m 

- Rozhodlo prodávat v rámci zpracovávání pravidel II. etapy privatizace domovního a 
bytového fondu v majetku m sta byty a domy do obou forem vlastnictví, to je do 
vlastnictví družstevního i do vlastnictví osobního dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví 
byt  

- Rozhodlo prodávat v rámci zpracovávání pravidel II. etapy privatizace domovního        
a bytového fondu v majetku m sta byty a domy za cenu odvozenou ze znaleckého po-
sudku domu (bytu) zpracovaného odborným odhadcem. 

- Vzalo na v domí: 
 „Záv re ný zápis dobrovolného svazku obcí“ Sdružení obecních televizí, Frýdecká 853, Vra-

timov; 
 rozpo et na rok 2007 Sdružení obecních televizí, Frýdecká 853, Vratimov 

- Schválilo p id lení ve ejné finan ní podpory na zabezpe ení innosti a zajišt ní údrž-
by a provozu z rozpo tu m sta P íbora pro rok 2007 následovn : 

Spole nost p átel DOM P íbor 
p ísp vek na zakoupení stejnokroj  30 tis. K  
p ísp vek na nájem zkušebních prostor 58 tis. K  
Celková výše p ísp vku 88 tis. K  
 
Základní um lecká škola v P íbo e 
p ísp vek na úhradu elektrické energie 83 tis. K  
 
Basketbalový klub P íbor 
p ísp vek na zajišt ní mistrovských utkání 62 tis. K  
a turnaj  mládežnických družstev 
p ísp vek na nájem t lovýchovných za ízení   150 tis. K  
Celková výše p ísp vku  212 tis. K  
 
T lovýchovná jednota P íbor 
p ísp vek na úhradu energií a údržbu majetku  525 tis. K  
p ísp vek na zajišt ní inností mládežnických družstev 37 tis. K  
Celková výše p ísp vku   562 tis. K  

- Odsouhlasilo rozd lení finan ních prost edk  v rámci „Programu regenerace MPR“ 
na rok 2007 dle varianty A p edložené na tomto zasedání radou m sta 

 

Nemovitost Vlastník P edm t opravy Dotace 
MK

Vklad 
m sta

Vlastní 
prost edky

Náklad 
celkem

Piar. klášter 
.p.50

M sto P íbor Sanace krovu východního 
k ídla PK 1420 1420 0 2840

Kostel ímsko-kat. 
církev

Oprava kamenných portál  a 
soklu, sanaci zemní vlhkosti 245 70 35 350

1665 1490 35 3190   Celkem
 

Tabulka 3
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o stavebním vývoji příborských měšťanských domů

po necelých patnácti letech relativního klidu 
přichází do příbora opět válka. V srpnu 1643 
Švédové, kteří od června dleli na starojic-
kém hradě, vypalují rynek a velkou část města 
včetně stodol se sklizeným obilím. po těchto 
událostech nutně nastupuje závěrečná etapa sta-
vebního vývoje měšťanských domů. renesanční 
bohatost a dřívější byť skromná ukázka přepychu 
největšího města panství musela ustoupit pragma-
tickému životu spojenému se zbídačeným stavem 
Moravy koncem čtyřicátých let i s pomalým oži-
vováním hospodářství po vleklé válce. nezbývalo 
než vypálené domy strhnout a postavit je znovu. 
po vyrabování a vypálení domů zůstalo mnohde 
na místě jen (dnes bychom úředně řekli) „zaříze-
ní pevně spojené s budovou“. tím byla v přípa-
dě měšťanského domu číslo 32 velká renesanční 
kachlová kamna s tmavě zelenou glazurou, po po-
žáru samozřejmě nepoužitelná. U nových staveb 
se do jisté míry kopírovala dřívější renesanční 
dispozice měšťanských domů, to pokud se jed-
ná o jejich účelové a prostorové pojetí. pouze 
v tomto ohledu bychom snad mohli připustit ono 
„památkářské klišé“ renesanční dům, a to i v pří-
padě, že mluvíme o jeho současném dochovaném 
stavu. avšak při nové výstavbě se již používalo 
barokových stavebních a dekoračních prvků. 
Měšťanské domy stavěné po roce 1643 tak byly 
přizpůsobeny možnostem doby. souviselo to 
s rozvráceným hospodářstvím, z toho vyplývají-
cím nedostatkem financí, a tedy notným pokle-
sem rozkvětu města. 

Morava těžce nesla řádění torstenssonových 
a po roce 1645 Wrangelových vojsk. sumy kon-
tribucí, válečných výdajů, které si bojující strany 
vynucovaly na obyvatelstvu, dosáhly obrovských 
výší. Příbor tak byl vydírán švédskou posádkou 
ve Fulneku, jejíž velitel major Jarolím Melichar 
z kherynu s oblibou zasílal konšelům roku 1646 
tzv. palné listy. V nich pod výhružkou vypále-
ní města požadoval potraviny, víno, pivo a píci 
pro koně. V létě 1648 v této činnosti pokračoval 
Melicharův nástupce, kapitán hrabě Jan z Grey-
fenburku. Ve svých „palných listech“ hrozí měs-
tům na Moravské bráně, že je navštíví ohněm 
a všechny do posledního vyhubí, nepošlou-li váp-
no (pro zodolňovací práce na fulneckém zámku). 
V roce 1649 si nechali Švédové dobře zaplatit do-
konce výdaje na koně pro odsun svého vojska. 

Jako po každé válce, bylo nutno řešit „bytovou 
potřebu“ nanejvýš účelově a úsporně - bez náklad-
ných zbytečností. avšak nepřehánějme: příbor, ja-
kožto město přímo podléhající olomouckému bis-
kupství a obdařené mnoha výsadami (jako např. 
výročními trhy), se relativně rychle vzpamatoval, 
i když rozvoj města po roce 1650 se nedá srovnat 
s jeho hospodářským vzestupem v druhé polovi-
ně 16. století. Patrové zděné měšťanské domy 
s jednoduše řešenými fasádami, prostými troj-
úhelnými, popřípadě rovnými štíty a klasický-
mi sedlovými střechami nad prostornou půdou 
charakterizovaly naše náměstí po celý zbytek 
17. i v 18. století. to potvrzuje i kolorovaná 
kresba, jakýsi plán města, syndika karla Ludvíka 
Chrámka z roku 1728 (syndikus byla funkce měst-
ského úředníka, zpravidla písaře, jenž měl vyko-
nanou právnickou zkoušku). 

když můj dědeček získal na podzim roku 
1929 dům č. 32 na severní straně náměstí od vdo-
vy Josefy staňkové, kupoval jej za 150 000 prvo-
republikových kč jako „tři sta let starý“. Žádné 
listiny, plány stavby či historické stavební výkre-
sy budovy samozřejmě nedostal. přinejmenším 

(pokračování)
u pětatřiceti dalších měšťanských domů je situace 
naprosto stejná. ale i v tomto případě, bereme-li 
ústní předávání informace o stáří domu za hod-
nověrné s přesností nějakých 10-20 let (nikoli 
však 100 let), sahá počátek nové výstavby měšťan-
ských domů do období třicetileté války.

Všechny nové domy se již stavěly zděné, ka-
menno-cihlové, s obytným poschodím, přízemím 
a neobytnou půdou. Jak jsem se již zmínil, v pří-
padě klenebního násypu měšťanského domu číslo 
32 se kromě sutě ze zbouraných zděných domů 
a vápenné strusky použilo velké množství ohoře-
lých keramických úlomků renesančních kachlo-
vých kamen, podle všeho ze 16. století. na větších 
kusech byl dobře viditelný reliéf hlavy šlechtice 
s renesanční přilbou s mohutným chocholem. 

Linie měšťanských domů, téměř kopírující 
světové strany, vytvořily obdélníkové náměstí, tak 
jak ho známe dnes. Jen podloubí bylo na všech 
čtyřech stranách. Mezi domy nacházejícími se 
na vnitřní, „otevřené“ straně náměstí již patrně 
nebyly žádné uličky, od 18. století, jak stvrzuje 
Chrámkův pohled, už nebyly zcela určitě. I když 
dnešní obyvatelé příbora berou existenci podlou-
bí jako něco zcela běžného, coby architektonický 
prvek není podloubí běžným jevem v celostátním, 
a dokonce ani v celoevropském měřítku. některá 
města ve východních čechách, jiná v čechách 
jižních mají podloubí, stejně jako určitá měs-
ta v polsku, polském (pruském) a moravském 
(rakouském) slezsku či německu. ale výstavné 
dvoupatrové domy s podloubím, jaké měla bohatá 
moravská města, byly jak v 17. století, tak o to více 
i dnes jakousi raritou. sousední domy byly vždy 
na několika místech svázány zednickými kotvami, 
tzv. ankry. podobně byly zajištěny i jejich klenby.

aby byl výčet „stavebních úprav“ velkoměš-
ťanských domů úplný, uvedu i jejich zevrubný vý-
voj v následujících dvou stoletích.

Jak jsem již vzpomenul v první části svého 
článku, po ukončení napoleonských válek za-
čaly pozvolna probíhat rekonstrukce krovů 
a krytin střech vzniklých po švédském vypálení, 
tedy starých bezmála 160 či 170 let. tyto úpravy 
trvaly v podstatě celé 19. století. U domů, jejichž 
majitelé si nemohli dovolit kvalitní rekon-
strukci krovu a fasády stavitelem a architektem 
Bedřichem Karlsederem na konci 19. století, 

zůstaly některé z těchto krovů až do nedáv-
né doby. ony účelové střechy osobně nazývám 
„ponapoleonské“ nebo „biedermaierovské“, abych 
alespoň vymezil dobu, ve které vznikaly. kvalita 
takových střech ale závisela na finančních mož-
nostech majitele. nejnuznější byly střechy s tva-
rem krovu typu „V“, tedy tzv. obráceného sedla. 
Materiálově byly nejjednodušší, protože vazníky 
se pouze opřely o vyvýšené zdi sousedních domů. 
Úskalí však spočívalo ve statickém zatížení po-
délné osy domu, což mělo za následek postupný 
vznik trhlin. navíc i technické provedení bylo vět-
šinou nevalné, řada použitých trámů byla vzata ze 
starších rozebraných domů či stodol, mnoho trá-
mů se použilo bez důkladného odkůrování, o ně-
jaké „impregnaci“ ani nemluvě. na Valašsku byl 
například zvyk natírat roubení kravskou krví. Jak 
na to šli v příboře, můžeme jen hádat, ale třeba se 
„impregnace“ příliš nelišila od onoho valašského 
„folklorního“ způsobu. Dosti nezvyklým dojmem 
působil okapový svod, který díky falešnému štítu 
vlastně vycházel přímo nad středem domu.

Mezi lety 1810 a 1848 probíhalo zazdívání 
podloubí na severní straně náměstí. Dnes jsou 
oblouky kleneb viditelné již jen ve vstupních sí-
ních nebo obchodech domů číslo 27, 28, 30, 31 
a 32, nejzřetelněji ale v posledních dvou uvede-
ných. Zazdívání probíhalo postupně; mezi domy 
s posledně zazděným podloubím byl dům číslo 31 
v roce 1847 a číslo 32 o rok později. těžko hádat, 
co vlastně vedlo majitele k takovému kroku. snad 
to byla možnost získání prostorů pro obchůdky, 
které v biedermaierovské měšťanské době nabýva-
ly na významu. tato dříve převážně „soukenická“ 
strana náměstí byla původně uzpůsobena nanej-
výš tak na malé dílny. Zazděním podloubí patrně 
majitelé získali prostory lépe přizpůsobené ko-
merčnímu účelu, jako tomu bylo na protější stra-
ně jižní, která platila za nejrušnější již od dob 16. 
století. Zazdívání podloubí na severní straně však 
nemá nic společného s poklesem soukenického 
řemesla, protože ještě v první polovině 19. století 
bylo ve městě evidováno přes 400 soukenických 
mistrů. ti všichni postupně zastavili výrobu do 
70. let, jelikož nebyli schopni ve městě konkuro-
vat textilním továrnám. první z nich byla továrna 
na sukno Jana rašky, založená již roku 1846. 

Dokončení příště.

 Igor Jalůvka
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FREUDŮV FOKLORNÍ FESTIVAL 2007
V sobotu 26. května přivítáme v rámci Freudova folklorního festivalu vítěze mezinárodní výtvar-

né soutěže MŮJ SEN, která si klade za cíl připomenutí osobnosti a díla našeho význačného rodáka 
mezi školní mládeží a širokou veřejností. budeme moci obdivovat taneční umění nejmladší věkové 
skupiny špičkového folklorního souboru ostravička v doprovodu vlastní cimbálové muziky.

 obohacením letošního ročníku bude jistě zajímavé vystoupení talentovaných zpěváčků z příbo-
ra a okolí, kteří budou mít jedinečnou příležitost zazpívat si v doprovodu cimbálové muziky. přijďte 
se potěšit hezkými písničkami našeho kraje - povzbudit a podpořit mladý pěvecký „potěr“.

Záštitu nad letošním Fredovým foklorním festivalem převzala náměstkyně hejtmana 
PhDr. Jaroslava Wenigerová

Kde: náměstí Sigmunda Freuda Příbor
Kdy: sobota 26. května 2007 – start v 16 hodin

o titul Miss aerobic
Už potřetí se v kopřivnici uskutečnilo oblastní kolo soutěže Miss aerobik, kdy po-

rota, v níž vedle zástupců Care alfa nechyběl ani starosta města kopřivnice Ing. Josef 
Jalůvka, vybrala  pět semifinalistek (2. června praha - Lužiny) pro kategorii Miss aero-
bik a v kategoriích Minimiss aerobik, Miss aerobik kadet, Miss aerobik Junior desítku 
nejpůvabnějších „aerobiček“ pro výběrové kolo v praze, které se uskuteční 12. května ve 
sportovní hale Lužiny.  ačkoliv venku se hlásilo o svá práva jaro a sluneční paprsky lákaly 
k opalování, v kopřivnici vytvořily více jak dvě stovky soutěžících a další dvě stovky divá-
ků úžasnou atmosféru. „Jsem ráda, že ženy a dívky využily příležitosti a zúčastnily se této 
zajímavé soutěže,“ byla spokojena pořadatelka Miss aerobik tour Vladimíra Houšťavová.

Do pražského semifinále postoupily dvě účastnice z příbora. Je to tereza sattková, 
zkušená cvičitelka, která postoupila v kategorii Miss aerobik a jedenáctiletá tereza 
Vašutová, která postoupila v kategorii Miss aerobik kaDEt.

Oběma soutěžícím gratulujeme!

FreuDŮv Příbor 2007
Freudovo jaro
· „MŮJ SEN“ – 11. ROČNÍK – 6. 5. 07 – uzávěr-

ka mezinárodní výtvarné soutěže, práce poroty 
– vyhodnocení došlých prací, obeslání InFo vý-
hercům

· „SIGMUND FREUD – VČERA, DNES, 
ZÍTRA“ II. ročník – práce poroty – vyhodnoce-
ní došlých fotografií, obeslání výherců, mediální 
podpora festivalu 

· „FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL“ – slav-
nostní vyhodnocení výtvarné soutěže, předává-
ní cen a diplomů spolu s vystoupením dětského 
folklorního souboru, vytvoření prostoru pro 
vystoupení talentovaných zpěváčků z příbora, 
záštitu nad festivalem má phDr. Jar. Wenigerová 
– náměstkyně hejtmana Msk

· „JARNÍ SYMPOZIUM“ – 11. května 2007 
– Dr. Frank scherer – toronto

· VÝSTAVY KRESLENÉHO HUMORU 
S PSYCHOANYLYTICKÝM ZAMĚŘENÍM 
- na mezinárodní konferenci psychiatrů – ve spo-
lupráci s psychiatrickou léčebnou v opavě 

· propagace konference – školy, fakulty, kulturní 
zařízení, senioři ostrava, kVIC

Freudovo léto
· FOTOSOUTĚŽ – SIGMUND FREUD II - plán 

a organizační zajištění putovních výstav k pre-
zentaci prací z fotosoutěže pro rok - 2007, 2008

· ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA PODZIMNÍ 
KONFERENCE – S. FREUD DNES

1. organizační tým – rozdělení kompetencí pro 
jednotlivé úseky 

2.  zpřesnění programu – časový harmonogram 
přenášek

3.  kontrola platnosti objednávek – sály, galerie, vý-
stavní panely, repro - technika 

4.  divadelní hra – harmonogram, org. požadavky
5.  doprovodní kulturní program – divadelní před-

stavení, cimbálová muzika, raut
6.  organizace prodeje vstupenek, rezervace míst.
7.  zajišťování ubytování, proplácení honorářů, asi-

stenti /vstup, sály, doprovody/
8.  finanční zajišťování akce, tvorba projektů, kon-

takty s firmami - smlouvy
9.  propagace – rozhlas, tisk, televize na různých 

úrovních, konfer. zpravodaj
10.  spolupráce se školami, kVIC – zpřesnění obsa-

hu akcí, termíny, kont. osoby
Freudův PodZiM
· KONFERENCE -S. FREUD - VŠB - TU 

OSTRAVA – 19. a 20. října 2007
· SOUBOR PŘEDNÁŠEK pro školy a širokou ve-

řejnost ve spolupráci s koordinační radou seni-
orů ostrava a sponzory

· NÁVŠTĚVNÍK -divadelní hra E.E. schmidta - 
kutná Hora- och. spolek tyl

· SPOLEČENSKÝ VEČER s doprovodem cimbá-
lu – skupina FrIŠ - raut

· VÝSTAVA – GALERIE VŠB-TU OSTRAVA 
– podpora konference

· VÝstaVa – MUZEUM příbor - ve spolupráci 
s Fotoklubem příbor

Freudova ZiMa
· zpracování adresářů, archivace, www stránky 
· plán činnosti a tvorba projektů na rok 2008
· finanční uzávěrka kalendářního roku – finanční 

rozpočet na rok 2008
· společenské setkání s promítáním a ukázkami 

odborné literatury
 Mgr. Marie Šupová – SSF - SFA

V Příboře 13. 3. 2007 marie.supovav@centrum.cz
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Pravidelné akce 
StOLnÍ tenIS

pondělí-pátek/15:00-17:00/LUna/zdarma/
kALAnetIkA, kOnDIČnÍ CvIČenÍ

pondělí/18:30-19:30/tělocvična/20 kč/
středa/19:00–20:00/tělocvična/20 kč/  
vOLeJBAL PRO DOSPěLÉ

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

Úterý-čtvrtek/9:30/LUna/20 kč/   
CvIČenÍ PRO těHOtnÉ ŽenY

středa/10:00-11:00/LUna/50 kč/
BŘIŠnÍ tAnCe

středa/18:30-20:00/LUna/100 kč-lekce/
taneční kurz s J. kravalovou.

FLORBAL PRO DOSPěLÉ
středa/20:00-21:00/tělocvična/20 kč/
keRAMIkA

čtvrtek/14:30-16:30/LUna/
pátek/16:00-18:00/LUna/
Vstupné děti 30 kč/hod, dospělí 40 kč/hod
pro členy kroužku sleva 10 kč/hod
HRÁtkY S POČÍtAČI, InteRnet

pátek/15:00-18:00/LUna/ 
Vstupné kroužek 15 kč
Vstupné internet děti 20 kč/h, dospělí 30 kč/h
POZOROvÁnÍ veČeRnÍ OBLOHY

Hvězdárnu na ul. Jičínské je možno navští-
vit po předchozí telefonické domluvě na čísle 
737 311 810. Vstupné:10 kč

luna PřÍbor, 
středisko volného času, 

příspěvková organizace
ič 75088398, dič cZ75088398
dukelská 1346, 742 58 Příbor

telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

akce
„O ZLAtOU PÍŠŤALkU“

/2.5./středa/13.30/ZŠ npor. Loma/
Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 9. tříd.
Informace: J. Lupíková
tURnAJ ve FLORBALU PRO
SenIORY ve ČtYŘČLenÝCH DRUŽStev

/5.5./sobota/13:00-18:00/sportovní hala MG/ 
akce pro členy seniorských florbalových družstev. 
Informace: J. Lupíková
MORAvSkÝ knIPL A ŠRAPneL 2007

/5.–6.5./sobota-neděle/kD kopřivnice/ 
Veřejná mezinárodní soutěž v plastikovém mode-
lářství v rámci 
MODeL BeSkYD kIt SHOW 2007. 

Výstava soutěžních modelů, prodej modelář-
ských modelů, pomůcek, materiálů, doprovodné 
zábavné akce. akce pro veřejnost. Informace: L. 
nenutilová
kOSMetICkÁ PORADnA

/10.5./čtvrtek/13:00/LUna/20 kč/ 
kosmetická poradna s kosmetičkou V. Žárskou 
na téma „péče o pleť a líčení“.
akce pro žáky 8.-9. tříd. Informace: J. Lupíková
OkReSnÍ kOLO CHOvAteLSkÉ SOUtěŽe

/11.-13.5./pátek-neděle/LUna/  
postupová soutěž v chovatelských znalostech 
a dovednostech. akce pro členy chovatelských 
kroužků. Informace: J. Lupíková
vÝtvARnÁ DÍLnA

VÝroba nEtraDIčníCH ŠpErkŮ
/18.5./pátek/16:00-18:00/LUna/20 kč/ 
kreativní tvoření z kamínku, dřeva, drátků. s sebou: 
různé druhy kamínků(menší), kousky dřeva, korál-
ky. akce je určena pro veřejnost. V ceně kovová ob-
ruč, drátky. Informace: k. bukovjanová. Ve spolu-
práci s basketbalovým klubem příbor
MIStROvStvÍ RePUBLIkY ŽÁkŮ
v BASketBALU 

/18.- 20.5./pátek-neděle/LUna, tělocvičny/ 
akce pro členy basketbalových klubů české re-
publiky. Informace: J. Lupíková

P ř i P r a v u j e M e
ZÁJeZD DO vÝŠkOvA

 – návštěva ZooparkU a DInoparkU
/2.6./sobota/7:30-18:00/sraz u LUnY/
Cena: děti do 3 let-zdarma, děti do 15 let–130 kč, 
dospělí:-200 kč, Vstupné si hradí každý sám.
akce pro děti, rodiny s dětmi, veřejnost
přihlásit se můžete do 30.5.2007 v Luně příbor.
Informace: J. Lupíková
SvAtOJÁnek 2007 

/22.6./pátek/17:00/Mexický splav/
pohádková hra pro všechny.  
akce pro veřejnost. Informace: k. bukovjanová

MěsÍc květen
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ve středu 23. 5. 07 v 15:00 h 

v katolickéM doMě  
v MÍstku na

den duševnÍ 

Pohody
který pořádá paní jolana 

oravcová, vystoupí s místeckou 
violou spisovatelka irena kopecká. 

spolu s ludmilou hanákovou  
představí své poslední knížky: 

svoju pieseň mlčíte  
a remízky slov.

v neděli 27. 5. 07 v 15:00 h  
v zámku ve Frýdku se uskuteční 
kulturně-hudební pořad Májová 
poetika básnířky ireny kopecké 
a klavíristky Marie tylečkové. 

Účinkují recitátoři  
Místecké violy:

nela chamrádová,  
ivana linzerová,  
jolana oravcová,  
irena šutaríková,  
renáta tomková,  

ludmila hanáková  
a vedoucí violy -  
p. jan kukuczka. 

 

 Město P ř í b o r
V příboře 16.4.2007

Město příbor na základě zákona č. 128/2000 sb.,o obcích ve znění pozdějších před-
pisů § 39, odst. 1 předkládá veřejnosti záměr města

 p r o n a j m o u t
nebytový prostor o ploše 172,5 m2 v objektu čp. 9 na náměstí s. Freuda v příboře 

formou výběrového řízení za účelem využití prostoru k provozování prodejny nebo 
poskytování služeb za těchto podmínek :

- minimální nájemné 550,-kč/m2 / rok (což činí částku 94 875,- kč za rok bez služeb)
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností každoročního

navýšení nájmu o výši odpovídající inflaci dle čsÚ za předcházející rok
- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem 

Bližší informace: 
nebytový prostor se skládá ze šesti místností o celkové ploše 172,5 m2 se samostat-
nými vstupními dveřmi . Hygienické zařízení je společné pro dva nebytové prostory 

v objektu a jeho používání by bylo ošetřeno ve smlouvách samostatně. 
Způsob vytápění – ústřední topení, způsob ohřevu vody – průtokový ohřívač. 

Žádost v zalepené obálce s uvedením účelu nájmu a konkrétní cenovou nabídkou 
a  označením obálky „NP o výměře 172,5 m2 v domě čp. 9“ zašlete na Městský 

úřad příbor, náměstí s. Freuda 19, příbor do 30 dní od data vyvěšení. Další informa-
ce je možno získat na tel. 556 723 787 – správa majetku města příbor s.r.o.

 Ing. Bohuslav M a j e r v.r.  místostarosta

Město P ř í b o r
V příboře 16.4.2007

Město příbor na základě zákona č. 128/2000 sb.,o obcích ve znění pozdějších předpi-
sů § 39, odst. 1 předkládá veřejnosti záměr města

 p r o n a j m o u t
nebytový prostor o ploše 27,5 m2 v objektu čp. 9 na náměstí s. Freuda v příboře 

formou výběrového řízení za účelem využití prostoru k provozování prodejny nebo 
poskytování služeb za těchto podmínek :

- minimální nájemné 550,-kč/m2 / rok ( což činí 15 125,- kč za rok bez služeb )
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností každoročního

navýšení nájmu o výši odpovídající inflaci dle čsÚ za předcházející rok
- platba za nájem bude hrazena čtvrtletně předem 

Bližší informace: 
nebytový prostor se skládá z jedné místnosti o výměře 27,5 m2 se samostatnými vstupními 

dveřmi . Hygienické zařízení je společné pro dva nebytové prostory v objektu a jeho používání 
by bylo ošetřeno ve smlouvách samostatně. pro nebytový prostor lze vybudovat samostatnou 
vodovodní přípojku s poměrovým vodoměrem. Způsob vytápění – ústřední topení, způsob 
ohřevu vody – průtokový ohřívač. Žádost v zalepené obálce s uvedením účelu nájmu a kon-
krétní cenovou nabídkou a  označením obálky „NP o výměře 27,5m2 v domě čp. 9“ zašlete 
na Městský úřad příbor, náměstí s. Freuda 19, příbor do 30 dní od data vyvěšení. Další infor-

mace je možno získat na tel. 556 723 787 – správa majetku města příbor s.r.o.
 Ing. Bohuslav M a j e r v.r., místostarosta
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Formát A5 – faktura 1000,- K  
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

P IJMEME MECHANIKA 

 na opravy vysokozdvižných vozík   

servisní místo Kop ivnice 

 
   Požadujeme  

 odborný p ístup 
 asovou flexibilitu 
   P sk.B 

 
Nabízíme vysoké finan ní ohodnocení 

 
Tel.: + 420 602 704 395, + 420 596 783 007 

E-mail: prodej@glfau.cz 
www.glfau.cz 

klub českých turistů Příbor pořádá od 5. 
do 7. května 2007 turistický zájezd:

bÍlé karPaty
Cena zájezdu: 1350 kč – členové kčt

1250 kč – děti kčt
 1400 kč – nečlenové dospělí 

1350 kč – nečlenové děti 
V ceně zájezdu doprava, jízda vyhlídkovou lodí, 

polopenze a ubytování – Mikulčin vrch.
Program: 1. den – vyhlídková loď – baťův 

kanál
2. a 3. den – výšlapy v bílých karpatech  

15 a 20 km 
Odjezd: 5. 5. příbor „sokolovna“ - 5 30 hod.
Návrat: 7. 5. příbor „sokolovna“ - 20 00 hod.

Přihlášky: Ing. suchánek Emil, Vladimír bilský 
 tel.: 556/722 198 (záznamník), 606711135, 

737375203
Email: emil.suchanek@quick.cz

bav klub Příbor - středisko volného času, 
s.r.o. Masarykova 489 tel.: 556 723 778 

mobil: 739 080 862

květen 2007
PROvOZ HUDeBnÍ - ROCkOvÉ ZkUŠeBnY

středa až pátek 
InteRnet PRO veŘeJnOSt 

dle dohody
Pondělí 7.,14. od 18:00 h
ORIentÁLnÍ tAnCe

V Zrcadlovém sále baV klubu na ul. Dukelské
Sobota 12.5. v Zrcadlovém sále BAV klubu od 
11:00 hod.
srdečně zveme na V. ročník regionální taneční 
přehlídky
„O ZLAtÝ POHÁR BAv kLUBU PŘÍBOR“

prodej občerstvení je zajištěn v našem bufetu.
Středa 16.5.  Odjezd v 17:45 hod od kina v Příboře.
Zveme Vás do divadla v ostraVě na muzikál
„tHe MUSIC MAn“

od Meredith Willsona. 
Pátek 18.5. od 16:00 h Vystoupení 
DraMatICkÉHo kroUŽkU bav klubu
S POHÁDkOU „tŘI PRASÁtkA“

V domově důchodců - příbor
od 23.5. – 31.5. Celodenní zájezdy
vÝLetY PRO ZÁkLADnÍ ŠkOLY

V pondělí 21.5.2007 od 18 hod. Vás zveme 
ve spolupráci s EnErGY ostraVa na akci 
aLtErnatIVní MEDICínY
kRÁSA vYCHÁZÍ ZevnItŘ

V Junior baru baV klubu na ul.Masarykova 489 
v příboře. V programu přednáška na téma :
říZEnÁ DEtoXIkaCE - Jak VYbírat VHoDnÉ 
potraVInY DLE ročníHo obDobí na ZÁkLaDě 
traDIční čínskÉ MEDICínY, abY naŠE těLo 
bYLo FIt a V konDICI po CELÝ rok - pět tYpŮ 

informace k místnímu poplatku za provoz systému 
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek)
poplatek byl stanoven v našem městě „obecně závaznou vyhláškou města příbora 

č. 1/2005“
v celkové sazbě 360,- kč na osobu a rok.

připomínáme, že splatnost tohoto poplatku je jednorázově v termínu do 31. květ-
na 2007 nebo ve dvou splátkách ve výši 180,- kč do 31. května 2007, zbývající část 

180,- kč do 30.září 2007.
Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:

- platba v pokladně MÚ,
- platba prostřednictvím složenky,

- platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím 
variabilního symbolu ze složenky.

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

Finanční odbor
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letní tábor řeka
těšÍnské beskydy
pro děti od 8 let, mládež, další zájemce
termín: neděle 8.7. - pátek 13.7.2007

ubytování: ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve 
zděné budově s hernou a jídelnou,

hřiště, venkovní pingpong.stůl, ohniště, 
poblíž koupaliště s vyhřívanou vodou slu-

nečními kolektory.
v ceně: 1.850,-kč doprava z bav klubu 
a zpět, strava 5 x denně, ubytování, tá-
borový program, práce ved., personálu 
-----------------------------------------------------------------
vážení rodiče, milé děti, letos jsme se, 
na vaše přání, rozhodli, že uspořádáme 
tábor opět v krásném prostředí těšín-

ských beskyd a umožníme vám poznat 
další místa severní Moravy. Zajistili jsme 
pobyt ve velmi pěkném areálu s domácí 

kuchyní.
javoroš – vládce javorového vrchu, nám 
umožní poznávat zajímavá místa v jeho 

království.
opět vás čeká pestrý program, hodně 
her, soutěží,sport, koupání, výlety, dis-
kotéky, tvoření, karneval a mnoho další 

zábavy.

na prázdniny s vámi se těší
bob a vlasta

,,chcete si zacvičit nejnovější novinky z aerobiku,které byly na kongresu Face (iFFa) 
v Praze-Průhonicích koncem měsíce dubna 2007?“

sportovní hala na ulici štramberské v Příboře
oddíl aerobiku při tj Příbor

 25. května 2007 ,,pátek“
profi cvičitelka 

tereZa sattková
licence ,,a“iFFa

oblečení sponzoruje f. Monistile.
 17:00-18:00  –  prezentace
 18:00-19:00  –  dance aerobik
  19:15-20:15  –  steP aerobik
cena: 110 kč, 70 kč jednotlivé hodiny

nutno se přihlásit předem, máme jen omezený počet stepů
!!!Po skončení aerobiku je možno navštívit saunu. Zvýhodněná cena 2 hodiny 50 kč.!!!

sattková tereza
mobil: 606 932 447 – stačí sMs

e-mail:tereza.sattkova@seznam.cz

PoZvánka
na 6. zasedání 

ZastuPitelstva  
Města PřÍbora, 
které se uskuteční ve 

čtvrtek 31. května 2007 
od 16,30 hod. ve velkém 
sále katolického domu 

v Příboře. 

EnErGIE a astroLoGIE poDLE prInCIpŮ FEnG-
ŠUEJ.

Ukázka:
oDHaLEní taJEMstVí MoXoVÁní a UŠníCH 
sVíCí – UkÁZka a apLIkaCE MEtoD 
aLtErnatIVní MEDICínY DIaGnostIka 
přístroJEM EaV sUpErtronIC – MěřEní 
EnErGEtICkÝCH DraH VaŠEHo těLa – 
kontroLa soUčasnÉHo ZDraV. staVU (cena 
150,- kč)
počet účastníků omezen, přihlaste se včas. 
Vstupné 30,- kč
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REKLAMA NA B EZEN 1/8 A4 
250,- K  
 
 
VELKÉ PLÁNY, MÁLO PEN Z 
VŠECHNO JDE, JEN HLAVU NEV S! 

 úv r až do domu a bez poplatk  za uzav ení 
 bez ru itele i d chodc m do 75 let 
 20.000 – 60.000,- K  p ímo na Váš ú et 
 sami si vyberete splátkový režim 
 domluvte si telefonicky ihned sch zku 

 724 314 316 

 
           Terezie Mixová                 Provozní doba:                Nep etržitá 
             H bitovní 620                   pond lí až pátek         pohotovostní služba: 
        P íbor ( u h bitova )                  8.00 – 12.00                   556 712 789 
          tel. 556 712 789                    13.00 – 16.00                   800 100 788 
 

                                                                                     
 

------------------------     Prodej     ------------------------ 
nerezové i erné svítilny a vázy – na objednávku  

i v nestandartních rozm rech 
  h bitovní svíce, s krytem, ve skle i na baterie 

  lampové oleje, petrolejky, knoty 
  sklen né a plastové vázy, zát žové 

sklen né kryty se st íškami 
obaly na urny 

vkusné um lé kv tiny 
 

 
 

 ------------------------     Zprost edkování     ---------------- 
kamenosocha ské a restaurátorské práce 

výsadba a údržba hrobových míst 
p esypy uren 

zhotovení fotoporcelánu na pomníky 
 

 
 

VOLEJTE  ZDARMA  800 100 788 
 

sPolečnost siGMunda Freuda 
GyMnáZiuM PřÍbor 
siGMund Freud art 

Město PřÍbor

chcete si vylePšit svou anGličtinu?
přIJĎtE na Jarní přEDnÁŠkU

Franka F. sCHErEra, phD. CanDIDatE
/York UnIVErZItY – toronto –

kanaDa/
anGLICkY – sE sIMULtÁnníM 

přEkLaDEM
Freud´s bestiariuM

příběH kaZUIstIkY prVníHo 
FrEUDoVa DětskÉHo paCIEnta -

dozvíte se jistě něco nového ze života a díla 
našeho význačného rodáka

sigmunda Freuda
Pátek 11. května 2007 – 16.00

GyMnáZiuM PřÍbor
/oMEZEnÝ počEt Míst – přEDproDEJ 

VstUpEnEk/
info: marie.supova@centrum.cz

mobil: 777 651 856

Město Příbor a společnost přátel doM 
vás zve na první jarní koncert.

Promenádní koncert 

dechového orchestru Mladých

v doprovodu mažoret Zuš Příbor.

1. května 2007 v 10.00 hodin
amfiteátr městského parku

vstuPné volné
v případě nepříznivého počasí  

se koncert nekoná

Truchlení.
Jsem jako ingot přetavený bohem
A smrští kladiv ztlučen v člověka,
Chodím dnes těžce – 
Láska mi dala sbohem,
Láska, co na mne večer nečeká.
Dost žáru ve mně ještě zbylo,
A plno květů v náručí,
Chtěl bych je všechny lásce složit k nohám,
I ty, co teprv vypučí.

Tomáš Hanuš

uPoZorněnÍ občanůM!
Poštovní poukázky na platbu daně z nemovitosti se letos n e b u d o u vydávat na 

Městském úřadě v Příboře. Finanční úřad v kopřivnici je bude zasílat pouze občanům, 
kteří dosud daň neuhradili. splatnost je do 31.5.2007. Finanční odbor MÚ.
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POZVÁNKA
Muzeum Novojičínska, město Příbor a DUYVIS VIDEO Příbor
vás zvou do refektáře Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře na 

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI
 k 150. výročí narození S. Freuda v roce 2006
Program:
PROJEKCE DOKUMENTU Z OSLAV
SPOJENÁ S VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ.
Středa 30. května 2007 v 17.00 hodin.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Foto: J. Kavan, DK Production

Jane McAdam Freud – SOCHAřSKÁ A MEDAILÉRSKÁ TVORBA
SMySLů PLNÉ POHOVKy

3. června 2007
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře

Výstavy potrvají do 16. září 2007.
Otevřeno: úterý , čtvrtek 

8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, neděle 9.00 – 12.00.

Muzeum Novojičínska a Město Příbor
vás zve na vernisáž výstav


