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Měsíčník
města Příbora

leden 2009

Cena: 5, - Kč

Vážení a milí spoluobčané, vážení přátelé. 
Většina z nás přivítala nový rok 2009 v kruhu svých přátel či rodin a někteří z vás pak i při půlnočním ohňostroji na příborském náměstí.

Těm, se kterými jsme si nemohli popřát přímo na náměstí, bychom touto cestou chtěli popřát vše nejlepší v novém roce, hodně štěstí, zdraví, 
úspěchů jak pracovních tak i osobních a také spoustu spokojenosti a štěstí.

S přáním všeho nejlepšího Vám toto přání posílají členové Zastupitelstva města Příbora a všichni pracovníci Městského úřadu v Příboře.

Dobrou náladu a optimismus po celý rok 2009 Vám přeje

starosta ing. Milan Strakoš   a   místostarosta ing. Bohuslav Majer
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Město příbor nabízí občanům možnost třídit 
odpady,  zajišťuje jejich zpětný odběr a využití. 
týká se to nebezpečných odpadů, objemných od-
padů, obalových složek, zpětného odběru elek-
trozařízení, odpadu ze zeleně. stále však největší 
množství odpadu zůstává nevytříděno a sváží se 
na skládku. 

1. Technické služby města Příbora v rámci své 
provozní doby přebírají od občanů:

 nebezpečný odpad (např. odpadní barvy, ab-
sorpční činidla, olejové filtry, olověné akumu-
látory

 objemný odpad (vyřazené skříně a další ob-
jemnější zařízení bytů s výjimkou elektropří-
strojů)

ts dále zpětně odebírají elektrozařízení, a to 
nejen od občanů města, ale také v menším 
množství od občanů blízkých obcí. tuto služ-
bu mohou v menší míře využívat také drobní 
podnikatelé, a to na základě průkazu, který 
jim bude na technických službách vystaven.

Provozní doba technických služeb:
pondělí:
8:00 až 11: 00 hod.,   12:00 až 16:30 hod.
čtvrtek:
8:00 až 11:00 hod.,     12:00 až 16:30 hod.
sobota:
8:00 až 12:00 hod.

2.  Město také zajišťuje třídění biologicky roz-
ložitelného odpadu. V současném zimním 
období sice sběr biologického odpadu není 
aktuální, ale pro úplnost jej uvádíme. občané 
mohou:

 předat sami odpad ze zeleně na městskou 
kompostárnu.

 Umístit odpad do malých kontejnerů 770 l, 
které jsou rozmístěny po městě.

 tento způsob byl v letošním roce zaveden 
zkušebně.  protože se ukázalo, že množství 
kontejnerů nedostačuje, bude tento způsob 
v příštím roce doplněn dalšími možnostmi, 
například přistavením velkoobjemových kon-
tejnerů. 

 k zahrádkářským osadám se již po dva roky 
taktéž přistavují velkoobjemové kontejnery.

Provozní doba kompostárny:
Duben až listopad:
pondělí až pátek
8:00 až 16:00 hod.

3.  třídění obalových složek se stále více osvěd-
čuje.  Dnes město třídí s využitím sběrových 
nádob plasty, sklo, papír a nápojový kar-

Třídění odpadů v Příboře
ton. tímto způsobem již dosáhlo u firmy 
EkokoM a.s.  na některé bonusy, které na-
vyšují čtvrtletně příspěvek na třídění z prů-
měrných 100 tis. kč na 130 tis. kč. těchto 
výraznějších bonusů jsme však dosáhli pouze 
ve dvou ze čtyř období (1. a 3. čtvrtletí).

 stále platí, že občané mohou předat starý pa-
pír a kovy do provozovny sběrných surovin 
partr s.r.o. ul. na kamenci. 

Provozní doba provozovny PARTR s.r.o.
pondělí až pátek
8:00 až 1:00 12:00 až 16:00

4. Směsný odpad se tradičně sváží ze svozových 
nádob přistavených k bytovým a rodinným 
domům. Je potěšující, že  kvalitním tříděním 
došlo v posledním sledovaném roce (2007) 
ke snížení množství směsného odpadu z 1700 
tun na 1400 tun.

5. Dále musíme upozornit občany na skutečnost, 
že sběrný dvůr ts příbor není stanoven jako 
místo sběru ojetých pneumatik. Pneumatiky 
nejsou katalogem odpadů zařazeny jako ko-
munální odpad, proto se na ně nevztahu-
je obecně závazná vyhláška města. protože 
však městu záleží na vzhledu příměstských 
ploch a nepřeje si, aby případně pneumatiky 
skončily tam,  nevzdává se úplně jejich ode-
bírání na sběrném dvoře technických služeb. 
nemůže však pneumatiky z ekonomických 
důvodů přebírat zdarma, ale odebírají se 
za cenu 6,00 kč za 1 kg matriálu.

6. taktéž stavební odpad nelze katalogem od-
padů zařadit mezi komunální odpad, proto 
rovněž odložení stavebního odpadu je nutno 
na ts uhradit, a to za cenu stanovenou podle 
blíže určeného  druhu stavebního odpadu.

Ing. Libuše Volná,  MÚ Příbor

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §36 a obecně 

závaznou vyhláškou č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Příbor a část společného 

školského obvodu základní školy, se uskuteční 
 

 

Z Á P I S 

k povinné školní docházce pro školní rok 2009/2010, 

který se bude konat na 
 

Základní škole Npor. Loma, ul. Školní 1510 
Základní škole Příbor, ul. Jičínská 485 

  

 

v pátek 6. února 2009 - od 13:00 do 18:00 hod. 

 

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem 
 

 narozeným od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003 

s odloženou školní docházkou z r. 2008 

 Na žádost zákonného zástupce může být       
zapsáno i dítě narozené v termínu od 1. 9. 2003 do 31. 12. 2003 

   

   U zápisu předložte: 

- rodný list dítěte 
 

 

Vyhláška o školských obvodech ZŠ bude vyvěšena na informačních 
tabulích městského úřadu a na školách 

 

 

Městský úřad Příbor 



Měsíčník Města příbor a 3

Strakoš Jaroslav
Horklová Alena
Puhrová Jarmila
Gilarová Jiřina
Filipová Jarmila
Dohnalová Magdaléna
Pavlačíková Zdenka
Jurečková Jarmila
Žárská Zdenka
Ticová Marta
Žurovcová Libuše
Jahnová Karla
Firichová Jiřina
Pařízek Zdeněk

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. ledna

Reiningerová Jarmila
Bártková Jarmila
Galiová Ivanka
Helmová Vlasta
Bajerová Božena
Mojžíšková Libuše
Svoboda Dušan
Kabátová Věroslava
Demlová Drahomíra
Lavický Stanislav
Filipová Věra
Janáková Anežka
Paterová Marie
Jedličková Jiřina

Místní   pořadník žadatelů o pronájem obecních bytů v příboře, schválený na  46. schůzi rady města 
příbora, která se uskutečnila dne 02. prosince 2008 na období  od 1. ledna 2009   do  30.června 2009.

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 1+1
1. bilská Jana                převod z minulého pořadníku 
2. Štefková květoslava               
3. Chromcová simona                   „
4. Hývnar radek    „
5. kudlička Miloslav          „
6. sedláček Martin 1 osoba 16 bodů
7. könig Zdeněk        1 osoba 15 bodů
8. pánek Jaroslav   1 osoba 15 bodů
9. bönisch Lumír 1 osoba 15 bodů
10.pala Marek 1 osoba 15 bodů

Pořadník na přidělení obecního bytu o velikosti 2+1
1. čermák tomáš převod z minulého pořadníku
2. siváková alžběta                 „            
3 . Gabzdylová Zuzana    „
4. Vaňková Marcela „
5. Špirko pavel „ 
6 budinská Hana „
7. Malíková radka „
8. Hartmanová Lucie „
9.sopuchová simona „
10. sopuch stanislav >3 osoby 18 bodů
pořadník byl sestaven v souladu s platnými  „pravidly pro přidělování bytů do nájmu občanům“, 

schválenými  13. schůzí rady města příbora dne 05.  06. 2007.
schválením výše uvedeného  Místního pořadníku končí platnost Místního pořadníku ze dne 24. 

června 2008.
 V Příboře dne 02.prosince 2008, Věra   T ě š l í k o v á  v.r. 

vedoucí odboru majetku, školství, bytového a místního hospodářství

Místní pořadník střípky Městské policie 
06.12.2008
Dne 06.12.2008 bylo v 00.50 hod. přijato ozná-
mení od servírky restaurace Mexiko, že jeden 
z jejich hostů prohodil oknem láhev, přičemž 
došlo k rozbití dvou skleněných výplní oken. 
na místě pak hlídka zjistila, že škodu na cizím 
majetku úmyslně způsobil v podnapilém sta-
vu 36 letý občan příbora, který tak zřejmě řešil 
své osobní problémy. Jeho protiprávní jednání 
bylo vyhodnoceno jako přestupek proti majet-
ku, za který bude po uhrazení způsobené škody 
1500,-kč následně řešen.
01.12.2008
Dne 01.12.2008 bylo v 20.15 hod. přijato ozná-
mení, že v lesíku v místní části orinoko doutná 
ohniště, které tam někdo zřejmě založil, ale mís-
to bez dohledu opustil..Jelikož foukal silný vítr 
vznikla obava, aby se oheň nerozšířil a proto se 
hlídka okamžitě vydala na místo. tam zjistila, 
že neznámá osoba zřejmě prováděla ořez stro-
mů a následně pálila odpad. Dále vyhodnotila, 
že opravdu hrozí riziko požáru, a proto na místo 
přivolala hasičský záchranný sbor, který ohniště 
řádně uhasil.
01.12.2008
Dne 01.12.2008 bylo ve 14.30 hod. přijato ozná-
mení od občanky města, že byl její devítiletý 
syn při cestě ze školy fyzicky napaden mladým 
mužem bydlícím ve vedlejší ulici. ten ho měl 
nejdříve polít vodou z plastové láhve a poté ho 
praštit otevřenou dlaní přes obličej, čímž mu 
měl způsobit otok obličeje a bolest zubů. Hlídka 
na místě zjistila okolnosti napadení a také svěd-
ka celé události, na základě jehož výpovědi vy-
hodnotila jednání 25 letého muže z příbora jako 
protiprávní. Matka napadeného byla vyrozumě-
na, aby se synem vyhledala lékařské vyšetření, 
na základě něhož bude vyhodnoceno, zda se 
bude jednat o podezření ze spáchání trestného 
činu ublížení na zdraví či přestupku proti ob-
čanskému soužití.
28.11.2008
Dne 28.11.2008 bylo v 9.40 hod. přijato ozná-
mení od učitele základní školy, že jeho dva žáci 
byli asi před týdnem na ulici palackého slovně 
napadeni dvěma muži ve věku 20-30 let. Muži 
po nich požadovali peníze a cigarety, a když tyto 
věci nedostali, vyhrožovali jim újmou na zdraví. 
Dále uvedl, že při cestě do školy byl jeden z žáků 
opět napaden stejnými muži. Hlídka na základě 
tohoto oznámení dále na místě zjistila, že k opě-
tovnému napadení došlo na stejném místě jako 
před týdnem a znovu se stejným průběhem, kdy 
neznámí mladí muži požadovali po nezletilém 
peníze a cigarety. tentokrát však muži použili 
fyzického násilí, přičemž nezletilému způsobi-
li drobné ublížení na zdraví. Vzhledem k těm-
to zjištěním vyhodnotili strážníci jednání dvou 
neznámých mužů jako podezření ze spáchání 
trestného činu loupežného přepadení a celou 
událost předali k šetření policii čr.
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Z jednání  rady Města

46. schůze RM dne 1. prosince 2008 mj. 
projednala:
j  odvolala p. bc. Lenku černoškovou na vlastní 

žádost z funkce člena komise pro Mpr  ke dni 
2.12.2008

j  Uložila předložit seznam plánovaných kultur-
ních akcí na rok 2009 s finančním zabezpeče-
ním

j  Vzala na vědomí žádost občanů pasek o zříze-
ní vodovodního řadu

j  Uložila požádat sMVak o vyjádření k záměru 
realizace vodovodního řadu v části paseky 

j  Doporučila ZM schválit předloženou pátou 
změnu rozpočtu města příbora na rok 2008

j  schválila plán nákladů správy majetku města 
příbor s.r.o. pro rok 2009 – údržba DbF

j  Vzala na vědomí důvodovou zprávu 3. vlny 
prodeje bytových domů včetně příloh č.1, 2, 
3 a 4.

j  Vzala na vědomí informaci o realizaci prode-
je bytového fondu a nebytových prostor dle 
schválených pravidel pro I. vlnu prodeje. 

j  schválila „pravidla pro přidělování bytů v 
domech s pečovatelskou službou v příboře“ 
s účinností od 1. ledna 2009

j  schválila plán práce rady města na 1. polo-
letí 2009 s tím, že výsledky hospodaření pří-
spěvkových organizací budou projednány 
17.3.2009

j  Doporučila ZM vyhovět společnosti VokD, 
a.s. na základě jejich písemného požadavku 
a pozastavit spolupráci města příbor se spo-
lečností VokD, a.s. ve věci realizace zástavby 
lokality „Za školou“ nejpozději do 31. 3. 2009.

j  stanovila zhotovitelem akce „parkoviště u ZŠ 
Dukelská, příbor“  firmu V+V saVEko s.r.o., 
kopřivnice 

j  Doporučila ZM příbora schválit realizaci pri-
orit střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve městě příboře na období 2008-2012 
podle zásad organizačního a personálního za-
bezpečení realizace strategického plánu roz-
voje města příbora do roku 2016 jako součást 
rozvojové oblasti „příbor a jeho obyvatelé“

j  Doporučila ZM schválit předložený návrh 
rozpočtu města příbora na rok 2009 v násle-
dujících objemech

Informace pro občany
Vážení občané města příbora, 
blíží se konec roku, kdy je vhodné připomenout, že městský úřad v příboře stejně jako jiná léta 

činil v roce 2008 kroky k tomu, aby ulehčoval vyřizování požadavků občanů nejen na MÚ v oblasti 
samosprávy, ale i v oblasti přenesené působnosti, čili zastupování státu v oblasti státní správy. pro ob-
čany bylo zřízeno pracoviště Czechpoint, kde je možno si vyžádat 4 druhy dokumentů, kdy pracoviš-
tě je zřízeno v pokladně MÚ. Dále jsme ve spolupráci se společností DIGIs a.s. rozpracovali agendu 
digitálních podkladů pro internetové prostředí tak, aby se mohli občané sami orientovat v agendách, 
které jsou digitálně na MÚ dnes k dispozici s tím, že je k dispozici i orotofotomapa, kterou lze překrýt 
mapami jiných legend a mít tak přehled o sítích, komunikacích, či dalších zajímavých informacích 
ve městě. tato nabídka by měla být „nastartována“ během ledna 2009. samozřejmě, že zde nebude 
přístup k osobním datům z hlediska ochrany osobních údajů. Zároveň soustavně provádíme i zvele-
bování prostor chodeb úřadu, kdy častější návštěvníci úřadu vědí, že se zde téměř pravidelně konají 
fotovernisáže, kdy je k vidění řada zajímavých záběrů, ale jsou další novinky, o kterých někdy příště. 

A. Vaněk, tajemník MÚ, v Příboře dne 18. prosince 2008

Jako každým rokem, tak i v prosinci roku 2008 
proběhla Výroční členská schůze klubu seniorů 
města příbor, aby touto formou výbor klubu zhod-
notil svou činnost za uplynulé období roku a před-
ložil toto hodnocení celé členské základně. 

schůze se zúčastnilo 138 členek a členů, což 
představuje 76,67 % z celkového počtu registrova-
ných členů. Ze zastupitelů města příbor přijal naše 
pozvání p. ing. bohuslav Majer - zástupce starosty 
města. 

schůzi zahájil a řídil po celou dobu jedná-
ní p. stanislav Ulman - člen výboru pro kultu-
ru. přivítal přítomné, včetně zástupce starosty  
p. ing. bohuslava Majera a předsedy klubu seniorů 
p. Vojtěcha Lysa, který se i přes zdravotní problémy 
jednání schůze zúčastnil. Z jeho pověření za něj 
předložila členské základně zprávu o činnosti klu-
bu seniorů p.pavlína pavlíková - jednatelka klubu. 
obsahem zprávy bylo informovat přítomné o ce-
loročním dění v klubu se zaměřením na konkrétní 
práci výboru. 

V klubu seniorů je registrováno 180 členek a 
členů, z toho 129 žen a 51 mužů. V průběhu roku 
2008 odešlo z klubu z různých důvodů 8 členek a 
členů, zemřelo 5 a bylo přijato 14 nových členů a 
členek. Za uplynulé období navštívilo klub seniorů 
8.046 lidí s průměrnou denní návštěvností 33 čle-
nek a členů. 

členskou základnu řídí 6 členný výbor, které-
mu předsedá p. Vojtěch Lys. každý z členů výbo-
ru je pověřen funkcí, z které mu vyvstanou úkoly: 
p. pavlína pavlíková jako jednatelka má na starosti 
veškerou administrativu a vyřizování požadavků, 
p. Františka potůčková pracuje jako pokladní a sta-
rá se o finance klubu, p. Vlasta Macošková zajišťuje 
materiál a obsluhující personál na jednotlivé akce 
pořádané v klubu a rozpisy denních služeb v ku-
chyňce, p. stanislav Ulman jako kulturní referent, 
navrhuje různé aktivity pro klub, např. zájezdy, 
různé akce, práce v klubu, získávání nových členů 
a p. Miloslav Zika obstarává zvládnutelné opravy 
majetku klubu. Výbor se pravidelně schází ke své-
mu jednání jednou za měsíc. Všichni jmenovaní 
členové včetně předsedy svědomitě plní uložené 
úkoly, což se projevuje i ve spokojenosti všech čle-
nek a členů klubu seniorů. Za celoroční plodnou 
práci patří celému výboru upřímné poděkování. 

poděkování patří všem členům a členkám klu-
bu za materiální a finanční pomoc při zajišťování 
akcí v klubu, členkám za celoroční úklid klubu 
formou týdenních služeb, za vaření kávy a čaje, 
za praní prádla a obsluhu při akcích. 

Zvláštní poděkování patří i zastupitelům měs-
ta: starostovi města p. ing.Milanu strakošovi, jeho 
zástupci p. ing. bohuslavu Majerovi a p. Lence 
Filipcové, vedoucí odboru sociálních věcí za pří-
kladnou spolupráci v řešení našich požadavků a po-
dílu na zajišťování provozu klubu a p. ing. bajnarovi 
- řediteli správy majetku města příbor za pomoc při 
zajišťování výměny opotřebovaného inventáře. 

Další část zprávy byla věnována podrobnější-
mu výčtu akcí, které pro své členy zajišťovali čle-
nové výboru. V průběhu roku se uskutečnilo 12 zá-
jezdů a 6 společenských akcí. V porovnání s rokem 
2007, byl rok 2008 bohatší na rozmanitost i počet 
uskutečněných zájezdů. 

každým rokem se provádí revize vlastních 
finančních prostředků klubu, s výsledkem revize 
seznámil členskou základnu p. Hugo Jahn - před-
seda revizní komise a o čerpání vlastních finanč-
ních prostředků se přítomní členové klubu seniorů 
dověděli ze zprávy, kterou předložila p. Františka 
potůčková - pokladní klubu. 

V diskuzi vystoupil zástupce starosty p. Ing.
bohuslav Majer, informoval přítomné o středně-
dobém plánu města příbor, vysvětlil jaké jsou pri-
ority, co obsahují a jaký je záměr v sociální oblasti. 
Dále hovořilo Domu seniorů, který je řízen a fi-
nancován krajem a co vyplývá z možnosti převést 
toto zařízení pod řízení města příbor. Zmínil se  
o 2. vlně prodeje městských bytových domů. 

tlumočil přítomným vzkaz od p. Lenky 
Filipcové - vedoucí odboru sociálních věcí, aby se 
senioři, kteří se dostanou do tíživé situace, nebáli 
včas přijít na sociální odbor, kde jsou k dispozici 
pracovníci, kteří jim poradí a pomůžou řešit jejich 
problémy. 

popřál všem pevné zdraví a hodně úspěchů  
v roce 2009. 

po ukončení schůze následovala volná zába-
va, byla připravena tombola se 46 výhrami a ob-
čerstvení, které připravily členky klubu seniorů.  
k tanci a poslechu hráli a zpívali p.Jaroslav strakoš 
a p. tomáš nikodým. 

prostřednictvím příborského Měsíčníku vzka-
zujeme všem seniorům města příbora kteří se cítí 
osamoceně, aby se přišli podívat k nám do klubu 
seniorů a přesvědčili se o příjemném prostředí, kde 
si při kávě, nebo čaji můžete popovídat s ostatními 
stejně osamělými občany a určitě najdete u nás  
i mnoho společných možností, jak obohatit 
svůj volný čas. klub seniorů je otevřen denně  
od 8,30 hod. - 11,00 hod. srdečně Vás zveme.

Z výroční schůze Klubu seniorů města Příbor
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MěO KDU-ČSL Příbor srdečně zve na  

SPOLEČENSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 24.1.2009 v 19 hodin ve 

velké sále Katolického domu v Příboře.
K tanci a poslechu hraje skupina Ypsilon  

pod vedením ing. Jana Monsporta.
V předtančení se představí žákyně  

tanečního oboru ZUŠ Příbor
 vedeny paní učitelkou Světlanou Ivasivou.

Připravena bude bohatá tombola  
a občerstvení z domácí kuchyně.

Vstupné 70,- Kč
Předprodej vstupenek u pí Štůskové, Tyršova ul. 243, 

telefon 736 764 744 a 17.-23.1. vždy od 15:00 hod.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Masarykova 489
Tel.: 556 723 778    mobil: 739 080 862

LEDEN  2009
provoz hudební  –  rockové zkušebny

pondělí, středa,  pátek
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY  DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ

Úterý  6., 13., 20., 27. 18:00 – 19:30 hod. V Zrcadlovém sále na ul. Dukelská. 
ORIENTÁLNÍ  TANCE

Jednotlivá lekce 1.5h/75,- kč.
Úterý  6.,13.,20.,27. V Zrcadlovém sále na ul.Dukelská

13:00 – 14:30 hod.   DISCO DANCE  - děti od 1.tř.
14:30 – 16:30 hod.   DISCO DANCE - starší děti

16:30 – 17:30 hod.   DISCO DANCE  - předškoláci
 středa 7.1.200919:00 – 21:00 hod.

V Zrcadlovém sále na ul. Dukelská. Novinka – každou 1. středu v měsíci
TANČÍRNA

Zveme páry všech věkových kategorií, které by si chtěly zatančit společenské 
tance – standardní, latinskoamerické, country a jiné. pod vedením taneční-
ho mistra si můžete něco zopakovat, něco nového se naučit a hlavně – spo-
lečně si zatančit. přihlásit s můžete na jednotlivé tématicky uzavřené lekce, 
nejedná se o pravidelný kurz. Cena lekce – 100,-/os. (uhradíte při zahájení). 

pozvěte i své známé!
Pátek  9.,16.,23.,30. V Zrcadlovém sále 14:45 – 16:15 hod.

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
Pondělí 19.1. 17:30-19:30 hod. V BAV klubu  na ul. Masarykova 489

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ s  muzikoterapií
praktICkÁ VÝUka ZÁkLaDŮ HrY na aFrICkÉ bUbnY DJEMbE.

Zveme všechny, kteří se chtějí naučit jednoduché základní rytmy 
a zažít radost souznění při společném bubnování.

tECHnIka JE VHoDnÁ pro DětI I DospěLÉ.
pro tY, ktEří nEMaJí VLastní bUbEn, MoŽnost ZapŮJčEní.
Z důvodu omezeného počtu DJEMbE nutno se předem přihlásit a uhradit 

zápisné Cena akce:  děti do 15 let  50,- kč, ostatní  100,- kč
Motto:

Muzikoterapie toho umí tolik, že je nejlepší ji poznat zblízka.
poznáte sami sebe, otevřete své nitro a vrátíte se zpět ke kořenům života.

Čtvrtek 22.1., 29.1.     Odjezd v 17:45 hod od sokolovny v Příboře
Zveme Vás do divadla a. Dvořáka  v ostraVě na balet

„ Spící krasavice “
p. I. čajkovskij

předprodej zájezdu v baV klubu.      Cena:200,- kč

Připravujeme:
So 21.2.2009  -   DĚTSKÝ KARNEVAL 

V Zrcadlovém sále, Dukelská ul. 
St 18.2.2009  -  zájezd do divadla v Ostravě 

 na operu W. a. Mozarta:  
DON GIOVANNI 

(libreto - J. nohavica)

Pozvánka
na 22. zasedání Zastupitelstva města Příbora,  
které se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2009

od 16.30 hod. ve velkém sále Katolického domu v Příboře. 
Hlavními body zasedání budou :

- návrh plánů práce výborů ZM na r. 2009 
- návrh Kontrolního řádu města Příbor
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Den otevřených dveří 
na ZŠ Příbor, Jičínská

Z kalendáře starosty Města
listopad/prosinec 200, ing. Milan Strakoš

sníh a mráz zatím na sebe nechávají čekat. 
adventní čas a blížící se konec starého roku spíše 
než počasí připomíná vánoční strom na náměstí, 
vyzdobená okna a výklady obchodů.

Vzhledem k příznivému počasí pokračovaly 
stavební firmy i v prosinci na některých staveb-
ních akcích. Z těch viditelnějších jsou to úpra-
vy chodníku před zdravotním střediskem nebo 
instalace kovových konstrukcí na připravované 
vycházkové trase městskou památkovou rezer-
vací. před dokončením je i obnovené historické 
schodiště od Místecké ulice ke starému hřbitovu. 
V prchalově byly zahájeny práce na další etapě vý-
stavby chodníku kolem silniční komunikace.

schválením státního rozpočtu na rok 2009 
získalo město investiční dotaci ve výši 8 mil. kč 
na rekonstrukci jídelny při základní škole npor. 
Loma. tato dotace pokryje asi polovinu celko-
vých nákladů, které si rekonstrukce v roce 2009 
vyžádá.

poslední zasedání zastupitelstva města v le-
tošním roce se uskutečnilo ve čtvrtek 18. prosin-
ce, bylo nejen zajímavé, ale taky velmi dlouhé. Už 
samotný úvod jednání, kdy členové zastupitelstva 
neschválili napoprvé program jednání, vyvolal 
mezi členy a přítomnými hosty určité napětí. po 
krátké přestávce a opětovném hlasování byl ná-
sledně program schválen. V novodobé historii je 
to poprvé, kdy se členové zastupitelstva na pro-
gramu neshodli, a kdy hrozilo, že jednání bude 
ukončeno a přeloženo na jiný termín. Důvodem 
neschválení nebyl pouze navržený program, ale 
zejména taky skutečnost, že při zahájení bylo pří-
tomno pouze šestnáct z dvaceti tří členů zastupi-
telstva. rád bych věřil, že se podobná situace již 
v příboře nebude opakovat. 

V průběhu jednání schválili zastupitelé všech-
ny nejdůležitější body programu. poslední změnu 
rozpočtu města letošního roku, provozní rozpo-
čet města pro rok 2009, akční plán a jeho priority 
pro rok 2009. Zejména schválení akčního plánu 
umožní zaměstnancům městského úřadu připra-
vit v zimních měsících potřebné podklady pro za-
hájení investičních akcí v příštím roce. a těch je 
přichystáno k realizaci skutečně mnoho. Už dnes 
je většina z připravovaných akcí pokryta finanční-
mi prostředky v rozsahu kolem 100 mil. kč.

členové zastupitelstva města projedna-
li a schválili udělení čestného občanství panu 
Lubomíru Loukotkovi, kterému bude toto nejvyš-
ší ocenění předáno při první slavnostní události 
počátkem roku 2009. Mnozí z nás si ho pamatují 
jako učitele na základní škole, mnozí potom jako 
kronikáře a historika, který o historii města píše 
a přednáší. 

členové zastupitelstva projednali a schválili 
v závěru zasedání cenu za likvidaci komunálního 

čas vánočních svátků se nezadr-
žitelně blíží a my máme  toto období 
spojené s Dnem otevřených dveří, 
který každoročně umožní rodičům, 
babičkám, dědečkům a také bývalým 
žákům navštívit naši školu, podívat se, 
jak se změnila, co nového se podařilo 
vybudovat, vylepšit. Děti a jejich učite-
lé pro ně připravili jarmark, na kterém 
si návštěvníci mohli zakoupit nějaký 
výrobek dětí. Máme šikovné děti, a tak 
byly k vidění různé druhy vánočních 
svícnů, ručně odlitých svíček, voňavé 
perníčky, ozdoby ze sušeného ovoce. 
Jen je položit na vánoční stůl! Měli 
jste možnost získat i pečené perníko-
vé betlémky, děvčata upletla krásné 
proutěné košíky na ovoce a cukroví. 
nechyběly ani drobné vánoční ozdo-
by na stromeček, vánoční přáníčka. 
Velký zájem byl o kalendáře, které 
děti vyrobily v hodinách informatiky.  
a tak bych mohla jmenovat další  
a další výrobky dětí.

nedílnou součástí tohoto dne je i 
vystoupení žáků. pro velký zájem do-
spělých jsme letos rozdělili vystoupení 
do 3 etap. tělocvična je malá, tak ať 
má možnost zhlédnout své ratoles-
ti co nejvíce rodičů a jiných diváků.  
a opravdu byla 3x plně obsazena.

o půl čtvrté vystoupili šesťá-
ci s písní o Jožinovi,pak přišli naši 
nejmenší. s pohádkami, písničkami, 
s japonskou myší polkou. V druhém 
bloku vystoupení následovaly písnič-
ky, koledy, 6.b řešila  spor , zda je lepší 
Ježíšek nebo santa Claus. Závěr pat-
řil městu betlému a příběhu zrození 
Ježíška v provedení páté třídy.

poslední blok vystoupení byl v re-
žii sedmých, osmých a devátých roč-
níků. Moderní tance, scénky, volila se 
dokonce Miss 7. b. a nechyběla ani 
vánoční píseň.

Celé odpoledne bylo zajištěno ob-
čerstvení v kuchyńce, žáci pomáhali 
se sbírkou na našeho adoptovaného 
chlapce Daniela z keni, kterému děti 
přispívají na školní pomůcky.

Jednou z aktivit bylo také získat do-
spělé pro podporu vybudovat konečně 
školní hřiště. to nám opravdu chybí.

tak a máme to za sebou. 
Vystoupení žáků se líbila, dáreč-
ky taky, rodiče odcházeli spokojeni.  
a děti a jejich učitelé si zaslouží po-
chvalu. odvedli kus práce. takže teď 
všem přejeme krásné a spokojené 
Vánoce.

Mgr. Milada Maščuchová,  
Mgr.Tamara Dudková, 
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Starověký Egypt netradičně odpadu pro rok 2009. tato cena je stejná jako v le-
tech předcházejících a činí 360,-- na osobu a rok. 
patří k nejnižším v české republice. skutečné ná-
klady na likvidaci odpadů se pohybují na hranici 
500,--. Znamená to, že rozdíl v ceně bude dotován 
městským rozpočtem. neustále vzrůstající nákla-
dy se dají částečně redukovat důsledným tříděním 
domovního odpadu. I z tohoto důvodu bude v 
příštím roce zvýšen počet kontejnerů na tříděný 
odpad a četnost jejich odvozů. toto opatření by 
mělo zvýšit i čistotu a pořádek ve městě. 

V sobotu 6. prosince se uskutečnil na náměs-
tí předvánoční jarmark, v odpoledních hodinách 
se rozsvítil při příjezdu Mikuláše a čertů vánoční 
stromek. Jako každoročně se této akce zúčastnila 
spousta dětí, pro které byl připraven pěkný pro-
gram a malé dárky. V prosinci byly předány také 
dárečky dětem z Dětského domova a seniorům 
z Domova důchodců na Masarykově ulici. 

Ve dnech 24. a 25. listopadu jsem se společně 
s vedoucí finančního odboru zúčastnil finanční 
konference, kterou každoročně pořádá svaz měst 
a obcí čr. Zástupci měst a obcí byli seznámeni 
především s chystanými změnami finančních zá-
konů. 

V pátek 12. prosince jsem se zúčastnil zasedá-
ní výboru sdružení historických měst a obcí čr, 
které se uskutečnilo v královském městě slaný. 
na tomto setkání starostů historických měst čr 
byl projednán chystaný rozpočet sdružení pro rok 
2009 a zásady čerpání dotací ze státního rozpočtu, 
které jsou určeny na záchranu kulturního dědictví 
pro příští rok 2009.

V prosinci byly spuštěny nové www.strán-
ky města. Graficky jsou zpracovány podle mého 
názoru zdařile. Věřím, že si na ně zvyknete a po-
stupně se v nich zorientujete. 

souhrnnou informaci o událostech roku 2008 
budou zaměstnanci městského úřadu zpracovávat 
v 1. čtvrtletí roku 2009. následně bude zveřejněna 
na internetových stránkách města. 

Chtěl bych využít stránek našeho měsíčníku 
a vám, kterým nemůžu do nového roku popřát  
osobně, popřát alespoň touto cestou vše nejlepší, 
hodně zdraví a štěstí v roce 2009. 
22.11.2008… předání ceny starosty města čle-

nům Dechového orchestru mladých na slav-
nostním koncertu u příležitosti 35 let od jeho 
založení

24.-25.11.2008… účast na finanční konferenci 
svazu měst a obcí čr v praze

26.11.2008… pracovní setkání členů ZM k roz-
počtu roku 2009

1.12.2008… pravidelné setkání s vedoucím od-
dělení pčr v příboře a vrchním strážníkem 
městské policie

1.12.2008… účast na jednání finančního výboru 
zastupitelstva města

6.12.2008… účast na výroční schůzi svazu letců, 
odbočky příbor

8.12.2008… jednání s ředitelem Úřadu práce 
nový Jičín o chystaném uzavření kontaktního 
místa sociálních dávek v příboře

12.12.2008… účast na jednání členů výboru svazu 
historických měst a obcí ve slaném

15.12.2008… jednání se zástupci Diakonie o chys-
taném rozšíření služeb střediska v příboře

na konci listopadu překvapila žáky 6. ročníků 
ZŠ Jičínská nečekaná návštěva. sám slavný arche-
olog Indiana Jones přišel děti požádat o pomoc. 
a co tak naléhavého potřeboval? V egyptském 
muzeu v káhiře se ztratily velmi vzácné artefakty.  
ale proč se ztratily, kde se nacházejí a kdo má prs-
ty v jejich zmizení? Indiana Jones si nevěděl rady, 
proto zapojil do pátrání děti. ovšem to nebylo jen 
tak. k tomu, aby děti mohly opravdu dopadnout 
pachatele a najít ztracené poklady, bylo nutno zís-
kat spoustu vědomostí o Egyptu, o jeho dějinách 
a kultuře v týdenní projektové výuce na téma 
„starověké civilizace“. 

toto historické téma se promítlo do všech 
předmětů. bůh slunce re, bohyně lásky Hathor 
nebo bohyně války sachmet - to jsou jen někte-
rá jména egyptských bohů, se kterými se děti se-
známily. Luštění egyptských hieroglyfů či výrobu 
anglického leporela žáci hravě zvládli. postavili 
dokonce i pyramidu a vůbec nevadilo, že byla jen 
z kostek. Děti zkoušely počítat „egyptsky“ a ni-
kdo nepochyboval o tom, že matematika byla již 
v té době na vysoké úrovni. kreslení mapy Egypta 

 

 

 

 

v zeměpisu patřilo k další oblíbené činnosti. Žáci 
se zájmem malovali egyptské obrázky a vyzkouše-
li si také egyptské líčení ve výtvarné výchově. 

činností, které si děti v průběhu projektové-
ho týdne vyzkoušely, a poznatků, které se nauči-
ly, bylo hodně. Jejich zvládnutí pak prokázaly při 
závěrečné bojové hře „Honba za pokladem“, ve 
které zúročily získané vědomosti. Žáci soutěži-
li ve skupinkách a plnili úkoly z různých oborů. 
Vedli si výborně a bylo vidět, že téma starověkého 
Egypta většinu z nich zaujalo. Vítězi se nakonec 
stali všichni. nejenom že našli ukrytý poklad a 
odhalili pachatele, ale hlavně se obohatili o nové 
vědomosti, zážitky a zkušenosti s výukou netra-
diční formou.

Mgr. Andrea Mezerová, učitelka,  
ZŠ Příbor, Jičínská
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Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku  
v souvislosti s pohybem psů po veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o záležitostech veřejného pořádku  
v souvislosti s pohybem psů na veřejných prostranstvích.

Zastupitelstvo města příbora vydalo dne 
6.11.2008 usn. č. 20/8/2/1 podle § 24 odst. 2 záko-
na č. 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm.a) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
1.  Účelem obecně závazné vyhlášky je zabezpeče-

ní místních záležitostí veřejného pořádku v sou-
vislosti s pohybem psů  po veřejných prostran-
stvích (1)   

2.  tato obecně závazná vyhláška je závazná pro 
osoby, pohybující se po veřejných prostran-
stvích ve městě se psy. nevztahuje se na nevi-
domé osoby pohybující se se slepeckými psy a 
dále na osoby využívající psů pro práci, k níž 
mají oprávnění podle zvláštních předpisů, např. 
policejních psů atd. 

Čl. 2
1. pro volný pohyb psů jsou vyčleněny tyto po-

zemky: 
- parcela č.  3251/1 v katastrálním území příbor 

s výjimkou plochy pro skateboard, podle přílo-
hy 1 k této obecně závazné vyhlášce, parcela č. 
3287/5 v katastrálním území příbor – vyobraze-
ní - příloha 2,

od 1. ledna 2009 začala ve městě platit obec-
ně závazná vyhláška o místních záležitostech ve-
řejného pořádku v souvislosti pohybem psů po 
veřejných prostranstvích. V tomto čísle Měsíčníku 
mají občané možnost si ji celou přečíst. 

touto cestou jim také nabízíme vysvětlení ně-
kterých souvisejících skutečností,  důvodů, proč 
vyhlášku město vydává, seznámení s lokalitami, 
kterých se týká.
1.  Některé související skutečnosti

nejprve seznámení s některými skutečnost-
mi, které souvisejí s pohybem psů na veřejných 
prostranstvích, ale nelze tuto problematiku zahr-
nout to obecně závazné vyhlášky.

Pes je věc podle § 135 občanského zákoníku. 
Z toho vyplývá  pro zvířata nalezená na území měs-
ta, že po dobu 6 měsíců hradí náklady na chov vlast-
ník psa,  potom tato povinnost přechází na město. 

Zvířata v honitbě: Myslivec může zastřelit 
psa, který se vzdálil od pána na více než 200 m 
a pronásleduje zvěř. tyto záležitosti  projedná-
vá MÚ kopřivnice podle zákona 449/2001 sb. o 
myslivosti. 

Psí výkaly: Znečišťování veřejného prostran-
ství tímto způsobem je možno pokutovat podle § 
47 d, g zákona č. 200/1990 sb. o přestupcích pří-
mo, například v blokovém řízení.

Usmrtit svoje vlastní zvíře je možno za pod-
mínek daných v § 5 z. 246/1992 sb. na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
Jednou z těchto podmínek (možností) je i regu-
lace populace zvířat. Je zapotřebí tak učinit bez 
bolesti. (V tomto případě se nejedná o utracení 
zvířete, protože utracení je odborně provedený 
proces, který může provádět pouze veterinární 
lékař a pouze u nemocného zvířete).  

2.  Důvody vydání vyhlášky
Jednou ze zákonných povinností občanů, kte-

ří se pohybují po městě se psy je, že ten, kdo psa 
vede, nesmí ztratit nad zvířetem kontrolu a nesmí 
ohrozit bezpečnost kolemjdoucích. Zákon neuklá-
dá přesně, jak toto občan zajistí. někteří občané si 
ustanovení vysvětlili tak, že ať se jejich pes pohybu-
je v jejich přítomnosti jakkoliv, nelze jim, např. ze 
strany městské policie, nic přikázat, ani je jakkoliv 
omezit,  a už vůbec ne je pokutovat. Došlo v pra-
xi k některým událostem, které byly vyhodnoceny 
tak, že za určitých okolnosti mohlo dojít k ohrože-
ní lidí. Jednalo se například o volně se  pohybující 
psy velkých plemen v blízkosti dětských hřišť, za 
přítomnosti malých dětí. na upozornění strážníků 
na nebezpečnost situace, majitelé někdy reagovali 
tak, že nemají v úmyslu zvíře přivolat, protože pro-
ti nim městská policie nemá pravomoc nijak za-
sáhnout, ani jim uložit sankci. proto město muselo 
přistoupit k vydání obecně závazné vyhlášky, která 
může chování nezodpovědných  občanů, pohybují-
cích se se psy, korigovat.

Město musí ve městě vyčlenit plochy pro vol-
ný pohyb psů, jinde však může uložit různá ome-
zení a někde vstup se psy úplně zakázat. 

3.  Informace o místech, kam je možno vstu- 
 povat se psy a kam je vstup zakázán

Město zakázalo vstup se psy na všechna dět-
ská hřiště. budou označena logem, které je přílo-
hou 7 vyhlášky, a jedná se o tato hřiště: 

hřiště v mětském parku,
hřiště ul. Jičínská u domu č.p. 99,
hřiště ul. Jičínská u domu č.p. 79,
hřiště ul. Lidická u garáží,
hřiště ul. okružní,

hřiště ul. Švermova,
hřiště ul. Fučíkova,
hřiště ul. Fučíkova u MŠ,
hřiště ul.Dukelská v areálu ZŠ Dukelská.  
naopak město vyčlenilo některé pozemky 

pro volný pohyb psů. tyto pozemky jsou uvedeny 
v přílohách 1, 2 a 3. Jedná se o plochu u sběrných 
surovin  s výjimkou hřiště pro skateboard, dále 
pás podél levého břehu Lubiny (blízko dráhy) od 
klokočovského mostu k lávce a plocha za bu-
dovou tJ příbor, taktéž v blízkosti drážního po-
zemku, (opět tam nepatří plocha u garáží za ts 
příbor). pro volný pohyb jsou taktéž určeny plo-
chy mimo zastavěné území města. toto území je 
dáno směrným územním plánem města příbora, 
který je k nahlédnutí na MÚ příbor (stavební 
úřad, odbor Úp, rozvoje a Mpr, informace podá 
odbor Žp a lesního hospodářství). Jedná se napří-
klad o plochy s trvalým trávním porostem a další 
plochy mimo „intravilán“. Je však nutno dbát na 
předpisy vyplývající z platných předpisů např. zá-
kona o myslivosti (viz honitba – čtvrtý odstavec 
tohoto článku), o lesích, atd.

Dále jsou vyčleněna místa, kde je možno se 
pohybovat se psy na vodítku. Jedná se v podstatě 
o náměstí a městský park.  (příloha 4, 5, 6).

taktéž je zde ustanovení, které zakazuje uvazová-
ní psů pod podloubími na náměstí sigmunda Freuda.

na zbylé ploše města je povolen pohyb se psy 
na vodítku nebo s náhubkem. 

Ing. Libuše Volná, Referent životního prostředí

- parcela.č. 3287/9 v katastrálním území  příbor, 
až k městským garážím, podle přílohy č. 3 k této 
obecně závazné vyhlášce,

- parcela č. 296 v katastrálním území  příbor, sou-
část přílohy 3,

- dále plochy mimo zastavěné území (2) obce sta-
novené územním plánem obce,

- touto obecně závaznou vyhláškou nejsou dotče-
na  ustanovení zvláštních právních  předpisů.např. 

3)4)5)6)7)8)    , které se vztahují na volný pohyb psů.
2. se psy je zakázán vstup  v katastrálním území 

příbor:   
- na všechna pískoviště a dětská hřiště ve městě, 

pokud jsou označena  tabulkou s textem „zákaz 
vstupu se psy“ nebo piktogramem, jehož  vzor je 
přílohou č. 7 této obecně závazné vyhlášky.

3)  na plochách uvedených v tomto odstavci je po-
volen vstup se psy na vodítku: 

- podloubí domů číslo popisné 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 45, 46, 47, 48 na ná-
městí sigmunda Freuda a číslo popisné 11, 12, 
13, 14, 15, v ulici Jičínská, - příloha č. 4,

- náměstí sigmunda Freuda, (parcely č. 1458, 
1459 k.ú. příbor a část parcely č. 3281/5 k.ú. 
příbor sousedící s parcelami 1458 a 1459 k.ú. 
příbor), podle přílohy č. 5 k obecně závazné vy-
hlášce,

- městský park (parcely č. 1414/1, 1414/2, 1414/3, 
1414/4, 1414/5  v katastrálním území příbor) – 
příloha č. 6.

4) na ostatních plochách uvnitř zastavěného úze-
mí(2) obce stanoveného územním  plánem města 
příbora je povolen vstup se psy na vodítku nebo 
s náhubkem.

5) Je zakázáno ponechat uvázaného psa v podlou-
bí domů číslo popisné 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 43, 45, 46, 47 ,48 na náměstí 
sigmunda Freuda a čp. 11, 12, 13, 14, 15 v ulici 
Jičínská (viz příloha č. 4)

Čl. 3
1 porušení této obecně závazné vyhlášky je správ-

ním deliktem podle § 27  odst. 1 písm. c) zákona 
č. 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů nebo přestupkem 
podle  § 28 odst.1 písm. c)  téhož zákona nejedná 
- li se o jiný správní delikt nebo trestný čin. 

2 kontrolou dodržování této obecně závazné vy-
hlášky je pověřena Městská policie příbor, oso-
by pověřené radou města příbora a zaměstnan-
ci města příbora zařazení v městském úřadu.

Čl. 4
tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-

nosti  dne 1.1.2009.
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§ 34 zákona č. 128/2000 sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 166/1999 sb.o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších před-
pisů , 
zákon č. 246/1992 sb. na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 289/1995 sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů 
zákon č. 449/2001 sb. o myslivosti ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990  sb.o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Velikost piktogramu 18 x 22,5, barva silueta černá, přeškrtnutí červená

Příloha 1 Příloha 4

Příloha 2 Příloha 5

Příloha 3 Příloha 6
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PODZIMNÍ ČINNOSTI
I přes první týdny nevlídného počasí 

v měsíci září jsme byli mile potěšeni, když 
nastaly pěkné podzimní dny, kdy si teploty 
nic nezadaly s létem. byli jsme tomu moc 
rádi, neboť se děti těšily na pobyt na zahra-
dě. V létě jsme dětem pořídili na zahradu 
nové průlezky a skluzavku. Je jasné, že si je 
musely co nejvíce užít a odpočinout si při 
pobytu venku od školy. Zvláště prvňáčci, 
kteří si zvykali na školní režim, se těšili do 
družiny. Děti venku hrály míčové hry, sta-
věly hrady z písku, hrály si své vymyšlené 
hry, u kterých rozvíjely nejen komunikaci 
mezi sebou, ale také si při hře hledaly nové 
kamarády. Do rekreačních činností jsme za-
pojovali přeskoky přes lano, skákali jsme na 
trampolíně a děti dováděly na koloběžkách. 
Venku jsme si povídali o přírodě, četli si po-
hádky a samozřejmě jsme i tvořili.

Ve výtvarných činnostech jsme se in-
spirovali podzimem, vyráběli jsme tradič-
ně podzimní skřítky z přírodnin a lepen-
ky, děti sbíraly listí, žaludy, šípky, kaštany. 
přírodniny jsme použili k výrobě draků  
a podzimních dekorací. Vyráběli jsme 
3D ježky z papíru, malovali jsme křídou. 
Houbami a malovanými listy jsme si vyzdo-
bili budovu školní družiny. Vyráběli jsme 
zvířátka z kaštanů, malovali jsme temperou 
obrázky na malířském stojanu. Vše samo-

zřejmě s podzimní tématikou.
pro rodiče a děti jsme poslední říjno-

vé odpoledne připravili akci s názvem „ 
HaLoWEEn V DrUŽIně“. Cílem naší 
akce bylo zapojit do výtvarných tvoření 
rodiče, naší snahou bylo vyrábět s dětmi 
složitější výrobky, dát rodičům možnost 
si vyzkoušet něco nového. Hlavním cílem 
akce byl společný prožitek a radost z práce 
společně s dětmi. Malovali jsme skleněné 
lucerničky, vyráběli loutku ducha a z papíru 
jsme si vystřihli kocoura s dýní jako dózu na 
sladkosti.

V měsíci listopadu jsme se pomaloučku 
začali připravovat na zimu. povídali jsme si 
s dětmi o proměnách přírody, uklízeli jsme 
s dětmi zahradu ŠD. 

naší snahou je v tvořivých činnostech 
dát prostor především dětské fantazii , roz-
víjet logické myšlení, spolupráci a jejich 
motorické schopnosti a estetické vnímání. 
Ve škole děti pracují velice často s papírem, 
proto dáváme přednost jiným materiálům, 
jako jsou přírodniny a textil.

osvědčenou výtvarnou činností je ma-
lování na hedvábí a textil. Děti malovaly 
šátky a povlaky na polštáře. každý kousek 
je originál. Zvolili jsme techniku akvarelu. 
povlaky jsme koupili začištěné a se zdrho-

vadlem. Děti si mohly zvolit techniku šab-
lonování nebo si malovat své vlastní moti-
vy. na povlacích se nám zobrazovali koně, 
měsíční obloha, kytičky, mořské rybky, ale 
třeba i spIDErMan se svými bojovníky. 

Z papíru jsme vyráběli lampiony na 
lampionový průvod, vyráběli jsme vrány  
a malovali poštovní známky. pro děti, které 
se nechtěly zapojovat do tvoření, jsme měli 
připraveny pracovní listy, logické a spole-
čenské hry, různé doplňovačky a omalován-
ky. Děti samozřejmě měly možnost výběru 
činností tak, aby pro ně strávené odpoledne 
ve ŠD bylo zábavné a přínosné. V tom pra-
covním tempu jsme se pomaloučku pře-
houpli z podzimu do adventního období.

 Školní družina SV. Čecha, ZŠ Příbor,  
V. Strejčková, L. Filipová    
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Projekt „Příběhy bezpráví“

PROJEKT HALLOWEEN

ZŠ příbor, Dukelská je školou, kterou navště-
vují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
proto se snažíme dějepisné učivo přibližovat žá-
kům názornou, přitažlivou formou, přitom mo-
derně a interaktivně s co největší srozumitelností a 
spojením teorie s praxí. rozhodli jsme se proto za-
pojit do projektu příběhy bezpráví, který připravu-
je společnost člověk v tísni praha. tento projekt je 
zaměřen především na období totalitní minulosti, 
o kterém žáci zpravidla nemívají dostatek informa-
cí. Z nabídky filmů, které škola získá zdarma pro-
vedením projekce filmu a následné besedy, jsme 
pro žáky vybrali film „přerušené jaro-srpen jako 
kladivo“. Film se věnuje jedné z osudových osmiček 
naší historie, a to vstupu okupačních vojsk v roce 
l968 do československa a přerušení demokratic-
kých změn v zemi v tomto období.

Ve škole byla uspořádána pro žáky 8. a 9.roč-
níku projekce tohoto filmu s následnou besedou 
s přímým pamětníkem těchto událostí. tímto pa-
mětníkem byl pan plukovník bohumil Vlach, člen 
Vojenského sdružení rehabilitovaných, který prožil 
den vstupu sovětských vojsk na naše území ve služ-
bě jako voják z povolání. Jeho poutavé vyprávění 
plné faktů, zajímavostí o tehdejší atmosféře a době, 
ale i humorných příhod nadchlo všechny přítomné 
žáky, studenty i pedagogy. na projekci filmu a be-
sedu jsme pozvali i studenty dějepisného semináře 
Masarykova gymnázia příbor. tito se po projekci a 
vzpomínkovém vyprávění ihned  pustili do disku-
ze následováni žáky naší školy, kteří ztratili ostych 

Mihotající světlo svíček, chryzantémy  
a věnce na hrobech, to vše dodává zádumči-
vou atmosféru Dušičkám. Již jsme si zvykli, že 
kromě tohoto svátku k nám pronikají i tradice 
svátku Halloween. ten je u dětí velmi oblíbený 
kvůli hrůzostrašným převlekům a strašidelné 
atmosféře. proto jsme s žáky IV. b věnovali  
31. říjen tomuto zvyku a celý den jsme si uží-
vali Halloween.

Děti přišly do školy v halloweenských mas-
kách. nejprve jsme celou třídu strašidelně vy-
zdobili různými pavouky, hady, čarodějnicemi 
a duchy, tabuli jsme přikryli černou a červenou 
látkou a samozřejmě jsme rozsvítili dýni.

abychom pochopili význam Halloweenu, 
zjišťovali jsme v textech, odkud tento svátek 
pochází, kam až sahá jeho historie. také jsme 
jej srovnávali s naším svátkem Všech svatých  
a památkou zesnulých. V mapě jsme hleda-
li,kde všude se tyto svátky slaví.

V další části dne děti četly a vyprávěly le-
gendu Jack o´ Lantern, která vysvětluje původ 
halloweenské dýně (řepy). Ve skupinách kres-
lily komiks k této legendě 

následující hodina byla určena anglickým 
říkadlům o Halloweenu. nejprve děti luštily 
anglickou tajenku pomocí básničky. poté se 
rozdělily na Halloweenská strašidla (čaroděj-
nice, kostry, kočky a pavouky), zpívaly a tanči-

a zeptali se pana plukovníka rovněž na plno věcí, 
které je zaujaly. 

společnou kvalitní akcí tak byla naplněna i 
myšlenka inkluze tj. společného setkávání a vzdělá-
vání žáků nadaných i žáků s určitým handicapem. 
byly smazány jakékoli rozdíly, neboť všichni se za-
ujetím vydrželi sledovat poměrně dlouhý i složitý 
dokumentární film, poslouchali poutavé vzpomín-
ky pamětníka. přímým prožitkem a následnou 
besedou pochopili možná více než předáváním 
informací v klasických hodinách dějepisu. Žáky a 
studenty zajímala především atmosféra tehdejší 
doby, jak lidé posuzovali náhlý vpád cizích vojsk 
na naše území, zda tehdejší vláda měla tušení, co 
se připravuje, jestli jsme se jako stát měli bránit a 
mnohé další události té doby.

naše škola se projekt chystá rozšířit o další 
aktivity. V hodinách dějepisu budeme pracovat se 
zajímavým knižním materiálem příběhy bezprá-
ví- kapitoly z československé historie 1948-1989, 
který jsme rovněž získali, chystáme se uspořádat 
vzpomínkový a poslechový pořad o karlu krylovi, 
jehož dětství bylo spojeno s pobytem  v nedalekém 
novém Jičíně. plánujeme zajímavou dějepisně-vý-
tvarnou formou zpracovávat výstupy z období so-
cialismu, což je období méně historicky vzdálené 
a přitom mu nebývá věnován příliš velký prostor. 
budeme zpracovávat téma nezapomenutelná hrač-
ka a potravina socialismu s využitím dokumentár-
ního filmu Vzpomínáme, který jsme rovněž získali 

ly na píseň Halloween parade. také si zahrály 
několik her při poslechu anglických básniček.

poslední část dne jsme věnovali výrobě 
dekorací. Vyráběli jsme zápichy do květináčů. 
slupovacími barvami jsme na fólii nakreslili 
dýně nebo duchy, vystřihli a přilepili ke špejli. 

ze společnosti člověk v tísni.

Určitě se s vámi o pokračování zajímavě zapo-
čatého projektu znovu podělíme.

projekt příběhy bezpráví oživuje hodiny děje-
pisu a školám umožňuje získání kvalitních a zají-
mavých materiálů a dokumentárních filmů. Všem 
můžeme doporučit.

Mgr.Vlasta Geryková, ředitelka ZŠ Příbor, Dukelská 

tento den byl pro nás příjemným zpestře-
ním vyučování, dozvěděli se nové informace, 
naučili se nová anglická říkadla, zaměstnali  
i své ruce a samozřejmě si v maskách užili  
i legraci.

Zpracovala Mgr. Michaela Eliášová
ZŠ Příbor,  Jičínská 486
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Změna pravidel pro přidělování bytů v domech  
s pečovatelskou službou ve městě Příboře

rada Města příbora dne 2. prosince 2008 
schválila změnu pravidel pro přidělování bytů v 
domech s pečovatelskou službou ve městě příboře 
v následujícím znění:  

Pravidla pro přidělování bytů v domech  
s pečovatelskou službou ve městě Příboře
rada města příbora v souladu se zákonem č. 

128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů na své 46. schůzi dne 2. pro-
since 2008 schválila následující pravidla pro přidě-
lování bytů v domech s pečovatelskou službou ve 
městě příboře. 

Část první
Základní pojmy

Čl. 1
1. tato pravidla upravují přidělování bytů v do-

mech zvláštního určení . 
2. bytem v domě zvláštního určení se podle těch-

to pravidel rozumí byt v domech s pečovatel-
skou službou ve výlučném vlastnictví města 
příbora (dále jen byt v domě s pečovatelskou 
službou).

3. pečovatelská služba  je terénní nebo ambulant-
ní služba poskytovaná osobám, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, chronické-
ho onemocnění nebo zdravotního postižení, a 
rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby. 

4. komisí se podle těchto pravidel rozumí komise 
ve složení: ředitel organizace poskytující  pe-
čovatelskou službu, vedoucí odboru sociálních 
věcí a člen rady města příbora s kompetence-
mi v sociální oblasti. 

Část druhá
Žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou

Čl. 2
Přijímání žádostí o byt v domě  

s pečovatelskou službou
1. odbor sociálních věcí Městského úřadu příbor 

pověřený radou města příbora (dále jen pově-
řený odbor) přijímá a eviduje žádosti žadatelů 
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou služ-
bou. Evidence přijatých nevyřízených žádostí 
je vedena ve jmenných seznamech žadatelů o 
byt v domě s pečovatelskou službou, kde jsou 
žádosti seřazeny podle data podání. 

2. Žadatel podává žádost na předtištěném formu-
láři, který je přílohou těchto pravidel. Žadatel 
je povinen vyplnit formulář úplně a pravdivě, 
jinak bude jeho žádost zamítnuta. pokud je ve 
formuláři stanoveno, že některý z uváděných 
údajů musí být ověřen příslušným orgánem, 
žadatel je povinen toto ověření zajistit na své 
náklady.

3. pověřený odbor zamítne žádost o přidělení 
bytu v domě s pečovatelskou službou, která 
není na předepsaném formuláři. o zamítnutí 
žádosti písemně vyrozumí pověřený odbor ža-
datele do 30 dnů ode dne přijetí žádosti.

4. osamělý občan si může podat žádost o byt v 
domě s pečovatelskou službou o velikosti 0+1 
nebo 1+1; manželé, žadatelé žijící v druhov-
ském poměru nebo jiná příbuzenská dvojice si 
mohou podat žádost o byt v domě s pečovatel-
skou službou o velikosti 1+2.  

5. pověřený odbor písemně vyrozumí žadatele o 
zapsání do seznamu žadatelů o byt v domě s 
pečovatelskou službou, a to nejpozději do 30 
dnů ode dne podání žádosti. 

6. povinnými náležitostmi vyrozumění jsou da-
tum přijetí žádosti o byt v domě s pečovatel-
skou službou, poučení o povinnosti žadatele 
nahlásit změny ve skutečnostech rozhodných k 
posouzení žádosti a povinnost žadatele jednou 
za rok potvrdit, že na své žádosti trvá a dříve 
uvedené údaje jsou nezměněny. pro účely toho-
to ustanovení se za rok považuje lhůta končící 
toho dne, který se svým označením shoduje se 
dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počá-
tek lhůty, a není-li takový den v měsíci, končí 
lhůta posledním dnem měsíce. připadne-li ko-
nec lhůty na den pracovního klidu, je posled-
ním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 

7. V případě, že žádost o přidělení bytu nebude 
žadatelem v průběhu roku aktualizována, vy-
zve pověřený odbor žadatele k aktualizaci žá-
dosti. pokud žadatel ani do 15 dnů po doručení 
výzvy žádost písemně nebo osobně na pověře-
ném odboru neaktualizuje, bude jeho žádost ze 
seznamu žadatelů vyřazena.

8. při změně skutečností odůvodňujících změnu 
ve velikosti požadovaného bytu v domě s pečo-
vatelskou službou je žadatel povinen písemně 
ohlásit tyto změny. pověřený odbor bude na 
základě ohlášených změn žádost nadále evi-
dovat podle data podání žádosti a v souladu s 
ustanovením čl. 2 bodu 4.

Čl. 3
Podmínky pro podání žádosti o přidělení bytu  

v domě s pečovatelskou službou
1. Žádost o přidělení bytu v domech s pečovatel-

skou službou může podat  žadatel, který má ke 
dni podání žádosti uzavřenou smlouvu  o uží-
vání pečovatelské služby mezi poskytovatelem 
sociální služby a žadatelem, a je:  

 a)  invalidní nebo starobní důchodce, kte-
rý potřebuje nebo u kterého se předpokládá, 
že bude potřebovat poskytování pečovatelské 
služby, a který má ke dni podání žádosti nejmé-
ně 1 rok trvalý pobyt na území města příbora, 
nebo 

 b) invalidní nebo starobní důchodce, kte-
rý potřebuje nebo u kterého se předpokládá, 
že bude potřebovat poskytování pečovatelské 
služby, a který nemá ke dni podání žádosti 
nejméně 1 rok trvalý pobyt na území města 
příbora.   

2. Manželská dvojice, druh a družka, případně 
jiná příbuzenská dvojice, splňuje podmínky 
pro přijetí žádosti, jestliže je alespoň u jednoho 
z dvojice odůvodněno umístění dle čl. 3 odst. 1 
a druhý partner mu z vážných důvodů nemůže 
potřebnou péči zabezpečit.

3.   podmínky pro přijetí žádosti o přidělení bytu v 
domech zvláštního určení nesplňují žadatelé:  

 a) trvale ležící, neschopní sebeobsluhy při 
vyměšování, jejichž stav vyžaduje odborné 
ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení, 

 b) postižení psychózami a jinými psy-
chickými poruchami, kteří potřebují dohled a 

kteří mohou ohrozit sebe i druhé a narušovali 
by soužití obyvatel v domech s pečovatelskou 
službou, 

 c)  s infekčními a parazitickými chorobami 
všeho druhu a stádií, při kterých může být ne-
mocný zdrojem onemocnění, 

 d) s chronickým alkoholismem a toxiko-
manií, pokud nedošlo k likvidaci návyku a cho-
vání občana znemožňuje klidné soužití obyva-
tel v domech s pečovatelskou službou. 

Čl. 4
Posuzovaná kritéria pro přidělení bytu  

v domě s pečovatelskou službou
1.  kritéria naléhavosti vyplývající z nezbytnosti 

poskytování pečovatelské služby: 
 při posuzování tohoto kritéria bude hodnoce-

no komisí využívaní úkonů pečovatelské služ-
by  žadatelem o přidělení bytu v domě s pečo-
vatelskou službou. 

 Dle naléhavosti jsou kritéria rozdělena do tří 
skupin:

 1) skupina – nejvyšší naléhavost – žadateli je 
poskytována péče v rozmezí 5 – 6 úkonů, 

 2) skupina – střední naléhavost – žadateli je 
poskytována péče v rozmezí 3 – 4 úkony, 

 3) skupina – nejmenší naléhavost – žadateli je 
poskytována péče v rozmezí 1 – 2 úkony.

2.  kritéria naléhavosti vyplývající ze sociální situ-
ace žadatele:

tato naléhavost je posuzována komisí se zaměře-
ním na níže uvedené body:

 - žadatel je příjemcem příspěvku na péči, 
 - špatná dostupnost bytu nebo domu (byt v 

domě bez výtahu ve vyšších patrech, dům na 
samotě ve špatném technickém stavu apod.), 

 - nevhodné sociální zázemí bytu (špatné  byto-
vé podmínky, velký byt - vysoký nájem, špatná 
dostupnost k sociálnímu zařízení - nevhodné 
pro osoby se zdravotním postižením), 

 - povaha vlastnictví bytu – žadatel je podná-
jemníkem,  

 - osamělost žadatele,  
 - rodinné zázemí žadatele – žadatel nemá pří-

buzné, příbuzní žijí mimo bydliště žadatele, 
rodina sice žije v místě bydliště žadatele, ale ze 
závažných důvodů nemůže zajistit potřebnou 
péči, 

 - silně narušené rodinné vztahy, domácí násilí 
v rodině, 

 - průkaz tp, Ztp, Ztp/p. 
Část třetí

Přidělování bytů
Čl. 5

1. pořadník pro přidělení bytů v domech s pe-
čovatelskou službou, který sestavuje komise, 
je jmenný seznam žadatelů dle čl. 3, ve kte-
rém jsou uvedeni žadatelé o byt velikosti 0+1 a 
1+1 a samostatně žadatelé o byt velikosti 1+2. 
Žadatelé jsou v pořadníku zapsáni pod sebou a 
označeni pořadovými čísly. pořadník je sesta-
vován na období šesti měsíců, a to od 1. 1. do 
30. 6. a od 1. 7. do 31. 12. v každém kalendář-
ním roce. 

2. V pořadníku jsou žadatelé seřazeni podle krité-
rií naléhavosti, a až následně podle data podání 
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AKCE
NOVOROČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

10.1. / sobota / 8:30 / tělocvična LUNA
akce pro děti 1. – 4. tříd. čtyřčlenná družstva 
se mohou přihlásit do 9.1.2009 v Luně příbor. 

startovné 20 kč. Informace: J. Lupíková
SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ

10.1. / sobota / 9:00 / LUna
akce pro členy rybářských kroužků.  

Informace: J. Lupíková
ŠKOLA LÍČENÍ

15.1. / čtvrtek / 10:00 / LUna / 300 kč
poradenství, jak se správně líčit. akce pro veřejnost. 

Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU - I. skupina
15.1. / čtvrtek / 16:00 – 20:00/ LUna / 200 kč

3. setkání kurzu pletení z pedigu pod vedením lek-
torky paní Věry slívové z ostravy.

V ceně materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete 
hotový výrobek - miska s madeirovou zavírkou.

počet míst omezen. na akci je nutno se přihlásit. 
akce pro veřejnost. Informace: k. bukovjanová

Výtvarná dílna
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU - II. skupina

16.1. / pátek / 16:00 – 20:00/ LUna / 200 kč
3. setkání kurzu pletení z pedigu pod vedením lek-

torky paní Věry slívové z ostravy.
V ceně materiál a občerstvení. Z kurzu si odnesete 

hotový výrobek - miska s madeirovou zavírkou.
počet míst omezen. na akci je nutno se přihlásit. 
akce pro veřejnost. Informace: k. bukovjanová
4. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE VE 

FLORBALU
18.1. / neděle / 8:00-16:00 / tělocvična ZŠ npor. 
Loma. II. kolo turnaje pro starší kategorii žáků.

akce pro neregistrované florbalové kluby. 
Informace: J. Lupíková
„O ZLATOU PÍŠŤALKU“

21.1. / středa / 13.30 / tělocvična LUna
Meziškolní turnaj ve vybíjená pro žáky 6. tříd.

Informace: J. Lupíková
4. ROČNÍK NEREGISTROVANÉ LIGY MLÁDEŽE VE 

FLORBALU
24.1. / sobota / 13:00-19:00 / tělocvična ZŠ npor. 
Loma. II. kolo turnaje pro mladší kategorii žáků

akce pro neregistrované florbalové kluby. 
Informace: J. Lupíková

Výtvarná dílna
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

29.1. / čtvrtek / 16:00 – 18:00 / LUna  
práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). 

počet míst omezen. Do 23. 1. je možno se přihlásit  
a zajistit materiál (šátek, šálu, kravatu). Vstupné: 100 

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

SNĚHOVÉ DOVÁDĚNÍ A SPORTOVÁNÍ
30.1. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUna

sněhové stavby, turnaj ve stolním tenise. nformace: 
J. Lupíková

PŘIPRAVUJEME
MINIMAŠKÁRNÍ PLES

6.2. / pátek/ od 9:00 / LUna
akce pro maminky a jejich zlatíčka. Informace:  

J. Lupíková
PŘÍMĚSTSKÝ JARNÍ TÁBOR 

9. - 13.3. / pondělí - pátek / 8:00 – 16:00 / LUna

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, pří-
spěvková organizace
IČ 75088398,  DIČ CZ75088398
Dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 
556 725 029,  +420 736 673 012  
mail:  luna@lunapribor.cz, 
internet:  http://www.lunapribor.cz

žádosti postupně podle tohoto klíče: 
 I) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku 

podmínku čl. 3 bodu 1 písm. a) a splňující kri-
térium nejvyšší naléhavosti, střední naléhavos-
ti a nejmenší naléhavosti, 

 II) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadní-
ku podmínku čl. 3 bodu 1 písm. b) a splňující 
kritérium nejvyšší naléhavosti, střední naléha-
vosti a nejmenší naléhavosti, 

 III) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadníku 
podmínku čl. 3 bodu 1 písm. a) a splňující krité-
rium naléhavosti vyplývající ze sociální situace 
žadatele seřazeni dle data podání žádosti,  

 IV) žadatelé splňující ke dni sestavení pořadní-
ku podmínku čl. 3 bodu 1 písm. b) a splňující 
kritérium naléhavosti vyplývající ze sociální si-
tuace žadatele seřazeni dle data podání žádosti.  

3. pořadník schválený radou města se zveřejňuje 
vyvěšením na úřední desce. 

4. smlouva o nájmu bytu v domě s pečovatel-
skou službou může být uzavřena jen na zákla-
dě písemného doporučení místně příslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
. o toto doporučení žádá pověřený odbor na 
základě zvláštního zákona . 

5. smlouva o nájmu bytu v domě s pečovatelskou 
službou může být uzavřena jen po předložení 
platné smlouvy uzavřené mezi žadatelem o byt 
v domě s pečovatelskou službou a poskytovate-
lem pečovatelské služby o využívání pečovatel-
ské služby.  

6. nájemní smlouvu je žadatel povinen uzavřít se 
správou majetku města příbor s. r. o. nejpoz-
ději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy. 
pokud žadatel ve stanovené lhůtě bez vážných 
důvodů nájemní smlouvu neuzavře, bude při-
dělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
považováno za zrušené a byt bude přidělen 
dalšímu žadateli.

7. při neuzavření nájemní smlouvy dle čl. 5 bodu 
6 a při odmítnutí přiděleného bytu bude žádost 
žadatele o byt v domě s pečovatelskou službou 
zařazena na konec pořadníku. při dalším od-
mítnutí nebo neuzavření smlouvy bude žádost 
ze seznamu žadatelů vyřazena.  

8. nájemní smlouvu k bytu v domě s pečovatel-
skou službou uzavírá žadatel se správou ma-
jetku města příbor s. r. o. v souladu s právní-
mi předpisy na dobu určitou jednoho roku. 
následně bude nájemní smlouva k bytu v 
domě s pečovatelskou službou obnovována 
na dobu jednoho roku  v případě, že nájemce 
předloží pověřenému odboru platnou smlouvu 
o užívání pečovatelské služby uzavřenou mezi 
nájemcem bytu a poskytovatelem pečovatelské 
služby.  

9. V případě úmrtí jednoho z nájemců bytu o ve-
likosti 1+2 je pozůstalý nájemce bytu povinen  
přestěhovat se do menšího bytu o velikosti 1+1 
nebo 0+1 v domech s pečovatelskou službou 
nejpozději do 1 roku po úmrtí druhého nájem-
ce. Lhůta bude prodloužena pouze v případě, 
že se neuvolní menší byt. pověřený odbor na-
bídne pozůstalému nájemci nejvýše dva uvol-
něné byty v domech s pečovatelskou službou.

Část čtvrtá
Výměny bytů

Čl. 6

1. pověřený odbor vydává souhlas s výměnou 
obsazených bytů na základě žádosti žadate-
lů o výměnu bytů v domech s pečovatelskou 
službou.  Žádost o souhlas s výměnou bytů v 
domech s pečovatelskou službou se podává na 
předtištěném formuláři, který je přílohou těch-
to pravidel. 

2. Výměny obsazených bytů v domech s pečova-
telskou službou za neobsazené může povolit 
pověřený odbor jde-li o výměnu většího bytu 
za menší volný byt.

3. na základě žádosti o výměnu bytů pak vydá 
pověřený odbor vyjádření k výměně bytů v do-
mech s pečovatelskou službou do 15 dnů ode 
dne obdržení žádosti. 

4. nájemní smlouvu je žadatel povinen uzavřít 
se správou majetku města příbor s. r. o. nej-
později do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného souhlasu s výměnou bytů. pokud 
žadatel ve stanovené lhůtě bez vážných důvo-
dů nájemní smlouvu neuzavře, bude souhlas s 
výměnou bytů považován za zrušený.

5. nájemní smlouvu s žadatelem uzavře správa 
majetku města příbor s. r. o. v souladu s platný-
mi právními předpisy na dobu určitou jednoho 
roku. následně bude nájemní smlouva k bytu 
v domě s pečovatelskou službou obnovována 
na dobu jednoho roku  v případě, že nájemce 
předloží pověřenému odboru platnou smlouvu 
o užívání pečovatelské služby uzavřenou mezi 
nájemcem bytu a poskytovatelem pečovatelské 
služby.  

Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 7
Žadatelé o přidělení bytu v domě s pečova-

telskou službou, kteří podali žádosti před účin-
ností těchto pravidel, budou pověřeným odborem 
písemně vyzváni k aktualizaci žádostí. V případě, 
že žadatel  do 15 dnů po doručení výzvy žádost 
písemně nebo osobně na pověřeném odboru ne-
aktualizuje, bude jeho žádost ze seznamu žadatelů 
vyřazena. Žadatelé o přidělení bytu v domě s pečo-
vatelskou službou, kteří podali žádosti před účin-
ností těchto pravidel, a kteří nejsou dosud uživatelé  
pečovatelské služby, nebudou ze seznamu žadatelů 
vyřazeni. 

 Čl. 8
Výjimky z ustanovení těchto pravidel uděluje 

Rada města Příbora po uvážení všech  
okolností konkrétního případu. 

Čl. 9
Nedílnou součástí těchto pravidel jsou přílohy:

Příloha č. 1 - vzor formuláře žádosti o byt v domě 
s pečovatelskou službou

Příloha č. 2 - vzor formuláře žádosti o výměnu 
bytů v domech s pečovatelskou službou 
tímto se ruší pravidla pro přidělování bytů v 

Domech s pečovatelskou službou ve městě  příboře 
ze dne 14. června 2005. 

tato pravidla jsou platná ode dne následující-
ho po dni schválení pravidel radou města příbora 
a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009. 

podrobnější informace můžete obdržet přímo 
na odboru sociálních věcí Městského úřadu příbor, 
ul. Fredova čp. 118.   

Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí 



Měsíčník Města příbor a 14

Zpětný odběr elektrozařízení
tímto příspěvkem si dovolujeme občany se-

známit s některými firmami, které spolupracují s 
městem na zpětném odběru elektrozařízení a svě-
telných zdrojů.

ELEKTROWIN a.s.
Výrobci a prodejci elektrozařízení mají podle 

zákona o odpadech povinnost zpětně odebírat vy-
řazené elektrozařízení od spotřebitelů.  Elektrowin 
a.s. je jednou z firem, předmětem jejichž činnos-
ti je zprostředkování služeb zajišťujících zpětný 
odběr. Firma spolupracuje s obcemi na základě 
smlouvy a odebírá vytříděné elektrospotřebiče 
od městských sběrných dvorů (hradí tento zpětný 
odběr).

Město příbor uzavřelo dne 19.5.2006 smlouvu 
s firmou Elektrowin a.s., která se podílí na zajišťo-
vání zpětného odběru ledniček, velkých domácích 
spotřebičů, malých domácích spotřebičů, nářadí, 
nástrojů.  občané příbora i blízkých malých obcí 
i drobní podnikatelé mohou předat elektrozaří-
zení na sběrný dvůr technických služeb, odkud 
je převezme oprávněná osoba na náklady firmy 
Elektrowin a.s. 

Město příbor ušetřilo tímto způsobem v le-
tech spolupráce s firmou Elektrowin ročně odha-
dem 70 tisíc korun.

Za provoz sběrného dvora firma městu vy-
plácí odměnu 0,15 kč za 1 kg elektrozařízení, 
případně další bonusy navazující na množství 
vytříděných malých a velkých elektro-spotřebičů. 
bonusy se nevztahují na vyřazené ledničky. 

EKOLAMP s.r.o.
princip činnosti firmy Ekolamp s.r.o. je ob-

dobný jako u firmy Elektrowin a.s., ale specializuje 
se na zpětný odběr vyřazených světelných zdrojů, 
zářivek, úsporných svítidel atd. podobně jako fir-
ma Elektrowin a.s., taktéž Ekolamp spolupracuje 
s obcemi na základě smluv.

Město s touto společností uzavřelo smlouvu 
22.5.2006.

občané města a okolních obcí a dále drob-
ní podnikatelé mohou odložit vyřazené světelné 
zdroje na sběrný dvůr ts příbor. Další využití, 
případně zneškodnění je zajištěno právě prostřed-
nictvím firmy EkoLaMp s.r.o. touto formou 
bychom rádi občany vyzvali, aby důsledně třídili 
světelné zdroje z komunálního odpadu, protože 
právě světelné zdroje obsahují nebezpečné látky.  
podobně jako u Elektrowinu , také spolupráce 
s Ekolampem je pro město ekonomicky výhodná, 
město ušetří ročně přibližně 30 tis. kč.

EkoLaMp s.r.o. poskytuje sběrnému dvoru 
speciální nádoby na uložení zářivek a úsporných 
žárovek.

rovněž za provoz sběrného dvora je možno 
od firmy EkoLaMp získat určité finanční bonu-
sy, které závisejí na množství vytříděných světel-
ných zdrojů.

ASEKOL  s.r.o.
Je další společností zabývající se zpětným 

odběrem založená na podobných principech jako 
firmy předchozí.

smlouvu s ní město podepsalo dne 18.5.2006 
společnost se zabývá zpětným odběrem elektro-
zařízení typu vyřazených televizorů, počítačů, tis-
káren, monitorů, radiopřijímačů atd.

rovněž spolupráce s touto firmou přináší 
městu úspory. Jedná se opět o částky v řádech de-
sítek tisíc korun, protože vyřazené elektrospotře-
biče byly v minulosti zařazovány mezi nebezpeč-
ný odpad,  jehož odběr se prováděl za ceny až 20 
tis. kč za tunu. pro město by mohla být atraktivní 
nabídka této firmy na dodání vybavení sběrného 
dvora tzv. E-domky, což jsou objemné uzamy-
katelné kontejnery na uskladnění odebíraného 
elektrozařízení. tento kontejner je přenosný a je 
možno jej v případě vybudování sběrného dvora 
přemístit na jiné místo.

EKOKOM a.s.
společnost vznikla poté, co nabyl platnosti 

zákon o obalech, který ukládá výrobcům obalů 
povinnost jejich recyklace a zpětného využívá-
ní. Ekokom za výrobce recyklaci zajišťuje, pokud 
s firmou výrobci uzavřou smlouvy a na recykla-
ci přispívají. Města při zpětném využívání obalů 
spolupracují tím způsobem, že třídí obalové slož-
ky odpadů a předávají je prostřednictvím opráv-
něných osob k dalšímu zpracování. Za toto získají 
od EkokoMu odměnu.

s firmou EkokoM město uzavřelo smlouvu  
28.6.2002.

tato společnost městu svoz odpadů nehradí 
jako firmy výše zmíněné, ale přispívá městům od-
měnou, která z poměrně velké části pokryje ná-
klady na tento svoz.

V současné době jsou téměř všechna města 
zapojena do systému Ekokomu. Města, která se 
na spolupráci s touto firmou nepodílejí, jsou spíše 
výjimkou. společnost disponuje kvalitním přehle-
dem o množství vytříděného obalového odpadu 
v čr, je schopna ze své evidence vydefinovat zají-
mavé souvislosti. například je možno se dovědět, 
že síť kontejnerů na plasty a papír rozmístěná po 
příboře je využívána optimálně, naproti tomu síť 
kontejnerů na sklo by mohlo město využívat in-
tenzivněji. tyto okolnosti jsou docela zajímavé 
vzhledem k tomu, že sklo se ve městě sváží jednou 
za měsíc a plasty jednou týdně. protože nápojový 
karton a papír se ve městě třídí poměrně krátkou 
dobu a v malém množství, není dosud tento sběr 
zahrnut do statistik.

(tyto statistické informace samozřejmě 
pouze zdánlivě souvisejí s denními zkušenostmi  
a může se stát, že nádoby jsou někdy přeplněny.)

Město příbor  (v posledním čtvrtletí 2008) 
dosáhlo na většinu bonusů, které EkokoM po-
skytuje. Jedná se o bonus za hustotu sběrné sítě, 
za sběr 4 komodit (papír, plasty, sklo, nápojový 
karton), bonus za skutečnost, že svoz provádí fir-
ma s akreditací, bonus za efektivitu sběru papíru  
a plastů.  nedosáhli jsme dosud na bonus za třídě-
ní bílého skla a na bonus za efektivitu třídění skla 
příspěvky firmy EkokoM mohou být využity 
opětovně na třídění a dále na propagaci a osvě-
tu související s životním prostředím. společnost 
Ekonom provedla v příboře již dva audity, které 
měly osvědčit, jak město plní podmínky smlouvy 
a nebylo v této věci shledáno pochybení. 

nejvyšší příspěvek, přesahující 500 tis. kč 
město získalo v roce 2006, v loňském roce to bylo 
464 tis. kč.

Libuše Volná
Referent životního prostředí
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ošetřovatelská a pečovatelská služb a
Kopřivnice, Štefánikova 1163
            

Tel.: 556 813 637  (Char ita)
Tel.: 731 625 702  (vrchní sestra)

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?
OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU

TYTO SLUŽBY POSKYTUJEME NA ÚZEMÍ

Tuto péč i vykonávají Tyto zdravotní sestry vykonávají  odbornou ošetřovate lskou práci,
kterou indikují praktičtí lékaři a tyto úkony jsou hrazeny zdravotními  pojišť ovnami.

zdravotní sestry. 

* nácvik soběstačnosti
* rehabilitační ošetřovate lství
* výměnu kate trů a proplachy
* aplikaci inzulínu a injekcí, infuzí
* ošetřování dekubitů, převazy různých defektů
* odběry krve, moči, stěry apod.

* převazy a ošetření stomií
* měření krevního tlaku
* chystání a doplňování léků
* komplex ní péči o ležící pacienty

Tyto služb y poskytujeme 7 dní v týdnu 
a v nutných  případech i odpolední a večerní návštěvy. 

města 
v ob c ích

Kopřivnice, Štramberk, Příbor
 Kopřivnice -Lubina,Ženklava, Životice, Veřovice, Mořkov, Závišice, Sedlnice, Rybí

Charita
Če ská re pub lika

E-mail:charita.koprivnice� tiscali.cz
www.charitakoprivnice.cz
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Je prosinec a máme tady zase adventní čas. poslední čtyři 
neděle do doby zdobení stromečků, zpívání koled a hlavně 
rozbalování dárků.

první prosincový týden připravil zajímavé akce. 5.prosin-
ce již tradičně přichází Mikuláš a čerti a my jsme se na ně 
samozřejmě museli připravit. Vyrobili jsme si loutku čerta. 
každý z nás jsme si ji vyzdobili po svém, zlobivější měli čerta, 
ze kterého šel strach, s řetězem a pytlem na zlobivce, no a 
holky si udělaly dokonce čertí slečny. taky jsme zpívali pís-
ničky o Mikuláši a čertech „Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady 
děti straší“, a připravovali se na setkáni s těmito nadpřiroze-
nými bytostmi.

pátek 5.prosince nebyl u nás pouze ve znamení Mikuláše, 
ale dostalo se nám té cti, vyzdobit jeden ze stromečků na ná-
městí s.Freuda v příboře..

Vyrobili jsem ozdoby- baňky a andělíčky-a vydali se na 
náměstí. Ještě než jsme začali s výzdobou, měli jsme důle-
žitý úkol. Ze stromečků vybrat ten pro nás nejvhodnější a 
nejkrásnější. návrhů na ten správný stromeček bylo více, ale 
nakonec jsme se shodli na jednom, a pustili se do práce. Moc 
jsme se snažili, protože jsme chtěli, aby se stromeček líbil ne-
jen nám, ale všem lidem, kteří přes náměstí procházejí. 

nazdobený stromeček se nám líbil, a tak jsme se u něj ješ-
tě na památku vyfotografovali.

pak už jsme spěchali zase do školy. Jednak, abychom se 
zahřáli, a také nás čeká ještě jarmark a vystoupení pro rodiče, 
a tak budeme nacvičovat a vyrábět vánoční dárky a dekorace. 

Zapálíme postupně všechny svíce na adventním věnci a 
budou Vánoce.

Za děti 2A ze ZŠ Jičínská, Příbor, Vlasta Hýžová

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V GALERII CUKRÁRNY U ELVÍRY v Příboře
Vánoce, Vánoce přicházejí, aneb jak jsme zdobili stromeček

 


