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Měsíčník
města Příbora

březen 2007

Cena: 5, - Kč

V Příboře se po čtvrté v novodobé 
historii uskutečnilo Veselení o pouti 

k sv. Valentinu v neděli 11.2. 2007

Na základě stále rostoucího zájmu návštěvníků o „Valentinské veselení“ v předchozích roč-
nících se město Příbor a příborští živnostníci rozhodli opět pokračovat v této tradici i v letoš-
ním roce.

Tuto valentinskou slavnost pořádanou v prostranství kolem kostela sv. Valentina oživily 
historické pouťové atrakce pro děti i dospělé. Mohli jste zhlédnout ukázky původních řemesel, 
pranýřování nepoctivých kupců a kapsářů, tajemnou alchymii, vyzkoušet si střelbu ze středo-
věkých střelných zbraní, poslechnout si a ti smělejší i poskočit při hraní a zpěvu historické živé 
kapely. Celý den bylo co jíst i pít. Stánky nabídly tradiční jídla včetně zabíjačkových „hodů“, 
guláše a jiné pochutiny podle původních receptur, mezi kterými vynikají příborské šifle. Svým 
milým jste mohli koupit třeba perníkové srdce, do ošatky koláče. I když nepršelo a nesněžilo 
bylo docela chladno, a proto se hodilo na zahřátí svařené víno, zhřívanka či vařonka, které 
taky samozřejmě na pouti nechyběly.

Tento rok bylo opět připraveno losování cen, které do valentinské tomboly věnovali pří-
borští podnikatelé a živnostníci a hlavní cenu CD – MP3 přehrávač věnovalo město Příbor. 
Předprodej losů probíhal v příborských obchodech na náměstí a v MIC města Příbora.

O půl desáté dopoledne začal kostelem sv. Valentina proudit silný hlas příborského fará-
ře pana Pavla Dvořáka, který výjimečně při příležitosti této kulturní akce uspořádal mši. 
Odpoledne mezi druhou a čtvrtou hodinou byl tento kostel, obyčejně veřejnosti nepřístupný, 
otevřen a poutníci tak měli ještě možnost pokochat se krásou tohoto kostela.

 Ing. Filipová Lenka
Bc. Petra Podžorná 
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PODĚKOVÁNÍ…
V loňském roce si moje rodina připomněla význam-

né jubileum. Jednalo se o 150. výročí narození našeho 
nejslavnějšího předka, příborského rodáka, stavitele 
bedřicha karlsedera, muže, jenž se výraznou měrou za-
sloužil o dnešní podobu Vašeho krásného města. Chtěli 
jsme proto seznámit místní veřejnost s tvorbou mého 
prapředka, a tak jsme se rozhodli podpořit toto jubile-
um i malou výstavou uspořádanou v prostorách muzea 
v příboře. s žádostí o spolupráci na přípravě a realiza-
ci této akce jsme se obrátili na Muzeum novojičínska 
- Muzeum a pamětní síň sigmunda Freuda v příboře, 
státní okresní archiv v novém Jičíně a město příbor. 
Výstavu také finančně podpořila významná nadace 
z prahy. byla jsem velmi příjemně překvapena tím, s jak 
velkým zájmem a ochotou se zmíněné instituce rozhodly 
naši výstavu podpořit. Z jejich strany jsme se setkali jen 
s ochotou a snahou nám pomoci. Musím ocenit vstříc-
nost a profesionální přístup nejen vedení, ale i řadových 
zaměstnanců. Zejména bych chtěla vyzdvihnout přínos 
pracovníků Městského úřadu v příboře, kteří přesto, že 
měli plné ruce práce s přípravou mnohem významnější 
akce, oslav 150. výročí narození světově proslulého pří-
borského rodáka sigmunda Freuda, věnovali své úsilí 
i na podporu propagace bedřicha karlsedera.

Z původně plánované malé akce se tak stala první 
oficiální výstava o životě a tvorbě bedřicha karlsedera, 

na kterou volně navazovala výstava v Galerii v radnici, 
věnovaná především tvorbě jeho otce stavitele kašpara 
karlsedera. soudě podle ohlasů se obě výstavy setkaly 
s příznivým přijetím ze strany laické i odborné veřejnos-
ti, a měly poměrně velkou návštěvnost. občané příbora 
tím tak dali jasně najevo, že si svého rodáka váží.

Zájem veřejnosti o tyto výstavy však zdaleka přesá-
hl hranice města. tvorba příborských stavitelů dokázala 
přilákat také návštěvníky i ze vzdálenějších míst (opava, 
brno, Valašské Meziříčí). Důkazem toho, že toto téma 
veřejnost opravdu zaujalo, je i zájem jiných měst uspořá-
dat tuto výstavu ve svých galeriích. bohužel, jsou ale akce 
podobného rozsahu finančně, a zejména časově velmi 
náročné, a neobejdou se bez podpory města. na druhou 
stranu se zase nabízí nová možnost propagace příbora.

Vzrůstající zájem domácích turistů o architekturu, 
což je oblast, ve které má příbor turistům rozhodně co 
nabídnout, potvrzují i ohlasy návštěvníků výstavy na-
zvané „tvorba architekta bedřicha karlsedera“, která je 
v současné době (únor 2007) umístěna v prostorách sta-
ré krásenské radnice ve Valašském Meziříčí.

Závěrem bych chtěla poděkovat Městskému úřadu 
v příboře, Muzeu novojičínska v novém Jičíně a státní-
mu okresnímu archivu v novém Jičíně za podporu naší 
výstavy. 

Helena Vlašicová, Valašské Meziříčí, 16.2. 2007

Letos už podruhé se významný den v životě 
každého prvňáčka naší školy proměnil ve veselé 
putování „ Z pohádky do pohádky“. 

Ve vstupní třídě si každé dítě mohlo čekání na 
začátek své cesty zkrátit malováním, hraním se sta-
vebnicemi, loutkovým divadlem či dováděním na ží-
něnce. když rodiče splnili všechny formality, dostalo 
každé dítě kouzelné desky a už se ho ujala jedna 
z pohádkových bytostí ( sněhurka, karkulka nebo 
princezna), která ho uvedla do pohádkového světa.

V pohádce „ o zlaté rybce“ si hrálo s čísly, ve 
„ Veselém království“ poznávalo barvy a tvary, s „ 
Hloupým Honzou“ ukázalo, jak umí vyslovovat, 
v „ pyšné princezně“ učilo kouzelnou kytičku zpí-
vat nebo přednášet a pomocí „ kouzelné pastel-
ky“ namalovalo postavu pána. Za každý splněný 
úkol dostal malý poutník „ hrníček na vtipnou 
kaši“, aby si jí nasbíral do zásoby, než sedne do 
školních lavic. 

Pohádkový zápis

Jak mnohé prameny uvádějí Mezinárodní den 
žen vznikl jako výročí stávky newyorských švad-
len v roce 1909. téhož dne se po celém světě od 
roku 1975 připomíná jako den mezinárodní soli-
darity žen všech zemí za rovnoprávnost, spravedl-
nost, mír a rozvoj. 

Historie Dne žen, jak se mu zpočátku říka-
lo, začíná už v roce 1907, kdy na prvním sjezdu 
socialistek ve stuttgartu vystoupila rakouská de-
legátka s myšlenkou, že by se ženy měly v určitý 
den v roce veřejně scházet a žádat volební prá-
vo. až o tři roky později, v roce 1910 na II. me-
zinárodní konferenci žen - socialistek v kodani 
navrhla klára Zetkinová, aby se ženy v příštím 
roce v různých zemích Evropy v určitý den sešly 
a požadovaly volební právo. poprvé se takto ženy 
sešly v roce 1911 v německu, rakousko-Uhersku, 
Švýcarsku, Dánsku, v americe, v rusku popr-
vé v roce 1913. bylo požadováno právo na práci 
a na odborný výcvik a skoncování s diskriminací. 
průběh manifestací překonal všechna očekávání. 

8. březen - mezinárodní den žen – kdy a proč vznikl?
Všude se konala setkání, města byla zaplněna ma-
nifestujícími ženami. Muži zůstali doma s dětmi 
a ženy šly manifestovat.

poprvé dne 8. 3. demonstrovaly ženy v roce 
1914 proti zbrojení, chystané válce, za propagaci 
mírových myšlenek, požadovaly přístup žen do 
veřejného a kulturního života, a žádaly občanskou 
a politickou rovnoprávnost. 

ruské ženy poprvé slavily MDŽ 8. března 
1917 ženy v petrohradě. Lenin poté prohlásil 8. 
březen za oficiální svátek „na oslavu heroické prá-
ce žen“. toto datum se ustálilo a manifestace se 
poté konaly v různých částech světa.

Dnes se Mezinárodní den žen slaví na stov-
kách míst po celém světě, ve formě manifestací, 
pochodů a různých aktivit. k tomuto dni se hlásí 
i ILo pořádáním pravidelných zvláštních schůzí 
svého řídícího orgánu, správní rady. tato zasedání 
slouží mj. k tomu, aby byl zdůrazněn závazek or-
ganizace zasazovat se za odstranění diskriminace 
žen a za jejich rovná práva.

z jednání  rady města
Ing. Arnošt VANĚK – tajemník MÚ

Za uplynulé období se rada města sešla dva-
krát, a to na své 5. a 6. schůzi rady města, kdy 
projednala mj. tyto záležitosti:

5. schůze rm dne 31. ledna 2007
l Uložila předložit informaci, podle kterého předpisu 
určuje fa tEDoM rozdílnou cenu tepla za jednotku tep-
la různým odběratelům
l schválila členem komise pro zpracování návrhu 
II. etapy prodeje domů a bytů: p. Ivo Lacného, p. Jana 
Lampu, ing. Jana Monsporta, p. Štefana Lamera a p. ru-
dolfa černého
l Uložila zadat vypracování projektové dokumentace 
pro realizaci vývařoven stravy
l Uložila zpracovat objemovou studii provedení do-
stavby budovy radnice ve variantě začlenit do nových 
prostor pracovníky sociálního odboru, městskou policii, 
organizaci sMMp s.r.o., zasedací místnost ZM, garáže 
služebních vozidel a prodejní prostory v přízemí určené 
k pronájmu podnikatelským aktivitám
l byla seznámena s dopisem p. Mocka ve věci organi-
začního zajištění činnosti kontrolního výboru
l Uložila zpracovat návrh komunikace mezi MÚ, vý-
bory ZM a komisemi rM
l Jmenovala předsedou komise pro občanské záleži-
tosti p. Mgr. Libuši klaudovou
l Jmenovala předsedou komise městské památkové 
rezervace p. Ing. Jana černocha
l Zrušila komisi pro rozvoj města, cestovní ruch a kul-
turu
l Zřídila komisi pro cestovní ruch, sport a mládež
l Zřídila komisi pro rozvoj města, dopravu a životní 
prostředí
l Zřídila v souladu se zákonem 128/2000 sb., o ob-
cích § 102 odst. h), ve znění pozdějších předpisů 
povodňovou komisi. Jako členy této komise jmenuje: 
Ing. Milan strakoš, rudolf klimša, ing. arnošt Vaněk, 
Libor bolom, ing. Josef kisza, ing. Jaroslav Šimíček, 
ing. pavel Hanzelka, ing.bc. Zuzana turková, ing. Jana 
svobodová, ing. bohuslav Majer, rsDr. Mgr. stanislav 
Janota, ing. Libuše Volná. předsedou této komise jme-
novala starostu města ing. Milana strakoše
l Uložila realizovat zveřejnění na úřední desce MÚ 
příbor pronajmout nemovitosti - částí pozemků parc. č. 
180 a 3287/6, k.ú. i obec příbor, formou výběrového ří-
zení, za již vyhlášených podmínek, s uzavřením nájemní 
smlouvy od prvého dne v měsíci následujícího po schvá-
lení nového nájemce, a to do doby podání první nabídky 
na pronájem nemovitostí
l Uložila  prověřit  stav  technického,  technologického  
zařízení a stavebních oprav v areálu městského koupa-
liště v souvislosti s dalším pronájmem
l Uložila poskytnout podklady obsahující stávající ná-
kladovost při péči o budovy pG a MÚ a požadavky na  
rozsah správy těchto budov
l schválila po zapracování připomínek zásady granto-
vého řízení pro oblast  kultury a společenských aktivit na 
rok 2007
l schválila po zapracování připomínek pravidla pro 
přidělení veřejné finanční podpory v oblasti kultury, 
cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu - konkrétně na 

na konci veselého putování si vybral dárečky, 
které pro něj připravili jeho budoucí starší spolu-
žáci, zazvonil kouzelným zvonečkem a prošel po-
hádkovou bránou zpět do všedního života.

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma
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Marie Kutějová
Andělín Cebula
Jitka Zapletalová
Alena Slováková
Františka Šumberová
Amálie Rajnochová
Václav Růžička
Marie Kubošová
Drahomír Sokol
Růžena Kouřilová
Eliška Sýkorová
Aurelie Polášková
Maria Lehnertová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od od 1. do 31. března
František Konvička
Marie Sukupová
Marie Bednarská
Friska Grocholová
Josef Pavliska
Bedřiška 
Halamíková
Anastázie 
Gawlowská 
Gabriela Rutová
Jaroslava Měkotová
Božena Polášková

Radek Jurečka

1. Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích?

 nevím, tohle je těžká otázka a nemůžu se 
v tomhle směru hodnotit, ale obecně - smysl 
pro rodinu, skromnost, vůle dotáhnout věci 
až do konce. 

2. Vaše nejoblíbenější činnost.
 Zajímám se o spoustu věcí, o dění v okolí, 

o sport, kde je na prvním místě organizace 
hokejového klubu HC Hájov.

3. Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba.
 knihy ani hudbu nijak neupřednostňuji.
4. Čím jste chtěl být jako dítě?
 V mém dětství se hodně psalo o našem prv-

ním kosmonautovi Vl. remkovi, takže kos-
monaut.

5. Měl jste v dětství svůj vzor?
 Mého staršího bratra.
6. Co vás přivedlo k vašemu povolání?
 Jako většina, z dětských snů se člověk probou-

zí do životní reality.
7. Jaké jsou vaše vazby na Příbor?
 Vztahy k městu mám kladné ale musím být 

upřímný jsem patriot Hájova, takže pokud se 
v obci něco povede jsem na to opravdu pyš-
ný.

8. Co se vám ve městě nelíbí?
 Vždy se najdou negativní věci ale myslím, že 

Věk:   37

Stav:   ženatý

Dosažené vzdělání:  střední s maturitou

Povolání:  Mistr, Nový Jičín RWE-SMP. cz

Koníčky: Sport, cestování,zahrada. 

V Příboře žije:  Hájově 37let

převažují pozitiva. Město má před sebou velký 
potenciál, takže pokud se vše dobře nasměru-
je, budou převažovat i v budoucnu. 

9. Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek?

 Město navštěvuji pravidelně, mám spoustu 
zajímavých zážitků.

10. Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch?

 Zatím bych nechtěl dělat nějakou bilanci,dou-
fám že největší úspěchy mám před sebou.

11. Napadá vás nějaká osobní životní prohra?

 člověk každý den prožívá malé, někdy větší 
prohry ale největší životní prohru si nechám 
pro sebe.

12. Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-
rodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným?

 asi bych nechtěl být někým jiným, ani žít v ji-
né době, vše souvisí se vším a jsem přesvěd-
čen, že žiji mezi skvělými lidmi, mám skvělou 
rodinu a to je promne důležité, takže nic bych 
neměnil ani sebe.

13. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat?

 Všem pevné zdraví, mnoho životního opti-
mismu a pohlížet na svět z té lepší stránky.

Děkuji vám za rozhovor Pavla Veselková

představujeme vám… činnost organizací působících v těchto oblastech
l schválila po zapracování připomínek pravidla pro 
přidělení veřejné finanční podpory v oblasti kultury, 
cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu - konkrétně na 
údržbu, provoz a rozšíření zařízení sloužících pro čin-
nost organizací působících v těchto oblastech
l projednala dle zákona 137/2006 sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, podklady pro oznámení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci 
„stavební úpravy ZŠ Jičínská v příboře – III.etapa – re-
konstrukce střechy“
l stanovila dle §27 zákona jako zadávací řízení pro za-
dání zakázky  otevřené řízení
l Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek měs-
ta  a jeho organizací za období měsíců října, listopadu 
a prosince roku 2006 dle předložené tabulky
l Jmenovala pracovní skupinu pro zpracování 
programu rozvoje města příbora na rok 2007-2011 
ve složení: ing. M. strakoš, ing. J.černoch, ing. M. 
střelka, ing. tuza, Jan Monsport, MUDr. M. Jurečka, J. 
stanciulescu, ing. r. Volný, bc. J. Haštabová, M. sekeráš

6. schůze rm dne 20. února 2007
l Jmenovala předsedou komise pro návrh pravidel II. 
etapy privatizace bytového fondu města příbora ing. bo-
huslava Majera
l Uložila zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr města 
příbora  o d p r o d a t  nemovitost - pozemek parc.
č. 55/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výmě-
ře 179 m2, k.ú. klokočov u příbora, obec příbor (dle 
předběžného geometrického měření), formou výběro-
vého řízení
l Žádost o odprodej nemovitostí - objektu č.p. 586 
a pozemků parc. č. 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 
3148/2, 3148/4, k.ú. i obec příbor z majetku města 
Uložila rozpracovat podmínky možného prodeje objek-
tu č. p. 586 s příslušnými pozemky na Masarykově ulici 
z majetku města
l schválila slevu poplatků za internet v městské 
knihovně v době trvání akce březen- měsíc internetu, tj. 
od 1.3. do 31.3.2007
l schválila  předložený   Místní pořadník na pronájem 
obecních bytů na období od 20. 02. 2007 do 30.06. 2007
l odsouhlasila princip tvorby ceny za správu svěřené-
ho bytového a nebytového fondu sMMp s.r.o. dle důvo-
dové zprávy jako podklad pro zpracování dodatku
l Uložila zveřejnit záměr města příbor pronajmout 
nebytový prostor v objektu čp. 1345 na ul. Dukelská 
v příboře za účelem využití prostoru k poskytování slu-
žeb, kanceláří, případně skladových prostor o celkové 
ploše 50 m2
l schválila směrnici č. 1/2007 k zadávání veřejných 
zakázek s platností od 1.3.2007
l Jmenovala předsedou komise pro cestovní ruch, 
sport a mládež pana rudolfa korčáka
l Jmenovala předsedou komise pro rozvoj města, do-
pravu a životní prostředí pana Ing. rudolfa Volného
l Jmenovala členy komise pro cestovní ruch, sport 
a mládež: p. Ludmilu Štůskovou, MUDr. Mořice Jurečku, 
Lenku nenutilovou, Lukáše krauta, stanislava Dobeše, 
Luďka Vidomuse, rudolfa korčáka
l Jmenovala členy komise pro rozvoj města, dopra-
vu a životní prostředí: petra Fiebera, ing. arch. Martina 
Jeřábka, tomáše kladorubu, Ieana stanciulescu, 
Lubomíra sopucha, ing. rudolfa Volného, Vladimíru 
sklenovskou
l schválila upravený organizační řád Městského úřa-
du v příboře s platností od 1. 3. 2007

z jednání  zastupitelstva města
Za uplynulé období se zastupitelstvo města sešlo je-
denkrát, a to na svém III. zasedání ZM dne 25. ledna 
2007 a projednalo mj. tyto body programu:
l Vydalo po zapracování všech předložených připomí-
nek dle § 96 zákona č. 128/2000sb., o obcích, jednací řád 
Zastupitelstva města příbora v nezúžené verzi s platnos-
tí od 26. 1. 2007
l rozhodlo přijmout darování nemovitosti ve vlast-
nictví Moravskoslezského kraje, ve správě Masarykova 
gymnázia příbor, příspěvkové organizace, se sídlem 
Jičínská 528, příbor, a to část pozemku parc.č. 137/1 
ostatní plocha, k.ú. i obec příbor, v rozsahu návrhu 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací
l schválilo: - rozpočet města příbora na rok 2007 v ná-
sledujících objemech:
příjmy - 111 011,00 tis. kč
Pokračování na straně 4
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město příbor vás zve na koncert vážné hudby, který se koná:
muzeum a pamětní síň s. Freuda v příboře

v pátek 23. března 2007 v 19:30 hod.
účinkují:

milan langer – klavír
dana vlachová – housle

miroslav petráš – violoncello

z kalendáře starosty města
leden/únor 2007

Ing. Milan Strakoš

Déšť, bláto a teploty nad bodem mrazu. po 
sněhu nikde ani památky, a tak ti, kteří si chtějí 
užít zimních radovánek, musí za sněhem na hory. 
ale ani tam ho není dostatek. Z lyžařských kurzů 
se staly kurzy turistické a horské chaty jsou po-
loprázdné. Zimu tak v letošním roce připomínají 
jen názvy zimních měsíců. 

první zasedání zastupitelstva města se 
uskutečnilo 25. ledna 2007 a schválilo provoz-
ní rozpočet na letošní rok ve výši 111 mil. kč. 
Zastupitelstvo vyhlásilo výběrové řízení na po-
skytnutí úvěrů na opravy a modernizaci bytového 
fondu a uvolnilo na tyto účely částku ve výši 1 mil. 
kč. podmínky výběrového řízení jsou vyvěšeny na 
úřední desce městského úřadu a zájemci o půjčky 
mohou podat žádosti v termínu do 28. února to-
hoto roku.

součástí schváleného rozpoočtu města jsou 
i dotační a grantové prostředky, určené na čin-
nost organizací v oblasti kultury, sportu apod. 
část těchto prostředků je určena rovněž na opra-
vy a údržbu zařízení ve vlastnictví spolků a orga-
nizací. 

rada města zasedala 30. ledna 2007 a mimo 
jiné jmenovala předsedkyni komise pro občanské 
záležitosti pí Mgr. Libuši klaudovou a předse-
du komise pro městskou památkovou rezervaci 
p. Ing. Jana černocha. Další předsedové komisí 
budou jmenováni na schůzi rady města 20.2.2007. 

V průběhu měsíce ledna podalo město při-
hlášku do soutěže o nejlépe realizovaný program 
regenerace městských památkových rezervací, 
v únoru se stalo vítězem krajského soutěžení a zá-
roveň bylo nominováno do celostátního vyhodno-
cení, jehož vítěz bude vyhlášen v dubnu 2007 ve 
Španělském sále pražského hradu. Zatím nezbývá 
než si věřit, že budeme patřit mezi ty nejlepší.

V první polovině února uspořádalo měs-
to obecní ples a den nato, společně se skupinou 
místních podnikatelů, již čtvrtý rok Veselení 
o pouti sv. Valentýna. obě akce byly hojně navští-
veny a měly výbornou úroveň. ale i všechny další 
plesy, které se doposud uskutečnily, měly výbor-
nou úroveň a návštěvnost.

V muzejní síni příborského muzea byla 13. 
2. 2007 otevřena vernisáž prací žáků a studentů 
Masarykova gymnázia. I tato akce se těšila pozor-
nosti návštěvníků. 

Ve čtvrtek 8. února jsem na přání návštěvní-
ků internetových stránek města uspořádal setkání 
u čaje v čajovně na Místecké ulici. přesto, že ná-
vštěvnost nebyla zrovna velká, otázek byla spous-
ta. Dotazy byly směrovány jak do oblasti rozvoje 

výdaje - 111 011,00 tis. kč
financování - 0,00 tis.kč
v členění a finančních částkách dle předloženého mate-
riálu „návrhu rozpočtu
města příbora na rok 2007“.
l schválilo - vyhlásit výběrové řízení pro poskytnu-
tí úvěrů  na opravy a modernizaci bytového fondu pro 
rok 2007 v souladu s ustanoveními pravidel o vytvoření 
a použití účelového fondu obce pro poskytování stát-
ních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu 
a uvolnit pro tento účel z fondů rozvoje bydlení částku 
1 000 000,- kč
- komisi pro vyhodnocení žádostí o úvěry na opravy 
a modernizaci bytového fondu pro rok 2007 ve slože-
ní: ing. Forišková, ing. nenutilová, Lenka Habdasová, 
ing. polášek, ing. Šimíček
l schválilo s platností od 1. 1. 2007:
a) výši odměny za výkon funkcí neuvolněným členům 
zastupitelstva následovně :
- za výkon člena zastupitelstva           ... 360 kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel        … 230 kč/měsíc
- celkem                                                  ... 590 kč/měsíc
b) výši odměny za výkon funkce člena rady města ná-
sledovně :
- za výkon funkce člena rady města   ... 1500 kč/měsíc
- za výkon člena zastupitelstva           ... 360 kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel             ... 230 kč/měsíc
- celkem                                                  ... 2090 kč/měsíc
c) výši odměny předsedům fin. a kontr. výboru ZM
- za výkon funkce předsedy                  … 1190 kč/měsíc
- za výkon funkce člena zastupitelstva ... 360 kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel               ... 230 kč/měsíc
- celkem                                                    ... 1780 kč/měsíc
d) výši odměny předsedům osadních výborů Hájov, 
prchalov
- za výkon funkce předsedy                   ... 1190 kč/měsíc
- příplatek podle počtu obyvatel          … 230 kč/měsíc
- celkem                                                    ... 1420 kč/měsíc
e) výši odměny předsedům komisí rady města

- za výkon funkce předsedy                    ...1190 kč/měsíc
- příplatek dle počtu obyvatel                …230 kč/měsíc
- celkem                                                     ... 1420 kč/měsíc
V případě, že předsedou komise rady města bude záro-
veň člen ZM, bude k této odměně připočtena odměna za 
výkon funkce člena ZM (360 kč/měsíc) 
3/9/1/2 schválilo do doby rozhodnutí o rozsahu činnosti 
komisí rM poskytnutí odměn  pouze pro členy výborů 
zastupitelstva města
3/9/1/3  schválilo odměny členům finančního a kon-
trolního výboru ve výši 500,- kč/měsíc a členům obou 
osadních výborů ve výši 500,- kč/měsíc
3/9/1/4  schválilo, že v případě neúčasti člena výboru 
ZM nebo komise rM na schůzi tohoto orgánu, nebude 
odměna v daném měsíci vyplacena nebo jen v poměrné 
výši, pokud se schůze těchto orgánů uskuteční v daném 
měsíci vícekrát 
l rozhodlo realizovat vývařovny stravy (stavební úpra-
vy a technologie vývařoven stravy) v MŠ pionýrů a MŠ 
kamarád včetně detašovaného pracoviště Švermova 
l Doporučilo valné hromadě společnosti správa ma-
jetku města s.r.o. příbor do funkce členky dozorčí rady  
paní ing. Janu buskovou  
l Doporučilo valné hromadě společnosti správa ma-
jetku města s.r.o. příbor do funkce náhradníka člena do-
zorčí rady  pana MUDr. Mořice  Jurečku
l Doporučilo valné hromadě společnosti správa 
majetku města s.r.o. příbor do funkce jednatele pana 
ing. Vladimíra bajnara
l Uložilo zpracovat objemovou studii provedení do-
stavby budovy radnice ve variantě začlenit do nových 
prostor pracovníky sociálního odboru, městskou policii, 
organizaci sMMp s.r.o., zasedací místnost ZM, garáže 
služebních vozidel a prodejní prostory v přízemí určené 
k pronájmu podnikatelským aktivitám
l Uložilo volebním klubům navrhnout  radě města  
2 členy pro ustavení pracovní skupiny pro zpracování 
návrhu programu rozvoje města příbora 2007 – 2011 

Dokončení ze strany 3
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SIGMUND FREUD – ODHALENÍ 21. STOLETÍ

JE, NEbO NENÍ „PřEFREUDOVÁNO“?
Mnohý „našinec“ by mohl nabýt dojmu, že 

informací v tomto směru již bylo dostatek, fakta 
nás však přesvědčují o opaku. Viz nedávný údaj 
odborníků z blesku k fotografii rodného domu 
sigmunda Freuda, který se údajně nachází v Hra-
nicích na Moravě…

překladatel komiksu FrEUD /richard 
appignanesi a oscar Zarate/ z edice sEZnaMtE 
sE… z vydavatelství portál se nás snaží zase pře-
svědčit, že sigmund Freud se narodil 6. května 
1856 ve stříbře na Moravě… atd.

proto lze jen uvítat aktivitu vedení 
rakouského kulturního fóra, které zajišťuje 

putování rozsáhlé výstavy o našem rodá-
kovi. kdo si nestihl tuto výstavu pod názvem 
„SIGMUND FREUD – ODHALENÍ 21. 
STOLETÍ“ prohlédnout v příboře, má možnost si 
tento soubor nyní prohlédnout v olomouci, v Ga-
lerii Zbrojnice na biskupském náměstí. Výstava, 
na jejíž realizaci se velikou měrou podílela fakulta 
germanistiky Univerzity palackého, zde potrvá do 
23. března 2007 a slovem i obrazem vás provede 
životní poutí našeho rodáka. Zachycuje nejen jeho 
rodiště v příboře, putování přes Lipsko do Vídně, 
emigraci v Londýně, ale také přibližuje jeho učení, 
spolupracovníky i členy rodiny. 

Výstavu 14. února slavnostně zahájil ředite-
le rakouského kulturního fóra pan Mgr. Walter 
porsche a úvodního slova se ujal pan profesor 
phDr. Ludvík Václavek, Csc. připomenul zde 
obrovský přínos Freudova učení medicíně, pří-
rodním i společenským vědám, kultuře a kulturní 
antropologii…

Mne oslovila v jeho příspěvku slova našeho 
známého psychiatra radkina Honzáka, která za-
zněla u příležitosti oslav 150. výročí Freudova na-
rození – cituji:

otázka zní: je Freud živý, nebo je mizející 
ikonou? pro mne tatíček /tak se mu familiárně 
říká/ žije, nejen kvůli Jiránkovým vynikajícím 
kresbám a všeobecně známému folklornímu 
dvojverší, ale především jako člověk, lékař, který 

nepřestal s hledáním tajemství lidské duše. ano, 
nikdy nepřekročil medicínský rámec psychologie, 
zůstal v zajetí technologických příměrů parního 
stroje /přetlaky, výpusti atd./, ale o co jsme dnes 
dál, když si vypomáháme modely počítačů a ro-
botů? kdo pracuje s nemocnými žasne, jak často 
se mu vynoří tatík Freud. ten z počátků i ten, co 
své dílo překopal. ano. Mýlil se, ale dokázal se 
opravovat. Šel do pekel hledat pravdu /to řekl Eric 
berne/, pomohl nám „hledat pravdu v kobkách 
snu a blázince“ /to napsal nezval/, „byl mužem 
jedné myšlenky – a jedině takový může zvítězit“ 
/to napsal st. Zweig, který mu vystavěl nejhezčí 
literární pomník, který známe/. tentýž Zweig na-
psal, že je „lepší „studovat sebrané spisy než vy-
brané spisy“…

tatík Freud prý po sobě zanechal tři miliony 
slov. Dnešní mladá generace o nich už mnoho 
neví, doporučuji jí začít u „psychopatologie všed-
ního dne“. kde se o sobě dozví věci, nad nimiž 
bude žasnout….

o své dojmy ze zajímavé kulturní události 
se s vámi podělila Marie Šupová – předsedkyně 
společnosti sigmunda Freuda a autorka zajíma-
vých projektů zaměřených k propagaci Freudova 
jména a jeho odkazu. 
k těmto akcím patří m.j.
•	 MŮJ SEN – mezinárodní výtvarná soutěž, 

která má připomínat Freudovo stěžejní dílo 
Výklad snů – 11. ročník

•	 SIGMUND FREUD – VČERA, DNES, 
ZÍTRA – fotografická soutěž, která si kla-
de za cíl zachytit prostřednictvím fotografie 
„stopy“ Freudovy životní pouti

•	 FREUDŮV FOKLORNÍ FESTIVAL – jehož 
cílem přivítat vítěze výtvarné soutěže a pod-
trhnou slavnostní atmosféru při jejich oceňo-
vání 

•	 JARNÍ SYMPOZIA – setkávání se zajímavý-
mi osobnostmi z oblasti psychoanalýzy i kul-
tury, přibližujícími Freudův odkaz

Příbor 18. 2. 2007 Mgr. Marie Šupová

města, tak ke konkrétním akcím, které jsou ve 
městě v současné době „živé“. toto setkání nebylo 
jistě poslední, další se uskuteční v závěru března. 

okresní ředitelství policie čr vyhodnotilo 
v úterý 6. února nejlepší policisty obvodních od-
dělení. V příboře získal toto ohodnocení p. petr 
sabo, kterému jsem v zastoupení města předal 
malý dárek. Ještě jednou touto cestou p. sabovi 
blahopřeji.

Za zmínku ještě stojí připomenout, že se 
uskutečnila valná hromada společnosti správa 
majetku města příbor s. r. o. od data konání této 
valné hromady, 13. 2. 2007, se novým jednatelem 
společnosti stal ředitel společnosti p. Ing. Vla-
dimír bajnar a novou členkou dozorčí rady paní 
Ing. Jana busková. Z orgánů této společnosti od-
stoupil p. Ivo Lacný (dozorčí rada) a p. ing. Milan 
strakoš (jednatel). 

na schůzi rady města dne 20. 2. 2007 byli 
jmenováni další předsedové komisí. předsedou 
komise cestovního ruchu, sportu a mládeže byl 
jmenován p. rudolf korčák (oDs) a předsedou 
komise pro rozvoj města, dopravu a životní pro-
středí p. ing. rudolf Volný (ksčM). tato schůze 
rady města rovněž projednala návrh 1. změny roz-
počtu města, do kterého byly zařazeny stavební 
akce související s dokončením hřbitovní zdi, par-
koviště na Fučíkově ulici, chodníku na ostravské 
ulici. Do rozpočtu byla zařazena generální oprava 
střechy na škole na Jičínské ulici, na kterou město 
získalo státní dotaci ve výši 3 mil. kč. 
22. 1. 2007 … jednání s náměstkyní hejtmana 

phDr. Jaroslavou Wenigerovou o úhradách 
nájmu za používání víceúčelové haly u Masa-
rykova gymnázia

23. 1. 2007 … jednání zástupců a starostů mi-
niregionu Lašská brána (příbor, Hukvaldy, 
kopřivnice, Štramberk) o společných projek-
tech cestovního ruchu

5. 2. 2007 … účast na jednání osadního výboru 
na Hájově

6. 2. 2007 … účast na vyhodnocení nejlepších po-
licistů okresu nový Jičín

8. 2. 2007 … porada starostů Moravskoslezského 
kraje s hejtmanem a pracovníky krajského 
úřadu na téma možnosti získání dotací z pro-
středků Evropské unie

12. 2. 2007 … účast na jednání výboru společnosti 
s. Feuda

13. 2. 2007 … účast a vedení valné hromady spo-
lečnosti správa majetku města příbor s.r.o.

 13. 2. 2007 … účast na vernisáži výtvarných prací 
žáků a studentů Masarykova gymnázia 

14. 2. 2007 … účast na zasedání regionální sek-
ce sdružení historických sídel čech, Moravy 
a slezska v novém Jičíně

15. 2. 2007 … účast na jednání finančního výboru 
zastupitelstva města

16. 2. 2007 … schůzka s vedoucím odboru dopra-
vy krajského úřadu Ing. Murasem a ředitelem 
správy a údržby silnic nový Jičín za účelem 
oprav komunikací a předání informací k chys-
taným záměrům výstaveb nových komunikací

19. 2. 2007 … zasedání pracovní skupiny pro 
tvorbu programu rozvoje města pro současné 
volební období 
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pachatelé domácího násilí již mohou být 
vykázáni ze společného obydlí. Do současné 
doby policisté neměli možnost agresora vykázat. 
s novelou trestního zákona však přichází zásadní 
změna. 

průlom nastává v tom, že do současné doby 
byla situace nevýhodná zejména pro oběti domá-
cího násilí. Ve většině případech policisté neměli 
zákonnou možnost vykázat agresora z bydliště 
nebo z místa, kde docházelo k napadání přísluš-
níků rodiny. Docházelo tak k situacím, kdy oběti 
sháněly ubytování u příbuzných, v různých azylo-
vých domech a agresor zůstával v místě bydliště. 
s novelizací trestního zákona přichází opravdu 
průlomová změna, která opravňuje policisty, 
za splnění daných podmínek, vykázat agresora 
z místa bydliště.

pokud policista vyhodnotí situaci podle da-
ného předpisu jako jednání, které vykazuje zna-
ky domácího násilí, rozhoduje v této situaci jako 
správní orgán a agresora vykáže na dobu desíti 
dnů. Vykázání má dvě formy. buď je agresor vyká-
zán ze společného obydlí nebo jeho blízkého okolí 
anebo v případě, že se agresor nezdržuje na místě, 
mu policista uloží zákaz vstupu do společného 
obydlí. obojí má stejnou váhu.

Vykázání je určeno na dobu desíti dnů 
a v průběhu této doby kontaktuje ohroženou 
osobu intervenční centrum, které je vyrozuměno 
policií čr, a nabídne jí právní pomoc a rady, jak 
dále v této těžké životní situaci postupovat. Dobu 
vykázání desíti dnů nelze zkrátit ani prodloužit. 

V případě, že jsou do domácího násilí zainte-
resovány nezletilé děti, což je běžná situace ve vět-
šině případů, vstupuje zde odbor sociálně právní 
ochrany dětí příslušného městského úřadu. 

a co je to „domácí násilí“? 
termínem „Domácí násilí“ rozumíme násilí 

páchané mezi jednotlivými členy rodiny, mezi 
partnery, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. 
převážně se ho dopouští muži vůči ženám – vlast-
ním manželkám, družkám, partnerkám. pojem 
domácí násilí zahrnuje fyzické (fackování, kopání, 
škrcení, bití, ohrožování zbraní), sexuální (použi-
tí síly nebo výhružky za účelem donucení k sexu 
nebo praktikám, které osoba odmítá), psychické 

Od ledna 2007 platí tzv. 
„INSTITUT VyKÁzÁNÍ“ U DOMÁcÍHO NÁSILÍ

(zastrašování, ponižování, zabraňování spánku 
či odpírání potravy, izolace od příbuzných a přá-
tel, vydírání) či ekonomické (odpírání finančních 
prostředků na základní potřeby) násilí. Domácí 
násilí se objevuje u lidí všech úrovní vzdělání, 
sociální situace, tříd, ras, etnických skupin apod. 
Domácí násilí není pácháno v afektu, ale většinou 
se jedná o promyšlené činy, které mají za cíl získat 
moc a kontrolu nad druhou osobou. 

Domácí násilí se nevyhýbá ani dětem. toto 
násilí může být zaměřeno přímo proti nim nebo 
bývají svědky násilí mezi rodiči. Dále může být 
pácháno vůči zdravotně postiženým a starým 
lidem. Zde bývá důvodem majetek, peníze nebo 
byt. oběťmi se však stávají i muži, kteří jsou vy-
stavení spíše psychickému nátlaku než fyzickému 
ohrožení. 

Mezi znaky, které označuje toto jednání za 
domácí násilí patří:
a) opakovanost - jedná se o jednání, které má svůj 

vývoj a dochází k němu opakovaně, a to často 
i po velice dlouhou dobu. Za domácí násilí se 
nepovažuje ojedinělý a jednorázový incident, 
i když má závažné následky. 

b) postupný nárůst intenzity - domácí násilí začí-
ná zpravidla psychickým násilím a postupně 
se přidává násilí fyzické. Útoky jsou zpočátku 
vedeny proti lidské důstojnosti, posléze proti 
zdraví a mohou vyústit i v útoky proti životu.

c) jasné role - k násilí dochází mezi blízkými oso-
bami, kdy na jedné straně je agresor a na stra-
ně druhé je oběť. tyto role se v průběhu inci-
dentů nemění. 

d) páchání násilí v soukromí - k násilí dochází 
zpravidla beze svědků, nejčastěji v soukromí 
společného obydlí, ale i na jiných místech, 
např. chata, hotel apod. Jednotlivé útoky za-
padající do schématu domácího násilí se však 
mohou vyskytnout i na veřejnosti.
V případě, že nedojde k naplnění jednoho 

z těchto čtyř znaků, nejedná se o domácí násilí 
a skutek se posuzuje podle jiné právní normy. 

Eva Kahánková 
pracovnice prevence kriminality 

u Městské policie Příbor 

Dne 19. 01. 2007 bylo v 19.50 hod. přijato 
oznámení od občanky města, že jí v prostorách 
u nádraží čD na ulici Frenštátská neznámý mla-
dík strhl z ramene dámskou kabelku s doklady, 
peněženkou, platební kartou a přitom jí ještě 
uhodil pěstí do tváře. Hlídka následně na mís-
tě od poškozené zjistila, že pachatel utekl podél 
kolejiště směrem k ts a dále zjistila jeho popis. 
Jednalo se o muže ve věku asi 20 let, ve světle ze-
lené bundě a červené kšiltovce, který měl pravdě-
podobně ještě komplice. toho si okradená žena 
všimla ještě před přepadením, kdy oba mladí 
muži seděli společně v prostorách nádraží. na zá-
kladě těchto zjištění hlídka vyhodnotila spáchaný 
skutek jako podezření ze spáchání trestného činu 
loupeže a ihned provedla vyhledávání popiso-
vaných pachatelů po katastru města. Zároveň 
ihned vyrozuměla hlídku oo pčr příbor, která 
taktéž činila opatření. Jelikož se však již pachate-
le nepodařilo zajistit, je celá událost v současné 
době v šetření policií čr.

 Dne 25. 01. 2007 bylo v 16.00 hod přijato 
oznámení od občanky města, že ji pohoršuje cho-
vání neznámého muže, který pod loubím domu 
na náměstí, v silně podnapilém stavu podřimu-
je v dřepu, přičemž je pomočený a je kolem něj 
značný nepořádek. Hlídka na místě zjistila, že muž 
není nijak zraněný, a následně zjistila i to, že se 
na nic neléčí a proto mu zajistila převoz do místa 
trvalého bydliště, kde se o něj postaral příbuzný. 
Jelikož se svým jednáním dopustil přestupku proti 
veřejnému pořádku, byl následně předvolán k po-
dání vysvětlení. poté co se na výzvu dostavil, stráž-
níkovi sdělil, že si na uvedený den nepamatuje, ale 
zcela jistě nikde podnapilý nebyl, neboť v podnapi-
lém stavu již neměl problém minimálně 3 měsíce. 
nakonec strážníkovi sdělil, že jsme si ho zřejmě 
s někým spletli. toto tvrzení mu však bylo svědec-
tvím zúčastněných strážníků vyvráceno, a i proto 
nakonec svou vinu přiznal. 

 Dne 01. 02. 2007 bylo v 19.55 hod. přes tís-
ňovou linku 156 přijato tel. oznámení, že na uby-
tovně na ulici Jičínské došlo ke rvačce, při které 
došlo ke zranění. Hlídka proto vyjela na místo, 
kde bylo od svědkyně zjištěno, že jejího manžela 
a jeho kamaráda napadl podnapilý muž, který zde 
bydlí v prvním patře ubytovny. po počátečním 
slovním napadení došlo i k fyzickému kontaktu, 
kdy útočník poškozenému takřka bezdůvodně 
nejprve roztrhl části oděvu a následně nato ho asi 
třikrát udeřil kolenem do obličeje. tímto útokem 
poškozenému způsobil tržnou ránu na nose a sil-
né krvácení z nosu. taktéž poloha nosu nasvěd-
čovala, že se může jednat o zlomeninu, a proto 
byla na místo přivolána rZs, která napadeného 
muže převezla do nemocnice nJ k lékařskému 
vyšetření. pachatel tohoto agresivního útoku byl 
na místě omezen na osobní svobodě a následně 
pro podezření ze spáchání trestného činu ublí-
žení na zdraví převezen na oo pčr příbor, kde 
bylo činěno další opatření. Dechovou zkouškou 
byla u 24-letého násilníka z příbora, zjištěna pří-
tomnost 1,82 promile alkoholu. 

Dne 06. 02. 2007 v 13.15 hod. se na služebnu 
Mp dostavil muž s nalezenou finanční hotovostí 
6000 kč. Uvedl, že když procházel po náměstí 
kolem české spořitelny, spatřil jak tyto peníze 
trčí z bankomatu. rozhodl se proto peníze vzít 
a odevzdat na městské policii. strážníci poté vy-
rozuměli příborskou pobočku české spořitelny, 
která si vyžádá podrobný výpis výběru a pod-
le času a čísla karty peníze vrátí zpět majiteli. 
Z tohoto případu je patrné, že jsou mezi námi 
stále poctiví nálezci. 

střípky městské policie
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každý, kdo odebírá podzemní nebo po-
vrchovou vodu (nejedná-li se o obecné na-
kládání s povrchovými vodami) nebo kdo do 
těchto vod vypouští odpadní vody, musí mít 
povolení vodoprávního úřadu. 

1) obecné nakládání s povrchovými vodami

 každý může na vlastní nebezpečí bez po-
volení nebo souhlasu vodoprávního úřa-
du odebírat povrchové vody nebo s nimi 
jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li 
k tomu zapotřebí zvláštního technického 
vybavení. obecní úřad obce může upra-
vit, omezit, popř.zakázat obecné naklá-
dání s povrchovými vodami vyžaduje-li 
to veřejný zájem.

2) individuální zásobování vodou pro po-
třeby jednotlivých občanů - domácností

 Městský úřad příbor, stavební úřad-odd.
životního prostředí je vodoprávním úřa-
dem příslušným k vydávání povolení 
k odběru podzemních či povrchových 
vod pro potřeby jednotlivých domácnos-
tí a zřizování, změny a odstraňování vod-
ních děl, která s tímto odběrem či naklá-
dáním souvisejí. 

 tzn., že MÚ příbor je příslušným vodo-
právním úřadem k vydávání povolení 
k odběru vod pro fyzické osoby, které 
budou odběru užívat k zásobování pit-
nou vodou či pro zavlažování zahrady 
nebo napájení drobného zvířectva, apod. 
V souladu se zákonem je rovněž přísluš-
ný k vydávání stavebního povolení ke 
stavbě vodního díla – studny, povolení ke 
změně či odstranění stavby, která s odbě-
rem souvisí.

3) odběr vody v rámci podnikání, vypouš-
tění odpadních vod

 Má-li být odběru vody užíváno v rámci 
podnikání fyzické osoby či právnické 
osoby, je k vydání správního rozhodnu-
tí příslušný obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, v tomto případě MÚ 
kopřivnice, odbor životního prostře-
dí a zemědělství. MÚ příbor, stavební 
úřad – odd.životního prostředí není dle 
zákona příslušný k vydávání povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových nebo podzemních. tato pů-
sobnost je pro dané případy vypouštění 
svěřena zákonem č.254/2001 sb., vodní 
zákon, úřadům s rozšířenou působností, 
krajským úřadům či MŽp čr. 

4) způsoby, jak možno postupovat v soula-
du s ustanovením zákona č. 20/2004 sb.

 Dle bodu 2 závěrečných a přechodných 
ustanovení zákona č. 20/2004 sb., za-

nikne k 1. 1. 2008 platnost vybraných 
povolení k nakládání s vodami. Jedná se 
o povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních 
a o povolení odběru z těchto vod, kte-
rá nabyla právní moci do 31. 12. 2001, 
výjimku tvoří pouze povolení k odběru 
podzemních vod ze zdrojů určených pro 
individuální zásobování domácností pit-
nou vodou. povolení, jejichž právní moc 
nabyla po 1. lednu 2002 (a to včetně to-
hoto data) platí i nadále.

možné příklady postupů při odběru vod fy-
zických osob nepodnikajících

· Má-li fyzická osoba nepodnikající u své 
nemovitosti studnu vystavěnou do 1. 
1. 1955 nemusí o nové povolení žádat. 
odběr podzemní vody ze studny slou-
žící k zásobování domácnosti v místě 
trvalého bydliště, rekreační chaty či cha-
lupy a vybudované do uvedeného data 
se považuje za povolený, nehledě na to, 
že v listinné podobě žádné rozhodnutí 
nebylo vydáno. pokud odběr podzemní 
vody slouží, podle prohlášení odběrate-
le, pro individuální potřebu domácnos-
ti (tzn.např. k vaření, zalévání zahrady, 
mytí vozidla, napájení zvířat apod.) po-
važuje se takový odběr za povolený i po 
1. 1. 2008. o nové povolení není tedy za-
potřebí žádat a postačí, doloží-li vlastník 
nemovitosti, na níž se nachází studna vy-
stavěná do 1. 1. 1955 čestné prohlášení, 
že studna je využívána pro individuální 
potřebu domácnosti.

· odebírat podzemní vodu ze studny vybu-
dované po 1. 1. 1955 lze pouze na základě 
platného povolení příslušného vodopráv-
ního orgánu (dříve vodohospodářského 
orgánu). pokud o vydání povolení k od-
běru vody nebylo v minulosti požádáno 
a povolení nebylo vydáno, je nezbytné 
do konce roku 2007 požádat o povolení 
k odběru vod pověřený obecní úřad, tj. 
MÚ příbor, stavební úřad-odd.životního 
prostředí. podkladem pro vydání povolení 
k odběru podzemní vody je vyjádření oso-
by s odbornou způsobilostí. Za tuto osobu 
se podle zákona č.62/1988 sb., o geolo-
gických pracích a o českém geologickém 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, po-
važuje odborný hydrogeolog.

 Jedná se o případy, kdy bylo po 31. 12. 1954 
stavební povolení studny vydáno přísluš-
ným stavebním úřadem, potom stavba 
studny se bere za povolenou, ale jeho uži-
vatel není oprávněn k odběru spodních vod 
k požadovanému účelu. 

· Fyzická osoba nepodnikající, která má 
u své nemovitosti studnu postavenou po 
1. 1. 1955 a má vše řádně povoleno ne-
musí o nové povolení žádat v případě, 
pokud jde o odběr určený pro individuál-
ní zásobování domácnosti pitnou vodou. 
Za odběr podzemní vody ze zdroje pro 
individuální zásobování domácnosti pit-
nou vodou se považuje odběr podzemní 
vody, u něhož je účelem nakládání s vo-
dami pro zásobování domácností pitnou 
vodou a tato formulace je uvedena v plat-
ném povolení opravňující uživatele k od-
běru podzemní vody. není přitom důle-
žité, zda se jedná o takto povolený odběr 
ze studny pro zásobování domácností 
rodinného domu nebo v místě rekreační 
chaty či chalupy.

 Jedná se tedy o individuální zásobování do-
mácností pitnou vodou a platnost takové-
hoto povolení dnem 1. 1. 2008 nezaniká.

 pokud odběr podzemní vody byl před-
mětným povolením určen pro potřeby 
zavlažování zahrady užitkovou vodou, či 
napájení drobného zvířectva apod., a ta-
kovéto povolení nabylo právní moci do 
31. 12. 2001, jeho účinnost dnem 1. 1. 
2008 zaniká. Je tedy zapotřebí u přísluš-
ného vodoprávního orgánu do 30. 6. 2007 
(včetně tohoto data) požádat o prodlou-
žení vydaného povolení. nebo v termínu 
od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007 požádat o vy-
dání nového povolení. 

· V případě, že k zavlažování zahrady vy-
užívá fyzická osoba nepodnikající vodu 
odebranou z povrchových vod (tj. např. 
vodu z potoka, vodu z rybníka, vodu 
z řeky apod.) a k čerpání je využíváno 
zvláštního technického zařízení (např.
čerpadlo), pak je třeba povolení přísluš-
ného obecního úřadu, a to bez ohledu na 
množství odebírané vody. 

5) správní poplatky

Za vydání prodlouženého či nového po-
volení k odběru vod správní poplatek žadatel 
nehradí. Dle zákona č.634/2004 sb., o správ-
ních poplatcích, se správní poplatek ve výši 
300,- kč hradí pouze v případě vydání sta-
vebního povolení k výstavbě vodního díla. 

bližší informace vám ochotně poskytne 
MÚ příbor, stavební úřad – odd.životního 
prostředí, náměstí sigmunda Freuda č.19, 
742 58 příbor; telefonní kontakt 556 455 464-
465; e-mail: zivpro@pribor-mesto.cz, nova-
kova@pribor-mesto.cz.

Městský úřad Příbor

stavební úřad-odd.životního prostředí

Sdělení Městského úřadu Příbor, stavebního úřadu – odd. životního  
prostředí, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
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pod pojmem měšťanské domy, domky nebo 
chalupy byla v minulosti považována veškerá 
městská obydlí - i obyvatelé příborských před-
městí byli měšťany, třebaže neměli nejvýnosnější 
práva obyvatel rynku. Ve středověkých městech 
však bylo slovo „předměstí“ chápáno úplně jinak 
než dnes. Do zbourání městských hradeb důle-
žitých hrazených (tedy opevněných) měst byli 
obyvatelé žijící uvnitř hradeb nazýváni měšťani, 
zatímco ti před hradbami byli předměšťani. 

bourání hradeb bylo vlastně důsledkem na 
jedné straně ekonomickým, daným rozvojem 
hospodářství po průmyslové revoluci, především 
výstavbou továren (zpravidla na periferii měst) 
a od poloviny 19. století i stavbou tehdy revoluční 
železnice. na straně druhé bylo důsledkem cen-
tralizovaného systému rakouské správy po zru-
šení nevolnictví, kdy byla zrušena městská práva 
a zaveden c. k. trestní zákoník. tehdy pozbyla své-
ho účelu i ochranná funkce hradeb vzhledem ke 
stupni rozvoje těžkých palných zbraní a z důvodu 
výstavby stálých vojenských posádek. U většiny 
hrazených měst pak docházelo k bourání hradeb 
mezi lety 1820 a 1865. po jejich zbourání samo-
zřejmě pojem předměšťan zanikl. 

toto členění se ale netýká našeho města, po-
něvadž Příbor městem hrazeným zdá se nikdy 
nebyl. Již ve 14. století však měl příbor tři brány 
a historikové pro tuto dobu předpokládají i exis-
tenci vyplétaného dřevěného plotu s příkopem 
a valem, kterým bylo město obehnáno. během 16. 
století pak obepínaly dvory měšťanských domů 
(chránily a vymezovaly pozemek majitele) ohra-
zující zdi se zadními vraty, ale často musely sta-
čit jen plaňkové ploty. kromě toho sloužily brány 
a branky („fortny“), jimiž se vcházelo do „vnitřní-
ho města“. pro dobu třicetileté války nepředpo-
kládám, na rozdíl od opačného názoru některých 
historiků, výstavbu nouzového dřevěného hrazení 
kolem města. na kresbě příbora datované po roce 
1627 nic takového nenacházíme a měšťané patrně 
spoléhali spíše na osvědčenou mohutnost hradeb 
hukvaldských. (snad k takovým snahám mohlo 
dojít až po roce 1639, kdy do čech vtrhl švédský 
generál Johan baner se svými vojsky. tehdy mla-
dý olomoucký biskup a vrchní velitel císařských 
vojsk Leopold Vilém Habsburský vydal kromě zo-
dolňovacích nařízení pro hrad i přísné direktivy, 
jež určovaly, komu mohou a komu nemohou po-
skytnout Hukvaldy ochranu, ale i ti šťastnější by si 
museli s sebou přinést na hrad potraviny.) 

18. století je pro příbor charakteristické 
mohutnou výstavbou barokních domků mezi 
Lubinou a západní stranou náměstí, tedy vně 
dvorních zdí velkoměšťanských domů. tak jak 
městské brány během tohoto století postupně po-
zbývají svého účelu, měšťané stavebně zkvalitňují 
své dvorní zdi a opatřují je bytelnými vraty, který-
mi se vyjíždělo na pole. na ulici bonifáce buzka 
se dochovala dvorní brána s kamenným klenákem 
z 18. století, ohrazující pozemek měšťanského 
domu č. 30. Uvnitř parcely můžeme poblíž vidět 
zchátralou barokní hospodářskou budovu, nej-
spíš stáj. o něco výše, za budovou fotoateliéru, 
zakončuje dvůr měšťanského domu č. 28 dnes 
opravená budova s nízkou střešní hranolovou 
věží, která dříve plynule navazovala na dvorní 

O fortifikaci města a příborském hradu
zdi. Historikové se neshodují v názoru na účel 
této stavby. podle mého názoru se jedná o jakousi 
strážnici, která ale plnila spíše odpočinkovou než 
zbrojní funkci pro obsluhu brány, jež se nachá-
zela opodál. při bedlivém zkoumání Chrámkova 
pohledu na příbor (1728) spatříme obdobnou bu-
dovu přibližně na místě dnešní lékárny na Jičínské 
ulici, tedy rovněž nedaleko tehdejší brány.

také příborské hradby farního kostela nemě-
ly – přinejmenším od 16. století – ochranný cha-
rakter. autentické kresby města ze 17. a 18. století 
(Przybor Miesto a Chrámkův pohled) to jedno-
značně potvrzují. ale v době nedlouho po založení 
města, kdy hrabata z Příbora sdíleli se svým měs-
tem dobré i zlé, tedy ve druhé polovině 13. stole-
tí, mohly mít hradby na Kostelní hůře jakožto na 
nejvyšším místě ve městě takový charakter. pokud 
ve 14. století ještě stál původní hückeswagenovský 
sídelní hrad, mohly být i tehdejší kostelní hradby 
součástí opevnění hradu nebo na něj mohly ně-
jak navazovat. také později, v dobách nejistých, 
kdy byly Hukvaldy zastavovány různým držitelům 
(1390 – 1466), bývalo město odkázáno na vlastní 
ochranu a každá zeď mu k tomu byla jistě dobrá.

Kresba Przybor Miesto z mapy hukvaldské-
ho panství zobrazuje stav, který odpovídá konci 
30. let 17. století. Je zajímavé, že autorem nejsou 
zakresleny dvory domů, přestože již nesporně 
existovaly. Vysvětlením může být částečně sym-
bolický účel kresby na mapě panství. na ní mne 
nejvíce zaujala jakási fortifikační stavba připomí-
nající samostatný bastion a navazující na kostelní 
hradby. osobně jsem ji pojmenoval „Příborský 
vítězný oblouk“. Zvláštní je její umístění před kos-
telem v místě kostelní brány, což vylučuje jakýkoli 
výstražně-pevnostní charakter. na kresbě příbora 
od karla Ludvíka Chrámka z roku 1728 však již 
toto „monstrum“ před kostelem „nefiguruje“. 

nemohu se zbavit dojmu, že ona záhadná 
stavba byla pozůstatkem starého hückeswage-
novského hradu. o tomto hradu nevíme vlast-
ně vůbec nic. navíc strohé zápisy zachovaných 
středověkých listin způsobily to, že jednotliví 
regionální historikové podávají odlišné vý-

vody složitých vztahů kolonizačního procesu 
13. století na území mezi Odrou a Ostravi-
cí, včetně rozdílného výkladu vztahů mezi 
Hückeswageny a olomouckými biskupy či mezi 
Hückeswageny samými. poté co třetí generace 
moravských Hückeswagenů odstoupila Hukvaldy 
a Šostýn (mezi roky 1294 a 1307) olomouckému 
biskupu, zůstalo jim pouze příborské zboží (v ma-
jetku Jindřicha) a zboží trnavecké (v majetku jeho 
bratra bluda). staré prameny ale uvádějí, že za-
kladatel městečka příbora, otec Jindřicha a bluda, 
Frank z Hückeswagenu, v blízkosti kostela pevný 
postavil si hrad. Historikové nejsou zajedno, zda 
zmíněný hrad si v příboře postavil již Frank ještě 
před založením Hukvald, anebo jeho syn Heyman 
(Jindřich), poté co naopak o Hukvaldy a Šostýn 
přišel. pokud jej postavil již Frank, tak příborský 
hrad po založení Hukvald nutně pozbyl na své 
důležitosti, pokud tak učinil teprve Jindřich o ně-
jakých čtyřicet či padesát let později, sloužil by 
hrad již pouze sídelnímu účelu hrabat z Příbora. 
nevíme vlastně, kdy byl hrad založen, kde se přes-
ně měl nacházet, neznáme jeho rozsah ani netuší-
me, kdy přesně hrad zanikl. nejpravděpodobnější 
dobou jeho zániku bude již 14. století. V roce 
1316 figurují jako držitelé příborsko-hukvaldské-
ho léna olomoučtí kanovníci Dětřich a Jindřich 
z Fulštejna, jež se psali po Hukvaldech. na další 
listině z roku 1327 se již setkáváme s Hukvaldami 
jako se sídlem nové vrchnosti, nikoli s příborem. 
V posledních dějinách města z roku 2002 při-
pouštějí jeho autoři existenci hückeswagenovské-
ho zodolněného sídla a hovoří o nejspíš dřevěném 
hrádku. „Dřevěném“ zřejmě proto, neboť zevrub-
ný archeologický výzkum v blízkosti kostela do-
sud nepotvrdil existenci kamenných základů od-
povídajících uvažované stavbě. Zda se ale jednalo 
o „hrad“, či o „hrádek“, je v tomto stádiu zkoumání 
zcela bezpředmětné. Vzpomínám si však, že ještě 
před třiceti lety byl i Šostýn pokládán za pouhý 
hrádek či dokonce tvrz, dokud pečlivý archeo-
logický výzkum v letech 1987-88 neodkryl jeho 
skutečný rozsah. tehdy se k podivení mnohých 
zjistilo, že Šostýn svou velikostí zcela odpovídal 
běžnému středověkému manskému hradu.

Igor Jalůvka

Kresba města odpovídající konci 30. let 17. století
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1. Prezentace
2. Zhodnocení činnosti AK za rok 2006
3. Plán činnosti na rok 2007
4. Různé a diskuse
5. Nové archeologické nálezy
6. Závěr

2a. archeologický průzkum v okolí příbora, 
kopřivnice, Štramberku, Fulneku, bílovce, 
Hranic na Moravě a Lipníku nad bečvou.

  Celkem jsme této činnosti věnovali asi 700 
hod. / všichni členové ak /. 

 byly objeveny nové archeologické lokali-
ty ze starší i mladší doby kamenné. Jedná se 
především o nálezy štípané industrie v okolí 
Velkých albrechtic / aurignacien a lengyelská 
kultura/. nejnověji bylo objeveno v roce 2007 
sídliště kultury moravské malované Danielem 
Fryčem v Hladkých Životicích.

2b. publikační činnost: několik příspěvků J. Diviše 
a D. Fryče v archeologii Moravy a slezska 
ročníků 2006. Další příspěvky o činnosti ak 
byly prezentovány v Měsíčníku příbora.

2c. přednášky: 1. června 2006: připravili a usku-
tečnili členové ak přednášku s ukázkami 
četných nálezů na ZŠ v Hladkých Životicích. 
Dvouhodinový program se setkal s nevšed-
ním zájmem dětí a pedagogických pracovní-
ků. Děti byly připraveny na přednášku učiteli 

VÝROČNÍ ScHŮzE ARcHEOLOGIcKÉHO KLUbU V PřÍbOřE

a kladly překvapivé a zajímavé otázky k uve-
dené problematice. V měsíci srpnu loňské-
ho roku se rovněž uskutečnila archeologic-
ká přednáška pro dospělé ve stachovicích. 
přednášku provedl D. Fryč a opět se těšila 
dobrému zájmu účastníků. byla ukončena 
společnou vycházkou na významné archeolo-
gické lokality.

 2d. Výstavy: členové ak ve spolupráci s kul-
turním odborem města příbora realizovali 
v „Den otevřených dveří kulturních památek„ 
opět archeologickou výstavu v kostele svaté-
ho kříže. Více než 300 návštěvníků bylo po-
drobně informováno o archeologických obje-
vech a publikační činnosti ak /b. borovička,  
J. Diviš, D. Fryč, J. Šobáň /.

 2e. V červnu loňského roku se všichni členo-
vé ak zúčastnili setkání členů české arche-
ologické společnosti, pobočky pro severní 
Moravu a slezsko v kopřivnici. na programu 
tohoto setkání byla panelová diskuse o nále-
zech, několik zajímavých odborných předná-
šek a volby výboru čsas – pobočky. Do sed-
mičlenného výboru pobočky byli zvoleni také 
dva členové výboru ak v příboře.

 3a. budeme pokračovat v archeologickém prů-
zkumu na lokalitách v okolí příbora i jiných 
regionech.

 3b. o svých nálezech a objevech budeme i nadále 

průběžně informovat v odborném i periodic-
kém tisku.

 3c. budeme pokračovat ve spolupráci s odbor-
nými pracovníky Zemského muzea v brně, 
muzea v novém Jičíně, kulturním odborem 
města příbora a chceme se výrazně podílet na 
práci české archeologické společnosti. 

 3d. V letošním roce chceme uskutečnit kromě 
archeologické výstavy v kostele svatého kříže 
také expozici v kopřivnickém muzeu „Fojství„. 
bude to výstava severomoravské čas.

 3e. přislíbili jsme spoluúčast předsedkyni 
společnosti sigmunda Freuda paní Šupové 
na společné přednášce o s. Freudovi  
o archeologii. 

 3f. Uskutečníme dvoudenní tématický zájezd 
s návštěvou Moravského zemského muzea 
v brně /konzultace nálezů a prohlídka depo-
zitáře/ a Dolních Věstonic /návštěva muzea 
a prohlídka okolí/. 

 3g. plánujeme přednášky pro příborské školy 
podle zájmu. 

 3h. Mezi naše činnosti bude patřit i ochrana kul-
turních památek, propagace slavných rodáků 
příbora a města.

3ch. poskytování archeologických nálezů studují-
cím archeologii a historii na pedagogických 
školách.

Daniel Fryč

aeF acimeX elektronic, Fulnek
b – market, kopřivnice
ck mirtour, kopřivnice
colas cz, ostrava
domácí potřeby milena koniuchová, příbor
duyvis video, příbor
ing. jaroslav Groman, studénka
ing. jiří vala, brušperk
ing. václav Gadas, příbor
jaal, příbor
kadeřnictví miluše majerová, příbor
konica minolta, ostrava
lesostavby a.s., Frýdek – místek
madlenka, kopřivnice
město příbor, příbor
moravan a.s., petřvald
multifunkční centrum skotnice
myslivecké sdružení příbor – Hájov, příbor – Hájov
obuv pí poláčková, příbor
ovoce, zelenina macháčková, lešná
ovocná a okrasná školka příbor, příbor

panter, spol. s r.o., praha
pneuservis dobeš, Šenov u nového jičína

pzk servis s.r.o., příbor
remondis spol. s r.o., studénka

restaurace slavie, příbor
semag s.r.o., příbor

servis 3xd, jaroslav surý, nový jičín
severomoravská stavební spol., nový jičín

sita cz, a.s., divize ostrava
sHarp centrum ostrava s.r.o., ostrava

slovjan spol. s r.o., ostrava
správa majetku města příbora s.r.o., příbor

stav moravia spol. s r.o., ostrava
Šat – sporo s.r.o., příbor

tělovýchovná jednota, příbor
textil, galanterie anna svobodová, příbor

tomáš Halamíček, příbor
tomola cz s.r.o., ostrava

víno restaurant terra libera, příbor
v+v saveko s.r.o., kopřivnice

město příbor děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly obecního plesu  
konaného 10. února 2007 finančním či věcným darem. jmenovitě jsou to:

tři hlavní ceny věnovali aeF acimeX elektronic, Fulnek a sita cz, a.s., divize ostrava.  
Generálním sponzorem byl sita cz, a.s., divize ostrava. květinovou výzdobu věnoval  

a zapůjčil podnik ovocná a okrasná školka příbor, ing. jiří veleba.
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o z n á m e n í
městský úřad v příboře oznamuje občanům města, že ve dnech :

13. – 14. března 2007 od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16,00 
v budově správy majetku města příbor s.r.o., Freudova 118 (přízemí - zasedací místnost)

budou pracovníci Finančního úřadu v kopřivnici 
- vydávat formuláře daňových přiznání

- přijímat vyplněná daňová přiznání 
- potvrzovat kopie prezentačním razítkem Fú 

- v rámci možností provádět formální kontrolu správnosti  
a poskytovat obecné rady pro vyplnění daňových přiznání

bav klub příbor 
- středisko volného času, s.r.o. 

masarykova 489 
tel.: 556 723 778 

mobil: 739 080 862

březen 2007
provoz hudební - rockové zkušebny

středa až pátek 

pondělí 5., 12., 19., 26. 3. od 18:00 h

orientální tance
V zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

Cena za lekci 1,5 h = 100,- Kč  
Permanentka na 10 lekcí = 750,- Kč

čtvrtek 8. 3. 16:30-19h
Vystoupení Bavklubáků  
na kulturní akci k MDž

Zrcadlový sál BAV klubu na ul. Dukelské

úterý 27.3. odjezd v 18h
od kina v Příboře. Zájezd do divadla j.m. 

v Ostravě na operetu „ZVONOKOSy“

pátek 30. 3. 16 - 19h
Velikonoční disco show pro náctileté

V Junior baru BAV klubu Příbor na ul. 
Masarykově

připravujeme:
21. 4. seminář orientálních tanců
s profesionální bratislavskou lektorkou

„xenií shatra“ v Zrcadlovém sále BAV klubu 
na ul. Dukelské

Cena včetně občerstvení : 600,- Kč 
od 10 – 16 hod.

---------------------------------------------
v měsíci květnu 2007 zájezd do 

praHy na muzikál

„obraz doriana Graye“
v divadle ta Fantastika

Autor: Oscar Wilde Hudba : Michal Pavlíček
Alternují: David Kraus, Bára Basiková,  

Kamil Střihavka, Daniel Hůlka, 
Vilém Čok, Václav Bárta

Program: odjezd od PENNy MARKETU 
PŘÍBOR v 5:00 h do Prahy, prohlídka

 města, 18:00 h začátek muzikálu,  
po představení odjezd domů.

Cena: 1.222,- Kč zahrnuje dopravu, 
vstupenku, doprovod.

Prodej zájezdu a informace v BAV klubu.

„PLYNÁRENSKÝ SLOUPEK“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpe nost p i distribuci zemního plynu 
 
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor inností, které distributor zemního plynu  provádí 

v souladu s platnou legislativou pro zajišt ní bezpe né dodávky zemního plynu kone ným 

zákazník m.  
 

V prvé ad  jsou to preventivní innosti zajiš ované ve stanovených lh tách, jejichž rozsah 

je  p esn  definován zejména v technických normách a technických pravidlech. P edevším  se 

jedná o pravidelné inspek ní innosti, ke kterým pat í kontrola trasy plynovod  a p ípojek, 

kontrola ochranných pásem, kontrola t snosti, kontrola umíst ní vizuálních zna ek, 

orienta ních sloupk  a identifika ních tabulek i provozní revize. 
 

Mezi významné preventivní innosti zajiš ované z hlediska bezpe nosti pat í také tzv. 

odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme p idávání chemické látky (odorantu) do 

zemního plynu v p edepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická 

slou enina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu charakteristický, 

nezam nitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosfé e (ve vzduchu). 

Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak osoby opustit „zamo ený“ 

prostor.  

Drtivá v tšina únik , které se v rámci výjezd  pohotovostní a poruchové služby 

Severomoravské plynárenské, a.s., (telefonní íslo 1239) eší, se týkají hlášených únik                    

s koncentrací výrazn  pod spodní mezí výbušnosti. 
 

Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebezpe í, 

protože v sob  zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od bezpe ného 

provozu za ízení všech plynárenských kategorií. Ob ané by proto nem li váhat 

s nahlášením n kdy i jen podez ení na možný únik zemního plynu na poruchovou linku 

Severomoravské plynárenské, a.s. tel. . 1239 a p enechat jeho ešení specialist m 

z distribu ní spole nosti.  

 

 

 

Základní um lecká škola  
   a Spole nost p átel Dechového orchestru mladých v P íbo e 

dovolují se Vás pozvat na 

JARNÍ KONCERT  
DECHOVÉHO ORCHESTRU 

MLADÝCH  
který se bude konat ve velkém sále Katolického domu v P íbo e. 

Sobota 17. b ezna 2007 od 17:00 h 
Diriguje  Theodor Kuchar – šéfdirigent JF Ostrava,  

 Michal Bráska – dirigent DO Považská Bystrica,  
 Ludvík Demel, Ivo Lacný 

Sólisté:  Radim Hývnar – pozoun, Hana Šedivá – hoboj,  
 Renáta Schejbalová – xylofon 

 Zp v: Danka Štrauchová 
 Koncert uvádí Ji í Siostrzonek.  
 

Vstupné: dosp li 50 K , d ti 20 K . 
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T lovýchovná jednota P íbor – oddíl ASPV 
po ádá v sobotu 10. 3. 2007 

v t locvi n  Masarykova gymnázia P íbor 
 

 

SEMINÁ  AEROBIKU 
 

s profesionálními lektory FACE Praha 
Mgr. Klárou Buzkovou a Mgr. Danielem Müllerem 

 
 
PROGRAM: 
 
8.30 – 9.30  PREZENTACE 
 
 
9.30 - 10.20 INSPIRATION AEROBIC 
   Klára Buzková 
 
 
10.30 – 11.20 DANCE AEROBIC 

Tereza Sattková – zkušená cvi itelka, profi licence A IFFA – 
FACE, MŠA, malé diplomy dance, step, body styling,  
zahrani ní kongresy USA, SRN, Švédsko 

 
 
11.40 – 12. 30 DYNAMIC INTERVAL AEROBIC 
   Klára a Tereza 
 
 
12.40 – 13.35 PILATES 
   Daniel Müller 
 
 

Malé ob erstvení zajišt no 
 

Prodej sportovního oble ení firmy MONISTIL 
 
Vstupné 220,-K  – platba p ímo na míst  (není nutno se p ihlašovat p edem),   
                                kamera 200,-K , diváci 20,-K , d ti zdarma 
 
Parkovišt  je za halou, která se nachází vedle gymnázia nebo u nám stí (asi 150m). 
Z vlakového nádraží je hala asi 400m. 
 
T ší se na Vás po adatelé akce 
   Drahomíra Sattková (606 932 447, 556 722 528) 
   Mgr. Eva Buzková (604 762 473) 
 

k03_inz_100x150_cmyk.indd   1 15.2.2007   20:26:10

město příbor, Galerie v radnici, Fotoklub příbor 
pořádá vernisáž 

Antonín říha - Fotografie - vernisáž 
výstavy ve středu 14. března 2007 v 17:00 hodin
obřadní síň městského úřadu v příboře (i. patro)

v zaměření antonína říhy došlo k vzácnému propojení povolání lesníka a fotografa, se zaměřením na tématiku lesa a zvěře.  
autor, vynikající fotograf a úspěšný publicista, představuje touto výstavou kolekci fotografií, na nich při svých toulkách  
s fotoaparátem zachytil neopakovatelné momenty ze života zvěře a pomíjivou krásu přírody ve všech ročních obdobích.  

na fotografií-ch zaznamenává nejintimnější okamžiky života v lese, pohyby zvěře, jejich milostné hry, dorozumívání a ostražitost.

za svou fotografickou tvorbu byl antonín říha oceněn mnoha národními a mezinárodním cenami.  
za mnohé můžeme uvést czech press photo v letech 1997, 2001 a 2004 anebo první ceny na mezinárodních soutěžích  

v norimberku v roce 1986 a paříži v roce 1998.

Galerie otevřena:
pondělí a středa 

8:00 – 11:00, 11:30 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 

8:00 – 11:00, 11:30 – 14:00 
výstava potrvá: 

do 30. dubna 2007
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1. „CAnDRbÁL0“ v LUnĚ
2.3./pátek/18:00/ luna příbor/
akce pro externí pracovníky a příznivce Luny příbor 
Vstupné: 130 kč. 
Informace: L. nenutilová 

zATMĚnÍ MĚSÍCe
3.3./sobota/22:00–2:15/Hřiště ul. dukelská/  
pozorování pouze za příznivého počasí. s sebou vezmtěte jaký-
koliv dalekohled. 
akce pro veřejnost.
Informace: a. slatinský, mobil: 737 811 810

ReCITAČnÍ SOUTĚŽ
7.3./středa/13:30/ luna příbor/  
střediskové kolo recitační soutěže.
akce pro děti ZŠ. 
Informace: J. Lupíková 

vÝTvARnÁ DÍLnA – vYvAzOvAnÁ A SYPAnÁ bATIKA
9.3./pátek/16:00/luna příbor/   
s sebou doneste bílé nebo světlé bavlněné tričko
akce pro veřejnost.
Vstupné: 20 kč. 
Informace: k. bukovjanová

TURnAJ ve FLORbALU PRO SenIORY
10.3./sobota/13:00/luna příbor/
Informace: J. Lupíková

„O zLATOU PÍŠŤALKU“
14.3./středa/13.30/zŠ npor loma/
Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 8. tříd.
Informace: J. Lupíková

vÝTvARnÁ DÍLnA - MALOvÁnÍ nA HeDvÁbÍ
16.3./pátek/17:00/luna příbor/
práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata a hedvábné ob-
rázky)
Vstupné: 100 kč (barvy a kontury). 
akce pro veřejnost.
Do 12.3 je možno zajistit materiál (šálu nebo kravatu – 120 kč)
Informace: k. bukovjanová

KOSMeTICKÁ PORADnA 
21.3./středa/16:00/luna příbor/  
setkání s kosmetičkou I. Šitavancovou na téma „LíčEní“ včetně 
praktické ukázky pro náctileté holky. 
Vstupné: 20 kč.
Informace:J. Lupíková

KARnevAL
24.3./sobota/15:00-18:00/restaurace meXico/
proGraM: hry, soutěže, program, diskotéka, tombola
akce pro děti, rodiče s dětmi.
Vstupné: masky 5 kč, děti 15 kč, dospělí 25 kč
Informace: k. bukovjanová

zADÁnO PRO ŽenY
30.3./pátek
9:00-12:00 pro maminky
17:00-22:00 pro ženy/luna příbor/
proGraM: malování velikonočních vajíček různými technika-
mi, velikonoční ozdoby, výměna receptů.   
Vstupné: 20 kč. 
Informace: J. Lupíková

SOUSTřeDĚnÍ MLADÝCH RYbÁřŮ
31.3./sobota/9:00/luna příbor/
akce pro členy rybářských kroužků. 
Informace: J. Lupíková

připravujeme
2.-5.3.

velikonoční vÝstava
5.3. 

velikonoční Hrátky

léto 2007
2.- 8.7. 

rybářský letní tábor na lačnově - 2 150 kč
7.- 14.7. 

poznávací zájezd do liberce a okolí - 3 800 kč
7.- 21.7. 

letní tábor „slunce“ v malé bystřici  - 3 250 kč
6.- 17.8. 

letní tábor s koňmi v bernarticích - 3 990 kč
24.8.- 2.9. 

pobytový zájezd do chorvatska-mali lošinj - 4 450 - 4 900 kč
 + strava
27.- 31.8. 

tvořivý tábor v luně příbor  - 1 000 kč

přihlášky a informace v luně příbor!

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
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Terezie Mixová 
H bitovní 620, P íbor (u h bitova) 

                                                                    
 
 

Obrátíte-li se na nás, zajistíme Vám 
 
 

 rozlou ení v kostele 
 ob ad ve smute ní síni 
 ob ad v dom  smutku 
 poh by bez ob adu 
 výkop hrobu 
 kn ze 
 civilního e níka 
 dechový orchestr 

 kv tinové dary 
 tisk parte na po kání 
 vy ízení úmrtního listu 
 vy ízení poh ebného 
 potvrzení pro zam stnavatele 
 p evoz zem elého ze všech 

      míst R v etn  p evoz  
     ze zahrani í i do zahrani í

 
 

Dle Vašeho p ání vše dojednáme i mimo provozní dobu 
nebo v míst  Vašeho bydlišt  

 
Provozní doba: 

 

Pond lí až pátek   8.00  - 12.00      13.00  - 16.00 
 
 

Telefon do kancelá e 
556 712 789 

 
Stálá pohotovostní služba zdarma 

800 100 788 
 

 
NATÁ ENÍ NA VIDEO 

 
SVATBY, PROMOCE, K TY, 

OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, POH BY aj., 
Profesionální technologie a kvalita DVD. 

Film je možno promítnout již na Vaší akci. 
Kontakt:  PhDr. Vít zslav ernoch,  
 Mo kov 391, 728 362 757 

Vše za rozumnou cenu. 
 
 
 

Reklama na únor 
1/8 za 250,- K . 

 
 
 

HájovŠtí Hasiči
V neděli 21. ledna 2007 se sešli na valné hroma-

dě hájovští hasiči, aby zhodnotili uplynulý rok a také 
si řekli, co budou dělat v letošním roce. 

Za velmi dobré účasti členů a také hlavně mla-
dých, výroční sněmování zahájil starosta p. Josef 
Chromčák. 

rok 2006 hodnotil jako velmi úspěšný po všech 
stránkách. Za celý minulý rok v naší obci nehořelo 
a to je pro hasiče nejlepší vysvědčení. a protože jsou 
hasiči nejmasovější složkou, starají se také o výcho-
vu mládeže, podílejí se na kulturní činnosti Hájova. 
Vzpomeňme na masopustní průvod s pozváním na 
pochování basy, který začal u předsedy osadního 
výboru p. Vlastimila Matuly předáním symbolické-
ho klíče od obce a pokračoval za hojné účasti masek 
a muzikantů přes celou obec. a že se to Hájovjanům 
líbilo, dosvědčuje, že v sálu při pochování basy bylo 
doslova “narváno“.

Hasiči také využili loňské příznivé zimy a usku-
tečnili netradiční sjezd z hájovských vrchů na čem-
koliv. byla to skutečně ukázka lidové tvořivosti, na 
čem všem se dá sáňkovat. Zájem účastníků a ná-
vštěvníků této ojedinělé akce byl obrovský, přišli 
i občané ze sklenova.

Úspěšné bylo pochování basy, Floriánkové pose-
zení a další kulturní akce.

21. října jsme zajišťovali konání 1. kola soutěže 
pLaMEn 2006 – 2007 a dorostu v závodě požárnic-
ké všestranosti. I tuto organizačně velmi náročnou 
akci jsme zvládli velmi dobře ke spokojenosti zúčast-
něných soutěžících kolektivů.

starosta p. Josef Chromčák poděkoval v závěru 
svého vystoupení všem, kteří pomohli tyto náročné 
akce zajišťovat, starali se o opravy a údržbu techniky 
a výzbroje, sběr železného šrotu, stěhování a úpra-
vy zbrojnice. také poděkoval městskému úřadu za 
spolupráci a poskytnutí veřejné finanční podpory na 
dovybavení klubovny.

nezapomněli jsme ani na jubilanty, které vždy 
navštívíme s dárkem a přáním pevného zdraví.

Velitel jednotky p. Ladislav Matula podal zprávu 
za rok 2006. Uvedl, že rekonstrukce obecního domu 
a hasičárny byla ukončena 20. května. bohužel, 
v průběhu rekonstrukce došlo k odcizení věcí z vý-
stroje. Začátkem minulého roku jsme zakoupili stří-
kačku pps 12 od sDH Mniší za účelem využití vý-
hradně pro požární sport jak pro družstvo žáků, tak 
pro družstvo mužů. a výsledky na sebe nenechaly 
dlouho čekat. Zmíníme historicky nejlepší umístě-
ní – 2. místo v okrese a také jsme zvítězili v soutěži 
o pohár rady města příbora.

protože se zvýšil zájem mladých členů a členek 
o soutěže v požárním sportu, chceme letos rozšířit 
stávající družstvo mužů o družstvo žen a dorostu. 
Znamená to také zvýšení finančních prostředků na 
výcvik a vybavení. potřebujeme pro výcvik také zří-
zení běžecké dráhy. Chtěli bychom získat obecní po-
zemek, který je zpustlý a zarostlý křovinami a nále-
tem. Doufáme, že s pomocí městského úřadu se nám 
to podaří a letos na jaře již budeme moci trénovat. 

Zprávu o práci s mládeží přednesl p. Miroslav 
Štefek. Uvedl, že v dětských kolektivech je zapo-
jeno 20 dětí a v dorostenecké kategorii soutěžili 4 
členové. na branném závodě, který jsme pořádali 
na Hájově 21. října, obsadili mladší žáci 4. místo, 
starší žáci 1. a 3. místo. V jednotlivcích dorostu 
doběhl Daniel polášek na 2. místě a v kategorii dí-
vek doběhla Monika kabátová na 1. místě a Lucie 
Matulová na 2. místě. podařilo se také rozšířit počet 
vedoucích. a tak naše žáky vedou Miroslav Štefek, 
Vladimír Feix st., ondřej sýkora, tomáš kocourek, 
David polášek, Daniel polášek a při nácviku požár-

ního útoku Ladislav Matula a Vojtěch Jalůvka. také 
jsme s dětmi navštívili krytý bazén. a v době letních 
prázdnin jsme uspořádali výlet pod stany v Lubině 
na myslivecké chatě s prohlídkou okolí. 

k zimním radovánkám dětí tentokrát ještě při-

byl masopustní maškarní průvod a sjezd hájovských 
vrchů na čemkoliv. byla také zřízena internetová 
stránka www.sdhhajov.ic.cz, kde se o hájovských ha-
sičích dozvíte více.

Jan Matula
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VÝHODNÉ  ÚV RY A SPO ENÍ  S  LIŠKOU 

 Státní podpora až 3 000 K  ro n , spo ení s výnosem až 6,94 % 
ro n  osvobozeným od zdan ní. 

 Prémie až 1 500 K  pro nové klienty do 18 let v ku. 
 Meziúv ry a úv ry se splatností až 27 let na výstavbu rodinných 

dom  a byt , koup , opravy a rekonstrukce. 
 Úv ry do 100 000 K  bez ru itel , až 800 000 K  bez zástavy 

nemovitosti - ideální na koup  a opravy družstevních byt . 
 Úv r s pevným úrokem jen 3,7 % ro n . 
 Nem nná úroková sazba po celou dobu splácení. 
 Snadné a rychlé vy ízení. 
 Da ové výhody p i spo ení i splácení úv ru. 

 

INFORMUJTE SE U NÁS: 
 Finan ní poradce MSS:  Miroslav Zobaník, Ing.    tel: 607 237 708 
 eská pošta P íbor    tel:  556 722 937, 556 725 073 

 
 
 
 

Jako doušek čisté vody na mne zapůsobil 
čínský oskarový film „Cesta domů“, který jsem 
zhlédla na festivalu oskarových filmů ve vítko-
vickém Domě kultury v ostravě. tehdy jsem si 
uvědomila, jak je náš dnešní svět zdegenerova-
ný, jak si neváží skutečných hodnot. Zvláště je 
to vidět v komerčních médiích, nebo jak říká 
shakespeare – aktualizováno – „je něco shnilé-
ho v našich mediích!“

ale člověk se může zachránit tím, že si 
vybírá ta správná media, mluvící o lásce člo-
věka k člověku, o pomoci těm nezaslouženě  
handicapovaným, o lásce k přírodě a v nepo-
slední řadě – lásce k vlasti.

Je mou radostí, že to již v hojné míře činí 
veřejnoprávní rozhlas, veřejnoprávní televize 
ještě v nevyhovujících časech, často v noci.

ale doufám, že i to se časem změní, pokud 
si to lidé budou sami žádat. 

Vždyť co zatím slyšíme a hlavně vidíme 
na obrazovkách našich televizorů? slavení po-
chybných „celebrit“, které se nijak o svou cele-
britu nezasloužily. Dostaly od boha dar krásy, 
dar krásného hlasu, dar výřečnosti. a tyto dary 
zneužívají jak ony, tak hlavně jejich propagátoři. 
bohužel hlavně komerční televize jejich darů 
využívá naplno ke svým ziskům.

Další tzv. „celebrity“ jsou někteří výmluv-
ní politici. k tomu uvedu úsměvný zážitek: při 
cestě vlakem ze Šumavy jsem si nemohla ne-
všimnout na vysoké bílé zdi, kolem které vlak 
projížděl, nápis: „Celebrity, třeste se!“ bylo to 
vloni před volbami. nevypovídá to o něčem?

Věra Juroková, Příbor
10. února 2007

pokud možno, nenecHte si ujít….

pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města příbora,  
které se uskuteční ve čtvrtek 8. března 2007 od 16.30 hod. 

ve velkém sále katolického domu v příboře.
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AKCE  BŘEZEN

! ! ! Ceny uvedeny včetně DPH, AKCE do 31. 3. 2007, resp. DO VYPRODÁNÍ ! ! !

Nosný profil CD - délka 3m, 4m
pro snížení stropů, předsazené stěny 

Obvodový profil UD - délka 3m  
pro snížení stropů, předsazené stěny 

Sádrokartonářská stěrka 5 kg 
pro tmelení spár, opravy omítek 

109,- Kč / ks

19,90 Kč / bm

13,90 Kč / bm

Sádrokarton Rigips 12,5 mm
rozměr: 1250 x 2000 mm 39,90 Kč / m2

 
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 

městská knihovna příbor 
vás zve na internet
provozní doba v oddělení pro dospělé

Pondělí 8 – 12 13 -  15
Úterý 8 – 12 14 – 18
Čtvrtek 8 – 12 14 – 18
Pátek 8 – 12 14 – 18

provozní doba v oddělení pro děti
Pondělí 13 – 15
Úterý 13 – 17
Čtvrtek 13 – 17
každou středu v březnu od 9 do 11 hodin 

seznámíme začínající uživatele s prací na inter-
netu

Po celý měsíc březen poskytujeme všem 
uživatelům 1 hodinu na internetu zdarma
30. 3. noc s andersenem

– nocování v knihovně s bohatým progra-
mem a čtením pohádek

přihlášky si mohou děti vyzvednout v dět-
ském oddělení knihovny

pozvánka na oslavu  
mezinárodníHo dne žen

čtvrtek 8. března 2007 od 16:30 h 
v bývalé jídelně zŠ dukelská.

kulturní program, pohoštění. srdečně zvou 
pořadatelé měv ksčm

česká společnost  

s pětiletou tradicí na trhu hledá schopné, komunikativní lidi na místo  

poradce a leadera 
pro pobočku v novém jičíně.

 požadujeme: trestní bezúhonnost, schopnost učit se, spolehlivost 
vážní zájemci volejte: 724 944 675

klub českých turistů příbor pořádá  
24. března 2007 turistickou akci

zahájení  jarních kilometrů a exkurzi na 
přehradě:

Šance ve starÝcH HamrecH
sraz účastníků turistické akce:  

7 00 hod. od sokolovny
trasa: 8 km: staré Hamry, javořina, bílá

prohlídka uvnitř přehrady Šance
cena: členové dospělí: 110 kč, děti:  80 kč

nečlenové dospělí: 130 kč, děti:  110 kč
vedoucí akce: 
bilský vladimír 

tel.: 737 375 203
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Z Á P I S
dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2007/2008
se bude konat

ve čtvrtek 12. dubna 2007
od 8.00 do 15.00 hod. 

na těchto mateřských školách:

 MateřSké škole kaMarÁd
na ul. Frenštátská a ul. švermova

 MateřSké škole na ul. PIonýrů

V MateřSké škole kaMarÁd a V MateřSké  
škole na ul. PIonýrů Proběhne V rÁMcI ZÁPISu dne 

12.4.2007

den oteVřených dVeří 
MěStSký úřad Příbor


