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Měsíčník
města Příbora

červen 2011

760 let založení města Příbora -  Svatourbanské slavnosti 
 Letošní „Dny města“ Příbor vě-
noval 250. výročí přenesení ostatků  
sv. Urbana z Říma do Příbora.
Oslavy byly zahájeny v sobotu 21. květ-
na v dopoledních hodinách koncertem 
Dechového orchestru mladých Příbor 
pod vedením pana Lacného, vystoupe-
ním mažoretek a proslovem starosty 
města M. Strakoše,  který na náměstí 
všechny přivítal.
Církevní oslavy byly zahájeny ve farním 
kostele ve tři hodiny odpoledne pro-
slovy pana faráře J. Švorčíka, místosta-
rosty města M. Monsporta a pana M. 
Jurečky. Z programu, který probíhal ve 
farním kostele, si mohli vybrat příznivci 

duchovní hudby a duchovní divadelní 
hry. 
Rodiče, jejichž děti vystupovaly na ná-
městí, byli jistě velmi pyšní. Mnozí ro-
diče s dětmi setrvali a zatancovali si i po 
mohutném dešti s Míšou Růžičkovou. 
Na své si přišli i příznivci cimbálové 
muziky, folkorbeatu a country.
V neděli pokračovaly církevní oslavy. 
Byly zakončeny krásným společným 
programem komorního orchestru 
Pavla Josefa Vejvanovského z Nového 
Jičína, sólistů štramberského chrámo-
vého sboru a souboru Valašský Vojvoda  
z Kozlovic. Se všemi posluchači a účin-
kujícími se rozloučil místostarosta měs-

ta a farář.
Muzeum Novojičínska – Muzeum  
a pamětní síň v Příboře k této příleži-
tosti uspořádalo výstavu Historické 
sakrální plastiky Příborska. Mohli jste 
zhlédnout ojedinělé církevní artefakty, 
např. Madony, andělíčky, barokní soš-
ky, sv. Floriána aj., ze sbírek příborské-
ho muzea, které se našly v měšťanských 
domech, zaniknutých kostelech okol-
ních obcí apod. Za raritu této sbírky se 
dá považovat přísežný kříž příborské 
městské rady z roku 1844.
Všem, kteří se podíleli na organizaci  
a programu této akce, děkujeme!

Petra Friedlová, odbor KCR, MÚ Příbor
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Z jednání rady města
9. schůze rm 5. dubna 2011 mj. projed-
nala:
l Uložila zpracovat návrh zavedení systé-

mu časově omezeného bezplatného par-
kování pomocí parkovacích hodin.

l Odvolala na vlastní žádost z komise pro 
občanské záležitosti p. K. Jehlárovou  
k 5. 4. 2011.

l Vzala na vědomí zápis z jednání komise č. 
4 pro městskou památkovou rezervaci ze 
dne 22. 3. 2011 a zápis č. 2 pro občanské 
záležitosti konané dne 28. 3. 2011.

l Uložila vytipovat vhodné lokality k umís-
tění pro přemístění sochy skulptury sv. 
Sarkandra.

l Uložila vypracovat návrh obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství pro vyhrazení tr-
valých parkovacích míst.

l Uložila zabezpečit notářský zápis o vlast-
nictví prvku drobné architektury, Pomník 
Dr. Čejky v souladu s rozhodnutím ZM. 

l Rozhodla pronajmout byt s dluhem pů-
vodního nájemce na základě zveřejnění 
záměru města, byt 2+1 na ulici U Tatry 
1483/20 paní P. K, výše nabídky (úhrady 
dluhu) Kč 88 075,-.

l Rozhodla vydat na základě § 4a odst.1 
písm.a) zákona č. 265/1991 Sb., o pů-
sobnosti orgánů České republiky v ob-
lasti cen, ve znění pozdějších předpisů  
a v souladu s ustanoveními § 11 odst.1 a 
§ 102 odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů „Nařízení města Příbora o stanove-
ní maximální ceny za služby hřbitovní 
poskytované v souvislosti s pronájmem  
a užíváním hrobového místa“. Maximální 
cena za služby hřbitovní poskytované  
v souvislosti s pronájem a užíváním hro-
bového místa činí 56,00 Kč/rok vč. DPH.

l Vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku 
na dodávku zadávanou v otevřeném ří-
zení na akci „Revitalizace zahrad MŠ 
Kamarád“.

l Stanovila dle § 74 odst.1 zákona o VZ 
členy hodnotící komisi veřejné zakázky 
„Revitalizace MŠ Kamarád“ ve složení 
Ing. Jiří Hajda, Ing. Jitka Pechová, Ing. 
Alice Hambálková, Mgr. Iva Drholecká, 
Ing. Jana Svobodová.

l Stanovila dle § 71 odst.3, že hodnotící ko-
mise bude vykonávat i funkci komise pro 
otevírání obálek.

l Stanovila počínaje dnem 1. 7. 2011 ná-
jemné ve výši 40,00 Kč/m2/měsíc v jed-
notlivých bytech těchto městských domů:

a) č.p. 1300, 1301, 1302 a 1303, ul. Fučíkova, 
Příbor.

b) č.p. 1358, 1359 a 1360, ul. Štramberská, 

Příbor
c) č.p. 1483, 1484 a 1485, ul. U Tatry, Příbor
d) č.p. 1486, 1487 a 1488, ul. U Tatry, Příbor.
l Uložila správci bytového fondu SMMP 

s.r.o. vstoupit v jednání s uživateli obec-
ních bytů uvedených v bodě 9/25/2 toho-
to usnesení za účelem uzavření nových 
nájemních smluv.

l Vzala na vědomí průběžnou zprávu o sys-
tému nakládání s komunálním odpadem 
ve městě Příboře.

l Schválila Fondu pro opuštěné a handica-
pované děti a mládež, 742 72 Mořkov, Za 
Sušárnou 391, z paragrafu 4329 rozpočtu 
města, položka veřejná finanční podpora, 
finanční dar ve výši 2 000 Kč na setkání 
opuštěných a handicapovaných dětí. 

l Vzala na vědomí žádost Muzea 
Novojičínska o ukončení nájemní smlou-
vy dohodou ke dni 30. 6. 2011.

l Souhlasila s ukončením nájemní smlouvy 
ze dne 4. 12. 2007 s Muzeem Novojičínska 
na pronájem nebytových prostor v budo-
vě PG dohodou ke dni 30.6.2011.

l Uložila zveřejnit na ÚD záměr města 
bezplatně vypůjčit nebytové prostory v 
budově piaristického gymnázia v Příboře, 
na ul. Lidická o celkové rozloze 880,5 m2 
za těchto podmínek:

 spotřeba elektřiny a vody bude řešena 
rozúčtováním jako služba ze strany vy-
půjčitele, 

 účel výpůjčky – muzejní a výstavní čin-
nost,

 smlouva o výpůjčce bude uzavřena na 
dobu určitou v délce 15 let

 nabídku je nutno doručit v zalepe-
né obálce s označením „NP čp. 50“ do  
22. 4. 2011 na sekretariát Městského úřa-
du v Příboře, nebytový prostor je umístěn 
v přízemí (výstavní místnosti, kanceláře, 
depozitáře) o celkové rozloze 880,5 m2,  
dohodou smluvních stran může být ná-
jemní smlouva ukončena dříve.

l Odsouhlasila podmínky výběrového ří-
zení na dočasný pronájem prostor (ob-
jektu) Kulturního domu v Příboře takto:

 nájemce uvede cenovou nabídku proná-
jmu prostor (objektu) kulturního domu 
včetně zařízení a jeho běžné údržby  
a oprav.

 Nabídka nájemce bude obsahovat pod-
nikatelský záměr k rozvoji společenské 
návštěvnosti a využitelnosti objektu kul-
turního domu. Podnikatelský záměr bude 
obsahovat přehled kulturních aktivit  
a činností, které bude nájemce v objek-
tech provozovat, zachovat aktivity mini-
málně v rozsahu jako v r. 2010.

 Nájemce doloží doklad o oprávnění  
k podnikání v činnostech uvedených  
v podnikatelském záměru.

 Nájemce předloží čestné prohlášení  
o bezdlužnosti. 

 Nájemce bude seznámen se stávajícím 
technickým stavem objektu kulturního 
domu a se spotřebou energií za rok 2010.

 prohlídka objektu se uskuteční po doho-
dě s jednotlivými zájemci.

 Spolupodíl pronajímatele na úhradě ná-
kladů za energie (elektřina, plyn, voda) 
spojených s provozem objektu kulturní-
ho domu bude dohodnut v rámci smlou-
vy o pronájmu.

l Uložila zveřejnit na úřední desce pod-
mínky výběrového řízení (včetně příloh) 
na dočasný pronájem prostor (objektu) 
Kulturního domu v Příboře.

l Uložila zpracovat návrh rozpočtu na zá-
chovnou opravu Kulturního domu se za-
chováním stávajících dispozic.

l Schválila výpověď z nájmu nebytových 
prostor na adrese nám. S.Freuda č. p. 9  
v Příboře paní Kerekešové Elvíře bytem 
Štramberská 722, Příbor k datu 1. 5. 2011 
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

l Vzala na vědomí informaci o součas-
ném stavu VO, možností rekonstrukce, 
případně možností pronájmu veřejného 
osvětlení v Příboře.

l Uložila podat informaci o stavu pasportu 
veřejného osvětlení a jeho průběžné ak-
tualizaci.

10. schůze rm 26. dubna 2011 mj. pro-
jednala:
l Uložila prověřit hospodaření komise pro 

občanské záležitosti s finančními pro-
středky.

l Uložila předložit definitivní návrh na 
složení komise pro občanské záležitosti  
v počtu maximálně devět lidí.

l Vzala na vědomí zápis z jednání komise  
č. 3 pro občanské záležitosti konané dne 
18. dubna 2011.

l Doporučila zakomponovat sochu sv. 
Sarkandera do návrhu úprav prostranství 
ulice U Brány, alternativně k domu čp. 41, 
na náměstí S. Freuda.

l Vydala na základě § 4a odst.1 písm.a) zá-
kona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgá-
nů České republiky v oblasti cen, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustano-
veními § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm.d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů „Nařízení města 
Příbora č.2/2011 o stanovení maximální 
ceny za pronájem obřadní síně pro smu-
teční obřady“. Maximální cena za proná-
jem obřadní síně ke smutečním obřadům 
činí 1 500,- Kč vč. DPH/1 obřad.

l Uložila předložit návrh smlouvy o vzá-
jemné spolupráci v oblasti pojištění ma-
jetku města a jeho organizací s makléř-

Z jednání rady a ZastUPIteLstVa města
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skou firmou RESPECT Ostrava, s.r.o., 
Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava 2.

l Odsouhlasila výzvu k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce na akci „Revitalizace by-
tového domu č.p. 1300 - 1303 na ulici 
Fučíkova v Příboře“.

l Ustanovila hodnotící komisi veřejné za-
kázky „Revitalizace bytového domu č.p. 
1300-1303 na ulici Fučíkova v Příboře“ 
ve složení: Ing. Vladimír Bajnar, Ing. Jiří 
Hajda, Ing. Jaroslav Venzara, Ing. Milan 
Gabzdyl, Ing. Jana Svobodová, komise je 
zároveň pověřená otevíráním obálek.

l Odsouhlasila zadání pro zpracování pro-
jektové dokumentace k akci „Stavební 
úpravy ulice U Brány“.

l Ustanovila na základě nabídky novým 
vypůjčitelem nebytových prostor v pří-
zemí budovy piaristického gymnázia  
v Příboře, na ul. Lidická o rozloze 880,5 
m2 Muzeum Novojičínska, ul. 28. říj-
na 12, 741 11 Nový Jičín s účinností od  
1. 7. 2011 na dobu 15 let .

l Vzala na vědomí návrh způsobu zpraco-
vání organizačního řádu městského úřa-
du předložený společnosti Activconzult 
s.r.o..

l Vzala na vědomí výroční zprávu města 
Příbora za rok 2010.

l Uložila zpracovat organizační řád 
Městského úřadu v Příboře ve smyslu 
zrušení odboru majetku a rozdělení jeho 
činností do jiných odborů a se vznikem 
nového odboru strategického plánování.

l Rozhodla pronajmout byt s dluhem pů-
vodního nájemce na základě zveřejnění 
záměru města, byt 1+1 na ulici U Tatry 
1484/18 paní Ludmile Máchové, Příbor, 
Jičínská 238 výše nabídky (úhrady dluhu) 
Kč 78 438,-.

l Schválila doplnění pořadníku pro při-
dělení bytů zvláštního určení v domech  
s pečovatelskou službou v Příboře na 
období od 26. dubna 2011 do 30. června 
2011.

l Uložila předložit ZM návrh na obsazení 
pracovních skupin pro realizaci strategic-
kého plánu včetně návrhu odměňování 
jejich členů a způsob změny jejich jme-
nování, který bude příslušet RM.

l Rozhodla mimořádně pronajmout správ-
covský byt v Kulturním domě v Příboře 
klientce Dětského domova v Příboře sleč-
ně Lucii Geniové na dobu určitou: od 1. 7. 
2011 do 30. 6. 2012, s obvyklou výší nájmu.

l Projednala návrh na změnu stanov spo-
lečnosti SMMP s.r.o.

l Uložila upřesnit některá ustanovení na-
vrhovaných stanov SMMP, s.r.o., (orgány 
společnosti, výkonný ředitel společnosti, 
postavení jediného společníka apod.).

l Rozhodla schválit v souladu s §102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů „Pravidla 
pro nakládání s nepotřebným majetkem 
příspěvkových organizací“ s tím, že orga-
nizace mohou nakládat s tímto majetkem 
do pořizovací ceny Kč 5 000,-.

l Konstatovala, že garáž v domě čp. 1300 je 
pro potřeby MÚ v současné době nevyu-
žitelná.

l Uložila zveřejnit záměr města Příbora 
pronajmout garáž v domě čp. 1300 na ul. 
Fučíkova v Příboře formou výběrového 
řízení dle nejvyšší nabídky za těchto pod-
mínek:

 - plocha garáže – 21 m2
 - minimální nabídková cena nájmu 380,- 

Kč / m2 / rok
 - uzavření nájemní smlouvy na dobu ne-

určitou s každoroční úpravou nájemného 
o inflační koeficient 

 - trvalý pobyt žadatele na území města
 - žadatel není vlastníkem ani uživatelem 

jiné garáže( doložit čestným prohláše-
ním)

 - žadatel není vůči městu dlužníkem (do-
ložit čestným prohlášením).

 Žádost v zalepené obálce s konkrétní 
cenovou nabídkou a s označením obál-
ky „garáž 1300“ zašlete na Městský úřad  
v Příboře. Zveřejnění bude do doby zaslá-
ní první nabídky.

l Rozhodla v souladu s doporučením hod-
notící komise o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce „Stavební úpra-
vy piaristického kláštera – III. etapa –  
I. nadzemní podlaží“, kterou podal 
uchazeč Stav Moravia, spol. s r.o., Jirská 
570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 
47977655.

l Schválila smlouvu o dílo na akci „Stavební 
úpravy piaristického kláštera – III.etapa 
– I. nadzemní podlaží“ s vybraným ucha-
zečem Stav Moravia, spol. s r.o., Jirská 
570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz

l Uložila zapracovat do organizačního 
řádu problematiku správy budov MÚ a 
PG organizačním odborem a zajišťování 
a provádění oprav nad rámec běžné údrž-
by budov MÚ a PG odborem ÚP, rozvoje 
a MPR.

l Stanovila zhotovitelem akce „Oprava 
chodníků – sídliště Jičínská v Příboře“ fir-
mu Sates Morava spol. s r.o., Železničního 
vojska 1386, Valašské Meziříčí.

11. schůze rm v mimořádném termínu 
28. dubna 2011 mj. projednala:
l Vzala na vědomí návrh smlouvy o nájmu 

bytu ve variantě na dobu neurčitou.
l Vzala na vědomí návrh smlouvy o nájmu 

bytu ve variantě na dobu určitou.
l Schválila výpočet nájmu za balkony  

a sklepní prostory u nově uzavíraných 
smluv o nájmu bytu ve výši ½ skutečné 
podlahové plochy.

l Vzala na vědomí informaci o změnách ve 
vysílání programu Local TV Příbor poda-
nou Mgr. I. Nedomovou.

l Rozhodla schválit smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene pro umístění podzemního vodo-
vodního potrubí s dimenzí DN 50 mm 
a osázení přípojkového uzávěru, včetně 
ochranného pásma a příslušenství, na po-
zemcích parc.č.133/1, 158/1, k.ú. Příbor 
pro stavbu „Vodovodní přípojka pro ob-
jekt Masarykova gymnázia“, mezi opráv-
něným z věcného břemene Masarykovo 
gymnázium Příbor, p.o., se sídlem Příbor, 
Jičínská 528 a povinným z věcného bře-
mene městem Příbor, v rozsahu výkresu, 
a to na dobu neurčitou, úplatně ve výši 
35,-- Kč/m2. Náhrada bude fakturována 
povinným do 15-ti dnů po podání návrhu 
na vklad na katastrální úřad a bude vysta-
vena tak, aby splňovala veškeré náležitos-
ti daňového dokladu vyžadované aktuál-
ně platnými právními předpisy. Splatnost 
faktury se sjednává na 30 dnů od doruče-
ní faktury. 

12. schůze rm 15. května 2011 mj. pro-
jednala:
l Uložila zpracovat analýzu rozsahu a dů-

sledků přijetí Nařízení obce nebo OZV  
o poplatku za užívání veřejného pro-
stranství pro vyhrazení trvalých parkova-
cích míst (v čem jsou legislativní rozdíly 
OZV a Nařízení obce).

l Uložila vyžádat nabídku vlastníka pozem-
ku p.č. 638/8 na prodej tohoto pozemku 
pro sportovní využití části Klokočova.

l Vzala na vědomí zápis ze 6. schůze fi-
nančního výboru ze dne 2. 5. 2011 včet-
ně protokolu o provedené kontrole č. 1.  
z kontroly na Technických službách.

l Vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání kon-
trolního výboru ze dne 19. 4. 2011.

l Vzala na vědomí zápis z 5. jednání komise 
MPR ze dne 26. 4. 2011.

l Vzala na vědomí podmiňující souhlas 
spoluvlastníků soukromého vodovod-
ního a kanalizačního řadu na ulici Na 
Benátkách s napojením stavby města 
„Prodloužení vodovodu a kanalizace na 
ulici Na Benátkách“.

l Odsouhlasila poskytnutí částečné úhra-
dy nákladů na vybudovaný soukromý 
vodovodní a kanalizační řad na ulici Na 
Benátkách ve výši 5 000,- Kč formou daru 
jednotlivým spoluvlastníkům:

 Rostislavu Bukovjanovi, Na Benátkách 
987, 742 58 Příbor.

 Robertu Bukovjanovi, U Tatry 1485, 742 
58 Příbor

Z jednání rady a ZastUPIteLstVa města
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 Petru Melčákovi, Na Benátkách 2036, 
742 58 Příbor

 Drahoslavě Melčákové, Na Benátkách 
2036, 742 58 Příbor

 Jiřímu Laníkovi, Lískovecká 2867, Frýdek 
Místek.

l Odsouhlasila uvolnění finančních pro-
středků na částečnou úhradu nákladů 
na vybudovaný soukromý vodovodní  
a kanalizační řad na ulici Na Benátkách 
ve výši 25 000,- Kč z rozpočtu města, par 
2321 – Kanalizace - Prodloužení vodovo-
du a kanalizace v ulici Na Benátkách.

l Doporučila ZM schválit Prohlášení vlast-
níka budovy s navrženými textovými 
opravami ze strany manželů Střelkových 
- objekt bydlení čp. 810-811 v Příboře, 
ul. Lidická, nacházející se na pozemcích 
par. č.1339 o výměře 159 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří a par. č. 1340 o výměře 
159m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k.ú. a obci Příbor podle § 4 zákona č. 
72/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

l Doporučila ZM schválit doprodej podílu 
ve výši 5870/68001 na pozemcích par. č. 
1339 o výměře 159 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří a par. č. 1340 o výměře 159 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. a 
obci Příbor, do vlastnictví manželům Ing. 
Milanu Střelkovi a Naděždě Střelkové, tr-
vale bytem Příbor, Lidická 810 za kupní 
cenu 3 000,- Kč.

l Rozhodla vyhradit parkovací místa pro 
bezplatné parkování na straně MÚ ná-
městí Sigmunda Freuda v Příboře po 
dobu 30 minut, a to změnou místní úpra-
vy silničního provozu, provedenou vari-
antou parkování s parkovacím kotoučem. 

l Schválila změnu plánu výnosů a nákladů 
z účtu města vedeného SMMP s.r.o. na 
rok 2011.

l Schválila na základě výběrového řízení 
pronájem nebytového prostoru na nám. 
Sigmunda Freuda 9 v Příboře paní Olze 
Strnadové, P. Nerudy 208, Kopřivnice za 
těchto podmínek:

	 •	 smlouva	 na	 pronájem	 nebytového	
prostoru bude uzavřena na dobu neurči-
tou od 1. června 2011 s výpovědní lhůtou 
3 měsíce za účelem provozování cukrárny

	 •	 nájemné	je	stanoveno	ve	výši	593,-	
Kč/m2/rok (bez služeb)

	 •	 platba	 za	 nájem	 bude	 hrazena	
čtvrtletně předem, první splátka při pod-
pisu smlouvy 

	 •	 užívání	 společného	 hygienického	
zařízení s uživatelem sousedního nebyto-
vého prostoru bude ošetřeno ve smlouvě

l Vzala na vědomí žádost spolumajitele 
domu č. p. 32 na náměstí S. Freuda ve 
věci řešení problematiky spodních vod  
v nemovitostech na náměstí

l Uložila projednat problematiku spodních 
vod v objektech na náměstí S. Freuda  
v komisi pro regeneraci MPR.

l Vzala na vědomí informaci ve věci přidě-
lení bytu 2+1 na ul. U Tatry 1487/23 při-
děleného na základě schváleného pořad-
níku ze dne 14. 12. 2010.

l Rozhodla o neplatnosti přidělení 
bytu 2+1 na ul. U Tatry 1487/23 panu 
Stanislavu Sopuchovi na základě aktuál-
ních skutečností uvedených v zápise ze 
dne 16. 5. 2011. 

Z jednání ZastUPIteLstVa města
5. zasedání Zastupitelstva města 
Příbora dne 19. května 2011:
l Uložilo podat písemné stanovisko ke 

vzneseným připomínkám z RM č. 8 a 9, 
které jsou uvedeny v zápisu KV ze dne  
15. 3. 2011.

l Uložilo zabývat se možností reorgani-
zace Technických služeb města Příbora  
a eventuálně navrhnout varianty řešení 
reorganizace Technických služeb.

l Rozhodlo schválit prodej do vlastnictví 
paní Dagmar Kičurové, bytem Příbor, 
Palackého 605-jednotku č. 1345/10 v ob-
jektu bydlení č.p. 1344-1345 ul. Dukelská, 
Příbor postaveném na pozemku parc. č. 
665 o výměře 451 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve 
výši 5015/122212 na společných částech 
budovy č.p. 1344-1345 a podíl ve výši 
5015/122212 na pozemku parc. č. 665 v 
k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnu-
tou cenu 154 800,- Kč.

l Rozhodlo schválit zavedení prvku drobné 
architektury Pomník Dr. Čejky umístěný 
na parcele č. 1414/1 – městský park do 
evidence majetku města Příbora.

l Rozhodlo schválit Prohlášení vlastníka 
budovy s navrženými textovými oprava-
mi ze strany manželů Střelkových - ob-
jekt bydlení čp. 810-811 v Příboře, ul. 
Lidická, nacházející se na pozemcích par. 
č. 1339 o výměře 159 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří a par. č. 1340 o výměře 159 
m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. 
a obci Příbor podle § 4 zákona č. 72/94 
Sb. ve znění pozdějších předpisů.

l Rozhodlo schválit doprodej podílu ve 
výši 5870/68001 na pozemcích par.  
č. 1339 o výměře 159 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří a par. č. 1340 o výměře 
159 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k.ú. a obci Příbor, do vlastnictví man-
želům Ing. Milanu Střelkovi a Naděždě 
Střelkové, trvale bytem Příbor, Lidická 
810 za kupní cenu 3 000 ,- Kč.

l Schválilo změnu stanov společnosti 
Správa majetku města Příbor s.r.o. dle 
přiloženého znění.

l Vzalo na vědomí výroční zprávu města 
Příbora za rok 2010.

l Schválilo závěrečnou zprávu o výsledku 
inventarizace majetku a závazků města 
Příbora za rok 2010.

l Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledá-
vek města a jeho organizací k 31. 12. 2010

l Schválilo závěrečný účet města Příbora 
za rok 2010 v následujících objemech:

- Příjmy 2010 - 146 237 018,36 Kč
- Výdaje 2010 - 182 617 009,90 Kč
- Financování 2010 - 36 379 991,54 Kč  

a souhlasí s celoročním hospodařením,  
a to bez výhrad.

l Vzalo na vědomí zprávu auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření města 
Příbora za období od 1. 1. do 31. 12. 2010 
vypracovanou firmou FAAT Consulting & 
Audit s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

l Odsouhlasilo dokončení revitalizace síd-
lištních bytových domů ve vlastnictví 
města Příbora v roce 2012 a 2013.

l Odsouhlasilo zásady financování do-
končení revitalizace sídlištních bytových 
domů ve vlastnictví města Příbora, které 
bude dále hrazeno z příjmu z nájemné-
ho, přijatými úvěry a případně státními 
a jinými dotacemi.

l Vzalo na vědomí informace o provede-
ných aktivitách ve věci rekonstrukce (vý-
stavby) a provozu kulturního domu.

l Vydalo OZV č. 1/2011, Požární řád města 
Příbora.

l Schválilo „Smlouvu o spolupráci „Lašské 
brány“ na rok 2011, jejímž předmětem je 
úprava podmínek spolupráce při rozvoji 
cestovního ruchu.

l Vzalo na vědomí informace o průběhu 
projednání návrhu zadání Územního plá-
nu Příbora ve znění předloženém pro-
střednictvím důvodové zprávy a přílohy 
č.1 podkladového materiálu.

l Schválilo max. rozměr hospodářských 
budov v zóně zeleně na Pasekách (poža-
davky č. 29, 30, 31, 32 a 33) v rozsahu do 
10 m2.

l Schválilo umožnit v případě požadavku 
pod č. 29 realizaci 2 hospodářských budov.

l Schválilo dle § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, zadání Územního plánu 
Příbora ve znění předloženém prostřed-
nictvím přílohy č. 2 podkladového ma-
teriálu včetně jednotlivých dílčích změn 
uvedených v části d) odst.13 zadání 
Územního plánu Příbora.

l Schválilo rozdělení finančních prostřed-
ků z Programu regenerace MPR a MPZ 
dle tabulky, která je součástí tohoto ma-
teriálu  -  viz na další straně

Z jednání rady a ZastUPIteLstVa města
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Informace pro občany:
Vážení občané města Příbora, 
dovolte mi podat Vám další informace 

ve věci postupu prací na projektu Efektivní 
úřad, který je hrazen z prostředků fondů EU. 
Spolupráce pokračovala v měsíci květnu schůz-
kami, kdy proběhly analytické workshopy po 
jednotlivých odborech se zástupcem společ-
nosti Activconsult, p. PhDr. Hřebíčkem.

Na základě těchto pohovorů bude prove-
dena analýza efektivity procesů řízení lidských 
zdrojů a vzdělávání na MÚ, která bude sou-
částí celkové zprávy a zároveň bude sloužit 
jako podklad pro návrh činností zefektivnění 
práce úřadu jak jednotlivých úředních článků, 
tak celkového procesu řízení v úzké spolupráci 
městského úřadu a zastupitelských orgánů. 

Ještě mohu připojit informaci, že součástí 
procesu zefektivnění úřadu je společná schůze 
zaměstnanců MÚ Příbora se členy zastupitel-
stva města Příbora dne 9. a 10. června 2011 for-
mou výjezdního zasedání. 

A. Vaněk, tajemník MÚ, dne 23. května 2011

Zprávy z činnosti města
Na posledním, pátém, zasedání zastupi-

telstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek 
19. května 2011 uzavřeli členové zastupitel-
stva rok 2010. Byl projednán závěrečný účet 
města za rok 2010 a zpráva auditora k  roč-
ní uzávěrce. Součástí projednávaných ma-
teriálů byla rovněž „Výroční zpráva města 
Příbora za rok 2010. 

Skutečné výdaje města dosáhly v  loň-
ském roce částky ve výši 182,6 mil. Kč, pří-
jmy činily 146,2 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji byl pokryt volnými prostředky na 
účtech města. Většinu těchto volných pro-
středků získalo město realizací tzv. druhé 
vlny prodeje obecního bytového fondu z  let 
2008 a 2009. Podrobné údaje o hospodaření 
jsou uvedeny jak v  závěrečném účtu měs-
ta, tak ve výroční zprávě, kterou najdete na 
www stránkách našeho města. Ve výroč-
ní zprávě  můžete navíc porovnat výsledky 
hospodaření  s údaji z  let předcházejících. 
Výroční zpráva obsahuje další široké spek-
trum porovnatelných statistických údajů  
o vývoji města v  těch nejširších souvislos-
tech.

Půl roku uplynulo od říjnových voleb do 
obecního zastupitelstva v roce 2010. Za tuto 
dobu přijalo zastupitelstvo města i rada měs-
ta spoustu důležitých rozhodnutí. Složitá 
jednání se vedla zejména nad návrhem roz-
počtu pro letošní rok, nad návrhem zadání 
nového územního plánu města nebo proble-
matikou související s kulturním domem. Bez 

větších problémů se rozjela práce výborů za-
stupitelstva a komisí rady města. Postupně se 
rozjíždějí  nové investiční akce, zpracovávají 
nové projektové záměry a hledají možnos-
ti dotačních prostředků na jejich realizaci. 
Noví členové zastupitelstva byli na dvouden-
ním pracovním semináři v  únoru letošního 
roku seznámeni s  chodem a řízením města 
a jeho organizací. Většina z nich se postupně 
seznamuje se zákony, vyhláškami, směrnice-
mi a nařízeními, bez jejichž znalostí by tuto 
činnost vykonávat nemohli. Rada města stojí 
před nelehkým úkolem, kterým je schválení 
nového organizačního řádu městského úřa-
du. Tímto tématem se zabývala již několikrát 
na řádných schůzích rady města i na samo-
statných pracovních schůzkách a seminá-
řích. Výstupem by mělo být přijetí směrnice, 
která zpřehlední činnosti jednotlivých odbo-
rů, jejich kompetence a provázanost, zrychlí 
postupy a poskytne dostatek informací ob-
čanům města. Možná, nebo právě proto ne-
byl tento organizační řád doposud schválen.

Město opětovně obdrželo od orgánů 
Moravskoslezkého kraje návrh na převzetí 
Domova seniorů. Ve stejné době obdrželo 
i další návrh, který se týká nabídky na pře-
vzetí základní školy (dříve zvláštní školy) v 
Dukelské ulici v Příboře. Obě nabídky úzce 
souvisejí především s  nutností zajistit fi-
nanční prostředky na jejich provoz a organi-
začně je začlenit do již tak složité struktury 
města. Obě zařízení jsou pro město důležitá, 
zejména potom Domov seniorů, ve kterém 

je umístěno více jak třicet občanů našeho 
města. Obě tato zařízení město potřebuje, 
proto dle mého názoru nezbývá než hledat 
finanční zdroje na jejich udržení. Již v  loň-
ském roce jsme řešili problém zachování od-
dělení policie ČR nebo taky problém zacho-
vání Muzea Novojičínska snížením stávající-
ho nájemného. Bez vstřícného kroku města 
ve směru snížení nájemného by zřejmě do-
šlo k  jejich přemístění nebo uzavření. Stát, 
potažmo orgány kraje postupně převádějí 
zajištění obdobných služeb na obce, kterým 
finančních prostředků rovněž nenadbývá. 

V  pátek 6. května jsme si otevřením 
památníku, jenž je věnován příslušníkům 
Československého letectva, kteří padli ve  
2. světové válce, připomněli již 66. výročí 
od jejího ukončení. Vzpomínkového setkání 
se zúčastnilo několik stovek občanů, zejmé-
na potom příslušníků armády, kteří sloužili 
na mošnovském letišti. Akce byla zahájena 
přeletem armádních gripenů za přítomnosti 
velitele letectva brig. gen. ing. Jiřího Vernera 
a dalších hostů, mimo jiné taky brig. gen. 
Zdeňka Škarvady a plk. Vasila Coky, kteří se 
bojů 2. světové války účastnili. 

Mé poděkování patří všem, kteří se na 
organizaci a zajištění této akce podíleli. Dík 
patří i pracovníkům Technických služeb 
města, kteří památník a jeho okolí pro tuto 
akci připravili.

Ing. Milan Strakoš, starosta
www.pribor.eu

 Rozdělení finančních prostředků z 
Programu regenerace MPR a MPZ 
pro rok 2011

l Uložilo zpracovat závazné pořadí 
rekonstrukcí a oprav chodníkových 

těles na území města a obcí Hájov a 
Prchalov.

Dne: 23. května 2011. Zpracoval:  Ing. Arnošt VANĚK

Nemovitá kulturní památka Vlastník Vlastník Město Program Celkem
minimálně minimálně  maximálně

Kapličky křížové cesty, parc. č.2 Město Příbor 587 062,00 587 000,00 1 174 062,00
% z celkových nákladů  50,00 50,00 100,00

Obnova omítek, architektonických prvků, repase výplní otvorů    
Areál farního kostela Narození Panny Marie, parc. č. 2 Město Příbor 58 800,00 423 000,00 481 800,00

restaurátorské práce  200,00 365 000,00 365 200,00
% z nákladů na restaurování  0,05 99,95 100,00

režie  58 600,00 58 000,00 116 600,00
% z režijních nákladů  50,26 49,74 100,00

Restaurování sochy sv. Zachariáše, dvojice náhrobků, misijního kříže    
Měšťanský dům č.p. 1, parc. č. 86 Stanislava a Bedřich Kališovi 70 472,00 17 600,00 87 000,00 175 072,00

% z celkových nákladů 40,25 40,25 10,05 49,69 100,00
Repase vstupních dveří, výkladců, 5 ks oken, výměna rolet    

Měšťanský dům č. p. 30, 
parc. č. 1464 Nhat Manh Nguyen

Van Vo Thi Thanh 289 194,00 72 300,00 361 000,00 722 494,00
% z celkových nákladů  40,03 10,01 49,97 100,00

Repase oken, obnova omítek, obnova nátěru fasády    
Měšťanský dům č.p. 46, parc. č. 1661 Helena Machalová, Marie Hradečná 71 225,00 17 600,00 172 000,00 260 825,00

restaurátorské práce 118,00 85 000,00 85 118,00
% z nákladů na restaurování 0,14 99,86 100,00

stavební práce + režie 71 107,00 17 600,00 87 000,00 175 707,00
% z nákladů na staveb.práce + režie 40,47 10,02 49,51 100,00

Obnova omítek, restaurování archit. prvků, nátěr fasády, repase oken    
MPR celkem 430 891,00 753 362,00 1 630 000,00 2 814 253,00

Z městského úřadu
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Z městského úřadu

Pracovní řád - blíže upravuje kon-
krétní pracovněprávní vztahy u zaměst-
navatele v souladu s právními předpisy-
-blíže rozvádí povinnosti, avšak nesmí 
zakládat nové povinnosti zaměstnanců!

Obec jako zaměstnavatel uvedený  
v § 303 odst. 1 písm. e) zákoníku 
práce (z.č. 262/2006 Sb.) je povin-
na vydat pracovní řád. Pracovní řád 
slouží jako nástroj řízení a organi-
zace práce zaměstnanců obce zařa-
zených do obecního úřadu. Jedná se  
o významný pracovněprávní akt, kte-
rý blíže rozvádí v souladu s právními 
předpisy ustanovení zákoníku práce 
podle podmínek zaměstnavatele – 
obce.

Pracovní řád je závazný pro zaměst-
navatele a pro všechny jeho zaměstnan-
ce. Pracovní řád obecního úřadu vydá-
vá v souladu s ustanovením § 110 odst. 
4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích tajemník obecního úřadu. 

pracovní řád má obsahovat údaje 
týkající se:
1. vzniku pracovního poměru
2. ohlašovací povinnosti zaměstnanců
3. skončení pracovního poměru
4. povinnosti zaměstnanců
5. dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr
6. pracovní doby
7. překážek v práci
8. dovolené na zotavenou
9. odměn za pracovní pohotovost
10. náhrad platu
11. splatnosti platu

12. pracovních cest
13. stravování zaměstnanců
14. stížností
15. doručování písemností
16. oznámení a podnětů zaměstnanců.

V přílohách pracovního řádu 
obecního úřadu mohou být uvedena: 
-  pravidla výběru zaměstnanců
-  zásady vzdělávání zaměstnanců
-  zásady pro uskutečňování soukro-

mých telefonních hovorů
-  pravidla k řešení náhrad škod
-  pravidla vystupování a odívání za-

městnanců
-  kodex etiky zaměstnanců ve veřejné 

správě
-  pravidla hodnocení zaměstnanců
-  pravidla evidence pracovní doby za-

městnanců s  případným využitím 
elektronického docházkového sys-
tému

-  pravidla pro stanovování některých 
složek k platu.
V případě, že u zaměstnavatele pů-

sobí odborová organizace, bude za-
potřebí k vydání či změně pracovního 
řádu její souhlas.

Všichni zaměstnanci musí být s pra-
covním řádem prokazatelně seznámeni 
a musí být všem zaměstnancům veřej-
ně přístupný.

organizační řád – je jednostran-
ný akt řízení zaměstnavatele a základ-
ním organizačním předpisem obecního 
úřadu.  Významnou a výlučnou pravo-
mocí rady obce je dle zákona o obcích 
( 128/2000Sb.) § 102 odst. 2 písm. o) 

schvalovat organizační řád obecního 
úřadu.

Radě obce přísluší stanovit rozdě-
lení pravomocí v obecním úřadu. Radě 
tedy přísluší rozhodovat o vnitřním 
uspořádání obecního úřadu a na návrh 
tajemníka obecního úřadu jmenovat 
a odvolávat vedoucí odborů obecního 
úřadu. Z judikatury vyplývá, že jme-
novat a odvolávat vedoucího odboru je 
možné i bez návrhu tajemníka obecní-
ho úřadu.

organizační řád musí obsahovat:
1. označení zaměstnavatele, datum vy-

dání a derogaci předchozího OŘ
2. organizační uspořádání-strukturu 

zaměstnavatele
3. vymezení kompetencí vedoucích 

zaměstnanců
4. vztahy nadřízenosti a podřízenosti
5. označení statutárního orgánu, který 

organizační řád vydal.
Organizační řád se většinou člení 

na obecnou a zvláštní část. 
Obecná část upravuje působnost a 

principy činnosti odborů a zaměstnan-
ců obecního úřadu.

Zvláštní část upravuje organizační 
členění, hlavní činnosti jednotlivých 
odborů a především vzájemné vztahy 
mezi nimi.

Na organizační řád navazují další 
vnitřní předpisy zaměstnavatele např. 
pracovní řád, spisový a skartační řád, 
který upravuje postup zaměstnanců v 
oblasti spisové služby, archivace a skar-
tace písemností.

JUDr. Radomír Velička

Právní rubrika - VII. Pracovní a organizační řád organizace

dIstrIBUČní místa měsíČníKU – upřesnění názvu
příbor:
•	 Potraviny	 Pajonk	 -	 řetězec	Hruška	

Příbor. Došlo k nepřesnému uvede-
ní názvu. Omlouváme se a děkuje-
me za pochopení!

•	 Firma	 SKARAB	 s.	 r.	 o.	 (bývalá	
Lonka) – Klokočov.

•	 Potraviny	Rožnovjáková,	ul.	nábřeží	
Rudoarmějců. 

•	 Průchod	u	PENNY	MARKETU.	

•	 Autobusová	zastávka	u	České	pošty	
– pod zastřešením COOPU.

•	 Podloubí	u	radnice	–	před	papírnic-
tvím pana Tyllicha.

•	 Zdravotní	středisko	na	Tyršově	ulici
•	 Před	budovou	LUNY,	středisko	vol-

ného času, na ul. Dukelská.
•	 Trafika	–	Nádražní	ul.	Přesun	místa	

z autobusové zastávky.
•	 KORUNA	 –	 obchodní	 středisko	

(od 16. 6. změna názvu tohoto ob-
chodu na Tesco Expres).

prchalov :
•	 U	obecního	úřadu.
Hájov:
•	 Smíšené	zboží,	obchod.

K dispozici je měsíčník také na 
Městském informačním centru. 

OKCR, MÚ Příbor
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akce pro děti

baV klub příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489  
tel.: 556 723 778, E-mail: bavklub@seznam.cz mobil: 739 080 862

Akce nA měsíc červen nAjdete  
nA letácích nebo přímo v bAv klubu.

nabízíme: Workshopy pro třídní kolektivy, bubnování  na djembe  
s muzikoterapií

letní tábor řekA – těŠínskÉ beskYdY
6 denní pobyt pro děti od 8 let, mládež. Termín: pondělí 25. 7. – so-

bota 30. 7. 2011. Ubytování: ve 4 – 6 lůžkových pokojích ve zděné budově s 
hernou a jídelnou, hřiště, venkovní pingpong. stůl, ohniště, poblíž koupaliště  
s vyhřívanou vodou slunečními kolektory.

Předběžná cena: 2.350,- Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a zpět, stra-
vu 5x denně, ubytování, táborový program, práce vedoucích a personálu, 
pojištění. Přihlášky a záloha do 15. 5. 2011

kurZ  tAnce A společenskÉho chování
Pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let
Zahájení: pátek  16. 9. 2011 v 16:30 hod.  v Zrcadlovém sále
BAV klubu - ul. Dukelská
Kursovné: 1.350,- Kč celkem 42 hod. 
V ceně :  10 lekcí á 3 h = 30 hod. - vyučovacích
   1 lekce   4 hod. - Půlkolona (vstupné 50,- Kč)
   1 lekce   2 hod. - opakovací 26.11.2011
   1 lekce   6 hod. – Kolona 26.11.2011 (vstupné 100,-)
Gastrolekce – stolování s rautem, spol.výchova, CD s fotodokumentací 

z kurzu tance 100,- Kč.

akce na měsíc červen najdete na letácích nebo přímo v LUna příbor.
lÉto 2011
10. – 22. 7. letní tábor „slunce“ mAlá bYstřIce
3 700 Kč Nenutilová
24. 7 – 4. 8. letní tábor s koŇmI v klokočově u vítkovA
5 000 Kč Lupíková
22. – 26. 8. tvořIvÝ tábor v luně
1 200 Kč Bukovjanová
ZájeZdY 2011
11. - 17. 7. kutná horA A okolí
4 200 Kč Bukovjanová
22. - 25. 9. sAlZburG 
s průvodcem děti do 15 let: 3 800, dospělí 4 000 Kč, Nenutilová

Další informace na www.lunapribor.cz

lunA příbor, středIsko volnÉho čAsu,
příspěvková orGAnIZAce, dukelská 1346,  742 58 příbor

  

Informace o odpadech - nepořádek na svozových místech a další problémy
Odbor ŽPLH, který má na sta-

rosti nakládání s odpady ve měs-
tě,  opětovně upozorňuje občany na 
nutnost dodržování obecně závaz-
né vyhlášky č.1/2004 města Příbora  
o systému nakládání s odpady. 

Touto vyhláškou město určilo  stano-
viště, kam občané mohou odkládat směs-
ný dopad (černé nádoby o objemech 80, 
110 a 1100 l umístěné u domů), dále kam 
odkládat odpady, které patří mezi obalo-
vé komodity, tedy plasty, papír, sklo a ná-
pojový karton (do barevných kontejnerů). 

Prosíme občany, aby síť kontejnerů 
rozmístěných po městě využívali rovno-
měrně. Zejména hustota sítě kontejnerů 
na plasty je velká, přesto při kontrolách 
zaplněnosti některé kontejnery býva-
jí přeplněné a další, umístěné v blízkém 
sousedství, nejsou využity. Rovněž je 
dosti často zneužívána možnost odložit 
směsný a tříděný dopad na sběrné místo 
u technických služeb. Často je zde vidět 
velký nepořádek, pracovníci TS jsou nu-
ceni pravidelně toto prostranství uklízet. 
Apelujeme na občany, aby dodržovali 
provozní hodiny technických služeb a 
donášeli zejména objemný a nebezpeč-
ný odpad pouze ve vymezených dobách. 
(pondělí, středa 8:00  až 11:00 a 12:00 
až 16:30 hodin, sobota  8:00 až 12:00 
hodin). 

Poněkud jiná je situace u kontejnerů 
na zeleň. Jako hlavní je stále možnost  pře-
dání odpadu ze zeleně na městskou kom-
postárnu ul Štramberská. Provozní hodiny 
kompostárny jsou: pondělí 8:00 až 18:00 
hodin,  úterý, středa, pátek 7:00 až 15:00 
hodin, čtvrtek 8:00 až 18:00 hodin a so-
bota 7:00  až 15:00  hodin.

Po městě jsou rovněž rozmístěny hně-
dé kontejnery na odpad ze zeleně, které 
ovšem jsou pouze doplňkem systému. 
Pokud mají občané v blízkosti svého byd-
liště kontejner na zeleň a využívají jej, pak 
je žádáme, aby nádobu zaplňovali pouze v 
míře její kapacity, jinak na těchto místech 
vzniká rovněž nepořádek, který jsou TS 
Příbor nuceny uklízet, čímž ztrácejí čas, 
který by jinak věnovaly  své hlavní náplni 
práce (například sečení atd). Město, pokud 
se mu podaří získat na tuto službu dotaci, 
uvažuje o posílení sítě kontejnerů na zeleň. 

Taktéž bychom rádi upozornili na 
další problém, který stále častěji vysky-
tuje, a to je vybírání odpadu z kontejnerů 
k blíže neurčenému dalšímu využití – ze 
strany některých občanů. Ve chvíli, kdy 
je odpad předán na místo k tomu určené, 
stává se komunálním odpadem, a jeho 
vlastníkem se stává město. Vybírání ob-
sahu kontejnerů se charakterizuje jako 
krádež  a jedná se o přestupek. Protože je 
tento jev stále častější, bude mu věnována 

větší pozornost ze strany městské policie  
i pracovníků městského úřadu.

Další nepříjemnou záležitostí, na kte-
rou je nutno upozornit je, že není výjim-
kou, když se z místa přistavení ztratí kon-
tejnery, zejména se to týká kontejnerů na 
nápojový karton  o objemu 240 l. Z místa 
u restaurace „Za Vodou“ se v letošním 
roce ztratily už dva. Ztráta byla ohlášena 
Polici ČR,  věc byla však vždy odložena, 
protože se nepodařilo najít pachatele, ale 
ani kontejnery. Dále se čas od času stává, 
že vandalové kontejnery na třídění vypálí, 
což se stalo letos  24. 4. 2011, na místě u 
zastávky autobusu ve Štramberské ulici. 
Rovněž tento incident byl ohlášen policii, 
která jej v současnosti vyšetřuje.

kontejnery na zpětný odběr elek-
trozařízení:
Příjemnou informaci si necháme na ko-
nec. Město Příbor získalo jako bonus 
z motivačního programu od kolektiv-
ního systému ASEKOL, s.r.o. dva kon-
tejnery na drobné  elektrospotřebiče, 
jako například mobilní telefony, kulmy 
atd. Tyto kontejnery mají dále zvláštní 
kulovitý prostor pro odkládání baterií. 
Jsou umístěny na místech za obchodem  
v ul. J. V. Choráze a v ul. Dukelské. Jsou 
sváženy zdarma. 

Ing. Libuše Volná, MÚ Příbor
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Oslava svátku matek + výstava domečků a pokojíčků pro panenky
Druhá květnová neděle patří mamin-

kám, a tak jako každý rok, tak i letos jsme 
v naší obci připravovali program k tomu-
to svátku. Již několik let pořádáme při 
této příležitosti výstavu s různými tématy. 
Tentokrát jsme se rozhodli pro ryze holči-
čí téma a výstavu jsme nazvali „Domečky 
a pokojíčky pro panenky“. Požádali jsme 
své známé o zapůjčení těchto domečků a 
pokojíčků a i my pořadatelky jsme doma 
hledaly různé poklady - od nejstarších po 
ty nejmodernější. Shromáždili jsme větši-
nou doma vyráběné pokojíčky, ve kterých 
panenky měly skřínečky například z kra-
biček od zápalek, postýlku v krabičce od 
čaje, jako křesílka posloužily vyřezané víč-
ka od sprejů apod.

Objevil se i zeleninový stánek, kde 
napodobeniny ovoce a zeleniny vypadaly 
jako skutečné a doslova sváděly k ochut-
nání. K vidění byl taky domeček, který si 
jedna místní paní vyrobila přesně podle 
svého skutečného domku. Mohli jsme 
obdivovat precizně vyřezaný polystyre-
nový nábytek obšitý sametem, domeč-
ky o dvou patrech, v jednom z nich si 

dokonce panenky mohly svítit, i jeden 
domeček třípatrový, dokonale zaříze-
ný. Byly zapůjčeny i kuchyňky s nádo-
bím, miniaturním jídelním servisem atd. 
Sešlo se nám opravdu mnoho exponátů a 
po oba dny, kdy výstava probíhala, jsme 
přivítali spoustu obdivovatelů a hlavně 
obdivovatelek. 

Děkujeme tímto všem, kteří nám své 
poklady zapůjčili.

Ale Svátek matek si zaslouží i něco 
víc, a proto jsme po letech oprášili tra-
dici a ve spolupráci s osadním výborem 
a družstvem mladých hasičů jsme při-
pravili program s pásmem básniček a 
pohádek. Místní děti se tohoto úkolu 
chopily opravdu skvěle a každý týden, 

skoro dva měsíce poctivě trénovaly. Děti 
nám dokázaly, že je nezajímá jen počítač 
a televize, ale že společnými silami doká-
žou připravit i zábavný program. Ti nej-
menší nám zahráli pohádku „O mrave-
nečkovi“. Větší ve spolupráci menších si 
„střihli“ Červenou Karkulku. Závěr toho-
to vystoupení patřil opět těm větším se 
scénkou „Omyl v éteru“. Při závěrečném 
potlesku dostaly všechny přítomné ma-
minky upomínkový dárek od našich dětí, 
které vyrobily J. Brožová, M. Sochová 

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat 
na naše nejmenší, za jejich potlesk, pořa-
datelům za jejich trpělivost při zkoušení a 
v neposlední řadě všem dětem, které nám 
ukázaly, jak jsou šikovné. Už teď víme, že 
příští rok si podobný program jistě a rádi 
zopakujeme. Největší dík za uspořádání 
patří: Libě Hoffmannové, Dáši Tobolové, 
Janě Brožové, Martině Sochové, 
Aleně Sochové a Gabině Seibertové. 
Samozřejmě i všem účinkujícím dětem. 

Fotografie z této akce najdete na 
www.obecprchalov.cz

Zpracovala: Jana Brožová

technické služby města příbora informují:
Ve dnech 28. června 2011 (úterý) a 30. června 2011 (čtvrtek) budou 

kanceláře Technických služeb města Příbora zavřeny z důvodu vypíná-
ní elektrické energie firmou ČEZ Distribuce, a.s. Moravská Ostrava.

Ing. Josef Kisza, v.r. , ředitel TS města Příbora,  
Příbor, dne 16. 5. 2011

technické služby města příbora informují:
Oznamujeme mimořádný termín pro příjem odpadu od občanů 
v areálu TS města Příbora v měsíci červenci 2011. Místo svátku 

ve středu 6. července bude otevřeno ve čtvrtek 7. července 2011 
v době od 8.oo do 11.oo a v době od 12.oo do 16.3o hodin.

Ing. Josef Kisza, v.r., ředitel TS města Příbora,  
V Příboře,  dne 16. 5. 2011

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v červnu
Naši jubilanti

Irena Syslová 
Růžena Drdová 
Edeltraut Nagyová
 Marie Svobodová
Jarmila Medalová
Vlastimil Rubina 
Ludmila Anlaufová
Irena Jašková
Jozefa Bolomová 
Věra Holubová
Elena Malachtová 
Mária Gillarová

Alois Kadlček 
Josef Klepač 
Alois Hlaváč 
Marie Hrudičková
Marie Vašutová 
Karla Polášková 
Luboš Nantl
Bohumil Reininger
Miroslava Bartasová 
Marie Moravčíková
Jana Lounová 

Vzpomínkový večer
V podvečer 5. května si připomněli hájovští občané 66. výročí osvobození naší obce Rudou armádou. Ke slavností atmosféře 

přispěla dechová hudba s dirigentem Ivo Lacným, která svižně vyhrávala do pochodu v průvodu od obecního domu až k pom- 
níku padlým.

Hojná účast občanů, dětí s lampióny a také příborských zastupitelů města dodala vzpomínkovému večeru slavnostní ráz. 
U pomníku padlých přivítal přítomné předseda osadního výboru Radek Jurečka a s projevem vystoupil místostarosta Martin 
Monsport. Hovořil o utrpení a obětech 2. světové války a také o nutnosti připomínat tyto dějinné události zvlášť mladé generaci. 
Společně pak položili věnec u pomníku padlých, na němž je momento: „ZEMřELI, abYCHoM MY MoHLI Žít“. Dechovka 
pak zahrála hymnu za zpěvu přítomných a zapálili jsme vatru, jako symbol vítězství. A tak jsem důstojně uctili na Hájově památ-
ku obětem 2. světové války. Poděkovat je na místě spoluobčanům za hojnou účast a též zastupitelům města, kteří přišli společně 
s námi vzdat hold obětem války. Zvlášť děkujeme také dechové hudbě.                                                                              Jan Matula
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Vyhlášení 6. ročníku soutěže  
„O nejHeZČí KVětInOVOU VÝsadBU PŘedZaHrádeK a BaLKOnŮ dOmŮ  

a BytŮ V PŘíBOŘe, HájOVě a PrCHaLOVě“.
Jak jsme již uvedli v jednom z loň-

ských vydání Měsíčníku města Příbora, v 
letošním roce opět město Příbor, Městský 
úřad Příbor, odbor životního prostředí a 
lesního hospodářství, vyhlašuje pro oby-
vatele Příbora, osad Hájov a Prchalov 
soutěž „O nejhezčí květinovou výsadbu 
předzahrádek a balkonů domů a bytů“. 
Stejně jako v létech předcházejících je 
možno se přihlásit do dvou kategorií:
1)  květinová výzdoba balkonu či oken ro-

dinných domů a bytů.
2)  květinová výsadba zahrádek a předza-

hrádek rodinných domů.
Občané města a osad, kteří mají zá-

jem se soutěže zúčastnit, mohou vyplně-
nou přihlášku do soutěže odevzdat do 30. 
6. 2011 v kanceláři MÚ Příbor, odboru 
životního prostředí a lesního hospodář-
ství, ul.Freudova č. p. 118, Příbor, (příze-
mí budovy), prostřednictvím elektronické 
pošty zasláním na níže uvedené el.adresy 
nebo na Městském informačním centru v 
budově Městského úřadu Příbor, Náměstí 
Sigmunda Freuda 19, Příbor. Formulář 
přihlášky naleznete jako každoročně na 
konci tohoto článku, webu města Příbora, 
dále si jej můžete vyžádat na městském 
informačním centru či na odboru život-
ního prostředí a lesního hospodářství.   

Jedinou podmínkou účasti v této sou-
těži, ke které bude přihlíženo při koneč-

ném posuzování soutěžních výsadeb, je 
možnost  „soutěžní“ výsadby zhlédnout 
z veřejných prostranství města a osad. 
Důvodem stanovení tohoto kritéria je zá-
měr, aby se ohodnocené výsadby podílely 
na zvelebení města či osad. 

Vzhledem ke zkušenostem z minu-
lých let byli účastníci soutěže díky svým 
nádherným květinovým balkonovým  
a zahradním výsadbám zařazeni do po-
myslného zlatého a stříbrného pásma. 
Podobné hodnocení květinových výsadeb 
bude provedeno i v tomto roce. Komise 
postupně osobně prohlédne všechny při-
hlášené květinové zahrádky a balkony.  
O výsledcích této soutěže budou zúčast-
nění osobně písemně informováni. 

Město Příbor odmění všechny sou-
těžící finanční poukázkou. V cenové výši 

obdržené poukázky si bude možno v za-
hradnictvích a květinářstvích v Příboře 
zakoupit zboží dle vlastního výběru.

Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící 
ochotně poskytnout svou vlastní fotodo-
kumentaci květinových výsadeb přihláše-
ných do této soutěže (pořízené fotografie 
budou vráceny po vyhlášení výsledků 
zpět soutěžícím).      

Za Váš projevený zájem o účast  
v této soutěži děkují referentky odboru 
životního prostředí a lesního hospodář-
ství MÚ Příbor.

Ing.Libuše Volná, Ing.Andrea Nováková
MÚ Příbor, odbor životního prostře-

dí a lesního hospodářství, ul. Freudova 
č.p.118, 742 58 Příbor, tel.: 556 455 
464-465, novakova@pribor-mesto.cz, zi-
vpro@pribor-mesto.cz

den Země 2011 s městem Příbor
Městský úřad, odbor životního pro-

středí připravuje každoročně ke Dni 
Země pro školy osvětové akce. 

V letošním roce to byla již tradičně 
exkurze do střediska pro chov koní ve 
Štramberské ulici u Michálků. Školní 
mládež měla možnost seznámit se  
s chovem koní a také si s dovolením  
a pomocí majitelů stájí zajezdit na poní-
cích i na koních. Tuto možnost využíva-
jí děti již tradičně každý rok, protože se 
setkává vždy s velkým zájmem.

Další neméně zajímavé bylo pro děti 
setkání s příborskými včelaři panem 
Jaluškou a Vlkovičem, kteří dětem vy-

právěli o chovu a životě včelstev a upo-
zornili žáky, že včelařství  je nejen vel-
mi náročným a zajímavým koníčkem, 
ale rovněž důležitou a odbornou prací, 
při které se nejen stáčí med, jak by si 
mohl někdo myslet, ale vyrábí se další 
včelí produkty, které měli žáci možnost 
vidět, je nutno se o včely starat, napří-
klad je zabezpečit před nemocemi atd. 
Včely opylují květy a napomáhají příro-
dě. Děti si jistě uvědomily, jak záslužná 
činnost pro přírodu i lidi je včelařství. 
Pokud se někteří z žáků chtějí včelařství 
věnovat, mohou včelaře oslovit a při-
hlásit se (třeba i prostřednictvím MÚ 
Příbor odboru ŽPLH) do příborského 

kroužku, který je  velmi úspěšný a vítězí 
v soutěžích v rámci celé České republi-
ky a nejen ČR. Kroužek se tím podílí na 
propagaci, vždyť značka českého medu 
je proslulá po celé Evropě. Tuto besedu 
MÚ pořádal ve spolupráci se středis-
kem volného času Luna Příbor.

Třetí akcí byla návštěva mlýna na 
pohanku ve Frenštátě pod Radhoštěm – 
Kopané, kde pohanku mele již pátá ge-
nerace mlynářů. Šmajstrlův mlýn pou-
žívá speciální technologii, která umožní 
zachovat v pohance všechny vitamíny   
a další zdraví velmi prospěšné látky, 
které tato plodina obsahuje. 

Ing. Libuše Volná, MÚ Příbor

O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově a Prchalově 

Přihláška
Jméno:  ……………………………………………………………………..................

Adresa, tel.č. ……………………………………………………………………..............…

Tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

 Květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů

 Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů

V Příboře dne: …………........…............ Podpis: .. ……………............…
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Ze škol

Z městské knihovny

Knižní novinky na měsíc červen
Oblíbený spisovatel historických ro-

mánů Vlastimil Vondruška vydal další 
knihu s názvem prokletí brněnských 
řeholníků, jejímž hlavním hrdinou je 
královský prokurátor Oldřich z Chlumu. 
Tentokrát Oldřich a jeho družina vyšet-
řují v Brně, kde ho na žádost olomouc-
kého biskupa posílá král Přemysl Otakar 
II. Vše začíná krádeží staré knihy v kláš-
teře tamních minoritů, a že jde o ne-
smírně vážnou záležitost, zjistí Oldřich 
z Chlumu a jeho pomocníci velice brzy.

Další novinka Vlastimila Vondrušky 
se jmenuje klášterní madrigal a má 
podtitul Historie jednoho panství. Kdesi 
blízko hranic Českého panství, daleko 
pod horami se nachází klášter. Spravují 
ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. 
Čas plyne klidně do doby, než do skrip-
toria kláštera dorazí královská listina, 
podle níž se jedna z vesnic povyšuje na 
město. Která z vesnic by to ale měla být? 

Americký spisovatel James Patterson 

napsal další vynikající thriller Devátý 
soud. Detektivka Lindsay Boxerová pát-
rá po vrahovi mladé ženy a jejího dítěte. 
Další vražda na sebe nedá dlouho čekat 
a než Lindsay najde spojitost mezi obě-
ma případy, dostává se sama do ohrožení 
života.

Hlavní událostí posledního románu 
Jana Balabána Zeptej se táty je umírání 
a smrt člověka, jeho vlastním vnitřním 
dějem je ovšem náročné hledání života. 
Všichni jsme v jistém smyslu podobni 
postavám z tohoto příběhu plného roz-
hovorů, samomluv a tich…

Douglas Preston a Lincoln Child v kni-
ze Horečnatý sen poslali tentokrát svého 
zvláštního agenta Pendergasta do tajem-
ných zákoutí amerického jihu, kde se od-
víjí příběh, který začal před patnácti lety. 
Příběh lidí, kteří nemají žádné morální 
zábrany a zákony pro ně neplatí. Agent se 
ocitne ve spárech vlastní minulosti, o níž 
si myslel, že je dávno pohřbená.

Americká autorka Fern Michales 
napsala knihu Manželská hra. 
Novomanželka Samantha se vrátí z lí-
bánek s Douglasem a doma ji čeká šok: 
na stole má připravenou rozvodovou 
smlouvu. Zklamaná Sam vypátrá, že se 
stala další obětí Douglasových sňatko-
vých intrik. V touze po odplatě nastoupí 
speciální výcvik pod vedením sympaťáka 
Pappyho, zoceluje si tělo i mysl. Ale co 
srdce?

Helene Turstenová v detektivce 
Vrah v temnotě nechává inspektorku 
Hussovou pátrat po „balíkovém vraho-
vi“. Při vyšetřování vražd vyjde najevo, že 
vrah své oběti špehuje a je až patologicky 
posedlý zájmem o jejich soukromý život. 
Jak postupuje pátrání, dochází v blízkosti 
inspektorky Hussové k podivným udá-
lostem a zdá se, že i ona je někým pro-
následována.

PŘíPraVná tŘída PŘIPraVena sKVěLe
kreslím, kreslíš, kreslíme….
Maluji, maluješ, malujeme….
Tužkou, perem, pastelkou, bar-

vami všeho druhu, křídou, tuží –
Zkoušíme nejrůznější techniky, 

nejrůznější formáty a náměty – 
prostě – moc nás to baví a těší – a 
musíme dodat, že nejen NÁS….

Naše práce opět „zabodovaly“ 
– potěšily a oslovily porotu v pro-
jektu Světové školy. Tentokrát jsme 
kreslili a malovali na téma „Zrcadlo 
světa u nás doma“. A získali jsme 

1. a 2. místo v národním kole této 
mezinárodní kreativní výtvarné 
soutěže. Radost z  úspěchu jsme 
měli nejen my a naše paní učitelky, 
ale naše maminky a všichni u nás 
doma. Radost to byla převeliká – a 
už se těšíme na další zajímavá té-
mata. Teď zrovna se to u nás hemží 
samými broučky a beruškami – 
nechte se překvapit.

 ZŠ Dukelská - přípravná třída, 
Mgr. Marie Šupová, Eva Žigová – 

asistentka ped.

den Země
Dne 28. 4. 2011 v rámci Dne Země navštívi-

ly třídy – 3. A, 3. B chovatelský kroužek v Luně 
Příbor. Zhlédli jsme a vyslechli si zajímavé infor-
mace o zvířatech chovatelského kroužku. Naživo 
jsme mohli vidět papouška amazonského (zva-
ného Lucinka) a leguána Valentýna. Pak  jsme si  
prohlédli voliéru a drobné hlodavce – myši, mor-
čata, křečíky.

Poté nás čekala exkurze zubní ordinace lékaře 
MUDr. Michala Grodzy. Ten nás seznámil s pre-
vencí správného čištění a péčí o zuby. Žáci měli 
své zubní kartáčky a vyzkoušeli si čištění zubů 
osobně. Pan doktor zkontroloval všem, zda mají 
správný zubní kartáček. Ukázal nám, jaké nástro-
je se v zubní ordinaci používají. Zodpověděl naše 
dotazy. Moc se nám obě exkurze líbily.

Mgr. Irena Bukovjanová, ZŠ Npor. Loma

  

V období letních prázdnin bude městská knihovna Příbor 
v pátek otevřena vždy do 12:00 hod
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FreUdOVy dny V PŘíBOŘe
V dnech 29. a 30. dubna 2011 se na 

Masarykově gymnáziu v Příboře uskuteč-
nil odborný lékařský seminář s názvem 
Freudovy dny. Toto odborné lékařské 
setkání přilákalo do rodiště Sigmunda 
Freuda okolo 30 lékařů, klinických psychi-
atrů a psychologů z Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje. 

MUDr. Eva Ressnerová (psychiatrická 
ambulance Příbor a Nový Jičín) a MUDr. 
Mořic Jurečka se rozhodli zviditelnit od-
kaz příborského rodáka, lékaře, neurologa 
a zakladatele psychoanalýzy u příležitosti 
155. výročí jeho narození způsobem, který 
by výstižně poukázal na odkaz jeho život-
ního díla v klinické praxi současných psy-
chologů a psychiatrů. Akce byla realizová-
na pod odbornou garancí České psychi-
atrické společnosti J. E. Purkyně v Praze, 
psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice 
v Olomouci a České lékařské komory  
v Ostravě. 

Páteční odpolední program zahájil pan 
Lubomír Loukotka působivou přednáš-
kou o původu rodiny Sigmunda Freuda v 
Klokočově a v Příboře. Následovaly odbor-
né přednášky Psychoterapie konverzních 
poruch (prof. MUDr. J. P. Praško, CSc., FN 
Olomouc), Psychoterapie a životní moud-
rost (doc. PhDr. J. Šípek, CSc., Ph. D., FF 
UK Praha). Večer se všichni účastníci se-
mináře sešli v kostele sv. Valentina na kon-

certu žáků ZUŠ Příbor. Byli nadšeni nejen 
milým a zajímavým vystoupením dětí, ale 
i nádhernou akustikou a atmosférou ba-
rokního chrámu. 

Sobotní dopolední program byl napl-
něn prezentacemi s podtextem praktic-
kých zkušeností z klinické lékařské praxe.

Psychogenní poruchy hybnosti (doc. 
MUDr. J. Roth, CSc., NK a 1. LF UK a VFN 
Praha), Demence (MUDr. P. Ressner, Ph. 
D., FN Ostrava - Poruba), Lékové interak-
ce v psychiatrické léčbě (MUDr. M. Švarc, 
FN Hradec Králové), Jak zlepšit spolupráci 
mezi psychiatrickou léčebnou a psychi-
atrickými ambulancemi (prim. MUDr. V. 
Hanušková, PL Opava), Spolupráce ambu-
lantního psychiatra s praktickým lékařem 
(MUDr. P. Mikeš, PhDr, PA Nový Jičín)

Lékařské sympozium bylo ukončeno 
procházkou městem s průvodcem a ná-
vštěvou rodného domku S. Freuda. Lékaři 
byli velice nadšeni atmosférou našeho 
malebného města, interiéry Masarykova 
gymnázia i příjemnou atmosférou, která 
panovala po celé dva slunečné dny.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě  
a realizaci tohoto lékařského semináře. 
Paní MUDr. Evě Ressnerové za odbor-
nou garanci a vedení sympozia, paní Ing. 
Jarmile Kolatová (firma Edukana) za orga-
nizační zajištění akce, všem lékařům, před-

nášejícím, sponzorujícím farmaceutickým 
firmám, řediteli Masarykova gymnázia 
panu RNDr. J. Maťovi za poskytnutí záze-
mí, studentovi 4. ročníku gymnázia panu 
Václavu Lebedovi za technicko - elekt-
ronický servis, paní Olince Skřivánkové 
s kolektivem zaměstnanců jídelny a paní 
Marii Rožnovjakové za příjemné a chut-
né občerstvení, řediteli ZUŠ Příbor panu 
Ivo Lacnému a všem učitelům a žákům 
za přípravu koncertu, římskokatolické 
farnosti Příbor (P. J. Švorčík, J. Monsport, 
p. Maniak) za zpřístupnění kostelů, panu 
L. Loukotkovi a paní Janečkové za prů-
vodcovskou pomoc, paní Ing. L. Filipové  
a panu M. Růžičkovi za reklamní materi-
ál města pro lékaře. Poděkování patří také 
všem příborským ubytovacím zařízením, 
která zajistila ubytování všem účastníkům 
lékařského semináře.

I když tato akce nebyla podpořena 
Radou města a Zastupitelstvem města 
Příbora, ani grantem ani žádným jiným 
způsobem, přiblížila a zviditelnila rodiš-
tě Sigmunda Freuda přibližně 50 účast-
níkům lékařského sympozia. Ukázala, že 
mezi námi žijí lidé, kteří o městě a o odka-
zu zakladatele psychoanalýzy nejen živě 
hovoří a diskutují, ale snaží se prakticky  
a hmatatelně dokázat cestu otevření se 
široké veřejnosti.

MUDr. Mořic Jurečka, Ambulance  
alergologie a klinické imunologie Příbor

TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR 
 

Tenisový klub Příbor nabízí veřejnosti 
možnost hraní na tenisových kurtech. 

Kurty jsou otevřeny 
 denně od 9:00 do 19:00 h. 

Hraní je možno domluvit na tel: 739 705 255 
 

 PrOVOZ saUny V PŘíBOŘe 
Od 1. ČerVna dO 18. ZáŘí 2011:

Pondělí – muži:     15:00 – 21:00 h
středa - společná     15:00 – 21:00 h

Pátek - ženy       15:00 – 21:00 h
Od 23.7. dO 7.8. 2011 dOVOLená.

!!! saUna mImO PrOVOZ !!!

myslivecké sdružení Příbor – Hájov pořádá
pro vlastníky honebních pozemků,  
přátele myslivosti a ostatní občany

mysLIVeCKÉ OdPOLedne

Zveme vás k příjemnému posezení   
s kvalitním občerstvením a příjemnou hudbou

menu: myslivecký guláš  
akce se koná za každého počasí 

v sobotu dne 18. června 2011 od 16°° hod.
v areálu firmy sKaraB (bývalá Lonka) 

na vaši účast se těší myslivci.

KrUH žen  
– rituál letního slunovratu

Zážitkový seminář pro ženy s bubnováním na 
šamanské a africké bubny a harmonizací tibet-
skými mísami. Posílíme svou ženskou energii  

společným hraním, šamanským rituálem slunce 
oslavíme příchod letního slunovratu.

Bubnování pomáhá navodit v člověku pocit 
 hluboké relaxace, zmírní stres, povzbuzuje, dává 

tělu i duši energii, rozvíjí motoriku a rytmické 
cítění, koordinuje pohyby.

Kdy: čtvrtek 16. června 2011 od 17,00-20,00 hodin

Kde: MŠ Kamarád, Příbor, Cena: 100,--Kč

Provází muzikoterapeutka Naděžda SMaZová

Přihlášky a podrobné info:  
nadezda.smazova@seznam.cz

  

klub českých turistů příbor pořádá  
turistickou akci v roce 2011
skandinávie – až na lofoty 

termín: 10. 8. – 21. 8. 2011

cena zájezdu: 18 000 Kč – členové KČT

18 500 Kč – nečlenové,  
 17 700 Kč – děti KČT, 18 000 Kč – děti  

Cena zahrnuje dopravu, trajekty, 6 x ubytování na tu-
ristické ubytovně, 6 x snídaně, 4 x večeře, průvodce. 

Nezahrnuje pojištění, vstupné a plavbu po Geirengenu.

přihlášky: ng. Suchánek Emil, Příbor, Pionýrů 1512, 
tel: 606 711 135, 556 722 198 (záznamník), e-mail: 
emil.suchanek@quick.cz Další informace najdete na 

http://www.kctpribor.wz.cz/

     

poZvánky
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Beskyd model Kit show 2011
O víkendu 7. a 8. května se v Kopřivnici 

uskutečnil již 15. ročník mezinárodní mo-
delářské výstavy a soutěže „Beskyd Model 
Kit Show“, která dlouhodobě patří k ně-
kolika největším a nejvýznamnějším ne-
jenom v tuzemsku, ale také u nejbližších 
zahraničních sousedů.

Akce se letos konala v novém prosto-
ru sportovní haly ZŠ Emila Zátopka, která 
poskytla dostatečně velký prostor pro za-
jištění všech částí jejího programu a při-
tom se neopakovaly problémy s tísněním 
návštěvníků, provázené v minulých letech. 

Program zahrnoval především výsta-
vu špičkových modelů od modelářů ne-
jenom z ČR, ale také z Polska, Slovenska, 
Maďarska a Holandska. Zároveň byly vy-
staveny i kolekce modelů modelářských 
klubů a modelářských kroužků mládeže. 
Součástí akce bylo vyhlášení několika za-
jímavých  soutěží modelů. Hlavní soutěží 

byla velká sálová soutěž, rozdělena do 33 
kategorií a souběžně i soutěž určená pou-
ze pro mládež do 15 let. Soutěž mládeže 
zajišťovalo středisko volného času LUNA 
Příbor a také udělování trofejí „Moravský 
knipl“ a „Moravský šrapnel“ za mimořád-
ně zajímavý a vynikající model bylo v režii 
této příborské organizace. Další význam-
nou mezinárodní soutěží byly  „Poháry 
Evropské Unie“, které jsou společným pro-
jektem modelářských klubů z ČR, Polska, 
Slovenska a Maďarska.

Mimo výstavu modelů se pravidelně 
zde zúčastňují významné modelářské fir-
my a prodejci modelářského zboží, což 
nabízí zájemcům mimořádnou nabídku  
k nákupu.

Další součástí jmenované akce byly 
venkovní expozice vozidel – například 
TATRA LIVA, vojenské vozidlo IVECO, 
hasičské speciály a jiné. K venkovní podí-

vané bylo předvádění dálkově ovládaných 
modelů letadel a zvláště pro dětí házedel. 
Zájemci o vojenskou techniku si mohli také 
vyzkoušet střelbu z air–soft zbraní. Venku 
i uvnitř haly byla také na speciálním teré-
nu předváděná dálkově ovládaná pozemní 
technika, včetně simulace bojových scén.

Na závěr akce, po poledni v neděli, byly 
předány vítězné poháry, trofeje a ocenění 
za účasti starostů měst Kopřivnice, Příbora  
a zástupců spřátelených zahraničních klubů.

Ing. Jan Štědrý, modelářský klub TORA Příbor

skvělý výsledek tereZy sattKOVÉ
V pátek 29. 4. 2011 proběhl ve FaCE aCaDEMY  

v praze první ročník FaCE nEW taLEnt oF FItnEss. 
Do soutěže se přihlásilo 17 skvělých prezentérů aero-

bic, dance aerobic a step aerobic z ČR, Slovenska a Polska. 
Celkovým vítězem se stal Lukas Zembaty z Polska a vítězem 
pro Českou republiku je Iva Mojžíšková, jako další v pořadí se 
umístila Tereza Sattková. Iva Mojžíšková bude reprezentovat 
Českou republiku na evropském finále soutěže NEW FALENT 
OF FITNESS během Wellness Expo v italském Rimini.

Co bylo potřeba pro účast v soutěži udělat?
 Zaslat sportovní životopis a DVD s 20 minutovou choreo-

grafií ve stylu Dance aerobik o délce 32 dob symetricky nebo 48 
dob asymetricky. Po vyhodnocení všech DVD porota, vedena 
ředitel FACE JULIO PAPI (Španěl), pozvala na semifinále 18 
soutěžících. Finále se konalo v největším školícím centru FACE 
CZECH FITNESS v Praze. Tereza byla do této soutěže vybrána.

V dopoledním semifinále se každý soutěžící 
prezentoval během 15-minutové výukové mi-
nilekce. Hudba byla dodána porotou. Porota v 
čele s Juliem Papi hodnotila výkony na základě 
5 kritérií – showmanship, charisma, komuni-
kační dovednosti, technika, didaktika. 

Navíc bonusové body byly uděleny tomu, 
kdo přesvědčil porotu o svém výjimečném ta-
lentu, tzv. X-factoru prezentéra. V porotě za-
sedli kromě Julia Papi další známí čeští prezen-
téři - Zuzana Švíková, Klára Buzková, Roman 
Ondrášek a Lenka Velínská. Po tomto maratonu 
postoupilo do finále pět nejlépe hodnocených 
prezentéru:

- jeden Polák  - Lukas Zembaty 
- čtyři Češi - Tomáš Dědič, Praha

 - Gabriela Pařízková, Třebechovice
 - Iva Mojžíšová, Ostrava
 - Tereza Sattková, Příbor
Finále se konalo tentýž den v odpoledních hodinách. 

Finálová show se musela vejít do 20 minut. Porota složená z 
nejlepších cvičitelů FACE hodnotila showmanship, charisma, 
vzhled, komunikační dovednost, techniku. Předsedou poroty 
byl Julio Papi, nejlepší evropský prezentér v aerobiku a fitness.

Po náročném maratonu jak fyzickém, tak psychickém vy-
hlásila porota tři nejúspěšnější cvičitele:
•	 Lukas	Zembaty	-	Polák a celkový vítěz 
•	 Iva	Mojžíšková	-	vítěz	pro	ČR,	bude	reprezentovat	ČR	v	Rimini	
•	 Tereza	Sattková	

První tři nejlepší soutěžící získávají účast na 4 denním 
školení FACE SUMMER CAMP pro nové lektory, které za-
jišťuje Julio Papi. Všichni soutěžící mají možnost se za zvý-

hodněných podmínek vzdělávat ve FACE 
ACADEMY	 a	 hlavně	 konzultovat	 průběž-
ně své výkony, a to nejen během soutěže,  
s členy poroty. 

Cílem projektu je nejen objevit další fitness 
talenty, ale dát těmto lektorům i možnost dal-
šího profesního růstu a vytvořit český tým elit-
ních instruktorů FACE.

b L a H o p ř E J E M E !
A na závěr pozvání na akci FACE TOUR, 

která se uskuteční dne 5. listopadu 2011 v tělo-
cvičně Masarykova gymnázia Příbor za účasti 
Kláry Buzkové, Terezy Sattkové a dalších tre-
nérů aerobiku a fitness.

Ing. Alena Janečková
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PROGRAM KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH  
AKCÍ V PŘÍBOŘE 

KVĚTEN 2011 
 

Probíhají  výstava do 14. srpna 
OBRAZY MIROSLAVA HANZELKY 
Vestibul muzea. Výstava neprofesionálního 
malíře z Libhoště.  
 

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

Čtvrtek 2. června od 17:00 hod.  
TANEČNÍ  REVUE 

ZUŠ Příbor   556 725 353 
 

Čtvrtek 2. června až úterý 23. srpna 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ   
PROF.  J INDŘICHA ŠTREITA 
„LIDÉ VÍTKOVSKA“ 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 

Pátek 3. června od 15:00 hod. 
DEN DĚTÍ  V  BAV KLUBU 

BAV klub Příbor   556 723 778 
Pátek 3. června od 16:00 do 18:00 hod. 
„S LUNOU SE NENUDÍTE“ 
 

LUNA Příbor, SVČ   556 725 029 
Sobota 4.  června 
od 08:00 do 17:30 hod. 
ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ 
 

LUNA Příbor, SVČ   556 725 029 
Sobota 4.  června od 20:00 hod. 
NOČNÍ POCHOD KOLEM 
BOROVSKÝCH RYBNÍKŮ 
Sraz u Sokolovny Příbor. Info: V. Bilský. 
Cíl v restauraci u Žabáka asi 23:00 hod. 
 

KČT Příbor V. Bilský   737 375 203 
Pátek 10. června  
od 16:00 do 24:00 hod. 
GOROLSKÁ MUZEJNÍ  NOC 
Muzejní noc zaměřená na živou prezentaci 
gorolské kultury, bude představeno 
beskydské salašnictví, zpracování vlny         
a podoby rukodělné výroby; gorolská 
muzika a produkty z ovčího mléka.    
Součástí bude doprovodná výstava. 
Vstupné 15, Kč. Výstavní prostory muzea   
a piaristická zahrada. 
 

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

Čtvrtek 16. června  
od 15:30 a od 18:00 hod. 
ŠKOLNÍ  AKADEMIE 
K 120.  VÝROČÍ ZŠ J IČÍNSKÁ 

ZŠ Jičínská   556 722 485 
Pátek 17. června od 17:00 hod.   
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ 
 

BAV klub Příbor   556 723 778 

Sobota 18. června od 09:00 hod. 
DEN PLNÝ BASKETBALU 
 

Basketbalový klub Příbor 
Sobota 18. června od 16:00 hod. 
MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 
 
 

Myslivecké sdružení Příbor –  Hájov 
Sobota 18. června od 17:00 hod. 
SVATOJÁNSKÝ VEČER  
 

Město Příbor   556 455 443 
LUNA Příbor, SVČ   556 725 029 

Neděle 19. června od 18:00 hod. 
LETNÍ SWINGOVÝ KONCERT 
Swingový orchestr  B. Pukovce   737 982 006 
Pátek 24. června od 19:00 hod. 
ČR – SK DISKOTÉKA U FITKA 
Hraje DJ Martin.  

Šárka Matušková 
Sobota 25. června od 19.00 hod. 
„  BENÁTSKÁ NOC “  
.,Sdružení hasičů, Čech Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Příbor, pořádá 
Benátskou noc v zahradě Hasičské stanice  
Příbor. K tanci a poslechu hraje hudba: 
„DUO KIWI “. Bohaté občerstvení zajištěno. 
Vstupné:  20, Kč. 

K hojné účasti zvou Příborští hasiči. 
Pondělí 27. června od 17:00 hod. 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
FOTOGRAFIÍ PROF. JINDŘICHA 
ŠTREITA „LIDÉ VÍTKOVSKA“ 
Vernisáž za účasti autora Jindřicha Štreita.   

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
 

Probíhající  výstava  
do čtvrtku 30. června  
VÝSTAVA JOSEFA REJMANA  
„NA VIKTORII ATLANTIKEM“ 
Galerie v radnici. 
 

Město příbor   556 455 443 
Sobota 2.  července od 15:00 hod. 
KONCERT PŘI PŘÍLEŽITOSTI  
75. NAROZENIN ZAKLADATELE 
DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MLADÝCH pana LUDVÍKA DEMELA 
 

Společnost přátel DOM v Příboře  556 725 353 
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO BERÁNEK 

„SŮL NAD ZLATO“ 
Hraje každou středu od 17:00 hod Vchod 
vedle restaurace Neptun z ulice Lidická.  
 

Loutkové divadélko Beránek 
MUZEA A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  

Lidická 59, Příbor 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Neděle: 9:00 – 12:00 hod. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  
  556 725 191 
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Vysílání LTV Příbor 
Zpravodajské relace: 
Po  ne: 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod. 
 

  776 725 909, 608 738 793 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 

Lidická 59, Příbor 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00  hod. 
Úterý:   8:00 – 12:00 14:00 – 18:00  hod. 
Čtvrtek:   8:00 – 12:00 14:00 – 18:00  hod. 
Pátek:   8:00 – 12:00 14:00 – 18:00  hod. 
Oddělení pro mládež:  
Pondělí:    13:00 – 15:00  hod. 
Úterý:    13:00 – 17:00  hod.  
Čtvrtek:     13:00 – 17:00  hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
 

PROVOZNÍ DOBA SAUNY 
od 1.  června do 18. září 

Sportovní hala TJ Příbor, 
Štramberská 1361 
Pondělí:  15:00 – 21:00 hod. muži 
Středa: 15:00 – 21:00 hod. muži + ženy 
Pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy 

Od 23. 7. do 7. 8. DOVOLENÁ 
sauna mimo provoz!!! 

  607 714 277 
 

FITCENTRUM 
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí  Pátek: 9:00 – 13:00   14:00 – 21:00 hod. 
 

 556 722 092 
CVIČENÍ AEROBICU 

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361 
Pondělí: 16:45 – 17:45 h zumba ( Tereza ) 
 20:00 – 21:00 h  
 AEROBIC + BODYSTYLING  
Úterý: 16:45 – 17:30 h PORT DE BRAS (Tereza) 
 18:00 – 19:00 h STEP AEROBIC (Tereza) 
Úterý: 15:30 – 16:30 h MIX AEROBIC ( Tereza ) 
 16:45 – 17:30 h PORT DE BRAS (Tereza) 
Středa:   9:30 – 10:30 h BODY BALL+ STRETCH  
 18:45 – 19:45 h DANCE AEROBIC ( Tereza ) 
 20:00 – 21:00 h BODY BALL+OVER BALL 
Čtvrtek: 16:30 – 17:15 h PORT DE BRAS ( fitko ),  
 20:00 – 21:00 h zumba ( Tereza ) 
Pátek: 17:45 – 18:45 h STEP AEROBIC POWER 
 19:00  20:00 h BODY BALL+OVER BALL 
 

Oddíl aerobiku Příbor,  606 932 447 
 

POWERJÓGA 
Štramberská 1587 

Úterý: 16:30 – 18:00  hod. 
Čtvrtek: 18:30 – 20:00  hod. 

 
 

Pavla Jeníková  603 119 174 
ZUMBA S HEIDI 

Úterý: 19:30 – 20:30 hod. 
Čtvrtek: 8:30 – 9:30 hod. 

Neděle: 19:30 – 20:30 hod. 
(vždy za příznivého počasí). Bližší informace 
email: heidi.s@seznam.cz. Vstupné 50, Kč. 

 

Heidi Steckerová  733 180 370 

ZUMBA S PAVLOU 
Pondělí: 17:00 – 18:00 hod. 
Středa:19:00 – 20:00 hod. 

Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Vstupné 60, Kč. 
 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
 

ZUMBA S VĚROU  
Pondělí: 18:30 – 19:30 hod. 
Pátek: 18:30 – 19:30 hod. 

Tělocvična ZŠ Dukelské. Vstupné: 30, Kč. 
 

 Věra Kovaříková, LUNA Příbor SVČ  736 673 012 
 

ZUMBA S RENČOU 
Malá tělocvična ZŠ Npor. Loma. 

Vstupné 50, Kč, děti do 15 let 30, Kč. 
Pondělí: 20:00 – 21:00 hod. 
Čtvrtek: 18:00 – 19:00 hod. 

Renáta Fialová 
ZUMBA S TANJOU 

ZUMBA PRO KLUKY A HOLKY 
Úterý: 16:10  17:15 hod. 
Tělocvična ZŠ Dukelské. 

Vstupné 25, Kč. 
 

SPORTOVNÍ STŘELNICE 
Sportovně střelecký klub Příbor  

Středa: 16:00 – 19:00 hod. 
Předem nutná telefonická dohoda. 

Sobota: 15:00 – 19:00 hod. 
Pro držitele zbrojních průkazů. 

 

 776 001 105 
 

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ 
Cvičí se současně na dvou místech, a to 

každé úterý  od 17:30 do 19:00 hod. 
Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská 

CVIČITELKA VĚRA ŠŤASTNÁ 
  733 165 317 

Mateřská škola na ulici Pionýrů 
CVIČITELKA LUDMILA HÖHNOVÁ 

  775 084 815 
Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice 

 

CVIČENÍ PODLE MOJŽÍŠOVÉ 
Každý čtvrtek od 19:00  20:00 hod. 

Zrcadlový sál v DDM Luna. 
Cvičení je zaměřeno převážně                           

na svalstvo pánevního  dna a na svaly 
zajišťující lepší držení těla.  

Cvičení vede Mgr. Marika Bajerová.
www.rehabilitace – bajerova.cz 

 
 

Mgr. Marika Bajerová  728 959 344 
 

TENISOVÉ KURTY PŘÍBOR 
Nabízí veřejnosti možnost hraní na 

tenisových kurtech.  
Kurty jsou otevřeny denně  

od 9:00 do 19:00 hod. 
Hraní je možno domluvit  

na tel: 739 705 255. 
 

Tenisový klub Příbor  739 705 255 
 

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR 
Zahájení provozu od 28. 5. 2011. 

denně 9:00 – 22:00 hod. 
 

Rudolf Korčák  777 100 007 
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Organizační pracovník 
Česká společnost s. r. o. se 

zastoupením v Kopřivnici, hledá 
spolehlivého a komunikativního 

člověka na pobočku. 
Požadujeme: práci s PC, praxe 

s lidmi vítána! Info o výběrovém 
řízení na tel: 606 478 566 

KOUPÍM POZEMEK 
v Příboře 

vhodný k zástavbě 
rychlé jednání, platba hotově 
602 150 519, dobeckam@volny.cz 

VÝZVa - technické muzeum automobilů tatra v kopřivnici 
ve spolupráci s bývalými zaměstnanci příborské Tatry  připravují novou obrazovou expozici s názvem „Historie výroby au-

tomobilů v Příboře“, která bude trvale umístěna v prostorách příborského muzea. Obracíme se na příborskou veřejnost, zejm. 
na bývalé zaměstnance a příznivce příborského závodu TATRA, s prosbou o zapůjčení  fotografií, případně dalších obrazových 
materiálů a záznamů, které by dokumentovaly historii výroby osobních  automobilů v Tatře Příbor v létech 1951 až 2000. Po 
vyhotovení kopií budou originální materiály neprodleně vráceny zpět majitelům.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci!
kontakty:  Ing. Zdeněk Kübel, tel.: 602 787 127, e-mail: kubel@kmt.cz,  

     Jiří Slaný, tel.: 602 765 222, e-mail: slany.jiri@tiscali.cz
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Sdružení hudebníků Příbor vás zve na 

„LETNÍ SWINGOVÝ 
  KONCERT“ 

se zpěvačkou 
„DANOU VRCHOVSKOU“„DANOU VRCHOVSKOU“„DANOU VRCHOVSKOU“„DANOU VRCHOVSKOU“ ,,,,     

        pěveckým triem 
„MELODY LADIES“„MELODY LADIES“„MELODY LADIES“„MELODY LADIES“    

          a sólisty 
SWINGOVÉHO ORCHESTRUSWINGOVÉHO ORCHESTRUSWINGOVÉHO ORCHESTRUSWINGOVÉHO ORCHESTRU    

B .  PUKOVCEB.  PUKOVCEB.  PUKOVCEB.  PUKOVCE     
    

Koncert se koná  
v neděli 19. června 2011 od 18:00 h 

v amfiteátru městského parku 
    

(za nepříznivého počasí v sále KD v Příboře) 
 

 

Koncert moderuje Pavel Handl.Pavel Handl.Pavel Handl.Pavel Handl.    
 

Vstupné 80, Kč. 

Společnost přátel Dechového orchestru mladých v Příboře  
si Vás dovolují pozvat na 

KONCERT 
při příležitosti 75. narozenin 

zakladatele dechového orchestru mladých,  
pana Ludvíka Demela

 který se bude konat v sobotu 2. července 2011 v 15 hodin  
v amfiteátru parku za kulturním domem v Příboře. 

Dirigují:
 Ludvík Demel

Ivo Lacný

Koncert uvádí: 
Pavel Handl


