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Měsíčník
města příbora

DUbEN 2009

MASOPUST 2009
Letos se již podruhé v novodobé histo-
rii sešli na příborském náměstí nadšenci 
z řad místních školáků, jejich kantorů, ale 
i štramberští divadelníci, aby masopustním 
průvodem připomenuli jednu z krásných 
a kdysi hojných tradic.

Celé masopustní veselí odstartovalo na ná-
městí a po krátkém úvodu pana místosta-
rosty a malém pohoštění všech zúčastně-
ných se průvod za podpory hudebníků vy-
dal po příborských uličkách k restauraci 
Mexiko. Tam masopustní zábava pokračova-
la, ale na účastníky ještě čekal jeden důle-
žitý úkol, a to pochovat basu. I to se samo-
zřejmě povedlo více než dobře, jako ostatně 
celý masopustní průvod a již teď se může-
me těšit na rok příští.

text, foto M. Růžička
Odbor KCR
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Zápis k  povinné školní docházce pro školní 
rok 2009/2010 proběhl na příborských základ-
ních školách zřizovaných městem dne 6.2.2009. 
Celkem se zapsalo do prvních ročníků základních 
škol 102 dětí (ZŠ Npor.Loma 51 dětí, ZŠ Jičínská 
51 dětí) z toho 18 dětí z okolních obcí. 

V souvislosti se zápisem do prvních tříd upo-
zorňujeme rodiče   dětí na změny ve školském 
zákonu týkající se předkládání žádosti o odklad 
školní docházky a plnění povinné školní docház-
ky v zahraničí, v zahraniční škole na území České 
republiky nebo v evropské škole. 

Část znění zákona č. 49/2009 Sb. , kterým 
se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.:

§ 37 odklad povinné školní docházky 
„(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku 

věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte 
do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel 
školy začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost doložena doporučují-
cím posouzením příslušného školského poraden-
ského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý 
rok věku.“

§ 38 plnění povinné školní docházky v zahrani-
čí, v zahraniční škole na území české republiky 
nebo evropské škole

(1)  Žák může plnit povinnou školní docházku 
také

a)  ve škole mimo území České republiky,

b)  ve škole zřízené při diplomatické misi nebo 
konzulárním úřadu České republiky, 

c) v zahraniční škole zřízené na území České re-
publiky cizím státem, právnickou osobou se 
sídlem mimo území České republiky nebo ci-
zím státním občanem a nezapsané v České re-
publice do rejstříku škol a školských zařízení, 
v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
povolil plnění povinné školní docházky, nebo

d) v evropské škole působící na základě Úmluvy 
o statutu Evropských škol 24a) (dále jen „ev-
ropská škola“).

(2) pokud žák nemůže v zahraničí pl-
nit povinnou školní docházku způso-
bem uvedeným v odstavci 1 písm. a), 
b) nebo d), plní povinnou školní do-
cházku formou individuální výuky. 

(3) Žák, který plní povinnou školní docház-
ku způsobem uvedeným v odstavci 1 
nebo 2, je zároveň žákem spádové ško-
ly nebo jiné školy zapsané v České repub-
lice do rejstříku škol a školských zaříze-
ní, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. 

(4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit 
řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpo-
kládanou dobu plnění povinné školní do-
cházky způsobem uvedeným v odstavci 1 
nebo 2, adresu místa pobytu žáka a popří-
padě i adresu příslušné školy uvedené v od-
stavci 1. Zákonný zástupce žáka je povinen 

přihlásit žáka do školy uvedené v odstav-
ci 1 písm. a), b) nebo d) nejpozději do dvou 
týdnů po příjezdu žáka do země pobytu. 

(5) Žáci, kteří plní povinnou školní docház-
ku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. 
a) nebo c), nebo způsobem uvedeným v 
odstavci 2, konají zkoušky z vybraných 
předmětů ve škole uvedené v odstav-
ci 3 nebo ve škole při diplomatické misi 
nebo konzulárním úřadu České republiky.. 

(6) Ustanovení odstavců 3 až 5 se nevztahují na 
občany jiného členského státu Evropské unie, 
kteří pobývají na území České republiky pře-
chodně po dobu delší než 90 dnů, a jiné ci-
zince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 
České republiky přechodně po dobu delší než 
90 dnů, pokud plní povinnou školní docházku 
ve škole uvedené v odstavci 1 písm. c) nebo d). 

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním 
předpisem výčet předmětů, podmínky pro 
konání, způsob, obsah a náležitosti zkoušek 
podle odstavce 5, podmínky pro poskyto-
vání učebnic a učebních textů žákům, kteří 
plní povinnou školní docházku podle od-
stavce 1, a pro zařazování těchto žáků do 
příslušných ročníků základního vzdělávání. 
_____________________________________ 

24a) Úmluva o statutu Evropských škol, 
přijatá v Lucemburku dne 21. června 1994 (č. 
122/2005 Sb. m. s.).“

Odbor majetku, školství,  
bytového a místního hospodářství

OV Prchalov připravuje na květen letošního roku vý-

stavu, tentokrát na téma

„ MíSta a událOSti, které dneS 
už na PrchalOVě neznáMe“. 

hledáme fotografie nebo obrázky událostí, které 

provázely život obyvatel naší vesnice, zbouraných 

nebo přestavěných domů a objektů a také známých, 

dnes již pokácených stromů. Můžete-li nám zapůjčit 

své materiály, přihlaste se, prosím u p. hugo Jahna, 

pí Sochové, hoffmannové nebo tobolové.

POzVánka
na 24. zasedání zastupitelstva města Příbora, které 

se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2009
od 16.30 hod. ve velkém sále katolického domu 

v Příboře. 
hlavními body zasedání budou:

-  výroční zpráva města za rok 2008
-  zpráva o inventarizaci majetku města za r.2008 
-  zpráva o stavu pohledávek města a jeho organizací za rok 

2008 
-  výsledek hospodaření města a jeho organizací za rok 2008
-  zpráva auditora k roční účetní závěrce za r.2008   (za přítom-

nosti zástupce auditora) 
-  zpráva o průběhu 1. vlny prodeje domovního fondu

POVinná škOlní dOcházka
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Hégl Vojtěch
Glinzová Irena
Brchelová Irena
Horychová Božena
Strakošová Drahomíra
Celý Radomír
Tobiczyková Marie
Hutyrová Alena
Slavíková Gertruda
Lazebníček Václav
Kotoučková Marie
Hřeblo Jaroslav
Dobiášová Wladyslawa
Galia Lubomír
Vacek Stanislav
Geisler Jaroslav

Lukáčová Gertruda
Váňa Václav
Feix Bohuslav
Rojanová Květuše
Trtek Jaroslav
Rozsivková Elena
Bajerová Jiřina
Dostál Karel
Růžičková Božena
Svobodová Margita
Kodanová Julie
Raganová Ludmila
Žabenský Alois
Sikorová Anna
Mikolcová Jindřiška
Dedková Milada

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. dubna

MěStSká knihOVna PříbOr
Představujeme některé z knižních 

novinek zakoupených v  březnu:
Eva Weissweilerová zkoumá roli Sigmunda 

Freuda v knize Freudové – biografie jedné rodi-
ny jako bratra, otce, dědečka, strýce a manžela. 
Osoby, která se dosud v  literatuře vyskytova-
la jen v  poznámkách pod čarou. Výsledkem je 
napínává, ale i tragická rodinná historie sahající 
přes obě světové války až po současnost.

Spisovatel Josef kopta napsal psycholo-
gický román Hlídač č. 47 o válečném vete-
ránovi, který se vyrovnává se svým osudem, 
životními zkušenostmi, láskami a žárlivostí. 
František Douša – traťový hlídač, díky předstí-
rané hluchotě spatří nelichotivý obraz, který 
o něm stvořily lidské pomluvy. Poslední filmo-
vou adaptaci vytvořil režisér Filip Renč.

Poutavý román z  pera alaina Germaina 
z  doby vlády Jindřicha IV. Královská nevěsta 
líčí osudy Gabrielle d´Esrées, královy milenky 
a budoucí francouzské královny. Ta se ocitá 
v  nebezpečí, utíká z  Paříže a snaží se odhalit 
skrytá nebezpečí  a intriky nepřátel z nejbližší-
ho králova okolí.

beat Glogger v  lékařském thrilleru 
Vražedný virus vytvořil postavu mladé lékařky 
Narcy, která se snaží vypátrat původ záhadné 
nemoci. Dostává se na stopu viru, který si žádá 
stále více obětí na životech. Současně všude na 
světě mizí lidé s transplantovanou ledvinou…

Napínavý román Davida Gibbinse - 
Nejvzácnější rukopis popisuje dobrodružství 
Jacka Howarda, vědce a archeologa v honbě za 
nejtajemnějším spisem všech dob.

Skutečně se někde skrývá dokument, kte-
rý- pokud by byl nalezen- by vrhl naprosto nové 
světlo na samý počátek křesťanské víry? A proč 
někdo chce, aby Howardovy objevy byly zataje-
ny?

andy Mcnab a robet rigby napsali další 
pokračování osudů Dannyho a jeho dědečka 
Ferguse Watte, bývalého agenta SAS v  utajení 
a experta na výbušniny.

V  knize Mstitel poté, co odhalili zrádce 
v  řadách tajné služby, jsou zataženi do tajné 
operace MI5, která má odhalit původce sebe-
vražedných atentátů.

Tomuto dílu předcházejí knihy Zelenáč 
a Odplata.

Thriller spisovatele Lee Childa Nemáš co 
ztratit je již jeho dvanáctým titulem, kde vy-
stupuje tulák a bývalý vojenský policista Jack 
Reacher. Tentokrát se Reacher na své cestě za-
toulá do malého města Despair. Tam ho oka-
mžitě zavřou do vězení, obviní z potulky a vy-
hostí. Co městečko Despair tak pečlivě ukrývá, 
že stačí jediný pohled na Reachera, a vyděsí se 
k smrti?

 

Z Á P I S 

 
 
 
 
 

dětí k předškolnímu vzdělávání  
pro školní rok 2009/2010 

se bude konat 

  

ve středu 22. dubna 2009 

 

od 8:00 do 15:30 hod.  
 

 

na těchto mateřských školách: 
 

 

    Mateřské škole Kamarád 
na ul. Frenštátská a ul. Švermova 

 
 

 Mateřské škole na ul. Pionýrů 
 
 
 
 
 

  
 

 

V mateřské škole na ul. Pionýrů proběhne v rámci zápisu  

dne 22.4.2009 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

 
 

  
 

 

 

Městský úřad Příbor 
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52. schůze rM dne 24. února 2009 mj. projednala:
j  Jmenovala členkou komise pro MPR pí 

Plandorovou Drahomíru od 24.2.2009
j  Vzala na vědomí zápis z  jednání komise pro 

městskou památkovou rezervaci ze dne 10.2. 
2009 včetně plánu práce na I. pol. roku 2009

j  Vzala na vědomí žádost Úřadu práce v Novém 
Jičíně o ukončení nájmu nebytových  prostor 
v piaristickém gymnáziu, Lidická 50, Příbor, ke 
dni 31.3.2009

j  Schválila občanskému sdružení Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých, ob-
lastní odbočka v Novém Jičíně, Štefánikova 7, 
Nový Jičín finanční dar ve výši Kč 6 000,- z pa-
ragrafu 4329, položka veřejná finanční podpo-
ra z rozpočtu města Příbora

j  Schválila pořadníky pro přidělení bytů zvlášt-
ního určení v domech s pečovatelskou službou 
v Příboře na období od 24. února 2009 do 30. 
června 2009

j  Schválila přidělení grantů (příspěvků) předkla-
datelům projektů v grantovém řízení následov-
ně: viz tabulka

j  Rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce a provo-
zu dopravního hřiště v části parcely č. 1414/1 o 
výměře 3400,62 m2 v areálu městského parku 
v Příboře s ÚAMK České republiky, Na Strži 
1837/9, Praha 4  za účelem jeho provozování 
pro dopravní výchovu dětí

j  Vzala na vědomí sdělení TS města Příbora 
včetně materiálu kontrolního oddělení města 
Příbora

j  Doporučila zařadit do I. změny rozpočtu měs-
ta poskytnutí dotace Diakonií ČCE – středisko 
v Příboře částku 84 900 Kč na zařízení a po-
měrnou část 212  000 Kč na provoz sociální 
služby - denního stacionáře od dubna 2009

j  Uložila předložit možné alternativy dalšího 
postupu přípravy zástavby lokality „Za školou“ 

j  Doporučila ZM realizovat alternativu B1 po do-
pracování, dále alternativu B2 a B3 předložené-
ho návrhu po dopracování, nedoporučila B4

j  Uložila zpracovat návrh na postupné vyrovná-
ní cen za služby ze strany uživatelů, souvisejí-
cích s úklidem v DPS, v ubytovnách a v domě 
Jičínská č.p. 247 do roku 2014

j  Doporučila ZM odsouhlasit smlouvu o spo-
lupráci na přípravě cyklostezky „Z Poodří do 
Beskyd“ v úseku Příbor – Kopřivnice

j  Schválila Směrnici o poskytování materiálů 
v elektronické podobě pro jejich distribuci pro 
schůze RM a zasedání ZM

j  Schválila pronájem nebytového prostoru v ob-
jektu č.p. 3 v Příboře-Prchalově o celkové plo-
še 89,26 m2 za účelem využití prostoru k po-
skytování obchodu, služeb, skladu případně 
kanceláře panu MRÓZEK Oldřich, adresa: ul. 
17. listopadu 1219, 742 21 Kopřivnice , IČO 
18074677

j  Schválila pronájem nebytového prostoru v by-
tovém domě č.p. 1377/13 na ul. Čs. armády v 
Příboře o celkové ploše 66,29 m2 za účelem vy-
užití prostoru ke klubové činnosti Klubu vojen-
ských důchodců, zastoupeném p. Ladislavem 
Jergušem, adresa: ul. ČSA 1378, Příbor

j  Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy pod-
le § 63 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o výkonu přenesené působnosti podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 
odst. 1 zákona s obcí Petřvald.

53. schůze rM dne 3. března 2009 mj. projednala:
j  Vzala na vědomí sdělení společnosti Telefonica 

O2 o zrušení telefonních automatů na ul. 
Fučíkova a 9. května

j  Uložila zpracovat zprávu o technickém stavu 

oken v domech na ul. U Tatry čp. 1483, 1484, 
1485, 1486, 1487, 1488 a ul. Choráze čp. 1489, 
1490, 1491

j  Uložila zpracovat rozsah třetí vlny prodeje by-
tového fondu

j  Uložila vyvěsit projednaný a upravený návrh 1. 
změny rozpočtu na rok 2009 na úřední desce

j  Uložila předložit materiál k bezplatné distribu-
ci Měsíčníku města Příbora do všech domác-
ností 

j  Rozhodla v  souladu s §81,  odst.1 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o vý-
běru nejvhodnější nabídky a přidělila veřej-
nou zakázku „Městské koupaliště Příbor – re-
konstrukce technologie a potrubních rozvo-
dů “ firmě Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953, 739 44 
Brušperk

54. schůze rM dne 17. března 2009 mj. projednala:
j  Vzala na vědomí zápis z  jednání komise pro 

občanské záležitosti ze dne 16. února 2009
j  Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 3/2004/

org ze dne 11.3.2004 mezi městem Příbor a 
Úřadem práce Nový Jičín dohodou ke dni 
31.3.2009

j  Rozhodla o bezúplatném přijetí majetku v ceně 
297 843,- Kč od Úřadu práce Nový Jičín

j  Uložila projednat návrh na využití nebyto-
vých prostor v budově piaristického gymnázia 
s Muzeem Novojičínska

j  Schválila Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. s., Bieblova 3, 
Ostrava, detašovanému pracovišti Nový Jičín, 
Sokolovská 9, Nový Jičín, z rozpočtu města fi-
nanční dar na provoz služby osobní asistence 
ve výši Kč 10 000,- z paragrafu 4329

j  Souhlasila se scénářem oslav osvobození města 
Příbora v termínu 5.5.2009

j  Vzala na vědomí návrh Výroční zprávy 
Městského úřadu v Příboře za rok 2008

j  Vzala na vědomí informaci k možnostem zave-
dení spisové služby na MÚ Příbor

j  Odsunula rozhodnutí k  možnostem zavedení 
spisové služby na MÚ Příbor do doby zřízení 
Technologického centra

j  Stanovila dodavatelem akce „Dodávka note-
booků pro Městský úřad v  Příboře“ firmu T. 
President, s.r.o., Záhumenní 335/10, 742 21 
Kopřivnice

j  Doporučila ZM nevyužít nabídku MSKÚ na 
převod zřizovatelské funkce Domova Příbor, 
příspěvková organizace, Masarykova 542, 
Příbor na město Příbor

j  Doporučila ZM předložit návrh Výroční zprá-
vy města Příbora za rok 2008

j  Vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek 
ve výši 7.694,05 Kč a plnění závazných ukaza-
telů hospodaření za rok 2008 příspěvkové or-
ganizace  LUNA PŘÍBOR, střediska volného 
času

j  Rozhodla schválit u příspěvkové organizace na 
základě předložené zprávy o hospodaření roz-
dělení zlepšeného hospodářského výsledku or-
ganizace za rok 2008 takto:

 příděl do fondu odměn 1.530,00 Kč
 příděl do fondu rezervního 6.164,05 Kč
j  Vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek 

ve výši 37.741,84 Kč a plnění závazných ukaza-
telů hospodaření za rok 2008 příspěvkové or-
ganizace  Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519

j  Rozhodla schválit u příspěvkové organizace na 
základě předložené zprávy o hospodaření roz-
dělení zlepšeného hospodářského výsledku or-
ganizace za rok 2008 takto:

 příděl do fondu odměn 30.000,27 Kč
 příděl do rezervního fondu 7.741,57 Kč
j  Vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek 

ve výši 2.394,53 Kč a plnění závazných ukaza-

telů hospodaření za rok 2008 příspěvkové or-
ganizace  Mateřské školy Kamarád

j  Rozhodla schválit u příspěvkové organizace 
na základě předložené zprávy o hospodaření 
přidělení zlepšeného hospodářského výsledku 
organizace za rok 2008 ve výši 2.394,53 Kč do 
rezervního fondu organizace 

j  Vzala na vědomí hospodářský výsledek ve výši 
42.945,72 Kč a plnění závazných ukazatelů 
hospodaření za rok 2008 příspěvkové organi-
zace Základní školy Npor. Loma

j  Rozhodla schválit u příspěvkové organizace 
na základě předložené zprávy o hospodaření 
přidělení zlepšeného hospodářského výsledku 
organizace za rok 2008 ve výši 42.945,72 Kč do 
rezervního fondu organizace 

j  Vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek 
ve výši 143.880,78 Kč a plnění závazných uka-
zatelů hospodaření za rok 2008 příspěvkové 
organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín.

j  Rozhodla schválit u příspěvkové organizace na 
základě předložené zprávy o hospodaření při-
dělení zlepšeného hospodářského výsledku or-
ganizace za rok 2008 ve výši 143.880,78 Kč do 
rezervního fondu organizace 

j  Vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek 
ve výši  84.813,86 Kč a plnění závazných uka-
zatelů hospodaření za rok 2008 příspěvkové 
organizace Školní jídelny Komenského

j  Rozhodla schválit u příspěvkové organizace na 
základě předložené zprávy o hospodaření roz-
dělení zlepšeného hospodářského výsledku or-
ganizace za rok 2008 takto:

 příděl do fondu odměn 39.000,00 Kč
 příděl do fondu rezervního 45.813,86 Kč 
j  Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy pod-

le § 63 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o výkonu přenesené působnosti podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, v rozsahu vymezeném § 53 
odst. 1 zákona s obcí Kateřinice a Skotnice

j  Schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o sběru, pře-
pravě, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu

j  Souhlasila s konáním workshopu na téma 
„Tradiční pálení vápna“

j  Uložila sestavit pracovní tým pro workshop 
„Tradiční pálení vápna“ 

j  Rozhodla v  souladu s §81, odst.1 zákona 
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o vý-
běru nejvhodnější nabídky a přidělila veřejnou 
zakázku „Odkanalizování ulic Hukvaldská a 
Myslbekova v Příboře“ firmě Multipstav s.r.o., 
Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín

j  Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabíd-
ky k  veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„Úprava dvora Technických služeb Příbor 

23. zasedání zM dne 19. března 2009 projednalo:
j  Vzalo na vědomí zprávu ze schůzí finančního, 

ze schůze Osadního výboru v Hájově a ze schů-
ze Osadního výboru v Prchalově

j  Rozhodlo vykoupit nemovitost – pozemek 
parc.č. 383 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce o výměře 859 m2, k.ú. Klokočov u Příbora, 
obec Příbor, za kupní cenu

j  Schválilo prodej garáže v objektu bydlení č.p. 
1318-1319

j  Vzalo na vědomí zamítavý dopis společnos-
ti VOKD, a.s. Ostrava- Moravská Ostrava, 
Nákladní 1/3179 ze dne 9. 3. 2009 ve věci další 
spolupráce výše uvedené společnosti s městem 
Příbor při zástavbě lokality „Za školou“

j  Rozhodlo zrušit usnesení č. 20/6/9/2 - odpro-
dat nemovitosti – pozemky parc. č. 2178/5 

z Jednání rady a zaStuPitelStVa MěSta
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orná půda o výměře 11.123 m2, 
parc. 2178/7 orná půda o výměře 
5.077 m2, parc.č.2178/9 o výměře 
12.037 m2, parc. č. 2178/10 orná 
půda o výměře 11.351 m2, parc. 
č. 2176/7 ost. plocha, ostatní ko-
munikace dle zákresu v situačním 
snímku k.ú. i obec Příbor, za úče-
lem jejich následné zástavby, za 
podmínek uvedených v příloze č. 1 
a 2, které jsou nedílnou součástí to-
hoto záměru, a to firmě VOKD, a.s. 
Ostrava, Nákladní 1/3179

j  Uložilo vypracování koncepce vy-
užití Katolického domu v Příboře, 
jeho provozu a finanční náročnosti.

j  Uložilo dále jednat s vlastníky ne-
movitosti Katolického domu v 
Příboře o výši kupní ceny

j  Vzalo na vědomí petici občanů 
bytového domu č.p. 1483 na ul. U 
Tatry

j  Uložilo zjistit přesný technický stav 
bytových domů na ul. U Tatry

j  Vzalo na vědomí zprávu o činnosti 
JSDH města Příbor za rok 2008 až 
do 10. března 2009, zprávu Městské 
policie Příbor o bezpečnostní situ-
aci a veřejném pořádku na území 
města Příbora k 31.12.2008 a zprá-
vu PČR OO Příbor o stavu na úse-
ku veřejného pořádku za rok 2008

j  Schválilo první změnu rozpočtu 
města Příbora na rok 2009 v  násle-
dujících objemech:

 příjmy - 153  983,00 tis. Kč, což je 
zvýšení oproti schválenému rozpoč-
tu na rok 2009 o 29 947,00 tis. Kč,

 výdaje  - 214  587,00 tis. Kč, což je 
zvýšení oproti schválenému rozpoč-
tu na rok 2009 o 91 866,00 tis. Kč,

 financování - 60 604,00 tis. Kč, což je 
zvýšení oproti schválenému rozpoč-
tu na rok 2009 o 61 919,00 tis. Kč,

j  Schválilo poskytnutí finančního 
daru Mateřské škole Hájov, s.r.o., 
IČO: 27782689 ve výši 11,5 tis. Kč 
na náklady spojené s  dopravou 
stravy pro děti z Příbora ve školním 
roce 2008/2009 a uzavření darova-
cí smlouvy mezi městem Příbor a 
Mateřskou školou Hájov, s.r.o. na 
poskytnutí výše uvedeného finanč-
ního daru

j  Schválilo investiční příspěvek pří-
spěvkové organizaci Technické 
služby města Příbora na rok 2009 
ve výši 500 tis. Kč na koupi vozidla 
Avia

j  Schválilo dotaci Diakonii ČCE – 
středisku v Příboře ve výši 300.000,- 
Kč , z toho 85 000,- Kč na zařízení 
denního stacionáře a 215 000,- Kč 
na provoz denního stacionáře od 
1.dubna 2009

j  Schválilo přidělení veřejné finanční 
podpory na zajištění činnosti těmto 
organizacím následovně: dle tabulky

j  Schválilo udělení veřejné finanční 

podpory na zajištění údržby a pro-
vozu těmto organizacím následov-
ně: dle tabuky

j  Rozhodlo přidělit finanční pro-
středky z § 5311, org. 4329 – pre-
vence kriminality žadatelům o ve-
řejnou finanční podporu města 
Příbor na prevenci kriminality ná-
sledovně: viz tabulka

j  Schválilo Smlouvu o spolupráci 
se členy destinace “Lašská brána 
Beskyd” pro rok 2009 se zapracová-
ním vznesených připomínek

j  Schválilo návrh č. 2 -  Provozování 
části domu čp. 247 na ul. Jičínská 
v Příboře formou ubytovny

j  Rozhodlo nezřizovat azylový dům 
pro jednotlivce a noclehárnu a ne-
zúčastnit se projektu „Podpora a 
rozvoj služeb sociální prevence 
v Moravsko-slezském kraji“ 

j  Uložilo zadat zpracování studie 
rekonstrukce domu čp. 247 na ul. 
Jičínská v Příboře pro účely provo-
zování ubytovny

j  Schválilo Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v rámci 
Integrovaného operačního pro-
gramu „E-Government v obcích - 
Czech POINT„

j  Schválila bezplatnou distribuci 
Měsíčníku města Příbora do všech 
domácností v rozsahu schválené 
první změny rozpočtu města

j  Uložilo vyhlásit výběrové řízení na 
tisk a distribuci Měsíčníku města

j  Schválilo Dodatek č. 1 “Pravidel 
pro doprodej nebytových prostor 
– garáží v domech vyhlášených k 
prodeji dle zák. 72/94 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů”

j  Odsouhlasilo smlouvu o spolu-
práci na přípravě cyklostezky “Z 
Poodří do Beskyd“ v úseku Příbor 
– Kopřivnice

j  Schválilo v souladu s nařízením vlá-
dy ČR č. 20/2009 Sb. výši odměn 
neuvolněným členům ZM členům 
RM, členům výborů ZM a komisí 
RM následovně:

 člen ZM bez dalších funkcí  odmě-
na: 400 + 260 = 660 Kč/měs

 člen ZM ve funkci člena RM odmě-
na: 400 + 260 + 1650 = 2310 Kč/m

 člen ZM ve funkci předsedy výboru 
nebo komise odměna: 400 + 260 + 
1300 = 1960 Kč/m

 předseda výboru nebo komise, kte-
rý není členem ZM odměna: 260 + 
1300 = 1560 Kč/m

 člen výboru ZM odměna: 550 Kč/m
 člen komise RM odměna: 330 Kč/m
 Schválilo, že nově stanovené odmě-

ny budou vypláceny s účinností od 
1.4.2009

Dne: 23. března 2009,  
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

P. Předkladatel, právní forma Název projektu
Fin. částka (v 

tis. Kč)
1 Sdružení hudebníků Příbor, sdružení Letní swingový večer 13,7

2
Společnost přátel Dechového orchestru mladých, 
občanské sdružení

6. mezinárodní soutěžní festival dechových orchestrů 
„Zlatá trubka“ Polsko

13,6

4 Tělovýchovná jednota Příbor, občanské sdružení Slavnostní otevření nové travnaté plochy v Příboře 10

5 Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Pražský studentský summit 4,4

6 Kovaříková Věra, FO registrovaná II. Jarní country bál 3,3

7 Klub ZM KSČM – Miroslav Olšaník, politická strana Zabezpečení kulturně společenské akce - MDŽ 2

8 Petr Frýdecký, FO registrovaná VI. příborské rockování 49,9

9 Petr Frýdecký, FO registrovaná SKA – Music Freud 0

10 Petr Frýdecký, FO registrovaná Předvánoční koncert s Naďou Urbánkovou a skupinou 
Bokomara

0

11
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Příbor, 
občanské sdružení

Obnovení včelařského kroužku mládeže 3,8

12 Mgr. Irena Nedomová, FO registrovaná
Procházka městskou památkovou rezervací v Příboře 
2. zastavení – (2. díl)

9,9

13 Mgr. Irena Nedomová, FO registrovaná
Internetové vysílání local TV Příbor: Zpravodajství a 
další pořady na www.televize-pribor.cz

0

14 Mgr. Irena Nedomová, FO registrovaná Výstava fotografií v galerii u Elvíry 0

15 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Prezentace etnografických specifik Příborska v Muzeu 
a pamětní síni S. Freuda v Příboře

3,1

16 BAV klub Příbor, středisko volného času, s.r.o. BONGO, DJEMBE, PERKUSÍ - PÁRTY 6,6
17 Modelářský klub SMČR, sdružení Veřejné výstavy a soutěže modelářských prací 

mládeže
2,9

18
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková 
organizace

3. ročník mezinárodní fotosoutěže "Sigmund Freud - 
včera - dnes - zítra"

0

19
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková 
organizace

13. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Můj sen - 
My dream - k připomeutí jména S. Freuda

0

20
Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková 
organizace

Freudův folklorní festival 26,8

150Celkem

P. Organizace Účel
Navrhovaná 

částka v tis. Kč
1 Sbor dobr. hasičů Příbor soustředění družstva mladých hasičů 14
2 Dětská misie Příbor rozšíření klubových aktivit 23
3 Dětská misie Příbor streeatball 20
4 Renarkon o.p.s. Ostrava terénní program 31
5 ZŠ Dukelská, Příbor pohyb a příroda 21
6 Městská knihovna Příbor přednáška o terorizmu 7
7 Společnost SF Příbor naše galerie 6

Celkem 122

Poř. Předkladatel  Navrhovaná 
částka v tis. Kč 

3 Družstvo Katolický spolkový dům 18
6 Společnost přátel DOM Příbor 57
7 Základní umělecká škola 115
9 Myslivecké sdružení Hájov 19

11 Sdružení hudebníků Příbor 16
13 Sbor dobrovolných hasičů Hájov 6
15 Český zahrádkářský svaz  základní organizace  Hájov 4
17 Junák - svaz skautů a skautek ČR 46
18 Horolezecký oddíl Příbor 8
20 Basketbalový klub Příbor 127
23 Český svaz včelařů ZO Příbor 3
24 Tenisový klub Příbor 20
26 Tělovýchovná jednota Příbor 508
28 BaV klub Příbor 66
30 Myslivecké sdružení Příbor 9
35 Kynologický klub Příbor 11
37 Tělocvičná jednota Sokol Příbor 50
39 Český zahrádkářský svaz Příbor 5
41 Český svaz chovatelů Příbor 5
43 Sbor dobrovolných hasičů Příbor 7

Celkem 1100

Poř. Předkladatel Navrhovaná částka 
v tis. Kč

4 Svaz tělesně postižených v ČR 20
5 Společnost přátel DOM Příbor 65
8 Myslivecké sdružení Hájov 5

10 Sdružení hudebníků Příbor 41
12 Fotoklub Příbor 6
14 Sbor dobrovolných hasičů Hájov 20
16 Český zahrádkářský svaz  základní organizace  Hájov 4
19 Horolezecký oddíl Příbor 11
21 Basketbalový klub Příbor 124
22 Český svaz včelařů ZO Příbor 4
25 Tenisový klub Příbor 15
27 Tělovýchovná jednota Příbor 40
29 BaV klub Příbor 31
32 KČT (klub českých turistů) 10
33 Archeologický klub v Příboře 4
34 Kynologický klub Příbor 15
36 Společnost Sigmunda Freuda 35
38 SVP Tsunami Příbor – klub futsalu 38
40 Český svaz chovatelů Příbor 5
42 Sbor dobrovolných hasičů Příbor 7

500Celkem

Přidělení grantů (PříSPěVků)  
PředkladatelůM PrOJektů

Přidělení VeřeJné finanČní POdPOry 
na zaJištění ČinnOSti

VeřeJná finanČní POdPOrá  
na zaJištění údržby a PrOVOzu

VeřeJná finanČní POdPOrá MěSta PříbOr na PreVenci kriMinality
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Z kAleNDÁře stARosty MěstA
Únor/březen 2009, ing. Milan Strakoš

Březnové počasí bylo téměř každý den jiné, 
chvíli sníh nebo déšť, vystřídaly se dny mrazivé 
nebo příjemně teplé. Dá se říct, že počasí bylo 
nevyzpytatelné tak, jako jsou pro politickou 
scénu nevyzpytatelné očekávané následky glo-
bální hospodářské krize. 

Členové zastupitelstva a rady města projed-
nali řadu důležitých dokumentů. Tím nejdůle-
žitějším byl návrh 1. změny rozpočtu města, 
o kterém píši v  samostatném článku. V  letoš-
ním roce bude zahájena celá řada stavebních 
akcí, které budou mít vliv i na život obyva-
tel v  lokalitách dotčených stavební činností. 
Věřím, že se s tímto problémem občané vyrov-
nají a nutnost některých omezení budou tole-
rovat. 

Mimo stavební činnost města budou za-
hájeny i stavební práce některých správců 
inženýrských sítí. V  druhé polovině roku by 
měly být prováděny výměny plynovodních 
řádů zejména v oblasti Nerudovy ulice a ulice 
Frenštátské. 

Byla zahájena stavba dlouho připravova-
ného obchvatu města směrem na Kopřivnici. 
Rovněž tato stavební činnost se dotkne života 
občanů zejména zvýšenou dopravou v  někte-
rých ulicích města. V současné době jednáme 
s  investorem stavby o optimálním řešení, kte-
ré bude přijatelné pro všechny zainteresované 
strany. 

S  konečnou platností bylo rozhodnuto 
o tom, že občané budou v letošním roce dostá-
vat do domácností jednotlivá čísla Měsíčníku 
města zdarma. Bylo by proto dobré, kdybyste 
se k  obsahu Měsíčniku vyjádřili a napsali, co 
vám v  tomto periodiku schází. Návrhy nám 
můžete poslat prostřednictvím www.stránek 
města, prostřednictvím stránek městské tele-
vize nebo taky předáním obálky s návrhem na 
informačním centru.

Zastupitelstvo města rovněž projednávalo 
nabídku Družstva Katolický spolkový dům na 
odprodej kulturního domu do majetku měs-
ta. Je skutečností, že ve městě musí fungovat 
kulturní zařízení, ve kterém se kulturní a spo-
lečenské akce mohou konat. Rekonstrukce 
a nutné vnitřní opravy, nutnost nových techno-
logických zařízení si však vyžádá mnohamilio-
nové náklady, které se do tohoto objektu budou 
muset vložit. Současná cenová nabídka je navíc 
vysoká, a proto členové zastupitelstva rozhodli 
o ceně dále jednat a zároveň připravit materiál, 
ve kterém budou zpracovány představy o pro-
vozování objektu a kulturní činnosti ve městě 
obecně. 

Ve výstavní síni Muzea Novojičínska byla 
zpřístupněna výstava z  tvorby devíti příbor-

Zdlouhavé a pracné projednávání návrhu 
1. změny rozpočtu na letošní rok nakonec přines-
lo očekávaný výsledek a rozpočet byl schválen. 
Schválení rozpočtu předcházelo projednávání na 
pracovním setkání členů zastupitelstva, projedná-
vání v radě města a ve finančním výboru a televizní 
debata k jeho podobě. 

Do výdajové části rozpočtu byly zapracovány 
všechny volné finanční prostředky, s kterými město 
v současné době disponuje. Celkem se jedná o 90,5 
mil. Kč. Tyto prostředky byly získány především pro-
dejem části bytového fondu v závěru loňského roku 
(cca 50 mil. Kč), dále získanými dotacemi ve výši 18,2 
mil. Kč a kladným výsledkem hospodaření města 
v roce 2008 ve výši 16,5 mil. Kč.

Celkové schválené výdaje města představu-
jí částku 214,5 mil. Kč. S takovou částkou doposud 
město nehospodařilo. Je ale zapotřebí připomenout, 
že město má z loňského roku závazek ve výši 10,5 
mil. Kč, který byl použit na opravu Mateřské školy 
Kamarád na Frenštátské ulici a tento postupně splá-
cí. V rezervě rozpočtu bylo ponecháno téměř 12 mil. 
Kč, část z toho by měla sloužit na vyrovnání předpo-
kládaných daňových výpadků. 

O použití volných finančních prostředků bylo 
při schvalování dlouze diskutováno. Finanční pro-
středky byly schváleny na tyto hlavní akce:
- výstavba nového chodníku na Místecké ulici
- dokončení stavby chodníku v Prchalově
- výstavba parkoviště u ZŠ Dukelská
- výstavba parkoviště na ulici Šafaříkově
- generální oprava chodníku na ulici Masarykově
- oprava ulice Čs. armády v celé její délce 
- rekonstrukce neopravených chodníků na ulici 

Štramberské
- odkanalizování ulic Myslbekove a Hukvaldske
- výstavba lávky přes Kopřivničku na ulici 

Frenštátské
- stavební úpravy a modernizace kuchyně 

v Mateřské škole na Švermově ulici

- celková rekonstrukce kuchyně a jídelny na ZŠ 
Npor. Loma

- oprava tělocvičen na ZŠ Npor. Loma
- stavební úpravy vnitřních prostor piaristického 

gymnázia – knihovna
- výmalba podloubí na náměstí
- generální oprava technologického zařízení čis-

tírny vod na městském koupališti
- výměna oken a topného systému v kulturním 

domě v Hájově
- výměna oken a oprava fasády domu č.p. 33 na 

náměstí
- výstavba veřejného osvětlení podél chodníku na 

Frenštátské ulici 
- dokončení osvětlení a chodníků na hřbitově
- výstavba dětského hřiště na sídlišti Benátky
- výměna teplovodních kotlů v budově radnice

Zastupitelstvo dále schválilo finanční podporu 
neziskových organizací na zabezpečení jejich provozu 
a činnosti v celkové výši 1,6 mil. Kč. Další prostředky 
ve výši 210 tis. Kč byly poskytnuty na údržbu hřiště 
kopané. Byly rovněž podpořeny projekty prevence 
kriminality v částce nad 100 tis. Kč. Finanční pro-
středky ve výši 300 tis. Kč budou poskytnuty Diakonii 
na provozování denního stacionáře pro seniory. 

V souvislosti se vzrůstajícími náklady na likvi-
daci domovních odpadů vložilo město do systému 
likvidace dalších 260 tis. Kč a tím zachovalo výši 
poplatku pro občany na úrovni 360 Kč/osobu a rok. 

Na zasedání zastupitelstva bylo dlouze hovoře-
no o nutnosti úprav a oprav bytového fondu v majet-
ku města. Požadavky na opravy domů nebyly zatím 
schváleny a bude o nich jednáno dále rovněž v sou-
vislosti s rozhodnutím zastupitelstva o počtu domů, 
které budou s konečnou platností ponechány v ma-
jetku města. 

Ministerstvem kultury ČR byla městu přidělena 
dotace ve výši 1,685 mil. Kč. O této dotaci a jejím 
přerozdělení bude rozhodovat další zasedání zastu-
pitelstva města. 

Pod tímto mottem se 2. března 2009 rozjel 
náš školní projekt, který pomáhá řešit starosti  
„osmáků a deváťáků“.

Čím budu, to není  jen rozhodnutí na konci 
povinné školní docházky, zda dát přihlášku „do 
učení nebo jít dál na  školu“. To je dlouhodobý 
proces, na jehož konci je rozhodnutí závislé na zá-
jmech, představách, šancích, ale i možnostech po-
vahových, intelektových, zdravotních, sociálních 
atd. Je to výsledek poznání sebe i jednotlivých 
profesí. Dobře vybraná profese přináší pocit vy-
užití vlastních znalostí, schopností a dovedností 
a přináší velký díl životní spokojenosti. Začali 
jsme, jako každý rok, teorií,  besedou na Úřadu 
práce v  Novém Jičíně. A letos jsme pokračovali 
druhý den praxí. Druhý projektový den umož-
nil každému „osmákovi“ absolvovat dvě exkurze 
podle vlastního výběru. 
no, nevyhovělo se každému, ale do profesní ob-
lasti se vešli všichni. Zaměřili jsme se na oblast  

průmyslové výroby ( Primus)
sezonních prácí (Ovocná školka)
služby obyvatelstvu – veřejnoprávní činnost 

(MěÚ).

A zde bych chtěla poděkovat všem manaže-
rům, kteří nás velmi ochotně přijali, věnovali nám 
svůj čas a odpovídali na otázky. Za úspěšnost akce 
děkuji:

p. ing. b. Majerovi a p. ing a. Vaňkovi 
z Městského úřadu v příboru

p. ing. M. tobolové z  ovocné a okrasné 
školky v příboru

p. ing. M.Vančurovi a p. ing D. Grendysovi 
ze firmy primus CE, s.r.o. příbor

Náš projekt tím nekončí, v květnu se zúčast-
níme olympiády technických profesí, kterou opět 
pořádá úřad práce a zakončíme v listopadu 2009, 
kdy každý zájemce, tj. už „deváťák“, může projít 
profesním testem s  individuálním pohovorem. 
A pak už přichází to jeho opravdové rozhodnutí. 

A my znovu začínáme, máme nové „osmáky“.

Mgr. Lidmila Janotová, vedoucí projektu, ZŠ 
Npor. Loma Příbor

1. zMěna rOzPOČtu MěSta na letOšní rOk byla SchVálena

hledáM SVOJi PrOfeSi
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dětský maškarní ples ských řezbářů. Ke zhlédnutí jsou dřevěné lout-
ky, sochy, reliéfy a další zajímavé řezbářské 
práce. Vernisáže výstavy, na které byl promít-
nut filmový snímek studia Duyvis o pověstech 
města, se zúčastnilo více jak sto návštěvníků. 
Výstavu doporučuji navštívit i dalším občanům 
města. 

Písemně jsem oslovil náměstka hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro  zdravotnictví 
ve věci disproporce ve vybírání poplatků v  lé-
kárnách zřízených krajem a lékárnách soukro-
mých. Jedinou lékárnou v  okrese Nový Jičín, 
kde se poplatky nevybírají, je lékárna v objektu 
Novojičínské nemocnice. 

Pro většinu občanů našeho města je lé-
kárna nedostupná. Jako odpověď jsem obdržel 
sdělení, že Moravskoslezský kraj podal návrh 
Parlamentu ČR na změnu zákona. Doufejme 
tedy, že se tato situace co nejdříve vyřeší a lé-
kárenské služby budou finančně stejně náročné 
pro všechny občany. Totéž platí na druhé stra-
ně pro provozovatele lékáren. 

Další dopis, který byl zaslán na vedení 
Moravskoslezského kraje, se týká požadavku 
na úpravy příspěvků pro činnost zásahových 
jednotek požární ochrany, které jsou zařazeny 
v systému Integrovaného záchranného systému 
kraje. Příspěvek, který město dostává na drže-
ní pohotovosti hasičů, představuje v  součas-
né době 150 tis. Kč a naposled byl valorizován 
v roce 2004. V současné době přispívá kraj 150 
tis. Kč, což je asi 25% celkových nákladů na od-
měny členům jednotky. Odměny a provozní ná-
klady přitom stojí město ročně asi 1,2 mil. Kč. 

Diakonii ČCE byla přiznána dotace ve výši 
300 tis. Kč na nákup vybavení a částečné kry-
tí nákladů spojených s  otevřením a provozem 
denního stacionáře pro potřeby starších spo-
luobčanů. Tyto služby by měly být nabídnuty 
v průběhu měsíce dubna. Denní stacionář bude 
zřízen v objektu domu s pečovatelskou službou 
na Jičínské ulici a bude otevřen takřka po celý 
den mimo soboty a neděle. 
23.2.2009 pracovní schůzka členů ZM k návrhu 

1. změny rozpočtu města
25.2.2009 účast na zasedání krajské sekce 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy  
a Slezska v Novém Jičíně

2.3.2009 účast na jednání finančního výboru
4.3.2009 zahájení vernisáže fotografií autora 

Mariana Wiszczora z  Jablunkova v  Galerii 
v radnici 

6.3.2009 jednání pracovního výboru k  připra-
vované stavbě obchvatu města směrem na 
Mošnov

9.3.2009 pravidelné jednání se zástupci PČR 
v Příboře a městské policie

10.3.2009 účast na jednání komise pro regeneraci 
městské památkové rezervace

12.3.2009 jednání zástupců Sdružení obecních 
televizí ve Vratimově k  zajištění městského 
televizního vysílání

17.3.2009 účast na vyhodnocení nejlepších spor-
tovců, cvičitelů a družstev okresu Nový Jičín 
v Bílovci 

20.3.2009 účast na aktivu ředitele krajského vo-
jenského velitelství s bývalými příslušníky ar-
mády v Příboře

Na nedělní odpoledne 1. 3. 2009 se těšilo 
mnoho dětí. Toho dne uspořádala MŠ Pionýrů, 
Příbor, tradiční dětský maškarní ples. Na přípravě 
a průběhu se podíleli všichni zaměstnanci mateř-
ské školy.

Velký sál Katolického domu byl zaplněn do 
posledního místa. V  doprovodu svých rodičů, 
někteří i prarodičů přišly děti,  přestrojené do 
pěkných masek. Program plesu byl velmi pestrý, 
střídaly se v něm nejen tance, ale i soutěže a hry. 
Při tanečních vystoupeních dětí z MŠ bylo dojem-
né ticho vystřídáno mohutným potleskem. Děti 

potěšily i výhry z  tomboly. Nescházely dobroty  
z „čertíkova občerstvení“ jako roládky včelky 
Máji, řezy medvídka Míši či kornoutky z perníko-
vé chaloupky. 

Všichni se dobře bavili, což splnilo přání 
všech, kteří se na tomto maškarním plese podíleli. 
Pěknou tečkou bylo pondělní poděkování rodičů 
v MŠ : „ Bylo to moc hezké odpoledne, děkujeme 
„.A co dodat ? Už se těšíme na maškarní ples dětí 
v příštím roce.

Ivana Žárská, čertice z bufetu

 

STAROSTA MĚSTA PŘÍBORA 
 
 

zve občany města na vzpomínkovou 
akci u příležitosti 

 

64. výročí osvobození města Příbora 
 
 
 

s tímto programem: 
 
 

Úterý 5. května 2009 
 
17.30 hodin –  slavnostní projev starosty  města 
      u památníku Rudoarmějců  

   v parku na nábřeží Rudoarmějců 
17.45 hodin –  položení kytic  

u památníku Rudoarmějců  
   v parku na nábřeží Rudoarmějců 

18.00 hodin–  odjezd delegace města – k položení kytic 
u památníků vlastencům  

   a osvoboditelům na náměstí S. Freuda 
   a u památníku obětem 1. a 2. světové  

  války v parčíku u ZŠ Jičínské 
 
 

 

 
Hudební doprovod: 

 
Dechový orchestr mladých Příbor pod vedením  

pana Ivo Lacného. 
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háJOVští důchOdci
Znovu po roce se sešli důchodci na výroční 

členské schůzi, která se konala v neděli 15. února 
2009 v obecním domě. A jelikož činnost klubu za 
minulý rok byla pestrá, dobře se  i hodnotilo.

Výroční jednání řídila paní Ludmila 
Matulová. Předsedkyně klubu paní Barbora 
Zárubová přivítala přítomné členy a také hosty, 
starostu města ing. Milana Strakoše a předsedu 
osadního výboru p. Radka Jurečku. Poděkovala 
přítomným členům za úsilí, které vynakládají pro 
činnosti klubu. Zvláště pak děvčatům, která se 
starají o občerstvení, přípravu jídel, udržování ku-
chyňky a úklid ve společenské místnosti. Ocenila 
také velmi dobrou spolupráci s  MÚ Příbor  
i osadním výborem Hájov a poděkovala přítom-
ným hostům i za poskytnutou finanční podporu 
na činnost klubu důchodů. Také poděkovala ing. 
Břetislavu Matulovi z  firmy Allium za sponzor-
ský dar ve výši 5000 Kč. Předsedkyně také přiví-
tala nové členy Vladimíra Drozda, Václava Lyse  
a Marii Lysovou s přáním, ať se jim mezi námi líbí.

Paní Alena Kubečková hodnotila ve svém 
vystoupení kulturní a společenskou činnost. 
Členové se scházejí každou středu v  počtu 25 – 
35 osob v krásné společenské místnosti posedět, 
popovídat si, upít kávu a občerstvit se, a když je 
příležitost, i jubileum oslavit a připít na zdraví. Už 
je to tak, že se radujeme i z maličkostí, proto se je 
snažíme vytvářet.

Do nového roku vstupujeme obyčejně 
s  různými předsevzetími a tak jsme si pozvali  
MUDr. Jelínka, který nás nasměroval co bychom 
měli a co ne a že jíme proto, abychom žili, a niko-
liv, že žijeme proto abychom jedli. Poděkovali jsme 
za pěknou přednášku. Muži obdarovali nás ženy u 
příležitosti MDŽ kytičkou a to nás moc potěšilo. 
Na Svátek matek nám přišly popřát děti z  naší 
mateřské školky a předvedly nám také, co už se 
ve školičce naučily. A když jsme každá od dětí do-
stala vlastnoručně vyrobený malý dárek, moc nás 
to potěšilo. Poděkovali jsme dětem i učitelkám. 
Také jsme měli krásný zájezd na hrad Bouzov                           
a Javoříčko, k památníku obětem fašismu. A kdo 
měl ještě sílu, také si prohlédl i jeskyni. Když jsme 
byli na Hané, tak jsme se zastavili v  Lošticích  

a v restauraci si pochutnali na tvarůžkových spe-
cialitách. Moc dobré. Přálo nám také počasí a 
tak jsme se plni zážitků spokojeně vrátili domů. 
Na podzim jsme byli na exkurzi na Mléčné farmě 
v  Lubině. Někteří z  nás pracovali v  zemědělství 
v živočišné výrobě, tak jsme byli rádi, že můžeme 
tento moderní provoz na výrobu mléka navštívit. 
A že se skutečně jedná o moderní velkovýrobu, 
o tom nás přesvědčili  naši průvodci ing. Liška 
a ing. Pustějovský. Na Mléčné farmě je ustájeno 
v  moderní lehké stáji zelenobílé barvy 550 krav 
s  roční užitkovostí 10  000 litrů mléka od každé 
dojnice. Denně se dostává do mlékárny 14 500 li-
trů mléka výběrové jakosti. Viděli jsme nejen mo-
derní ustájení, dojírnu a krmení, ale i krávy, které 
denně nadojí 60 litrů mléka. Moc se nám to líbilo, 
poděkovali jsme průvodcům a jsme rádi, že tako-
vý moderní zemědělský provoz tady máme.

I když úroda jablek nebyla loni valná, přes-
to jsme si udělali malou výstavku ovoce. Jablek               
i hrušek se sešlo dost, zařadili jsme je podle odrůd 
– pokud jsme uměli, a mohli jsme ochutnávat, 
abychom věděli, co je dobré v  našich zahradách 
pěstovat.

Stalo se již samozřejmostí, že na Velikonoce, 
pouť a krmáš si dopřejeme i něco dobrého k jídlu. 
A také smažíme vaječinu a teď, když je na výle-
tišti pergola, tak jsme tam měli pěkné posezení 
a opékání vuřtů. Bylo to prostě fajn. Také v tom-
to roce jsme si pochutnali na pstruzích z  obory. 
Děvčata je připravila výborně. Též  se nám poda-
řilo zpestřit 80. výročí narozenin Václava a Trudy 
Kabátových. Připravili jsme jim překvapení, pro-
jížďku kočárem z  Kozlovic ze mlýna na Hájov  
a za krásného počasí kočáru využili i další naši 
členové.

Zvláštní je vždy předvánoční a vánoční čas. 
Mikuláš na nás nezapomněl, ale čert ani nepři-
šel. Vánoční idylku trávíme při stromečku, betlé-
mu, vánoční výzdobě a něčeho dobrého na jídlo             
a zapití. Paní Kubečková připomněla, že členo-
vé navštívili několikrát v  průběhu roku divadlo 
v Ostravě a také, že důchodci návštěvu divadel za-
jišťují i pro ostatní spoluobčany. Také pomáháme 
při obecních kulturních akcích. Poděkovala také 

p. Vlastimilu Matulovi za napsání a vydání bro-
žurky „Střípky z  hájovské historie“, kterou kaž-
dému členu na minulé členské schůzi daroval. Je 
moc pěkná a patří mu za to dík. 

Dále vzpomněla kulatých jubileí našich členů. 
Byli to: Drahomíra Bajerová, Václav a Gertruda 
Kabátovi, Adolf ína Šťastná, Josef Černý, Antonín 
Čevela, Ludmila Zárubová a Ludmila Sviderková.

A co připravujeme na letošní rok? V  měsíci 
červnu výlet na Lysou horu a v listopadu sraz ro-
dáků. Tak ať nám přeje hlavně počasí a na té Lysé 
ať moc nezmokneme.

Pokladní p. Ludmila Zárubová seznámila pří-
tomné se stavem financí a revizor p. Josef Černý 
nám potvrdil, že vše zkontroloval a je to v pořád-
ku.

V  diskuzi nás pak předseda osadního výbo-
ru p. Radek Jurečka seznámil s  připravovanou 
výstavbou chodníku a výměnou oken a topení 
v  sále a hospodě. Také ocenil spolupráci s  dů-
chodci. Přivítal připravovaný sraz rodáků a při-
slíbil spolupráci osadního výboru a také finanční 
podporu. Vždyť to bude propagace naší obce  
a jistě se máme rodákům čím pochlubit. Starosta 
ing. Strakoš nás informoval o změně rozpočtu 
města ve smyslu finančního navýšení prostředky 
z prodeje bytů a získání dotace z fondu EÚ. Dále 
uvedl, že objekt hospody a sálu je konečně majet-
kově dořešen a vlastníkem je město. Nutná rekon-
strukce a oprava objektu bude finančně značně 
náročná, a proto bude rozvržen do etap na něko-
lik let. Také ocenil pestrou činnost klubu důchodů  
a popřál jen tak dál.

V závěru pak paní Zárubová poděkovala pří-
tomným za účast, hostům za přízeň a přislíbenou 
podporu srazu rodáků. Ocenila také práci kroni-
kářky paní Ludmila Matulové za vedení kroniky. 
Máme ji na stole a můžeme si ji prohlédnout. Je 
moc pěkná. A protože jsme již všechno projednali 
a řekli si, co jsme chtěli, řídící schůze poděkovala 
za trpělivost a výroční schůzi ukončila.

Jan Matula

Vážení občané města Příbora, 
dovolte mi, abych navázal na informace ohledně elektronizace veřejné správy v minulém čísle. Myslím, že mám dobrou zprávu hlavně pro 

ty představitele populace, kteří jsou stoupenci elektronické komunikace, lidově řečeno jsou přátelé „počíku“ či „netu“. Tak nějak patřím také 
k této „nové“ skupině, protože mám mnohem raději texty a obrázky v počítači, než mít horu papíru na stole. Šetří to čas s hledáním a vůbec to 
urychluje orientaci v písemnostech. O „domlouvací“ rychlosti s někým na jiném konci světa i z hlediska ceny za to ani nemluvě. V tomto směru 
zaslouží představitelé města zřejmě jedničku s hvězdičkou, protože uvolnili prostředky na nákup výpočetní techniky a ta do dnešního světa 
určitě patří. Dalším krokem bylo schválení konkrétního dodavatele i typu notebooku, na schůzi rady města dne 17. března 2009, pro všechny 
členy ZM, kteří tak budou moci pracovat s elektronickými verzemi písemných dokumentů. Rozhodně se tím nabízí i nepředstavitelně jedno-
duchá a také levná a pružná komunikace občanů města s jejich zastupiteli, kterými přece členové zastupitelstva města (ZM) jsou. Na tomto 
místě bych chtěl také upozornit, že mnozí jsme generace, která začala s počítačem pracovat již ve zralém věku, a tak mohou vznikat přirozeně 
problémy, které se mnohým mladým mohou zdát banální, ale pro ostatní to opravdu tak není. Proto bych chtěl jménem všech těch, kteří jsme 
do toho šli jako hozeni do vody požádat o shovívavost, protože drobná překážka v ovládání výpočetní techniky může způsobit pocit, že není na 
váš případný požadavek  adekvátně rychle reagováno, ale důvod může být někde jinde. On každý začátek je těžký a práci s výpočetní technikou 
nevyjímaje. Adresy členů ZM vám poskytneme, jakmile budou k dispozici. 

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 18. března 2009
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haSiČi uPOzOrňuJí
Každoročním problémem jsou požáry způ-

sobené nejen při jarních pracích na zahrádkách               
a polích, ale i neopatrnost při zacházení s otevře-
ným ohněm v  přírodě. Pokud pálení nezakazuje 
místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou po-
zornost zakládání ohňů při úklidových pracích na 
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na 
ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. ka-
meny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště při-
pravené vědro nebo konev s vodou, resp. nádobu 
s  pískem a lopatku, aby se dal případný požár již 
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet 
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení 
se nesmí provádět v době,  kdy fouká vítr a hrozí 
tak rozšíření ohně do okolí. A to  i kdyby bylo pod 
neustálým dohledem. plošné vypalování trávy je 
zakázáno nejen na zahrádkách, ale  i jinde. Při 
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento 
přestupek pokuta až 25 000,-- kč. Rovněž chceme 
připomenout, že po celý rok platí zákaz rozdělá-
vání ohňů v  lesích mimo vyhrazená tábořiště. 
Rodiče bychom chtěli upozornit na to, že jsou ze 
zákona odpovědni za své děti, a měli by je  poučit  
o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatr-
ném zacházení s ohněm a kde se ohně rozdělávat 
nesmí. Snažit se nedopustit, by si děti rozdělávaly 
oheň bez dohledu dospělé osoby. V případě vzni-
ku požáru zapříčiněného dětmi zákon  postihu-

je  odpovědné osoby  
pokutou až do výše 
25  000,-- kč. Pokud 
jde o právnické a pod-
nikající fyzické osoby, 
ty sice mohou provádět 
spalování hořlavých látek na volném prostranství 
(dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povin-
ny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru 
a předem je oznámit hasičskému záchrannému 
sboru. Ten může stanovit další podmínky pro spa-
lování, popřípadě může takovou činnost zakázat. 
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická 
nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, 
za který jim může být uložena pokuta až do výše 
500 000,-  kč. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, 
by se měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně 
mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky 
cigaret apod.  a v případě zpozorování ohně nebo 
kouře ihned informovat operační středisko ha-
sičského záchranného sboru na číslech 150 nebo 
112. I přes pravidelná upozornění ve sdělovacích 
prostředcích na nebezpečí hrozící při vypalování 
suchých travních porostů však každoročně vyjíž-
dějí hasiči k takto způsobeným požárům, které bo-
hužel často končí  tragicky s velkými materiálními 
škodami a v nejhorších případech ztrátou lidského 
života. 

3. 1. 2009 se v  příborském Katolickém domě 
konala zásadní hip hopová párty, kde v rámci své 
T-Music Kontrafakt and Elnino Tour zavítala žijící 
legenda česko-slovenské scény kapela Kontrafakt. 

Akce odstartovala v  19:00 a o hudební pro-
dukci se staral táborský DJ Zato. Ve  21:00 přišla 
na pódium první kapela, a to mikulovská formace 
Disgrafix v čele s raperem Elninem, který v rámci 
celé tour propaguje své nové album Ancikrist. Po 
Elninovi na parket slétla taneční skupina BG Street 
UP z  Kopřivnice, která se na pódiu objevila ještě 
jednou, a to při excluzivní módní přehlídce značky 
Rocawear. Pak se davu 250 lidí předvedla domácí 
formace Rebelia a za předvedenou show sklidi-
la velký „bordel“. Poté se na pódium musel opět 
vrátit DJ Zato, protože byly kluzké silnice a hoši 

z Piešťan museli jet pomalu, a tak se jejich vystou-
pení muselo o hodinu posunout. Čekání se však 
vyplatilo a Kontrafakt nakonec předvedli skvělou 
show a fanoušci, kteří si počkali do brzkých ran-
ních hodin, si přišli na své.

Po celé neplánované takřka osmihodinové 
show se fanoušci, kteří si zakoupili VIP vstupen-
ku, přesunuli do Music baru Slávie na náměstí, kde 
měli pití zdarma. 

Ve finále sklidila celá akce, na které se podílel 
20 členný organizační tým, pozitivní reakce, což 
pro nás byla hlavní odměna.

V  neposlední řadě bM production děkuje 
sponzorům a městu příbor, odboru kultury za 
podstatnou pomoc s celou akcí.

legenda zavítala do Příbora

Příspěvky neziskovým  
organizacím v roce 2009

Město Příbor každoročně přispívá na čin-
nost a provoz neziskových organizací, které pů-
sobí na území města. I v letošním roce poskytlo 
zastupitelstvo města tuto podporu, tentokrát  
v celkovém objemu 1,6 mil. Kč. 

Jednotlivé organizace  
obdržely tuto výši příspěvků:

- Svaz tělesně postižených  ................................... 20 tis. Kč

- Společnost přátel  
   Dechového orchestru mladých  ........................ 122 tis. Kč

- Sdružení hudebníků Příbor ................................ 57 tis. Kč

- Fotoklub Příbor  ..................................................  6 tis. Kč

- Sbor dobrovolných hasičů Hájov  ........................ 26 tis. Kč

- Zahrádkářský svaz Hájov .....................................  8 tis. Kč

- Horolezecký oddíl Příbor .................................... 19 tis. Kč

- Basketbalový klub Příbor  ........................           251 tis. Kč

- Svaz včelařů Příbor ..............................................  7 tis. Kč

- Tenisový klub Příbor  .......................................... 35 tis. Kč

- Tělovýchovná jednota Příbor  ....................          548 tis. Kč

- Bav klub Příbor  .................................................. 97 tis. Kč

- Klub českých turistů  .......................................... 10 tis. Kč

- Archeologický klub Příbor  ..................................  4 tis. Kč

- Kynologický klub Příbor ..................................... 26 tis. Kč

- Společnost S. Freuda  ......................................... 35 tis. Kč

- SVP Tsunami Příbor  ........................................... 38 tis. Kč

- Svaz chovatelů Příbor  ........................................ 10 tis. Kč

- Sbor dobrovolných hasičů Příbor  ....................... 14 tis. Kč

- Družstvo Katolický spolkový dům  ...................... 18 tis. Kč

- Základní umělecká škola  .........................           115 tis. Kč

- Myslivecké sdružení Hájov ................................. 19 tis. Kč

- Junák Příbor ....................................................... 46 tis. Kč

- Myslivecké sdružení Příbor  .................................  9 tis. Kč

- Tělocvičná jednota Sokol  ................................... 50 tis. Kč

- Zahrádkářský svaz Příbor ....................................  5 tis. Kč

Mimořádnou dotaci ve výši 210 tis. Kč  
obdržela TJ Příbor na údržbu hřiště kopané. 

Ing. Milan Strakoš
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             kniha MéhO Srdce
Městská knihovna Příbor se připojila k celonárodní anketě o nejoblíbenější 
knihu českých čtenářů.

Akci „Kniha mého srdce“ pořádá Česká televize ve spolupráci s Českým 
rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami ČR.

Tato akce, kterou zahájí slavnostní večer v České televizi, si klade  za cíl 
podnítit národ ke čtení, ale také k diskuzi o knihách.  

Hlasovat můžete od  4. do  19. dubna 2009 prostřednictvím hlasovacích 
kuponů nebo internetových stránek www.knihasrdce.cz 

 Hlasovací kupony jsou k dispozici v městské knihovně v běžnou oteví-
rací dobu pro veřejnost. 

Těšíme se na vaši návštěvu a váš hlas! 
Pracovnice městské knihovny

V  úterý 17. března 2009 se představili na půdě bílovického Kulturního 
domu nejlepší sportovci Okresního sdružení  Nový Jičín Českého svazu tělo-
výchovné výchovy za rok 2008. Byli hodnoceni v kategoriích nejúspěšnějších 
jednotlivců, kolektivů, trenérů a cvičitelů.

Basketbalovému klubu Příbor, družstvu starších minižaček, byla předá-
na cena jako jednomu ze tří nejlepších kolektivů okresu Nový Jičín. Cenu si 
převzala kapitánka družstva Viola Fialová přímo z rukou prvního vítěze ZOH 
a českého lyžaře století pana Jiřího Rašky.  Kolektiv starších minižaček byl oce-
něn za první místo v Oblastním přeboru v  roce 2008 a především za druhé 
místo na Mistrovství České republiky v basketbale starších minižaček v témže 
roce.

Pozdní březnový podvečer ovšem uvedla starostka města Bílovce paní 
Ing. Sylva Kováčiková. Neformálně ve svém projevu vyzvala přítomného sta-
rostu města Příbora pana Ing. Milana Strakoše k  následování při pořádání 

příštího slavnostního vyhlašování sportovce okresu za rok 2009 v Příboře.
Následovaly ukázky mažoretek, společenských tanců, bojového umě-

ní a v  neposlední řadě vynikající ukázka krasojízdy dvojic mužů, bratrů 
Bartůňkových ze TJ Petřvald na Moravě. 

Mezi jednotlivými kulturně sportovními vložkami probíhalo předávání 
ocenění sportovcům, trenérům či kolektivům. Jen namátkou uvedu, že v jed-
notlivcích byla oceněna olympionička slečna Petra Klosová z plaveckého od-
dílu v Kopřivnici.

Tečku nad slavnostním večerem provedl předseda výkonného výboru OS 
ČSTV pan Ing. Břetislav Piterák.

Ještě jednou blahopřejeme celému kolektivu starších minižaček včetně 
trenérů paní Pavly Zlevorové a pana Petra Hejtmánka.

Za BK Příbor - Bednarski Miroslav

 

 

 

 

Slavnostní vyhlášení sportovců, trenérů a cvičitelů okresu nový Jičín za rok 2008
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středa 1. dubna od 19:00 – 21:00 h
TANČÍRNA

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

středa 1. dubna od 19:30 h 
ApRÍlový MěsÍc

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

pátek 3. dubna od 15:30 – 17:00 h
lATINsKo - AMERIcKÉ TANcE

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

pátek 3. dubna od 16:00 h 
KURZ plETENÍ Z pEDIGU

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

pátek 3. dubna až 4. dubna od 18:00 h
Noc s ANDERsENEM 

Městská knihovna Příbor ( 556 725 037

pátek 3. dubna až neděle 5. dubna od 18:00 h 
soUsTŘEDěNÍ cApoEIRY

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

pátek 3. dubna od 19:00 h
páTEČNÍ posEZENÍ U KlAvÍRU 

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

Úterý 7. dubna od 13:00 – 17:30 h
DIsco DANcE 

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

Úterý 7. dubna od 15:00 h
vElIKoNoČNÍ oDpolEDNE

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

Úterý 7. dubna od 18:00 – 19:30 h
oRIENTálNÍ TANcE

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

Úterý 7. dubna
DIsKUsNÍ vEČER NA TÉMA 
„svěTová hospoDáŘsKá fINANČNÍ KRIZE“

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

středa 8. dubna od 17:00 h
TRpÍTE chUDoKREvNosTÍ?
O. s. Život a zdraví ve spolupráci s MÚ Příbor a ZŠ Npor. Loma

čtvrtek 9. dubna od 18:30 h
vYsToUpENÍ václAvA KoUbKA

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

čtvrtek 9. dubna od 16:00 h
vElIKoNoČNÍ vAZbA – KURZ

pátek 10. dubna od 9:00 – 12:00 h
vElIKoNoČNÍ TvoŘENÍ 

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

pátek 10. dubna
páTEČNÍ posEZENÍ U KlAvÍRU 

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

sobota 11. dubna od 7:00 h
vElIKoNoČNÍ jARMARK

Neděle 12. dubna až pondělí 13. dubna
NA vElIKoNoČNÍ vÍKEND jsME
pRo vás pŘIpRAvIlI spEcIálNÍ MENU

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

Úterý 14. dubna od 18:00 – 19:30 h
oRIENTálNÍ TANcE  

Úterý 14. dubna od 13:00 – 17:30 h
DIsco DANcE

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

čtvrtek 16. dubna od 15:00 – 18:00 h
MAlováNÍ NA hEDvábÍ      

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

čtvrtek 16. dubna od 17:45 h
DIvADElNÍ KoMEDIE 

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

čtvrtek 16. dubna od 17:00 h
cEsTopIsNá pŘEDNášKA 
o chIlE A ARGENTINě

Městská knihovna Příbor ( 556 725 037

pátek 17. dubna od 15:30 – 17:00 h
lATINsKo - AMERIcKÉ TANcE 

             BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

pátek 17. dubna od 19:00 h
páTEČNÍ posEZENÍ U KlAvÍRU 

             Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

pátek 17. dubna až 19. dubna
vÍKEND AsIjsKÉ KUchYNě         

                                                Restaurace U Freuda ( 556 722 210

sobota 18. dubna od 8:00 - 16:00 h
4. RoČNÍK NEREGIsTRovANÉ lIGY
MláDEŽE vE floRbAlU

Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

sobota 18. dubna a neděle 19. dubna
vElKý MÉDER

KČT Příbor

pondělí 20. dubna od 17:30 - 19:30 h
poDvEČER  v  RYTMU bUbNŮ        

Úterý 21. dubna od 13:00 – 17:30 h
DIsco DANcE                                   

 BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

Úterý 21. dubna v 17:00 h 
bARvový TEsT pRo KAŽDÉho

Městská knihovna Příbor ( 556 725 037

Úterý 21. dubna od 18:00 – 19:30 h
oRIENTálNÍ TANcE 

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

středa 22. dubna od 13:30 h
„o ZlAToU pÍšŤAlKU“ 

pátek 24. dubna až sobota 25. dubna
oKREsNÍ soUTěŽ chovATElsKých
věDoMosTÍ A DovEDNosTÍ 

pátek 24. dubna až 26. dubna od 8:00 h
ZájEZD Do pRAhY                                           

 Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

pátek 24. dubna od od 15:30 – 17:00 h
lATINsKo - AMERIcKÉ TANcE        

  BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

pátek 24. dubna od 19:00 h
„MAM´ZEllE NIToUchE“                                       

                    Město Příbor( 556 455 443

Přehled akcí v Příboře na měsíc duben 2009
pátek 24. dubna od 19:00 h
páTEČNÍ posEZENÍ U KlAvÍRU                   

pátek 24. dubna až 26. dubna
vÍKEND s jÍDlY 
Z ITAlsKÉ KUchYNě        

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

sobota 25. dubna
DIsKoTÉKA U fREUDA 

 Restaurace U Freuda ( 556 722 210

sobota 25. dubna od 14:00-18:30 h
cYKlUs sEMINáŘŮ – fENG shUEj      

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

sobota 26. dubna od 6:20
TAM, KDE KoNČÍ KolEjE…TovAČov

KČT Příbor ( 605 126 090

Úterý 28. dubna od 13:00 – 17:30 h
DIsco DANcE                                        

Úterý 28. dubna od 18:00 – 19:30 h
oRIENTálNÍ TANcE                            

BAV klub Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 723 778

středa 29. dubna od 20:00 h
ApRÍlový MěsÍc                                         

 Luna Příbor – stř. volného času, s.r.o. ( 556 725 029

čtvrtek 30. dubna
„slET ČARoDějNIc“                                   

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

čtvrtek 30. dubna od 17:00 h
sTAvěNÍ MájE

Město Příbor ( 556 455 443

čtvrtek 30. dubna 
“poRT DEbRAs - spEcIfIcKÉ
pRopojENÍ sTREČINKU A TANcE

Sportovní hala Štramberská v Příboře,  Sattková Tereza, ( 
724 963 164

probíhající výstava do 30. dubna
jAN KUfA KIČEŘoK, bRoNIslAv
sZcZERbA A jEjIch svěT vIDěNý
pŘEs objEKTIv

probíhající výstava do 21. května
pŘÍběhY vYŘEZANÉ Do DŘEvA

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

loUTKovÉ DIvADÉlKo 
- postrašení medvídci

Podrobnější informace k akcím 
naleznete v MIc Příbor.

Změna programu vyhrazena,
 doporučujeme ověřit si konání akcí předem!
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střípky Městské policie
Dne 15.02.2009 byla hlídka městské policie požádána OO PČR Příbor 

o prověření události, kdy se měl na Dětské misii na ulici Jičínské nacházet 
zmatený starší muž. Na místě byl hlídkou nalezen dezorientovaný 60 letý 
muž, kterého pravděpodobně vysadila sanitka na katastr města Příbor, ale 
on netrefil do azylového domu a najednou se ocitl na Dětské misii. Od 
muže se podařilo zjistit jméno syna, který byl o události informován a své-
ho otce si následně vyzvedl na  Dětské misii.

Dne 17.02.2009 došlo v 09.30 hod. k dopravní nehodě mezi osobním 
vozidlem Volkswagen  a traktorem, který prohrnoval v části Benátek sníh. 
Na místě události bylo zjištěno, že řidič traktoru nedal přednost osobní-
mu vozidlu, které projíždělo po hlavní silnici a způsobil tak dopravní ne-
hodu, při které nedošlo ke zranění osob, vznikla však škoda na vozidle 
Volkswagen Touareg vyšší než 100 000,- Kč. Na místě byla strážníky pro-
vedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, kte-
rá byla u obou řidičů negativní a následně byla na místo přivolána hlídka 
dopravní policie, která si události na místě převzala a činila další opatření. 

Dne 20.02.2009 bylo v 18.10 hod. telefonicky oznámeno, že do kance-
lářských prostor v objektu restaurace Zlatá hvězda, se někdo vloupal. Na 
místě pak bylo ujištěno, že jsou vypáčeny boční dveře kancelářských pro-
stor, kde byla odcizena úhlová bruska. Následně bylo ještě zjištěno, že se 
ztratila litinová tabulka s popisem historie budovy, jejíž cena byla vyčíslena 
na 10 tisíc Kč. Jelikož zde vzniklo podezření ze spáchání trestného činu 
krádeže, byla celá událost na místě předána hlídce OO Policie ČR Příbor, 
která činila další opatření.. 

Dne 03.03.2009 bylo v 14.50 hod oznámeno občankou města, že její 12 
letý syn byl při cestě z náměstí domů zastaven na ulici O. Helmy chlapcem 
tmavší pleti, který jej pod pohrůžkou ublížení na zdraví donutil vydat veš-
keré peníze, kdy se jednalo o částku 20 Kč a ještě ho přinutil obrátit kap-
sy, aby se ujistil, že opravdu více peněz nemá. Hlídka na místě zjistila od 
poškozeného syna oznamovatelky popis mladíka, který se měl pohybovat 
na zeleném jízdním kole a následně provedla jeho vyhledávání. Po chvíli 
byl mladík odpovídající popisu spatřen na ulici K.Čapka, kde byl osloven  
a požádán o prokázání totožnosti. Jelikož však nebyl schopen prokázat 
svou totožnost a byl podezřelý z protiprávního jednání, byl předveden na 
OO Policie ČR Příbor, kde byla činěna další opatření. Tam bylo mj. zjiště-
no, že mladíkem je 13 letý občan Slovenské republiky, který byl v Příboře 
na návštěvě u rodiny.   

Dne 09.03.2009 bylo ve 14.00 hod. přijato oznámení od občanky měs-
ta, že byla před malou chvilkou okradena v budově DPS na ul. Jičínské, kde 
probíhal sběr šatstva tzv. Šatník..Bylo  zjištěno, že při prohlížení zboží ženě 
někdo z odložené tašky odcizil peněženku, ve které měla finanční hotovost 
cca 450 Kč, bankovní kartu a dámské hodinky. Dále bylo hlídkou zjištěno, 
že v době krádeže se v místnosti nacházela ještě jedna žena a muž rómské 
národnosti. Po podání vysvětlení od prodavačky, byla díky místním zna-
lostem strážníků zjištěna totožnost obou podezřelých osob, nacházejících 
se s poškozenou v inkriminované době na místě krádeže.  Jelikož se jedna-
lo o podezření ze spáchání trestného činu krádeže, byla celá událost i se 
získanými informacemi předána OO Policie ČR Příbor, která činila další 
opatření. 

Dne 13.3.2009 proběhla ze strany Městské police Příbor akce pod ná-
zvem „Mládež a alkohol“, která proběhla na katastru města ve večerních 
hodinách od 21:00 do 23:00 hod. v cca 20 restauračních či jiných zaříze-
ních, kde je podáván alkohol. Akce byla zaměřena na kontrolu podávání 
alkoholických nápojů osobám mladších 18 ti let, což je v  rozporu s § 30 
zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb či  § 218 trestního zákona č. 140/1961 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (při vyšší společenské nebezpečnosti). 
V  jejím průběhu bylo provedeno cca 10 dechových zkoušek na přítom-
nost alkoholu v dechu u osob mladších 18 let, přičemž v 5 případech byly 
pozitivní. Prokázány tak byly 2 přestupky na úseku před alkoholismem či 
jinými toxikomaniemi, za které byly osoby podávající alkohol mladistvým 
vyřešeny v blokovém řízení.  

hledá Se lOgO!
Města Kopřivnice, Štramberk, Příbor a obec Hukvaldy 

spolupracují v cestovním ruchu pod hlavičkou Lašské brá-
ny Beskyd. Aby byla tato spolupráce i vizuálně jednotná, 
rozhodly se najít pro ni vhodné logo, které by v dalších le-
tech charakterizovalo tuto turisticky zajímavou oblast. 
Proto oslovujeme všechny zájemce z řad grafiků, výtvarníků  
a lidí s nápadem, pokud máte návrh na logo, zašlete nám jej.

bude-li se nám nějaký návrh líbit a vybereme si jej 
jako logo Lašské brány beskyd, máte nárok na odměnu  
5  000 kč. se zasláním návrhu nám nabízíte i výhrad-
ní licenci na užívání loga (cena za tuto licenci je již sou-
části odměny). V  případě vítězství bude tato skutečnost 
smluvně ošetřena. Uzávěrka návrhů je 30. dubna 2009. 
Vyhrazujeme si právo žádný z  návrhů nevybrat a soutěž 
zrušit. neúspěšné návrhy budou na vaše požádání vráceny. 
bližší informace podá Lukáš Filip – manažer turistické de-
stinace, tel. 556 879 767. 

své návrhy zasílejte na adresu Město kopřivnice, Lukáš 
Filip, Štefánikova 1163, 742 21 kopřivnice a na obálku při-
pište „soutěž – Logo Lašské brány beskyd“. návrhy můžete 
posílat i elektronicky na: 

e-mail: info[zavináč]lasska-brana.cz.

alPine stavební společnost cz, s.r.o.
Jiráskova 613/13
757 43 Valašské Meziříčí
tel:  +420  571 750 111, fax: +420  571 750 100

„ StaVební Práce na ObchVatu PříbOra – zaháJeny“

Vážení občané města příbora, 
dne 6. 2. 2009 bylo předáno staveniště a následně zahájeny Sdružením 

Příbor obchvat, stavební práce na stavbě: „ Silnice I/11 Příbor – obchvat“. 
Rozhodujícími úkoly tohoto období byly geodetické práce na zaměření  
a vytyčení staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí, příprava zařízení 
staveniště, označení stavby a kácení dřevin a odstraňování křovin v souladu 
s vydaným povolením. Zahájeny byly také práce na upřesnění a zpracování 
realizační projektové dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že je o tuto stavbu zvýšený zájem, budeme vás pra-
videlně informovat o projednávaných a schválených záměrech a rozhodnu-
tích. Již v příštím vydání bychom vám chtěli připravit více informací o celé 
stavbě a zejména o úseku Příbor a změnách na přilehlé silnici I/48 a také  
o tom, jak se tato stavba dotkne městské aglomerace. Nejen pomocí toho-
to Měsíčníku, ale i jinými formami a prostředky chceme občany informovat  
o průběhu stavby, aby se zvýšila informovanost, rozptýlily obavy a zmírnilo 
někdy  i nepochopení záměru celé stavby, pro město tak důležité

za alPine stavební společnost cz s. r. o.,  
člen Sdružení Příbor obchvat
hlavní stavbyvedoucí  
ing. Petr kříž, tel.: 595 225 240, / fax 595 225 200/
e-mail: petr.kriz@alpine.cz
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intenziVní VíkendOVý rOdinný kurz angliČtiny 
s certifikovanými rodilými mluvčími z uSa. Pro začátečníky, 

mírně pokročilé a pokročilé. Výuka i pro děti!
termín: 17.-19.4.2009 v Penzionu eva, hutisko-Solanec

cena s plnou penzí:  1600 kč dospělí
 1500 kč studenti
 1000 kč děti do 10 let

Přihlášky do 9.4.2009. Více na www.viafamilia.cz

 PrOnaJMu byt 
druž. 3+1 

V kOPřiVnici 
volný od 1. dubna 2009 

měsíční cena včetně 

inkasa 10.000,- kč

info: tel: 606 120 149

SOutěž O neJlePší fOtO 

lašSké brány
před nedávnem vyhlásila Lašská brána beskyd soutěž, jejímž 

výsledkem by mělo být logo charakterizující celou tuto turisticky 
zajímavou oblast tvořenou kopřivnicí, Štramberkem, příborem a 
Hukvaldy. nyní přichází destinace s novinkou – soutěží o nejlepší fo-
tografii.

Lašská brána je charakteristická množstvím kulturních i tech-
nických památek, stejně jako spoustou krásných přírodních zákoutí. 
pokud se domníváte, že vlastníte tu nejkrásnější fotografii vztahují-
cí se k některé z atraktivit této rozmanité oblasti, neváhejte a zašlete 
nám ji v minimální velikosti 10 x 15 cm na adresu město kopřivnice, 
Lukáš Filip, Štefánikova 1163, 742 21 kopřivnice nebo v minimál-
ním rozlišení 640 x 480 pixelů na e-mail info[zavináč]lasska-bra-
na.cz. na obálku či do předmětu zprávy nezapomeňte připsat heslo 
„Fotografická soutěž“. po uzávěrce soutěže 30. října 2009 budou auto-
ři tří nejlepších fotek odměněni.

bližší informace získáte na adrese www.lasska-brana.cz/fotolbb 
nebo od managera turistické destinace Lašské brány beskyd Lukáše 
Filipa na telefonním čísle 556 879 767. 

Ing. Mgr. Lucie Petříčková
Odbor vzdělávání a vnějších vztahů

Tel.: 556 879 439, mobil: 733 145 668
Email: lucie.petrickova@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz

OznáMení
Město Příbor  

oznamuje, že na  
základě novely  
zákona o dPh č. 

302/2008 Sb.  
ze dne 17.července 2008 

se stává od 1.4.2009 
 plátcem dPh.
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        e-mail:    vetcentrum@email.cz 
        web:      http://vetcentrum.pribor.cz 
        Adresa:  Větřkovská 853 

                    742 58 Příbor 

veterinární ordinace * veterinární prodejna * kosmetický salón 
 

PROVOZNÍ DOBA ORDINACE:               PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY: 
 

Po – Pá 8:00 – 19:00   Po – Pá 10:00 – 18:00 

So  9:00 – 11:00    So  ZAVŘENO 

Ne         18:00 – 19:00    Ne  ZAVŘENO 
 

ORDINACE tel. č.  556 722 182                PRODEJNA tel. č. 723 588 222 

                            

PROVOZNÍ DOBA SALÓNU: 
 

pouze na objednávku, na tel č. 604 719 114  nebo osobně v ordinaci 

    

Veterinární POHOTOVOST (mimo provozní dobu) na tel. č. 603 857 929 
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Platí pro hypotéku Klasik při fixaci na 5 a více let a při podání žádosti od 16. 3. do 30. 4. 2009 a zároveň uzavření smlouvy do 31. 5. 2009.

KB upir print A4b sirka.indd   1 9.3.2009   13:41:12
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Od 12. března do 21. května 2009 probíhá v Muzeu a pamětní síni 
S. Freuda v Příboře ojedinělá výstava místních příborských řezbářů a loutkářů

PŘÍBĚHY VYŘEZANÉ DO DŘEVA
Nový sál  Muzeum Novojičínska p.o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Otevírací doba:
úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
neděle  9.00 – 12.00


