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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ
Kde lze ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR hlasovat?

Prezident republiky vyhlásil dne 9.7.2009
svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb. volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 9. a 10. října 2009

Volič hlasuje ve volební místnosti na území
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny
PČR. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti
v tom volebním okrsku, kam podle místa svého
bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději
15 dnů přede dnem voleb (do 24. září 2009) způsobem v místě obvyklým, které části obce náležejí
do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy
volebních místností.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do Poslanecké sněmovny
PČR konat?
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 9. a 10. října 2009. Dne 9. října 2009
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 10. října 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do Poslanecké
sněmovny PČR? Státní občan České republiky má
právo hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny za předpokladu, že
-

nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

-

nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva

-

prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na
voličský průkaz.

příspěvková organiace
Masarykova 542
742 58 Příbor

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je
u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů
a nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku. Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb do Poslanecké sněmovny PČR k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky. K tomu, aby volič mohl volit na voličský
průkaz, musí podle zákona o volbách do Parlamentu
ČR písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo
jeho žádost doručí na obecní úřad jiná osoba, musí
být podpis žadatele úředně ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu osobně a vyhotovit žádost na tomto
úřadě (pokud ji již nemá předem sepsánu); potom
není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti
úředně ověřen. Žádost o vydání voličského průkazu
lze podat již v současné době, nejpozději však musí
být písemná žádost doručena příslušnému úřadu
7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009 nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. 7. října
2009 do 16 hodin. Obecní úřad nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
na jím uvedenou adresu.
Odbor org. a vnitř. věcí, Petra Herrmannová

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

--------- tel./ fax.: 556 722 250, email: ddpribor@ddpribor.cz , www.ddpribor.cz --------

Obyvatelé a zaměstnanci
Domova seniorů Příbor
si Vás dovolují pozvat na

Dne 1. 8. 2009 zahájil provoz významný neziskový internetový projekt
pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn
informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct
krajů, sedmdesát šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.
cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěvník
může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.

Týden sociálních služeb
5.-11.10.2009
a
„Den otevřených dveří“
Program:
5.10.2009

Den v terapeutické dílně - malování květináčů,
ubrousková technika, tkaní, atd.
14:00 - 17:00

6.10.2009

Sportovní hry (senioři/junioři MŠ Kamarád)

7.10.2009

„Den otevřených dveří“

10:00 – 17:00

8.10.2009

Přípravy na bál a zdobení sálu
(pomoc rod. příslušníků vítána)

10:00 – 17:00

9.10.2009

Promítání filmů
„Archiv Domova seniorů Příbor“
Podzimní veselice

10.10.2009

11.10. 2009

9:00 – 11 .00
16:00 – 24:00

Trénink paměti
Podzimní jarmark díkůvzdání na náměstí
S. Freuda
Promítání filmů
Harmonické posezení u harmoniky

9:00 – 17:00

9:00 – 11:00
9:00 – 17:00
9:00 – 11:00
14:00 – 16:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor
IČ: 48804878, zapsáno v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 20.11.2003, oddíl
Pr, vložka 918
Bankovní spojení: KB Příbor, číslo účtu: 3500537-801/0100

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností,
od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je
vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů,
prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“,
vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům i grafické a technické řešení webu. Návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým
způsobem, pomocí velkoplošných tlačítek a namísto obvyklých ilustračních
fotografií používá web originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně
narůstat, má jich být až několik desítek.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které
mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a
rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.
cz žije u sousedů“, dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.
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Půjčovní doba knihovny od září:

Pondělí:
8:00 -12:00
Úterý: 	
8:00 -12:00
Čtvrtek:
8:00 -12:00
Pátek:
8:00 -12:00
Oddělení pro mládež
Pondělí:
13:00 -15:00
Úterý: 	
13:00 -17:00
Čtvrtek:
13:00 -17:00

13:00 -15:00
14:00 -18:00
14:00 -18:00
14:00 -18:00

Pozvánka

na 27. zasedání Zastupitelstva města Příbora, které se uskuteční ve
čtvrtek 24. září 2009, od 15.00 hod. ve velkém sále Katolického domu
v Příboře

Hlavním bodem zasedání bude:

- zpráva o plnění rozpočtu města a jeho organizací za 1. pololetí 2009
- návrhy novelizací zřizovacích listin příspěvkových organizací

Město Příbor a Sdružení hudebníků Příbor
vás srdečně zvou na
„POUŤOVÝ KONCERT

Swingového orchestru B. Pukovce“,
který se uskuteční v neděli 13. září 2009
od 10:30 hod. v Městském parku v Příboře.
Jako host vystoupí trumpetista Milan Michna.
Vstupné dobrovolné.

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. září
Balcarová Zdeňka
Tic Rudolf
Moučková Anna
Majchráková Maria
Jarošová Drahomíra
Krušinová Věra
Rumpík Milan
Pasternák Jaroslav
Hanzelka Ladislav
Gilar František
Jezdínský Karel
Michajlová Adela

Grasgruberová Věra
Tobiášová Eliška
Bittnerová Ludmila
Šmídová Irena
Kloudová Ludmila
Prachař Josef
Zemánek Rajmund
Svobodová Marie
Dvořáková Marie
Zahradníková Marie
Ondřejec Miroslav
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v srpnu:

Reva Mannová napsala pravdivý příběh ortodoxního židovství, sexu a drog – Rabínova dcera. Reva
se narodila v rodině váženého londýnského rabína,
ale přísná výchova a dusivé rodinné prostředí ji brzy,
téměř jako dítě, vrhlo do víru divokého nespoutaného
života. Po čase se však rozhodne s tímto destruktivním
a neuspokojivým životem skoncovat a vrátit se k židovské víře. Opouští Londýn, vstupuje do ženské ješivy
v Jeruzalémě, kde hledá nejen nové přátele a manžela,
ale především svou cestu k Bohu.

V knize fejetonů Jaxi taksikařím nás Iva
Pekárková seznamuje s „všedními“ zážitky z „obyčejné“
práce londýnské taxikářky. Její kolegové a pasažéři ji
inspirují k zamyšlení nad rasismem, stářím, výchovou
mládeže, maloměšťáctvím, touhou po penězích a moci,
životním prostředím a vším, co nás denně provází.
Charles Robert Jenkins napsal autobiografickou knihu Komunistou z donucení. V lednu roku
1965 jako čtyřiadvacetiletý seržant americké armády opustil své stanoviště v Jižní Koreji, překročil
Demilitarizovanou zónu a vzdal se severokorejským
vojákům. Věřil, že se takto i za cenu uvěznění dostane
zpět do Spojených států. Místo toho se ale na čtyřicet
let ocitl v úplně jiném vězení – v jednom z nejbrutálnějších a nejrepresivnějších režimů, jaké svět poznal.
Román Táni Keleové-Vasilkové Nataša je příběh
dvaačtyřicetileté fotografky, vdané ženy a matky dvou
synů. Jak se vyrovná s Vojtovou chorobnou a bezdůvodnou žárlivostí? Zůstane s ním v manželství nebo se
rozhodne pro rozvod?

Na počátku detektivního thrilleru ze středověké
Cambridge Ariany Franklinové - Vykladačka smrti –
jsou brutálně zavražděny čtyři děti. Všeobecné zděšení,
obracející se proti židovské komunitě, nutí anglického
krále povolat specialisty až z jižní Itálie. Do Anglie přijíždí pozoruhodná trojice sestávající z vyšetřovatele židovského původu, arabského osobního strážce a především
mladé lékařky, hlavní hrdinky příběhu.
Oblíbená polská autorka Maria Nurowská napsala příběh vášnivé lásky zralé ženy a mladého muže
- Setkání v Paříži. Profesorka literatury na Varšavské
univerzitě přijme nabídku, aby přednášela studentům
polonistiky na Sorbonně. Ubytuje se v malém hotýlku, kde se seznámí s mladým ruským historikem
Alexandrem, který v Paříži píše knihu o Romanovcích.
Navzdory velkému věkovému rozdílu se do sebe zamilují, i když se Julie stále se prohlubujícího vztahu děsí.
Má obavy z reakce své dospělé dcery, ze stárnutí, z nemocí, z toho, že ji milovaný muž po čase opustí.
John Connolly v thrilleru Zabijáci líčí dramatické a dobrodružné osudy Louise a Angela, nerozlučné
dvojice, kterou mimo jiné spojuje profesionální zločin.
Tentokrát se však tito dávní přátelé soukromého detektiva Charlieho Parkera stanou z lovců nečekaně
sami pronásledovanou kořistí.

V románu Azincourt předkládá Bernard
Cornwell čtenáři barvitý obraz okolností, jež vedly
k jedné z nejslavnějších a také nejkrvavějších bitev
stoleté války mezi Anglií a Francií, i bitvy samotné.
Došlo k ní 25. října 1415 mezi severofrancouzskými
vesnicemi Azincourt a Tramecourt. Anglické vojsko
krále Jindřicha V. zde na hlavu prorazilo mnohem početnější vojsko francouzské, když znovu využilo skvělých bojových schopností lučištníků.
Knižní novela T.M.A. vznikla podle scénáře ke
stejnojmennému filmu. Námět napsal Martin Němec
a společně s režisérem Jurajem Herzem vytvořili scénář tohoto mysteriózního hororu. T.M.A. je příběh
Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka,
usadit se v opuštěném domě na samotě a věnovat
se malířství. Dům, ve kterém strávil dětství však má
ponurou minulost. Marek postupně začíná podléhat
negativní energii tohoto podivuhodného místa, které
jej odtrhává od reality.

Z jednání rady a zastupitelstva města

65. schůze RM dne 4. srpna 2009 mj. projednala:
j Vyhlásila v souladu s ustanovením
§166,odst.2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na funkci ředitele
organizace „Mateřská škola Příbor, Pionýrů
1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace“.
j Uložila zadat v souvislosti s plánovanou
dotační výzvou ROP Moravskoslezsko se
zaměřením na infrastrukturu vzdělávání a volného času zpracování projektové
dokumentace na využití školního hřiště
a dvora Základní školy Jičínská, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci zahrad Mateřské školy Kamarád
a rozšíření projektové dokumentace na
rekonstrukci MŠ Pionýrů o rekonstrukci
zahrady, střechy a výměny oken a dveří.
Náklady na zpracování potřebné projektové dokumentace budou kryty z výdajového účtu města Příbora par. 3635, pol.
projekty všeobecně + podklady pro dotaci
j Schválila znění Dodatku č. 3 ke
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje č. 01241/2007/
ŽPZ na projektovou dokumentaci akce
„Sběrný dvůr pro odpady a zpětný odběr
elektrozařízení“
j Schválila rozpočtové opatření – převedení částky 81 500,- Kč z § 3635 „Územní
plán, projekční práce“ do § 3745 „Péče

j

j

j

j

j

j

j

o vzhled obcí a veřejnou zeleň“ pro účel
úhrady nákladů projektu „Obnova parků
v Příboře“
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Chodníkové těleso na ul.
Masarykova v Příboře“
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
na akci „Příbor, ul.Frenštátská – veřejné
osvětlení chodníku“
Odsouhlasila, že chodník na Frenštátské
ulici v úseku od nádraží po restauraci
Mexiko bude zrekonstruován investorem
stavby „REKO MS NJ Příbor, Frenštátská“
v šíři akceptované majiteli přilehlých pozemků s tím, že po dokončení a zaměření chodníku bude provedeno majetkoprávní vypořádání s dotčenými vlastníky.
Materiál – dlažba (cyklodlažba)
Stanovila zhotovitelem akce „Stavební
úpravy piaristického kláštera – III. etapa - knihovna“ firmu RESA – sanace
a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova
778/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na
akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci radnice v Příboře“
Stanovila komisi pro konzultaci projektové dokumentace rekonstrukce radnice
v Příboře ve složení: Ing. Arnošt Vaněk
– vedoucí skupiny, Ing. Ivo Kunčar, Ing.
Zuzana Turková, Ing. Jaroslav Šimíček,
Ing. Milan Strakoš
Vzala na vědomí informace o průběhu stavebních prací na akcích: „Rekonstrukce
jídelny na ZŠ Npor. Loma“ a „Oprava přístavby tělocvičny ZŠ Npor.Loma“

j Vzala na vědomí sdělení společnosti MAVA ve věci výpovědi ze závazku
smlouvy o dílo 127/2009/SOD/ÚP/11
z důvodů nedodržení projektové dokumentace akce „Rekonstrukce jídelny ZŠ
Npor. Loma v Příboře“
j Doporučila pokračovat na opravě přístavby tělocvičny podle návrhu autorizovaného statika Ing. Hudečka
j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitosti - pozemky parc.č. 2202/1 orná půda o výměře 368 m2, parc.č. 2202/2 orná půda o
výměře 319 m2, parc.č. 2202/3 orná půda
o výměře 153 m2, k.ú. i obec Příbor, formou výběrového řízení, za stanovených
podmínek
Dne: 19. srpna 2009,
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Informace
pro občany:
Vážení občané města Příbora,
již prakticky pravidelně se s Vámi setkávám v této rubrice drobných informací, kdy
dnes opět přidávám další informaci pro občany
ze života veřejné správy. Mnozí si pamatujete,
že jsme začátkem tohoto století navázali družební vztahy s polským městečkem Przedbórz.
S ohledem na vzdálenost více jak 300 km od
Příbora je kontaktování jak s lidmi, tak představiteli veřejné správy ztíženo touto vzdáleností,
ovšem ve dnech 13. až 16. srpna proběhly družební dny v tomto polském městečku a byly
skutečně vydařené. Měl jsem s p. starostou
sice časově omezenou návštěvu, protože jsme
se museli v nočních hodinách v pátek vrátit do
Příbora, ale i dva dny stály v tomto městečku
usazeném v nedotčeném přírodním kraji za to.
Někteří z účastníků se možná také podělí v jiných rubrikách o své zážitky a bylo jich dost,
ať už na seminářích či sportovních aktivitách
a vedle toho i příkladná pohostinnost polských
hostitelů byla velmi příjemná. Mohu závěrem
pouze doporučit, pokud budete někdo přemýšlet o nějakém výletě, lze pouze tento kraj doporučit. Nezklame vás ani samotné prostředí ani
silnice, či ceny. Proto možná, šťastnou cestu.
A. Vaněk tajemník MÚ,
v Příboře dne 19. srpna 2009
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (č. VŘ 1/2009)
na obsazení pracovního místa
Tajemník Městského úřadu Příbor vyhlašuje výběrové řízení č. VŘ 1/2009 na obsazení pracovního místa.
Druh práce: Referent odboru územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., možnost postupného přiznání
osobního příplatku

Místo výkonu práce: Městský úřad Příbor, nám. S. Freuda 19 a město Příbor

Charakteristika vykonávané práce: Agenda související s přípravou a realizací stavebních akcí města Příbora

Požadované vzdělání: - vysokoškolské vzdělání technického zaměření, případně středoškolské vzdělání stavebního směru
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Jiné požadavky: - aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet), organizační,
analytické schopnosti, schopnost jednat samostatně, pečlivost, důslednost, vysoké pracovní nasazení,
flexibilita, komunikační dovednosti, týmová spolupráce, aktivní řidičský průkaz skupiny B, výhodou je
praxe na obdobné pozici, případně praxe v oblasti územního plánování, veřejných zakázek, přípravy
projektů v rámci dotačních programů EU a ČR a obecná znalost prostředí veřejné správy
Požadované doklady:

Profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – možno dodat při pohovoru, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, osobní
dotazník, doklad o jazykových dovednostech - není podmínkou, doklad o zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, pokud je jeho držitelem, podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím
svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.“ Spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení budou na vyžádání zaslané materiály uchazečům vráceny.

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: 10. měsíc/2009, dle dohody možnost i dříve.
Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Přihlášky lze doručit v uzavřené obálce označené „VŘ č.
1/2009 – Referent odboru územního plánování, rozvoje a městské památkové rezervace“ poštou nebo podat
osobně přímo na podatelně městského úřadu (o datu podání rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny
měst. úřadu) do 9. září 2009 na adresu: Město Příbor, městský úřad, k rukám tajemníka MÚ, nám. S. Freuda
č. 19, 742 58 Příbor. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Uchazeči splňující předpoklady a požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení tohoto výběrového řízení budou písemně vyzváni výběrovou komisí k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v termínu do 17. září
2009. Bližší informace: Případné dotazy k výběrovému řízení zodpoví tajemník MÚ, Ing. Arnošt VANĚK, tel.
556455402, 603951566, e-mail: taj@pribor-mesto.cz, příp. Ing. Jaroslav ŠIMÍČEK, tel.:556 455 450, e-mail:
mpr@pribor-mesto.cz . V Příboře 18. srpna 2009
Ing. Arnošt VANĚK, v.r., tajemník Městského úřadu Příbor

MĚSTO PŘÍBOR - RADA MĚSTA
v souladu s ustanovením § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na funkci ředitele organizace

Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plná způsobilost k právním úkonům, znalost problematiky řízení a obecně závazných právních
předpisů zejména v oblasti školství, občanská a morální bezúhonnost
Písemně zašlete:

přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail), strukturovaný životopis, ve kterém
se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně
doklady o dalším vzdělávání), čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům v souladu
s § 3 odst.1 písm.a) zákona č. 563/2004 Sb., koncepce rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší dvou měsíců)
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do funkce: 1.1.2010

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 14. září 2009 na adresu:
Městský úřad Příbor, odbor majetku, školství, bytového a místního hospodářství, náměstí Sigmunda
Freuda 19, 742 58 Příbor
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ MŠ PIONÝRŮ,
Informace tel.: 556 455 420; 556 455 423
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střípky Městské policie
Dne 07.08.2009 přijala hlídka oznámení od
servírky baru a herny na náměstí, že se v podniku
nachází žena, která měla údajně okrást o finanční hotovost jiného hosta. Na místě bylo zjištěno,
že žena měla na výherním automatu vyhranou
částku 600 Kč, přičemž v tu dobu vedle ní seděl
na židli jí neznámý muž, který byl v podnapilém
stavu. Jednalo se o 54letého J.K. Dále uvedla, že
když odešla za servírkou, aby jí vyplatila výhru
a následně se společně vrátili k automatu, činila výhra na automatu již pouhých 100,- Kč. U
automatu seděl pouze uvedený muž, který však
odmítal připustit, že by peníze prohrál nebo se
automatu jakkoliv dotýkal. Vzhledem k tomuto
servírka ženě vyplatila pouze 100,- Kč. Žena proto ucítila křivdu, neváhala a sáhla muži do zadní
kapsy kalhot a vytáhla mu 500,- Kč s tím, že jí o
tuto částku okradl. Na výzvu hlídky, aby podal
k věci vysvětlení muž odvětil, že ženu neokradl, ale že naopak byl ženou okraden on. Jelikož
je místo u hracích automatů monitorováno, byl
zhlédnut videozáznam, který usvědčil muže ze
lži. Svým jednáním se tak 54letý muž z Kozlovic
dopustil přestupku proti majetku, neboť svým
protiprávním jednáním úmyslně připravil ženu
o výhru.
V první polovině měsíce srpna řešili strážníci na katastru města Příbor několik odchytů zvířat na základě oznámení občanů města.
Například dne 07.08.2009 bylo přijato oznámení
od správce školy na ulici Dukelské, že na rohožce před vchodem se nachází nějaký plaz. Hlídka
na místě zjistila, že se jedná o užovku obojkovou,
kterou strážníci odchytli a následně vypustili do
volné přírody. Dne 12.08.2009 bylo přes tísňovou
linku 156 přijato oznámení, že v části nového sídliště po ulici Dr. Čejky pobíhá volně kůň. Hlídka
na místě koně za pomoci občanů odchytla a poté
z místních znalostí zjistila, že majitelem koně je
pan R.H, který byl hlídkou kontaktován. Kůň byl
mezitím převeden do stáje, kde byl zajištěn proti opětovnému úniku. Dále dne 15.08.2009 bylo
od občanky města telefonicky oznámeno, že na
ulici Hukvaldské u restaurace Za Čechem je na
silnici zraněná sova. Hlídka na místě zvíře odchytila a poté zjistila, že sova má poraněné křídlo. Vzhledem k tomuto zjištění byla telefonicky
kontaktována Ornitologická záchranná stanice
v Bartošovicích, jejíž pracovníci si následně pro
sovu přijeli a převzali ji do další péče.
Dne 11.08.2009 bylo v 06:50 hod. přijato
oznámení, že v řece Lubině u lávky vedoucí přes
řeku z ulice Větřkovská na ulici Smetanovu se nacházejí ve vodě 3 nákupní košíky. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o nákupní košíky prodejny
Penny Market, které zřejmě vandalové odvezli
od prodejny a poté je vhodili do řeky. Jelikož se
strážníkům nepodařila zjistit totožnost těchto
vandalů, byli o nálezu vozíků informováni pracovníci prodejny Penny Market, kteří si je následně převezli zpět k prodejně.

Pracoviště CZECH POINT

Pracoviště CzechPOINTU se nachází v I. patře Městského úřadu Příbor, dveře č. 6. Toto pracoviště zahájilo provoz v únoru roku 2008.

Z kalendáře starosty města
Červenec/srpen 2009, ing. Milan Strakoš
Počasí se oproti předchozímu měsíci zcela obrátilo. Déšť vystřídalo sluníčko a krásné letní teplé počasí. Většina dětí tak měla možnost strávit prázdniny
u vody a v přírodě a trochu si odpočinout od počítače
a her.
Již z kraje letošního roku jsem upozorňoval, že
Příbor bude v letošním roce připomínat velké staveniště. V prázdninových měsících byla prováděna
výměna plynovodu na Nerudově ulici, která v současné době pokračuje pokládkou potrubí na ulici
Frenštátské. Po dokončení těchto prací bude po celé
délce položen nový chodník, který bude dle možností v úseku od nádraží po restauraci Mexiko rozšířen.
Celá délka chodníku bude nasvětlena novým veřejným osvětlením.
V prvém prázdninovém měsíci byly rovněž vyměněny zbývající části chodníku na Štramberské ulici
a v těchto dnech probíhá tamtéž oprava části povrchu
dopravní komunikace. Postupně se rovněž dokončuje
zcela nový chodník na ulici Místecké.
Velký objem stavebních prací byl prováděn ve
školských zařízeních. Rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyně na školce na Švermově ulici bude dokončena koncem měsíce srpna. Zhruba ve stejné době
bude rovněž dokončena generální oprava kuchyně
a jídelny při škole Npor. Loma. Z důvodu zjištěných
statických závad a rozsáhlých víceprací však nebude
v původním termínu dokončena oprava tělocvičny při
této škole. Její dokončení se předpokládá v průběhu
měsíce září.
Rovněž na Masarykově gymnáziu je stavební
činnost v plném proudu. Dokončují se zde venkovní
sportoviště a provádějí se nezbytné terénní úpravy.
V těsné blízkosti železnice se provádějí výkopové
práce související s podkádkou kabeláže pro zabezpečovací zařízení přejezdů a přechodů na území města.
Nově by tyto měly být vybaveny závorami tak, jak
tomu bylo v minulosti.
Největší objem stavebních prací je ale spojen
s výstavbou obchvatu mezi Příborem a Kopřivnicí.
Až na některé úseky se pracuje již na celé délce nové
komunikace. Stavba doposud probíhá ve stanoveném
časovém harmonogramu.
Všechny tyto okolnosti mají jistě vliv na zvýšenou
dopravní frekvenci ve městě. Ale nejen tyto. Městem
je v současné době vedena náhradní doprava od
Nového Jičína směrem na Valašské Meziříčí z důvodu
neprůjezdnosti některých obcí po povodních a rovněž
náhradní doprava ze Slovenska z důvodu neprůjezdnosti mostu v Čadce.
Byla dokončena nebo rozpracována celá řada
dalších stavebních akcí, a to nejen města ale i dalších
investorů (kanalizace na Hukvaldské ulici, výměna
krytiny na radnici, úpravy chodníků na hřbitově aj.).
Po několika letech se do Příbora vrátil
Kinematrograf bří Čadíků a čtyři večery promítal české filmy na náměstí. Díky dobrému počasí byla i návštěvnost vcelku dobrá. Filmová představení zhlédla
více jak tisícovka přihlížejících a na dobročinné účely
se vybralo více jak deset tisíc korun. V době, kdy město nemá svoje vlastní kino, je pro nás zajímavý i tento
způsob produkce.

Lze zde vyžádat o výpis:
- rejstřík trestů
- živnostenský rejstřík
- registr živnostenského podnikání
- obchodní rejstřík
- insolvenční rejstřík
- centrální registr řidičů
- informační systém odpadového hospodářství
- informační systém o veřejných zakázkách
Tyto výpisy se zpracovávají na počkání za správní poplatek, podle zákona o správních poplatcích, příslušející za požadovaný výpis. V roce 2008 bylo touto elektronickou cestou zpracováno 428 výpisů rejstříku
trestů a 34 výpisů z obchodního rejstříku.
Za I. pololetí roku 2009 bylo zpracováno 242 výpisů z rejstříku trestů, 24 výpisů z obchodního rejstříku,
6 výpisů z živnostenského rejstříku a 1 výpis z centrálního registru řidičů.
Výpisy z katastru nemovitostí jsou na MÚ zpracovávány v jiném systému než je CzechPoint, a proto jsou
vydávány na pracovišti městského informačního centra v přízemí budovy MÚ Příbor.

Marie Šrámková, pracoviště CzechPoint, MÚ Příbor

ÚSPĚCH SDH HÁJOV V DOROSTENECKÉ KATEGORII!!!
Vše začalo už 30.května v Mniším na okresním kole dorostu. Družstvo dorostenců Hájov
zvítězilo a postoupilo do krajského kola. V kategorii jednotlivců postoupila z prvního místa
Martina Jalůvková a z třetího Iveta Kocourková.

všech disciplínách Iveta Kocourková.

Krajské kolo proběhlo v Novém Jičíně
21.června. Ve velké konkurenci nejlepších závodníků Moravskoslezského kraje skončilo družstvo
dorostenců SDH Hájov na druhém místě, přičemž se jim podařilo zvítězit v královské disciplíně požární útok. V jednotlivcích skončila Martina
Jalůvková na vynikajícím čtvrtém místě, bohužel
nepostupovém. Chybělo opravdu trochu toho
pověstného sportovního štěstíčka na postup do
republikového kola. To, co se nepovedlo Martině,
dokázala suverením výkonem a vítězstvím ve

Byla to pro nás první zkušenost v takovéto
soutěží a samotným úspěchem bylo se na ni probojovat. Ivča předvedla dva vynikající osobní rekordy,a to v disciplíně 100m s překážkami dosáhla
času 19,23s a ve dvojboji 18,46s. Oba tyto časy by
promlouvaly do souboje o první pětku. Spornou
diskvalifikací z toho bylo „jen“ 16. místo.

POWERJÓGA

Jóga v denním životě

Rozvrh hodin

Na republikové kolo, které se konalo 4. 5. července v Třebíči, jsme vyrazili společně
s Martinou, co by kameramankou, fotografkou, fanouškem, no prostě takovou naší „pravou rukou“.

Na závěr bych chtěl oběma slečnám poděkovat za jejich přístup a nasazení a popřát jim mnoho
úspěchů v dalších bojích o co nejlepší umístění.
Jalůvka Vojtěch

v letošním roce

Út Powerjóga 		

16:30 – 18:00

„Proti bolestem zad“

Powerjoga		

18:30 – 20:00

v DDM Luna Příbor, od 8. září v 17:30 hod.

St Powerjóga		

18:00 – 19:30

(zahajovací hodina)

Čt Powerjóga		

16:30 – 18:00

Kontakt: 556 725 628, 556 725 852

Powerjóga 		

18:30 – 20:00

733 165 317, 776 877 170

Místo: Štramberská 1587,
Kontakt: Pavla Jeníková, Mobil: 603 119 174
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„Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a
duši člověka“.

Významný příborský rodák - František Juraň
Město Příbor, jež je rodištěm celé řady významných osobností, se v současné době zviditelňuje především prostřednictvím významné,
avšak dnes již přeexponované postavy S. Freuda,
ačkoli je zřejmé, že se tak činí na úkor mnoha jiných, významných a zajímavých osobností, které
mají v našich dějinách, byť někdy jen v regionálních neopominutelnou důležitost. Kulturní odkaz, jež si město drželo díky celé řadě osobností,
které odsud vzešly a zde působily, posilovaly vědomí sounáležitostí k místu, a tak zároveň dokazovaly, že město je centrum vzdělanosti a kultury.
Tato skutečnost se v současné době zcela vytrácí.
Individuality regionálního významu jsou pak vytlačeny na okraj zájmu širší veřejnosti, jsou zcela neznámé, a to i přesto, že se denně setkáváme
s jejich tvorbou.
Jedním z nich je František Juraň, (25. 11.
1870 – 6. 9. 1939)
Letos v září uplyne 70 let od úmrtí významné a pokrokové osobnosti v meziválečném období 1. republiky, příborského rodáka, sochaře –
Františka Juraně.
Pocházel z dělnické rodiny, kde získal základní vzdělání a následně absolvoval čtyřletou
dřevařskou školu ve Valašském Meziříčí, kde jeho
spolužáky byli pozdější významní výtvarníci, mistři Úprka a Jaroněk. Po jejím ukončení se vydal
jako začínající umělec, jak tomu bylo v té době
zvykem, na zkušenou do světa. Ve Vídni se věnoval sochařství u císařského dvorního rady Millera.
Z Vídně zamířil do Pětikostelí (Pecs) v Uhrách,
kde pracoval v továrně na keramiku u firmy W.
Zsolnaye. Další studijní cestu odtud podnikl do
Záhřebu, kde vypomáhal v sochařském ateliéru
proslulého umělce Ljubinského. Následně se mu
dostalo ocenění od uherské vlády, která jej vyslala
k studijnímu pobytu do Paříže, Mekky tehdejšího
uměleckého světa.
Po návratu pracoval dva roky v Blansku a
další dva roky v Raškově keramičce v Kopřivnici.
Pracoval také v Neusserově továrně na hliněné
zboží v Příboře. Těsně před 1. světovou válkou
v roce 1912 odjel za získáváním dalších zkušeností do Ameriky, kde žil a pracoval 8 let. Umělecké
renomé získal ve Filadelfii, kde se i osobně zúčastnil vyhlášení československé samostatnosti T.G.
Masarykem. V Americe v období 1. světové války
aktivně pracoval v organizacích, které morálně i
finančně podporovaly osvobozenecké hnutí v budoucím Československu. Do vlasti se vrátil v roce
1920 a přivezl si nejen mnoho životních zkušeností, ale i anglicky psané knihy, které byly v té
době významným zdrojem poznání tehdejších
revolučních událostí. Usadil se ve svém rodišti
v Příboře, kde navázal kontakty s levicově orientovanými občany. Protože neskrýval své politické
přesvědčení, měl mnoho sporů ve městě vyznačujícím se silně katolicky orientovanou religiozitou
a pravicově orientovanou soc. demokracií. Přesto
se politicky prosadil a v roce 1927 byl zvolen do
obecního zastupitelstva.
František Juraň byl autorem řady plastik, pamětních desek, bust a pomníků. Jeho sochařská
díla najdeme ve Štramberku, Libhošti, Škotnici,
Hukvaldech, Vlčovicích, Petřvaldíku, Moravské
Ostravě, Staré Bělé, Tiché, Příboře – Klokočově a
u ZŠ Jičínská. Vytvořil řadu památníků obětem 1.
světové války, vytvořil bustu básníku P. Bezručovi
i psychoanalytiku S. Freudovi. Z jeho dílny je
pamětní deska na rodném domě S. Freuda.
Několik soch se také nachází na městském hřbitově. Bronzová socha „Truchlící žena“ na hro-

bě M. Juraňové z kararského mramoru je socha
„Smutek“ na hrobě jeho rodičů, „Učitel Miller“ na
hrobě rodiny Millerových , „Klečící dítě“ na hrobě
rodiny Rozehnalových.
Sociální cítění bylo pro něj příznačné. Z prostředků získaných za svá sochařská díla se staral
o děti dělníků, kterým přispíval na školní výlety,
jichž by se nemohly zúčastnit. Byl aktivním stoupencem a podporovatelem všech forem tělovýchovy.
V období nástupu fašismu v Německu získali mnozí němečtí komunisté právo dočasného azylu v naší republice, ovšem bez nároku na
práci z důvodu trvání hospodářské krize s vysokou nezaměstnaností. U Juraňě našli někteří přechodné útočiště, než mnozí z nich odjeli jako interbrigadisté do Španělska nebo dalších zemí. Po
Mnichovu se čistě české město Příbor stalo součástí Sudet. Gestapo začalo ihned po záboru usilovně pátrat po komunistech, soc. demokratech
a antifašistech. Mezi prvními, kteří se ocitli ve
vězení gestapa v Novém Jičíně byl Juráň, kde byl
vězněn 10 dnů, podroben výslechům a nakonec
pro pokročilý věk 69 let podmínečně propuštěn
s tím, že se bude denně hlásit. Domovní prohlídky
ve dne v noci byly u Juráňů na denním pořádku.
Výslechy na gestapu pokračovaly a k předchozím
obviněním přibyla i další. V létě roku 1939 odjel po týrání gestapem na operaci do nemocnice
v Ostravě, kde na následky předchozích útrap a
provedené operaci náhle umírá 6.9.1939 ve věku
69 let.
Na počest tohoto významného příborského rodáka zhotovil akademický sochař Pavel
Chrastek z Opavy pamětní desku podle návrhu akademického malíře Vlastislava Holuba
z Lichnova. Odhalení pamětní desky předcházela 1. 11. 1977 výstavka dokumentů o díle a životě
Františka Juraně (fotografie jeho pomníků a soch,
osobní dopisy, dokumenty aj.). ve výkladní skříni
spořitelny. Samotné odhalení pamětní desky na
budově učitelského ústavu naproti pošty se uskutečnilo v pátek 4. 11. 1977 v 17:00hodin. Slavnost
zahájil Fr. Roubínek a odhalení provedl Julius
Veronesi. Účast občanů přes nepříznivé počasí
byla velká.
Jak se již stalo nedobrou tradicí od založení
naší republiky (1918), při každé změně společenských poměrů se odstraňovaly sochy, pamětní
desky …, tak deska Františka Juraně byla zničena
mezi 21. – 24. 10. 1990 a dosud nebyla nalezena. Je
možno si jen položit otázku: Stalo by se to i v případě, kdyby pachatelé byli obeznámeni s působností Františka Juraně v Českém národním sdružení, v příspěvkové činnosti v Americkém červeném kříži či obdivem k presidentu Masarykovi?
Pokud by měl někdo zájem se podrobněji seznámit s životem a dílem Františka Juraně, odkazuji na bakalářskou diplomovou práci p. Františka
Švábenického, který tuto obhájil na závěr studia
na filozoficko – přírodovědecké fakultě Slezské
univerzity v Opavě v roce 2008.
Miroslav Olšaník – člen ZM
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Ve městě se chystá točení dalšího televizního
filmu. Film natáčí Česká televize Ostrava, bude se
jmenovat „Malá princezna“ a režisér Jiří Svoboda nás
pozve do světa před čtyřiceti lety. Jednu z hlavních
postav zobrazí Jaromír Hanzlík.
Na základě společné žádosti Příbora a
Przedborze obdrželo polské partnerské město dotaci
z fondů EU na přeshraniční spolupráci. Do Polska tak
ve dnech 13.-16.8.2009 odcestovala skupina čtyřiceti
osob, která podle připraveného scénáře absolvovala
jak sportovní, tak i vzdělávací program. Ten sportovní
prostřednictvím družstva žáků oddílu kopané, které v Przedborzi sehrálo několik přátelských utkání.
Vzdělávací programy a společné besedy probíhaly na
témata programů EU a zkušeností s dotačními programy obou měst.
Pokračují jednání se zástupci Družstva Katolický
spolkový dům ve věci nabídky na jeho odkoupení
městem Příbor. Od mnoha občanů jsem si vyslechl
různé názory, v mnoha případech byly zcela odlišné.
Skutečností však je, že ve městě v současné době není
žádné jiné kulturní zařízení, které by uzavřený kulturní dům nahradilo. O celé záležitosti by mělo rozhodnout zastupitelstvo do konce měsíce října letošního
roku. Své názory, které by zastupitelstvu mohly jistě
při jeho rozhodování pomoci, nám sdělte prostřednictvím diskuze na www.pribor-mesto.cz.
27.7.2009 … schůzka členů pracovní komise k problematice Katolického domu
3.8.2009 … jednání s týmem České televize ve věci zabezpečení náměstí při natáčení televizního filmu
„Malá princezna“
5.8.2009 … jednání na Ředitelství silnic a dálnic
Ostrava ke stavbě obchvatu města
13.-14.8.2009 účast na partnerském setkání v polském
městě Przedborz
15.8.2009 … účast na slavnostní mši v Hájově u příležitosti dokončení oprav a otevření kaple veřejnosti
17.8.2009 … pravidelná porada s vedoucím oddělení
PČR v Příboře a velitelem městské policie

Den bez aut 2009

Městský úřad Příbor, odbor životního prostředí a lesního hospodářství si dovoluje již potřetí pozvat občany města na společné odpoledne pořádané u příležitosti Dne bez aut. Akce se
bude konat v sobotu 3. října 2009.
Akce ke Dni bez aut se v Evropě konají už
poosmé. Bývají vyhlášeny vždy na 22. září. V letošním roce se kampaň zaměřila na téma „Naše
město – naše klima“, tedy na zlepšení kvality
ovzduší ve městech.
S tímto tématem souvisí také akce, kterou
připravil MÚ Příbor, odd. ŽP spolu s rančem u
Michálků. Podmínkou účasti je dopravit se na
letiště jakkoliv, ale bez použití motorového dopravního prostředku.
Ve 14,00 hod. se účastníci akce, zejména děti
a jejich rodiče sejdou na letišti pro bezmotorová letadla, aby si společně užili pouštění draků.
Mohou přijít pěšky, přijet na kolech nebo v kočárku. Odpoledne bude pokračovat příjezdem
koní a jízdou koňským povozem po polních cestách směrem k Michálkům, kde bude připraveno
občerstvení v podobě pitíčka, oplatky a párku.
První příchozí budou odměněni menší věcnou
cenou. Ostatní děti obdrží obrázky.
Za MÚ Příbor, ing. Libuše Volná

Skácení stromů z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví osob
a zvířat či vzniku možného poškození majetku.
V červenci tohoto roku bylo provedeno na
pozemcích ve vlastnictví města Příbora kácení dřevin rostoucích mimo les. K odstranění 4
ks vzrostlých dřevin v době vegetačního klidu
rostlin se přistoupilo vzhledem k nutnému zajištění bezpečností a zdraví osob a zvířat, z důvodu zabránění poškození majetku ve vlastnictví města či jiných právnických a fyzických
osob.
S výčtem dřevin společně s odůvodněním
kácení bychom vás chtěli informovat prostřednictvím následujícího textu.
Odstranění 1 ks lípy malolisté v prostranství městské zeleně na ulici Lomené.
Ve večerních hodinách dne 15.7.2009 byla
bleskem poškozena jedna ze tří lip rostoucích v pásu městské zeleně na ulici Lomené.
Následkem tohoto zásahu došlo k odlomení
kmene stromu po jeho celé délce – od paty
kmene stromu až k nejvyšší části v jeho olistěné koruně. Po zhlédnutí celkového stavu dřeviny a vzniklého poškození s následnou konzultací s odborníky bylo v konečném rozhodnutí
nutno bohužel přistoupit k jejímu odstranění.
Byl to vitální a zdravý strom, rostoucí
v městské zástavbě s častým pohybem dětí a
dospělých osob či zvířat. Jeho zachování by,
vzhledem k rozsáhlosti poškození však ohrozilo bezpečnost a zdraví osob a zvířat a mohlo by
dojít i k nadměrnému poškození majetku.
Skácení 3 ks jasanů ztepilých v areálu zahrady MŠ Pionýrů v Příboře.
Vlastníci nemovitostí jsou ze zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, povinni zajistit
péči o dřeviny, a to zejména jejich ošetřování
a udržování. Město Příbor rovněž každoročně
zajišťuje potřebná odborná ošetření vzrostlých
dřevin, rostoucích na pozemcích ve vlastnictvích města. V rámci těchto ošetření jsou prováděna odstranění suchých a polámaných větví

v korunách stromů, ošetření ran vzniklých po
ulomení větví, zakrytí dutin v kmenech stromů
či instalace vazeb zabezpečující koruny stromů
proti jejich rozlomení, atp.
Z citovaných důvodů objednalo město
Příbor v zahradě MŠ Pionýrů ošetření vybraných 2 ks stromů. Firmou provádějící výše uvedené odborné práce byl vlastník upozorněn na
zhoršený zdravotní stav ve vyšších patrech korun jasanů, které nelze vypozorovat pohledem
ze země. Na základě této skutečnosti byly práce
pozastaveny a objednán dendrologický posudek 1)2), který měl vyhodnotit vitalitu a celkový zdravotní stav dvou ošetřovaných jasanů. Po

Pracovníci muzeí stále shánějí a sbírají množství starých předmětů, ale v expozicích je člověk
kolikrát marně hledá. Kde tedy jsou??? Jejich cesta
většinou míří přes ošetření na konzervátorském
pracovišti do depozitáře. V každém muzeu se
skrývá pro mnohé velice záhadný prostor nazývaný depozitář. Ale co to vlastně je ten depozitář? Je
to nějaký obyčejný sklad, kde se předměty odkládají? Nebo je to tajemná až strašidelná půda plná
záhadných věcí a překvapení?

předchozích generací. Člověk bez paměti je člověkem zcela ztraceným a dezorientovaným.

konzultaci s ing. Zinou Klečkovou, která posudek zpracovávala, byly k hodnoceným dřevinám připojeny další 2 jasany rostoucí v téže
lokalitě.
Ve výsledném odborném posouzení byl
dendroložkou vyhodnocen stav 3 ks jasanů
jako kritický a vzhledem k jejich výskytu v zahradě mateřské školky a místě bytové zástavby
bylo navrženo včasné skácení. Jejich zachování by stejně jako u lípy na ul. Lomené ohrozilo
bezpečnost a zdraví osob a zvířat a mohlo dojít
i k nadměrnému poškození majetku. U jasanu
ztepilého, který byl v areálu MŠ Pionýrů zachován, budou dokončena plánována odborná
ošetření.
Ing. Andrea Nováková, odbor ŽPLH MÚ Příbor
Dendrologie – (z řeckého dendron - strom a logie
- nauka) je nauka o stromech a dřevinách

Dendrolog – odborník zabývající se dendrologií

Tajemství z depozitáře příborského muzea

Depozitáře jsou různé, tak jako byli různí
lidé, kteří začali budovat muzea a shromažďovat
němé svědky minulosti, coby doklady mizejících
časů. Muzejní depozitář je vlastně pokladnice, ve
které se ukládají předměty, tvořící prostředí lidské společnosti v průběhu stále plynoucího času.
Jedná se tak vlastně o vytváření paměti na život

Muzea ve svých depozitářích se snaží lidem
paměť neustále prodlužovat, aby nebyli v neustále proměňujícím se světě ztraceni a věděli, kde je
jejich místo a jaké jsou základy a podstata jejich
kultury. Předměty uchované v depozitáři v sobě
obsahují velké množství informací a lze v nich
nalézt příběhy lidí, kteří kdysi žili. Depozitář je
vlastně knihou, ze které lze vyčíst, kdo vlastně
jsme a kam se v průběhu staletí ubíráme.
I mě jedno srpnové dopoledne zvědavost zavedla do příborského muzea. A věřte, bylo se na
co dívat! Například betlémská produkce řezbářské
práce z 19. století, historické loutky, sbírka skla
a porcelánu, předměty dokumentující příborské
školství, školní pomůcky, technické vynálezy, zoo-
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logické sbírky, mobiliáře domácností příborských
měšťanů, sbírkové předměty církevní povahy a
spousta dalších a dalších ….
Rovněž chodby příborského muzea prosakují
atmosférou počátku minulého století.
Z té doby můžete zhlédnout různé plakáty a
pozvánky na tehdejší kulturní akce a taky několik
fotografií města Příbora z roku 1904 – 1907.
Tato výstava je pootevřenými dveřmi k tajemstvím ukrytých v depozitáři příborského muzea a mě osobně se moc líbila.
Najděte chvíli času a vydejte se nahlédnout,
co se vlastně v muzeu v Příboře dochovalo pro
příští generace……
Stanislava Slováková, referent odboru KCR

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489, Příbor 742 58, Tel.: 556/723 778, 739 080 862

pořádá pro veškerou sympatickou, tancechtivou
mládež od 15 let

vás zve na

BUBENICKOU PÁRTY

KURZ TANCE

BONGA, DJEMBÉ, PERKUSE, ORIENT

a společenského chování

Přijměte pozvání na

KURZ TANCE

pro dospělé páry

KDE: Venkovní areál BAV klubu ul. Masarykova
v Příboře,
za špatného počasí – klubovny v budově BAV
klubu
KDY: v sobotu 26. 9. 2009 od 14 – 22 hod.

Zahájení: pátek 18.9.2009 v 16:30 hod.
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské
Kursovné: 1.250,- Kč celkem 42 hod. vždy
v PÁTEK
V ceně:
10 lekcí po 3 hod. 30 hod. - vyučovacích
Vstupné 50,- Kč,
1 lekce - 4 hod. - Půlkolona 23.10.
1 lekce - 2 hod. - opakovací 28.11.
Vstupné 100,- Kč
1 lekce - 6 hod. - Kolona 28.11. v Katolickém
domě Vstupné 100,- Kč:
Gastrolekce – stolování s rautem, společ.výchova
Naše zvláštnosti:
1. Absolventi mohou pokračovat v našem TK
Lenka (vystupování na plesech, přehlídkách, kulturních akcích, zaměření hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní, tanec párů i skupin).
2. V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.

Program: setkání bubeníků s etnickými bubny a
jinými perkuse nástroji – bonga, ethno – djembé,
tamburíny, muzikoterapie, workshopy, orientální
tance, jamování, capoeira, arteterapie
Přizvání: Naděžda Smazová – Příbor – workshop
– bubnování, muzikoterapie, arteterapie
Capoeira – doprovodný program – ukázky
Orientální tance – workshop i pro začátečníky
Ivo Samiec – bubenická škola z Opavy
Pavel Nowak – z Ostravy, workshop, řízené bubnování a koncert jeho skupiny CAMARA (bubenická smršť z Ostravy)
Vlastní nástroje s sebou (není podmínkou).
V průběhu akce zajištěn prodej občerstvení, opékání buřtů apod.
Vstupné:

130,- Kč dospělí na místě
100,- Kč dospělí v předprodeji
50,- Kč děti do 15 let
250,- Kč rodinné vstupné – 2 dospělí, 2 děti

ahájení : pátek 2.10.2009 - 19:00-21:30h
a vždy v tuto dobu
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská v Příboře
Kurzovné: 1.000,- Kč/ os.
V ceně:

8 lekcí po 3 hod. - 24 hod. - vyučovacích
V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení
Můžete se zúčastnit společně s frekventanty
Kurzu tance pro mládež:

PŮLKOLONY - v pátek 23.10.2009 od 18 do 22h
v Zrcadlovém sále, vstupné 50,- Kč

(v tento den nebude tudíž vaše taneční lekce)

KOLONY - v sobotu 28. 11. 2009 od 19 do 01h

v Katolickém domě, vstupné 100,- KčNemůže-li
se některé lekce zúčastnit váš stálý partner-ka,
můžete si přivést jiného. Pořádání kurzu je podmíněno účastí 10 párů.
Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku, ozvěte
se, prosím, co nejdříve, máte-li o kurz zájem.
Pozvěte i své známé!

Přehled akcí v Příboře na měsíc září 2009

sobota 5. září od 7:00 hod.

ZÁJEZD „VALAŠSKÁ BYSTŘICE – HORSKÁ CHATA BUŘOV“
sraz před sokolovnou Příbor, info: 737 375 203, KČT Příbor

středa 9. září od 17:00 hod.

PŘEDNÁŠKA „HOLISTICKÉ POJETÍ ZDRAVÍ“,
PŘEDNÁŠÍ MUDr. PAVEL SIKORA

sobota 19. září od 6:30 hod.

33. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „JANÁČKOVY CHODNÍČKY“,
POCHOD OKOLÍM MĚSTA PŘÍBORA A HUKVALD
start všech tras na nádraží ČD Příbor, KČT Příbor

sobota 26. září 2009 od 14:00 hod.

BUBENICKÁ PÁRTY - BONGA, DJEMBÉ, PERKUSE, ORIENT

Základní škola Npor. Loma v Příbor, O. s. Život a zdraví a ZŠ Npor. Loma

neděle 13. září

areál BAV klubu, Bav klub Příbor

sobota 26. září od 4:00 hod.

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ

TAM, KDE KONČÍ KOLEJE … DEN ŽELEZNICE - JAROMĚŘ

nám. S. Freuda a „zelený“ areál za fitness centrem (TJ Příbor), město Příbor

neděle 13. září od 10:30 hod.

„POUŤOVÝ KONCERT SWINGOVÉHO ORCHESTRU B. PUKOVCE“

sraz na nádraží ČD Příbor,info 605 126 090, KČT Příbor

Probíhající výstava do neděle 13. září

SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Městský park Příbor, město Příbor a Sdružení hudebníků Příbor

pátek 18. září od 16:30 hod

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

Refektář muzea, Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příbor

Probíhající výstava do středy 30. září

DALIBOR ANDRÝSEK– „DIVADELNÍ PLAKÁTY“

Zrcadlový sál na ul. Dukelská, Bav klub Příbor

sobota 19. září od 9:00 hod.

DEN MĚSTA A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK

Galerie v Radnici, město Příbor

Probíhající výstava do středy 30. září

VOJTĚCH BÁRTEK – „FOTOGRAFIE / BALET“

nám. S. Freuda, město Příbor

sobota 19. září od 19:00 hod.

Galerie v cukrárně U Elvíry, město Příbor

Probíhající výstava do neděle 28. února 2010

VINOBRANÍ

„KAMENNÉ SVĚDECTVÍ MINULOSTI“

Kulturní dům Hájov, ČZS Hájov

Heraldické památky Novojičínska, Nový sál muzea, Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
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…okna, kterými teplo neuteče!
Přemýšlíte jak ušetřit?

…nákup nových oken nebyl nikdy výhodnější!
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DECPLAST – český výrobce úsporných dřevěných a plastových oken, dveří a zimních zahrad s tradicí již od roku 1994.
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Sledujte www.decplast.cz
nebo volejte zdarma 800 555 251
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NYNÍ JEŠTĚ VÝHODNĚJI: REAL.OKNA Original 72 mm
s cenou od 3229 Kč
(kvalitní plastový pětikomorový profil Zendow, Deceuninck,
dvojsklo, Uw = 1,2 [W/m2K], kování MacoMultimatic)

t
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Výměnou starých oken za Energy OKNA A+
od společnosti Decplast můžete na topení ročně ušetřit
tisíce korun! A díky novým podmínkám Zelená úsporám
Vám teď navíc půlku ceny Energy OKEN vrátí stát!
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AGENTURA POZNÁNÍ
- jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky s.r.o.
otevírá

JAZYKOVÉ KURZY
AJ, NJ, FJ, ŠP, IT, RJ
přípravný kurz na státnice z AJ
Přihlášky do 15. září
Přihlášky ke státnicím do 31. září

Štefánikova 266, 742 21 KOPŘIVNICE
 556 492 722,  info@agenturapoznani.cz

Volte ODS! Na kandidátce zakroužkujte číslo 9 – Pavla Hrnčíře.
Správná volba

Motto: „Řešení = Vyšší zaměstnanost, finanční a sociální jistota pro všechny občany…“
Heslo, kterým se řídí ing. Pavel Hrnčíř, kandidát ODS do poslanecké sněmovny za Moravskoslezský kraj. Mnozí jej znáte osobně, pro mnohé z vás se
snažil od roku 1998, od kdy je ve funkci poslance, nalézt pomoc ať už v občanských, či soukromých záležitostech. Právě zkušeného poslance, který umí
v Praze mnoho prosadit, náš kraj v současné nelehké době bezesporu potřebuje. Jako místopředseda rozpočtového výboru se vždy staral zejména o to, aby
co nejvíce ze státních prostředků dorazilo právě do našeho kraje. Díky této snaze bylo v tomto volebním období zajištěno např. 456 mil. Kč na investiční akce
obcí a měst Moravskoslezského kraje. Přitom vždy ctil zásadu nezadlužovat budoucnost na úkor našich dětí a vnuků... Jako místopředseda poslaneckého
klubu ODS mimo jiné upozorňoval na nedostatek financí na dostavbu dálnice D 47 a v této záležitosti interpeloval naši vládu. A protože sám žije ve šťastné
rodině s manželkou a dvěma už dospělými studentkami, jako člen stálé komise pro rodinu se zasadil o zasazení projektu Obec přátelská rodině a spolupracoval na souboru prorodinných opatření. Jako ověřovatel petičního výboru řešil například petici – Naše budoucnost bez jedů, nebo připomínky občanů
k trasám ne vždy zdárně vyřešených komunikací v našem regionu.
To je jen malý výčet akcí, které Pavel Hrnčíř prosazoval. A mohli bychom jich vyjmenovat mnohem, mnohem více. V poslanecké práci mu rozhodně pomohla zkušenost z předcházející profese, kdy pracoval v komunální sféře, mimo jiné jako místostarosta města Bílovce. A co konkrétně na jeho poslaneckou
práci říkají ti, kteří jej znají?
Pana poslance Hrnčíře znám dlouho a troufám si říct, že i dobře. Po celou dobu, kdy zastával místo poslance, pomáhal řešit i problémy Příbora. V letošním roce se zasadil o to, že město získalo ze státních prostředků 8 milionů korun na rekonstrukci ZŠ Npor. Loma. Je důležité, aby okres měl „svého“ poslance. Pokud se rozhodnete volit ODS, doporučuji Vám volit i Pavla Hrnčíře.
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora
Nežijeme minulostí, zajímá nás budoucnost. S jakou strategií se Ing. Hrnčíř rozhodl jít do dalšího volebního období? Krátce to shrnul už ve svém mottu.
Mimo jiné chce občanům pomoci v jedné z nejchoulostivějších oblastí – nedostatku pracovních míst. Proto se rozhodl podpořit „Projekt školení místo pobytu na úřadu práce.“ Jeho cílem je, aby si občané vylepšili za podpory státu kvalifikaci a měli tak větší šanci uplatnit se na trhu práce. Dále se chce zasadit
se o to, aby se co nejvíce možných financí rozdělilo do školství a zdravotnictví v našem kraji. A také podpořit sociální oblast – soukromé školky, placenou
týdenní otcovskou dovolenou na pomoc matkám po porodu atd. A nezapomíná ani na problém, který občany nejen našeho kraje v posledních letech trápí.
Co nejvíce posílit ochranu a prevenci před ničivými povodněmi. Není toho málo. A není to všechno. Aby však svůj slib mohl splnit, potřebuje k tomu váš
preferenční hlas. Zakroužkujte na kandidátce ODS devítku, zakroužkujte jméno vašeho kandidáta Pavla Hrnčíře.
Bližší informace najdete na www.pavel-hrncir.cz
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Realitní kancelář KARETA
Místecká 287, Příbor, e‐mail: rkkareta@email.cz , www.kareta.net

KARETA
Realitní kancelář
prodej a pronájem nemovitostí
- dobrovolné dražby
- geodetické práce
- právní služby
- znalecké posudky nemovitostí
- finanční poradenství – úvěry

Dr. Byt 2+1 Příbor

Dr. Byt 2+1 Příbor

Nachází se v klidné části obce, dům je
po celkové revitalizaci, plast.okna, ,
zateplení domu,2p/3p, balkon, žádaná
lokalita . 840 000,‐Kč.
Tel. 733291149

Byt po částečné rekonstrukci, plast.
okna, zateplení domu, 3p/3p, balkon.
Výhled do zeleně. Žádaná lokalita..
940 000 ,‐Kč
Tel. 733291149

RD Příbor
Nachází se na hlavním tahu Nový Jičín
‐ Příbor. Dům má 4 pokoje a kuchyň,
koupelnu, podsklepen, zahrada o vel.
551m2. 1 590 000,‐Kč
Tel. 733291149

RD Příbor
Dům k rekonstrukci, blízko centra obce.
EL.,plyn,voda v domě, garáž, studna.
Pozemek 550 m2.
840 000 Kč.
Tel. 733291149

Restaurace Studénka
Nachází se v centru obce,restaurace
s výčepem, herna,sál pro rodinné
oslavy, možnost okamžitého
podnikání.
3 120 000 ,‐Kč.
Tel. 733291149

Pozemek Prchalov
O výměře 1700 m2, inž. sítě na hranici
pozemku, rovinatý slunný, s výhledem
na Beskydy a Štramberskou trúbu.
Klidná část obce.
450,‐ Kč/m2.
Tel. 733291149

Přijmene realitní makléře!

Místecká 287
742 58 PŘÍBOR - v budově Bowlingu

tel.733 291 149
email:rkkareta@email.cz
www.kareta.net
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již za 8 Kč denně
ŠPIČKOVÝ INTERNET, KTERÝ OPRAVDU STOJÍ ZA TO MÍT...
Snažíme se pro Vás vždy udělat více než ostatní a je jenom na Vás, koho si vyberete za
svého partnera při výběru právě Vašeho internetového připojení. S námi Vám GARANTUJEME
SUPER RYCHLOST, perfektní služby a vše ostatní co Vám nabídne někdo, komu na Vás záleží.
Záleží nám na Vás, a proto se díky Vám neustále zlepšujeme!

Co nabízíme...

•
•
•
•

rychlost až 10 Mbps
nepotřebujete pevnou linku
velké pokrytí signálem
možnost instalace za 1 Kč

• servisní linka 24 hodin denně
• servisní zásah ve většině případů
v den nahlášení
• měření signálu zdarma

Svým klientům nabízíme možnost nákupu výpočetní techniky za speciální ceny
s dovozem a instalací až do Vašeho bydliště.

Volejte, informujte se...
... i na možnost připojení právě ve
Vaší lokalitě. Až 10 Mbps internet za
244 Kč bez DPH. Připojení k internetu
s nejlepším poměrem výkon / cena
v České republice.
Jako jediní v regionu máme pro Vás
24 hodin denně dohled sítě a telefonní
linku tech. podpory tel.: 775 552 804.
Speciální servisní tým je pro Vás
připraven každý den v týdnu od 8.00
do 20.00 hod, 365 dní v roce!

Rádi zodpovíme Vaše dotazy: volejte tel. 317 750 555 nebo 775 552 800 • e-mail: obchod@wifcom.cz • www.wifcom.cz
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zaměřený na

BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY
BRAMBORÁKY ALLA PIZZA
Rozvoz po Příboře zdarma.

Ø

32cm

Obal v ceně. Minimální objednávka 100,- Kč.
Rozvoz menu !!! po Příboře zdarma od 1 porce.

ROZVOZ ZDARMA DO 7 km

Hájov, Kateřinice, Kopřivnice - Lubina,
Kopřivnice, Mošnov, Prchalov, Příbor, Rychaltice,
Skotnice, Závišice
ZA PŘÍPLATEK 10,- Kč

Fryčovice, Hukvaldy, Libhošť, Mniší, Sedlnice,
Štramberk, Trnávka
ZA PŘÍPLATEK 30,- Kč

Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Petřvald,
Stará Ves n.O., Staříč, Studénka

Hotel & Irish pub U Freuda
Nádražní 416, Příbor
Tel: 774 711 077
www.rozvoz-pribor.wz.cz

Allianz pojišťovna, a.s.
si Vás dovoluje pozvat do nově otevřené
pojišťovací kanceláře ve Vašem městě Příbor.
reprezentant

Veronika Smočková
Náměstí Sigmunda Freuda 20
Nabízíme Vám kompletní sortiment pojištění pro občany:
- Životní pojištění (Allianz kapitálové pojištění, Allianz investiční pojištění,
Allianz dětské pojištění, Allianz rizikové pojištění, úrazové pojištění)

- Penzijní připojištění
- Komplexní autopojištění
- Pojištění majetku občanů
(nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti)

Cestovní pojištění
Kontakty: tel: 595 534 558, mobil: 775 755 559
-

email: veronika.smockova@iallianz.cz, zanova@email.cz
Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás navštívíme
a připravíme nezávaznou nabídku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Allianz – stojíme při Vás.

Provozní doba kanceláře
Pondělí 9:00 - 17:00 hodin
Úterý
9:00 - 14:00 hodin
Středa 12:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 10:00 - 16:00 hodin
Pátek
10:00 - 13:00 hodin
Schůzku lze, po domluvě, sjednat
i mimo otevírací dobu a kancelář !!!
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Zamysleme se .... nad sebou?
Naučná trasa „Borovecké rybníky“ je jedno z nejkrásnějších přírodních míst v našem okolí. V jejich prostředí žije spousta druhů chráněné a vzácné fauny a flóry
např. lilie zlatohlavá, sněženka předjarní, nebo krtonožka obecná. Některé druhy jsou již na pokraji vyhynutí
a přežívají právě na místech, jako jsou rybníky v místní
části „Borovec“. Bohužel ani to neodradí některé občany od toho, aby zde bez sebemenších výčitek odhazovali
nepotřebné věci, odpadky a vytvářeli skládku. Právě díky
skládkám a znečišťování těchto přírodních lokalit ohrožujeme chráněné rostlinné a živočišné druhy, které přicházejí o prostředí potřebné k tomu, aby se mohly volně
a přirozeně rozmnožovat a růst. Následkem toho – vyhynou!!! Vyhynou díky lidské hlouposti a sobectví, a to jen
proto, že člověk je sám o sobě tak pohodlný nebo líný
a není schopen si zajít na technické služby či do sběrných
surovin. Místo toho narušuje a ničí domov těm bezbranným a ohroženým, kteří díky nám vymírají. Zkusme se
zamyslet nad tím, do jaké míry by se líbilo vám, kdyby
si skládku udělal někdo u vás doma?
Nikol Horňáková, referent odboru KCR
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