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V rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře a v Moravskoslezském kraji informujeme občany města o možnosti využití 
sociální služby – tísňové péče DORKAS.

OdbOr sOciálních věcí infOrmuje Občany města:
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Miroslav Jalůvka
Marta Rašková
Irena Syslová
Ludmila Bouchalová
Karel Brchel
Vlasta Jakůbková
Mária Gillarová
Marie Filipová
Vladimír Ukropec
František Roubínek

Marta Foltýnková
Libuše Čamborová
Marie Vašutová
Anna Tesařová
Jitka Kamenická
Zdeněk Šimíček
Štěpánka Tiahanová
Anežka Toncrová
Matylda Přikrylová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. června

veřejná služba pro lidi bez práce
Odbor sociálních věcí Městského úřadu 

Příbor ve své činnosti mimo jiné zajišťuje výpla-

tu dávek pomoci v hmotné nouzi. O charakteru 

těchto dávek jsme již podrobněji psali v  před-

chozích číslech Měsíčníku. Nyní vás chceme se-

známit se změnou, která do systému dávek po-

moci v hmotné nouzi vstoupí v letošním roce.

Od července 2009 totiž u příjemců příspěv-

ku na živobytí, kteří budou dávku pobírat po 

dobu delší než 6 měsíců (délka tohoto období se 

počítá nejdříve od ledna 2009), dojde ke snížení 

jejich částky živobytí až na částku životního mi-

nima – tj. na částku 2020 Kč měsíčně. Z tohoto 

pravidla jsou vyňati pouze důchodci, rodiče dětí 

na mateřské či rodičovské dovolené a lidé, kteří 

pracují či podnikají.

V praxi to bude znamenat, že např. pro osa-

mělé jednotlivce, kteří v současné době pobírají 

dávku ve výši 3126 Kč měsíčně, dojde ke snížení 

dávky na částku 2020 Kč měsíčně. Jelikož u vět-

šiny klientů půjde o velmi podstatné ovlivnění 

částky finančních prostředků, které od státu do-

stanou, nabízí zákon o pomoci v hmotné nou-

zi řešení, jak se snížení dávek vyhnout. Jedním 

ze způsobů (kromě např. klasické výdělečné 

činnosti či práce na dohodu o provedení práce 

nebo dohodu o pracovní činnosti) je vykonává-

ní tzv. veřejné služby.

Jako veřejnou službu přitom zákon chápe 

činnost organizovanou obcí spojenou s úklidem 

obce, s  údržbou veřejné zeleně apod. Tato ve-

řejná služba bude vykonávána zcela bezplatně, 

ovšem odpracování minimálně 20 hodin mě-

síčně bude mít za následek to, že i po červenci 

2009 zůstane žadatelům zachována stejná výše 

příspěvku na živobytí.

Pokud při výkonu veřejné služby odpracují 

30 hodin měsíčně, výše příspěvku na živobytí se 

jim oproti stávající výši dávky ještě zvýší. Výše 

uváděný osamělý jednotlivec tak místo dosa-

vadních 3126 Kč bude pobírat částku 3679 Kč.

V našem městě bude od měsíce června 2009 

veřejná služba organizována na Technických 

službách města Příbora. 

Ludmila Řezníčková

odbor sociálních věcí

dne 27. 6. 2009 se ve vzpěračské hale 
na ulici Štramberské uskuteční

„mezinárodní turnaj olympijských nadějí
 visegrádské čtyřky ve vzpírání

juniorek a juniorů do 18 let“ 
startují družstva: 

Polska, maďarska, slovenska a česka
Začátek v 10:00 hod. 

myslivecké sdružení Příbor – hájov pořádá
pro vlastníky honebních pozemků, přátelé myslivosti a ostatní občany

myslivecKÉ OdPOledne
zveme vás k příjemnému posezení s kvalitním občerstvením. 

menu: myslivecký guláš

akce se koná v sobotu dne 27. června 2009 od 16:00 h  
 v areálu firmy sKarab (bývalá lonka) 

na vaši účast se těší myslivci. 

měO Kdu – čsl Příbor srdečně zve na

letní OdPOledne s hudbOu
v sobotu 13. 6. 2009 ve 14:00 hod v městském parku u Katolického domu Příbor. 

K tanci a poslechu hraje skupina yPsilOn. 
bude připraveno: občerstvení, guláš, koláče, pro děti tombola, 

členové červeného kříže předvedou záchranářské práce (první pomoc). 
vstupné 25,- Kč, děti do 10 let zdarma.

K hojné účasti zvou pořadatele.
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Z jednání rady a ZastuPitelstva města
56. schůze rm v mimořádném termínu dne 20. 
dubna 2009 mj. projednala:
j Doporučila ZM po zapracování připomínek vy-

dat dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
jednací řád Zastupitelstva města Příbora s plat-
ností od  24.4.2009

j Odsouhlasila rozšíření akce „Rekonstrukce kři-
žovatky silnic I/58 a III/04823 v Příboře“ o pro-
vedení nového povrchu na silnici III/48012 na 
části ulice Štramberské v Příboře

j Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
268/08/SoD/ÚP/38 s  firmou SATES MORAVA 
spol s  r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 
Valašské Meziříčí  na akci „Rekonstrukce křižo-
vatky silnic I/58 a III/04823 v Příboře“

j Schválila projektovou fiši a záměr města zadat 
projekt „Modernizace a rozšíření kompostárny 
Točna v Příboře“ 

j Vzala na vědomí upřesněné zadání projektu 
„Modernizace a rozšíření kompostárny Točna 
v Příboře“ 

j Konstatovala, že účast města v projektu 
„Modernizace a rozšíření kompostárny Točna 
v Příboře“ je podmíněna získáním dotace z ope-
račního programu životního prostředí ve výši 
cca 90 % celkových nákladů

j Uložila jednat o způsobu dofinancování zbývají-
cí části projektu „Modernizace a rozšíření kom-
postárny Točna v  Příboře“ se  spoluvlastníkem 
kompostárny tj. městem Kopřivnice

j Doporučila ZM schválit dodatek č. 4 ke zřizo-
vací listině Technických služeb Příbor  ve věci 
institutu veřejné služby

j Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabíd-
ky k  veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce chodníku na  Štramberské ulici 
v Příboře“

j Uložila dopracovat návrh smlouvy o poskytnutí 
dotace na úpravy a provoz Denního stacionáře 
pro seniory v Příboře ve smyslu stanovení povin-
ností poskytovatele v případě nedodržení doto-
vané služby k 31.12.2009

j Stanovila zhotovitelem akce „Oprava střechy 
radnice“ firmu STAV MORAVIA, spol. s  r.o., 
Jirská 30, 702 00 Ostrava – Přívoz s tím, že střeš-
ní krytina bude provedena v materiálu titan – zi-
nek

j Doporučila ZM rozdělit příspěvky z  Programu 
regenerace MPR a MPZ vlastníkům nemovitostí 
pro rok 2009 dle návrhu komise pro regeneraci 
MPR

j Doporučila ZM vzít na vědomí zprávu audi-
tora o výsledku přezkumu hospodaření města 
Příbora za rok 2008 

57. schůze rm dne 28. dubna 2009 mj. projed-
nala:
j Uložila při dalším předložení dlužníků za nájmy 

z bytů předložit rozbor pohledávek u částek nad 
Kč 10 000,- u dlužníka

j Rozhodla po dobu oprav využívat prostory 
piaristického gymnázia (bývalé kontaktní místo) 
Muzeem Novojičínska

j Konstatovala, že v současné době nedoporučuje 
ZM rozšíření hranice stávající MPR

j Vzala na vědomí plnění úkolů, připomínek 
a podnětů z 23. zasedání ZM

j Uložila zpracovat a podat žádost do výběrového 
řízení na pořadatele Národního zahájení EHD 
2010 v Příboře

j Uložila vrátit usnesení ZM 24/8/1/1 - zahájit pří-
pravy pro převod zřizovatelské funkce Domova 
Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 

542, Příbor na město Příbor s účinností od 
1.1.2011 znovu k projednání ZM

j Uložila svolat schůzku předsedů všech volebních 
stran ohledně ustavení předsedy Kontrolního 
výboru ZM Příbora

j Uložila zařadit do programu příštího ZM bod 
„Úsporná opatření města a MÚ v  souvislosti 
s hospodářskou a finanční krizí“

j Vzala na vědomí informaci o zahájení prodeje 
bytového fondu a nebytových prostor dle schvá-
lených pravidel pro 2. vlnu prodeje k 31.3.2009

j Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor zá-
měr města pronajmout část nemovitosti – po-
zemku parc.č. 2201/1 ostatní plocha, neplodná 
půda, k.ú. i obec Příbor, v rozsahu situačního 
snímku (19 x 3) 57 m2, za stanovených podmí-
nek

j Schválila smlouvu o poskytnutí dotace na zaříze-
ní a nutné úpravy a provoz Denního stacionáře 
v Příboře dle předloženého návrhu mezi městem 
Příbor, zastoupeném Ing. Milanem Strakošem a 
Diakonií ČCE – střediskem v Příboře, zastoupe-
nou Mgr. Lenkou Vaňkovou

j Vzala na vědomí informace o státním integrač-
ním programu v oblasti zajištění bydlení azylan-
tů v roce 2009, a rozhodla o nevyužití nabídky na 
zajištění bydlení azylantů ve městě Příboře

j Doporučila ZM alternativu č. 7  (nabídnout 
byty k prodeji bez dalšího investování do oprav 
domu) z návrhů možného řešení situace vyjádře-
né v petici občanů domu č.p. 1483 na ul. U Tatry 
uvedených v důvodové zprávě

j Schválila  přepracovaný plán nákladů a výnosů 
z účtu města vedeného Správou majetku města 
Příbor s.r.o. na rok 2009

j Pozastavila čerpání položky č. 13 výměna oken 
za plastová v domech 1355 - 7 do doby vyřešení 
petice občanů z domu č. p 1483

j Prominula na základě ustanovení čl. 7, odst. 4 
dle Obecně závazné vyhlášky města Příbora č. 
10/2003 poplatek za užívání veřejného prostran-
ství Bytovému družstvu „U smrku 93-94“ na rok 
2009, na opravu domů v Příboře

j Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy 
MŠ Švermova“  firmu NOSTA, s.r.o.,  Svatopluka 
Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín

j Odsouhlasila výzvu k podání nabídky dle záko-
na 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plat-
ném znění a v  souladu se směrnicí rady města 
č.1/2007  na akci „Rekonstrukce jídelny Základní 
školy Npor.Loma v Příboře“ 

j Odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Restaurování čtyř terakotových soch českých 
světců“ s MgA. Jakubem Gajdou, akademickým 
sochařem a restaurátorem, Studentská 1772, 708 
00 Ostrava – Poruba

j Doporučila ZM v  souladu s nařízením vlády č. 
74/2009 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě,  navýšit v rámci 
3. změny rozpočtu města příspěvek Technickým 
službám města Příbora, IČ: 00143651 o částku 
290 225,- Kč, která bude účelově vázána na po-
krytí mzdových nákladů zaměstnanců organiza-
ce

j Uložila zapracovat do návrhu 3. změny rozpočtu 
města na rok 2009 finanční prostředky ve výši 
290 225,- Kč na navýšení příspěvku na rok 2009 
příspěvkové organizace Technických služeb 
města Příbora

j Vzala na vědomí „Zprávu o výsledcích finanč-
ních kontrol u MÚ Příbor za rok 2008“

j Vzala na vědomí „Zprávu o výsledcích finanč-
ních kontrol PO za rok 2008“

j Vzala na vědomí rozsah kulturních akcí hraze-
ných z rozpočtu města Příbor v roce 2009

j Doporučila uspořádat kulturní akce v roce 2009 
dle navrženého programu

58. schůze rm dne 19. května 2009 mj. projednala:
j Uložila zpracovat návrh na rozšíření hranic MPR 

v rozsahu nutném pro projednání s veřejností
j Uložila zpracovat požadavky a návrhy na spolu-

účast města při zabezpečení oprav domů sou-
kromých vlastníků v MPR

j Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí pro ob-
čanské záležitosti ze dne 20.4.2009 a pro měst-
skou památkovou rezervaci ze dne 12.5.2009

j Schválila přijetí účelové dotace z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na zabez-
pečení akceschopnosti jednotky sboru dobro-
volných hasičů v celkové výši 150.000,--Kč podle 
sjednaných podmínek ve smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

j Doporučila ZM revokovat usnesení č. 24/8/1/1 
ze dne 23. dubna 2009 ve znění: Uložilo za-
hájit přípravy pro převod zřizovatelské funk-
ce Domova Příbor, příspěvková organizace, 
Masarykova 542, Příbor, na město Příbor s účin-
ností od 1. 1. 2011

j Doporučila ZM zahájit přípravy a stanovit 
harmonogram pro převod zřizovatelské funk-
ce Domova Příbor, příspěvková organizace, 
Masarykova 542, Příbor, na město Příbor s účin-
ností od 1.1.2011

j Doporučila ZM sdělit konečné rozhodnutí 
KÚ MSK po projednání materiálu pod bodem 
58/16/2 do 17.12.2009

j Vzala na vědomí  petici pod číslem 3/2009 ná-
jemníků domu čp. 1402-1403 na ul. Šafaříkova 
v Příboře

j Doporučila ZM neschválit úpravy v  Pravidlech 
pro prodej obytných domů a bytů z  majetku 
města Příbora na základě petice č. 3/2009 ná-
jemníků domu č.p. 1402-1403 na ul. Šafaříkově

j Souhlasila s  umístěním sídla družstva Bytové 
družstvo Dr. Čejky 1516 na adresu Příbor, Dr. 
Čejky 1516, PSČ 742 58

j Stanovila zhotovitelem akce „Chodníkové těleso 
na ul. Místecké v Příboře“ firmu  MULTIP STAV, 
spol. s r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín

j Stanovila zhotovitelem akce  „Rekonstrukce 
chodníku na Štramberské ulici“ firmu PB SCOM 
s.r.o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice

j Doporučila ZM neprodat nemovitosti – poze-
mek parc.č. 296 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace a částí pozemků parc.č. 295 zastavěná plo-
cha a nádvoří (zbořeniště), parc.č. 3287/9 ostat-
ní plocha, neplodná půda, k.ú. i obec Příbor,  
v rozsahu dle situačního snímku, z majetku měs-
ta Příbora

j Schválila plán práce RM na 2. pololetí 2009 do-
plněný v  termínu 8.9.2009 o návrhy novelizací 
zřizovacích listin příspěvkových organizací

j Doporučila ZM prodat do vlastnictví paní 
Dömenyové Anně, bytem Příbor, Fučíkova 
1319 - jednotku č. 1319/11 v  objektu bydlení 
č.p. 1318-1319 postaveném na pozemku parc. č. 
783 o výměře 453 m2 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, podíl ve výši 1867/117125 na společných 
částech budovy č.p. 1318-1319 a podíl ve výši 
1867/117125 na pozemku parc. č. 783, za celko-
vou dohodnutou cenu  60 000 ,- Kč

j Vzala na vědomí důvodovou zprávu včetně pří-
loh č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8

j Vzala na vědomí informaci o možném využití a 
finanční náročnosti provozu Katolického domu 
v Příboře
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j Odsouhlasila návrh smlouvy o dílo mezi městem 
Příbor a NOSTOU, s.r.o., ul. Svatopluka Čecha 
2088/13, 741 11 Nový Jičín na realizaci staveb-
ní akce „Stavební úpravy MŠ Švermova“ včet-
ně úpravy v  čl. 2.1 o  nabídku zhotovitele, dále 
článku 7.2 (vypustit běžné opotřebení provozem   
a odstranění vad v  rámci běžné údržby), dále  
v článku 8.1 (uplatnit návrh odboru), článku 
8.4 (zapracovat návrh odboru), dále doplněním  
v článku 3.4 (Dodržení doby plnění ze strany 
zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení, které je specifikováno v bodech 
5.1 až 5.3 této smlouvy)

j Vzala na vědomí informaci o dalším provozování 
městské televize od 1.6.2009

j Schválila smlouvu o provozování lokálního te-
levizního vysílání mezi městem Příbor, Local 
TV plus s.r.o. a B PLUS TV a.s. s účinností od 
1.6.2009

j Doporučila ZM schválit v  rámci 3. změny roz-
počtu města povýšení kap. 3341 o částku 26 tis. 
Kč z důvodu změny smlouvy o provozování lo-
kálního televizního vysílání

j Vzala na vědomí informace o přípravě stav-
by „Stavební úpravy piaristického kláštera – 
III.etapa“

j Odsouhlasila použití finančních prostředků 
z rozpočtové kapitoly, ODPA 3635 na zpracová-
ní projektu úprav zahrady piaristického kláštera

j Uložila zpracovat návrh na vyhlášení veřejné za-
kázky realizaci stavebních úprav II.NP. v rozsahu 
dle předloženého materiálu

j Uložila připravit návrh způsobu celkového do-
končení a dofinancování prací souvisejících 
s úpravami knihovny

24. zasedání Zm dne 13. dubna 2009 mj. projednalo:
j Schválilo poskytnutí návratné finanční výpo-

moci z rezervy rozpočtu města ve výši 10 tis. Kč 
sdružení Spolkový katolický dům na zpracová-
ní cenového odhadu stavby objektu katolického 
domu. Návratná finanční výpomoc bude vypo-
řádána do 60 dnů po odprodeji objektu

j Uložilo svolat schůzku předsedů všech volebních 
stran ohledně ustavení předsedy Kontrolního 
výboru ZM Příbora

j Uložilo Kontrolnímu výboru ZM Příbora na zá-
kladě stížnosti Romana Stillnera provést kontro-
lu dodržení lhůt při stavebním řízení u vodovod-
ní přípojky

j Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města 
odprodat nemovitosti - pozemky 

parc.č. 3070/1 vodní plocha, rybník výměra 53 940 m2
parc.č. 3070/5 vodní plocha, rybník výměra 4 259 m2
parc.č. 3082/2 vodní plocha, rybník výměra 482 m2
parc.č. 3083/3 vodní plocha, rybník výměra 975 m2
parc.č. 3084/3 vodní plocha, rybník výměra 2 422 m2
parc.č. 3069 orná půda výměra 7 451 m2
parc.č. 3067/1 vodní plocha, rybník vým.  29 042 m2
parc.č. 3068 lesní pozemek výměra 1 098 m2
vše k.ú. i obec Příbor, včetně porostů, bez staveb, 

Českému rybářskému svazu, MO Příbor - ma-
jetkoprávní vypořádání, na dobu 15-ti dnů 
za dohodnutou cenu v  částce 550.000 Kč. 
Nemovitosti jsou situovány v zóně krajinné ze-
leně, která zahrnuje i územní systém ekologické 
stability (biokoridor, biocentrum). Zájmové úze-
mí je dotčeno zájmy rybářského svazu. Náklady 
spojené s převodem, včetně daně z převodu ne-
movitostí uhradí kupující

j Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora 
za rok 2008

j Schválilo Závěrečnou zprávu o výsledku inven-
tarizace majetku města Příbor za rok 2008

j Vzalo na vědomí Zprávu o stavu pohledávek 
města a jeho organizací k 31.12.2008

j Schválilo závěrečný účet hospodaření města 
Příbora za rok 2008 v následujících objemech:

 příjmy 2008 - 204 879 174,18
 výdaje 2008 - 169 892 314,96
 financování 2008 - -34 986 859,22
 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.
j Vzalo na vědomí zprávu auditora o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Příbor za ob-
dobí od 1.1. do 31.12.2008 vypracovanou firmou 
FAAT Consulting & Audit s.r.o., Havlíčkovo 
nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská 
Ostrava

j Schválilo druhou změnu rozpočtu města Příbor 
na rok 2009 dle předložené tabulky v následují-
cích objemech:

 příjmy - 155 668,00 tis. Kč, což je zvýšení opro-
ti schválené první změně rozpočtu na rok 2009  
o 1 685,00 tis. Kč

 výdaje - 216 272,00 tis. Kč, což je zvýšení opro-
ti schválené první změně rozpočtu na rok 2009  
o 1 685,00 tis. Kč,

 financování - 60 604,00 tis. Kč – beze změny 
oproti schválené první změně rozpočtu na rok 
2009

j Schválilo přesun částky ve výši 50 tis. Kč z po-
ložky rezerva na paragraf 3322 – Zachování 
a obnova kulturních památek, finanční dar  
Římskokatolické farnosti Rychaltice

j Schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 tis. 
Kč Římskokatolické farnosti Rychaltice, Rychaltice 
3, 739 46 Hukvaldy, IČ 49591193 na úpravy kap-
le Panny Marie Nanebevzaté v Příboře – Hájově  
a uzavření darovací smlouvy mezi městem Příbor  
a Římskokatolickou farnosti Rychaltice

j Schválilo přesun částky ve výši 220 tis. Kč z pa-
ragrafu 6171 – OV Hájov, položka PD úprav 
kult. domu na Hájově na paragraf 3612 – Bytové 
hospodářství

j Rozhodlo přerozdělit a přidělit příspěvky 
z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva 
kultury ČR a z  rozpočtu města vlastníkům ne-

Druhá změna rozpočtu částka v tis. Kč
Příjmy po první změně rozpočtu města Příbor na rok 2009 153 983,00
1. přijetí dotace z Programu regenerace MPR a MPZ 1 685,00
celkem změny v příjmech 1 685,00
Příjmy po druhé změně rozpočtu města Příbor na rok 2009 155 668,00
Výdaje po první změně rozpočtu města Příbor na rok 2009 214 587,00
1. zachování a obnova kulturních památek 1 685,00
celkem změny ve výdajích 1 685,00
Výdaje po druhé změně rozpočtu města Příbor na rok 2009 216 272,00
Financování - třída 8 (beze změny) 60 604,00

Rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009
Nemovitá kulturní památka Vlastník Prostředky 

vlastníka
Prostředky 

z rozpočtu města
Prostředky z 

Programu regenerace Celkem

Radnice č.p. 19, parc. č. 1456/2 město Příbor  542 859,00 542 000,00 1 084 859,00

% z celkových nákladů 0,00 50,04 49,96 100,00

Kompletní výměna střešní krytiny a související práce

Ohradní zeď,  parc. č. 2 město Příbor  362 000,00 362 000,00 724 000,00

% z celkových nákladů 0,00 50,00 50,00 100,00

Restaurování čtyř soch českých patronů, obnova schodiště a části ohradní zdi

Lurdská kaple, parc.č.2 město Příbor  129 000,00 129 000,00 258 000,00

% z celkových nákladů 0,00 50,00 50,00 100,00

Rozebrání a oprava předsazeného schodiště, oprava fasády atd

Farní kostel Narození Panny Marie, parc. č.1 Římsko katolická farnost 53 832,00 106 459,00 372 000,00 532 291,00

% z celkových nákladů 10,11 20,00 69,89 100,00

Oprava části schodiště do věže, dokončení soklu a sanace vlhkosti

Měšťanský dům č.p.31, parc. č. 1465 Ing. P. Chleboun a spol. 70 700,00 17 300,00 85 000,00 173 000,00

% z celkových nákladů 40,87 10,00 49,13 100,00

Obnova výkladce (dřevěný za hliníkový) a oprava střechy dvorní části

Měšťanský dům č.p. 45, parc. č.1660/2 Ing.Jiří Bouška 48 000,00 12 000,00 60 000,00 120 000,00

% z celkových nákladů 40,00 10,00 50,00 100,00

Obnova dřevěného výkladce a dokončení opravy krovu

Měšťanský dům č.p. 80, parc. č. 1533/1 Helena a Pavel Vlašicovi 117 000,00 28 000,00 135 000,00 280 000,00

% z celkových nákladů 41,79 10,00 48,21 100,00

Dokončení obnovy střechy nad hospodářskou částí objektu    

MPR celkem  289 532,00 1 197 618,00 1 685 000,00 3 172 150,00

movitých kulturních památek za předpokladu 
dodržení podmínek Programu regenerace MPR 
a MPZ na rok 2009 v tomto rozsahu:

j Uložilo zahájit přípravy pro převod zřizovatelské 
funkce Domova Příbor, příspěvková organizace, 
Masarykova 542, Příbor na město Příbor s účin-
ností od 1.1.2011

j Vzala na vědomí Zprávu o průběhu l. vlny II. eta-
py prodeje domovního fondu

j Delegovalo v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. f ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou 
hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se síd-
lem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  
IČ 25872826, konanou dne 29.5.2009, v  níž 
má obec majetkovou účast, pana Ing. Milana 
Strakoše

j Uložilo zpracovat a podat žádost do výběrového 
řízení na pořadatele Národního zahájení EHD 
2010 v Příboře

j Souhlasilo s  uspořádáním Národního zahájení 
EHD 2010 v Příboře v termínu 11.9.2010

j Rozhodlo organizovat veřejnou službu pro-
střednictvím Technických služeb města Příbora, 
Štramberská 483, 742 58 Příbor

j Schválilo přijetí neinvestiční dotace 
Moravskoslezského kraje do rozpočtu města 
Příbora v  roce 2009 ve výši 300 tis. Kč na per-
sonální posílení Stavebního úřadu města Příbor 
z  důvodu nárůstu správních řízení vedených 
v  souvislosti s  výstavbou a přípravou průmys-
lové zóny Mošnov (dále jen „projekt) Usnesení 
ZMSK 4/197 ze dne 22.4.2009

j Schválilo změnu data příštího zasedání ZM na 
3.6.2009 od 15 hodin

j Uložilo zařadit do programu příštího zasedání 
ZM bod „úsporná opatření města a městského 
úřadu Příbor v souvislosti s hospodářskou a fi-
nanční krizí“.
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Z kalendáře starosty města
Duben/květen 2009, ing. Milan Strakoš

Až na několik málo výjimek bylo počasí v uply-
nulém měsíci příjemné. Tentokrát se to projevilo  
i na počtu turistů, kteří se přijeli do Příbora podívat. 
Město a některé neziskové organizace uspořádaly pro 
občany první akce, a to jak společenského, tak i kul-
turního rázu.

Na Masarykově gymnáziu začalo období maturit, 
což zároveň pro ostatní žáky připomíná blížící se ob-
dobí prázdnin. 

Zatím poslední zasedání zastupitelstva města 
se uskutečnilo 23. dubna 2009. Na uvolněné místo 
p. Antonína Mocka (KSČM) byl členy zastupitelstva 
potvrzen p. ing. Rudolf Volný, který zároveň složil slib 
člena zastupitelstva a tím tuto funkci přijal. Přesto, že 
zastupitelstvo opětovně projednávalo problematiku 
obsazení funkce předsedy kontrolního výboru, nebyl 
do této funkce znovu nikdo zvolen.

Na programu jednání zastupitelstva byly přede-
vším zprávy z  oblasti hospodaření a majetku města. 
Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření za mi-
nulý rok 2008, správnost hospodaření  byla potvrze-
na auditorskou společností Faat Consulting Ostrava. 
Z  rozboru ke zprávě vyplývá, že byly splněny téměř 
veškeré cíle stanovené schváleným rozpočtem na 
rok 2008. Město začalo čerpat prostředky z Evropské 
unie, které v loňském roce získalo na projekt naučné 
stezky městskou památkovou rezervací a na generální 
opravu mateřské školy Kamarád na Frenštátské ulici. 

Na účtech města zůstalo k  31.12.2008 celkem  
62 mil. Kč. Část z  těchto prostředků přešla do roz-
počtu letošního roku na akce, které již byly zahájeny  
a rozpracovány v roce 2008. Je skutečností, že výsledek 
hospodaření za minulý rok byl ovlivněn prodejem by-
tového fondu v celkové částce okolo 47 mil. Kč. Tyto 
prostředky jsou součástí rozpočtu roku letošního.

Na stejném zasedání zastupitelstva byla schvále-
na v pořadí již druhá změna rozpočtu roku letošního. 
Do této změny byly zapracovány dotační prostředky 
ve výši 1,685 mil. Kč určené Ministerstvem kultury 
ČR na akce spojené s regenerací městské památkové 
rezervace. Část z těchto prostředků bude použita na 
opravy nemovitostí v majetku města (radnice, ohradní 
zeď farního kostela), druhá část potom na opravy ne-
movitostí soukromých vlastníků a církve.

Zastupitelstvo města již poněkolikáté projed-
nalo návrh na odprodej pozemků města v  lokalitě 
Boroveckých rybníků. Nadpoloviční většina členů za-
stupitelstva rozhodla o tom, že záměr odprodat tyto 
pozemky byl znovu zveřejněn. 

Již dříve bylo zastupiteli města schváleno, že pro 
oblast kulturního vyžití bude v letošním roce možno 
použít více prostředků a obohatit tak kulturní pro-
gram ve městě. Rada města se touto problematikou 
zabývala na schůzi 28. dubna, projednala rozšířený 
program a doporučila jej k realizaci. Schválením toho-
to programu dojde k rozšíření akcí zejména v prázdni-
nových měsících. 

Byly zahájeny nebo pokračují práce na stavebních 
akcích schválených rozpočtem města. Dokončeny 
jsou již komunikace a chodníky na ulicích Sv. 
Čecha a Čs. armády, parkoviště na ulicích Dukelské  
a Šafaříkově. Rovněž je dokončena poslední etapa vý-

Prodej domů v l. vlně II. etapy prodeje bytové-
ho fondu města Příbora probíhal dle schvtálených 
Pravidel pro prodej obytných domů v  majetku 
města Příbor, Pravidel pro doprodej nebytových 
prostor – garáží v domech vyhlášených k prodeji 
dle zákona 72/94 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů a Pravidel pro doprodej bytů a nebytových 
prostor dle zákona 72/94 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů schválených 8. zasedáním Zastupitelstva 
města Příbor, ze dne 13. 9. 2007. 

Celý proces prodeje byl realizován prostřed-
nictvím firmy ISA CONSULT s. r. o. Frýdek – 
Místek. K  prodeji bylo schváleno 18 bytových 
domů a všech 18 bytových domů bylo prodáno do 
družstevního vlastnictví ( viz. tabulka ).

K doprodeji bytů a nebytových prostor ( dále 
jednotek ) dle zákona 72/94 Sb. v platném znění 
byly schváleny 4 domy. V současné době probíhá 
doprodej jednotek v domě čp. 1318 - 1319 na ul. 
Fučíkově v Příboře.U domu čp. 1379 - 1380 je již 
na katastru nemovitostí zapsán vklad Prohlášení 

vlastníka budovy a po vyřešení věcného břemene 
na dálkové vytápění domu budou nájemníkům 
zaslány nabídky k doprodeji jednotek. U ostatních 
domů je zpracováváno Prohlášení vlastníka bu-
dov ( čp. 1344 - 1345 a čp. 810 - 811 ).

Můžeme konstatovat, že díky součinnosti 
orgánů města, správcem bytového fondu  a firmy 
ISA CONSULT s.r.o, zvláště profesionálnímu pří-
stupu firmy a poskytování služeb nájemníkům i 
nad rámec smluvního ujednání byla realizace pro-
deje domů úspěšná. Doprodej jednotek je veden 
k  dořešení současného stavu a jeho nápravy dle 
zákona č. 72/94 Sb. v platném znění.

Seznam prodaných domů v II. etapě – 1. vlna 
prodeje bytového fondu

Odbor majetku, školství,

bytového a místního hospodářství MÚ Příbor

informace k prodeji domů v 1. vlně ii. etapy 
prodeje bytového fondu města Příbora

čp. ulice
Počet

bytových 
jednotek

počet 
garáží

počet 
NP

Celkem 
jednotek na 

dům

název družstva 

93 Jičínská 12 0 0 24 Bytové družstvo U Smrku 93-9494 12 0 0
235 Jičínská 8 0 0 24 Bytové družstvo U Hvězdárny
236 8 0 0
237 8 0 0
799 Lidická 6 0 0 12 Bytové družstvo Před Parkem
800 6 0 0
813 Masarykova 6 0 0 6 Bytové družstvo Mop

1312 Fučíkova 6 1 0 7 Bytové družstvo Fučíkova 1312
1313 Fučíkova 6 1 0 7 Bytové družstvo HATČARBAC
1314 Fučíkova 9 2 0 22 Bytové družstvo Fučíkova harmonie 45
1315 9 2 0
1316 Dukelská 6 0 0 12 Bytové družstvo Příbor 1617
1317 6 0 0
1320 Fučíkova 9 2 0 22 Bytové družstvo Nad školkou 1320-21
1321 9 2 0
1322 švermova 6 0 0 12 Bytové družstvo Jednosměrka
1323 6 0 0
1325 švermova 9 0 0
1326 6 0 0
1327 9 0 0
1328 Fučíkova 6 2 0 48 Bytové družstvo šVEFUČ
1329 6 2 0
1330 8 0 0
1331 Fučíkova 9 2 0 11 Bytové družstvo U Altánu
1333 Fučíkova 7 0 0 14 Bytové družstvo U Trafiky
1334 7 0 0
1336 Dukelská 10 0 0 20 Bytové družstvo DUKLA 1336-37
1337 9 0 1
1342 Dukelská 9 0 1 20 Bytové družstvo Dukelská 42-43
1343 9 0 1
1347 Dukelská 9 0 1 20 Bytové družstvo U Smuteční vrby
1348 10 0 0
791 6 0 0

18 Bytové družstvo Palackého 123
792 Palackého 6 0 0
793 6 0 0
812 Jičínská 8 0 0 8 Bytové družstvo Příbor  Jičínská 812

18 domů 287 16 4 307 Bytových družstev: 18
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stavby chodníku v Prchalově. Před dokončením je ge-
nerální oprava technologických zařízení na městském 
koupališti a stavební práce na městském hřbitově. 
Byly zahájeny přípravné práce související s generální 
opravou školní jídelny při ZŠ Npor. Loma, na kterou 
jsme získali státní dotaci ve výši 8 mil. Kč. 

Před zahájením je rovněž rekonstrukce kuchy-
ně na mateřské škole na Švermově ulici. Obě akce 
by měly proběhnout během prázdninových měsíců. 
V této době by mělo dojít rovněž k výměně krytiny na 
budově radnice. 

Pravidelná jednání jsou vedena s držitelem licen-
ce městského televizního vysílání. Je připraven návrh 
smlouvy po jehož schválení zastupitelstvem města 
by mělo být vysílání zabezpečeno do konce listopa-
du 2011. Po tomto termínu dojde zřejmě ke zrušení 
analogového vysílání a dále bude již šířen jen digitální 
signál. 

V pátek 24. dubna se uskutečnila  veřejná schůze 
v Hájově. A jak už bývá v Hájově zvykem, sál kulturní-
ho domu byl téměř plný. Schůzi vedl a řídil předseda 
osadního výboru p. Radek Jurečka, který zejména se-
známil přítomné občany s událostmi a akcemi, které 
byly v  Hájově od počátku tohoto volebního období 
realizovány. Dále vystoupili zástupci jednotlivých or-
ganizací a stručně zhodnotili jejich činnost. Schůze se 
zúčastnil vedoucí oddělení PČR v Příboře p. Albrecht 
a velitel městské policie p. Libor Bolom, kteří pohovo-
řili o bezpečnostní situaci.

Basketbalový oddíl se stal na přelomu dubna  
a května pořadatelem mistrovství ČR v  basketbale 
smíšených družstev v  žákovské kategorii. Smíšené 
družstvo žáků a žákyň zároveň toto mistrovství vy-
hrálo. 

V  úterý 4. května otevřela Diakonie ČCE 
v  Příboře denní stacionář pro starší spoluobčany. 
Místnosti stacionáře jsou otevřeny v  přízemí domu 
s  pečovatelskou službou v  pracovní dny od 7.00 do 
17.00 hodin.

Po roce byla na náměstí opětovně vztyčena máj-
ka, tentokrát za pomoci hájovských hasičů. 
22.4.2009… jednání se zástupci Družstva Katolický 

spolkový dům za účelem stanovení podmínek 
prodeje objektu

24.4.2009… účast na veřejné schůzi v Hájově
29.4.2009… schůzka s držiteli licence městského te-

levizního vysílání (Local TV Plus Klimkovice) 
spojená s projednáním smlouvy o dalším vysílání

30.4.2009… účast na zahájení „Veselého zpívání“ dětí 
příborských mateřských škol

2.5.2009… předání cen vítězům Mistrovství ČR v bas-
ketbale v Příboře

 … předání cen účastníkům zkoušek mysliveckých 
psů v Hájově

3.5.2009… předání cen vítězům soutěže modelářů 
(Moravský knipl a šrapnel 2009), pořádané stře-
diskem Luna Příbor v Kopřivnici

5.5.2009… slavnostní projev u příležitosti 64. výročí 
osvobození města

6.5.2009… jednání zástupců volebních stran 
o ustavení předsedy kontrolního výboru ZM

14.5.2009… jednání se zástupci Kopřivnice v souvis-
losti se zahájením prací na odstranění závad na 
kompostárně

18.5.2009… účast při zahájení maturit na Masarykově 
gymnáziu

V roce 1983 se paní Jarmila Bártová, paní 
Milada Hnitková a pan Ludvík Demel rozhodli, 
že na místní LŠU začne výuka pohybové skupiny 
mažoretek, která by později mohla doprovázet 
Dechový orchestr mladých Příbor. Největší sta-
rost a odpovědnost převzala jako vyučující Jarmila 
Bártová. Skupina se utvářela postupně z žákyň ba-
letního oddělení. Výhodou bylo, že Jarmila Bártová 
již vedla skupinu mažoretek v Havířově, takže měla 
s tímto druhem práce zkušenosti.

Každý začátek je těžký, ale snaha vytvořit 
nový soubor, který bude reprezentovat Příbor spo-
lu s DOM doma i v zahraničí byla opravdu velká. 
Podíl na finančním zabezpečení měl i DK ROH 
Příbor. Stihnout co nejdříve první vystoupení se 
vší parádou nebylo opravdu lehké. Nové oblečení, 
nová obuv a vybrání prvních skladeb se díky všem 
zainteresovaným podařilo zajistit. Pro vedoucí  
a děvčata to byla tvrdá práce desítek hodin. Kázeň, 
dochvilnost na zkouškách, stoprocentní využití 
volného času a podřízenost kolektivu byla vždy ne-
kompromisně vyžadována. Bylo až obdivuhodné, 
jak rychle se děvčata naučila choreografii. Vše tedy 
směřovalo k prvnímu vystoupení 1. května 1984.        

Očekávaná chvíle se rychle blížila. Nervozita, 
odpovědnost, trošku trémy – to vše se probudilo 
s prvními červánky prvého májového dne. Nástup 
mažoretek spolu s DOM do májového průvodu byl 
pro zvědavé publikum překvapující. 16 mažoretek 
a 50 členů orchestru – to ještě Příbor neviděl. Po 
průvodu byl promenádní koncert a na něm děvča-
ta předvedla dvě skladby od Drahoslava Volejníčka 
„Já ráno vstávám“ a „Pojď“ v choreografii Jarmily 
Bártové. Ohlas diváků byl ohromný. Skvělé vystou-
pení bylo novým impulsem pro další činnost. Ještě 
v témže roce navštívila pohybová skupina spolu  
s DOM Mezinárodní festival dechových orchestrů 
FIJO Cheb.  

V roce 1985 se mažoretky zúčastnily natáčení 
televizního pořadu v Ostravě a dalších 25 vystou-
pení. Následovalo 51 vystoupení v roce 1986 včet-
ně festivalu ve Štětí, Zlíně a nádherného zájezdu 
do nizozemského Purmerendu. V roce 1987 se 
děvčata zúčastnila 23 vystoupení a dvou zahranič-
ních zájezdů. Do Francie, kde se nezapomenutel-
ným zážitkem stal koncert pod Eiffelovkou a do 
německých Drážďan a Görlitzu. V roce 1988 se 

uskutečnilo 15 vystoupení, v roce 1989 30 vystou-
pení (FIJO Cheb, zahraniční zájezd do polského 
města Ústroň), v roce 1990 celkem 11 vystoupení 
(Kmochův Kolín, Zlín) a v roce 1991 5 vystoupe-
ní včetně zajímavého zájezdu do Kristianstadu ve 
Švédsku. Po zájezdu do Švédska od souboru odešla 
dosavadní vedoucí Jarmila Bártová a vystřídala ji 
Světlana Ivasiva, která vede skupinu mažoretek do-
dnes. První koncert pod jejím vedení se uskutečnil 
1. května 1993. Zatěžkávací zkouška však přišla  
v dalším roce, a to zájezd do německého města Selb 
a účast na festivalu FIJO Cheb. Byl to první velký 
úspěch pod novým vedením. Tyto úspěchy na me-
zinárodních akcích dávaly příslib, že příborské ma-
žoretky budou ozdobou i dalších vystoupení. 

V posledních letech se mažoretky podíva-
ly spolu s DOM Příbor mimo jiné na FIJO Cheb, 
Kmochův Kolín, FEDO Štětí, do polského Rybniku, 
nizozemského Emmenu a Purmerendu, německé-
ho Böselu, maďarského Székesfehérváru. Kromě 
toho se pravidelně účastní koncertů a festivalů  
v Příboře a jeho blízkém okolí. Tento rok by se měly 
mažoretky zúčastnit zájezdů do Polska a Francie. 

V nejbližší době můžete mažoretky vidět na 
Festivalu dechových orchestrů, který se usku-
teční v příboře ve dnech 27. a 28. června a na 
který jste tímto všichni srdečně zváni.             

Ludvík Demel a Lucie Bukovjanová

jména prvních mažoretek:
Alena Karbanová, Michaela Hajdůšková, 

Regina Matějková, Lada Vivialová, Kateřina 
Kristová, Michaela Geryková, Eva Řeháková, 
Miriam Krejčí, Alena Filipová, Renata Bittnerová, 
Markéta Hončová, Pavla Rojanová, Gábina 
Kozlová, Radka Vodičková, Iveta Koblížková, 
Leona Rollerová  

jména současných mažoretek:
Lucie Čapková, Lucie Bukovjanová, 

Michaela Švekušová, Kateřina Urbanová, Sabina 
Ondřejcová, Martina Bukovjanová, Markéta 
Horklová, Karolína Mohaplová, Markéta Daňková, 
Pavla Monsportová, Barbora Ticová, Dominika 
Smékalová, Lucie Svrčinová, Adéla Švecová, 
Kateřina Hromádková, Kateřina Halfarová, Denisa 
Pařízková, Lucie Kosmálová 

25 let Od PrvníhO vystOuPení PříbOrsKých mažOreteK

tenisOvý Klub PříbOr
nabízí veřejnosti možnost hraní na  

tenisových kurtech od 4. května 2009.
hraní je možno domluvit přímo na 

kurtech  za restaurací meXiKO nebo 
na telefonu 739 705 255.
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nárOdní finále v minibasKetbale – nejmladŠí minižáci miX PříbOr 1. -2. 5. 2009
„let‘s gO Play basKetball tOgether“ / „POjďme hrát sPOlečně basKetbal“

Než vám, čtenářům, nastíním v několika vě-
tách proběhnuté národní finále v minibasketbale, 
pozastavím se nad významem názvu národního 
finále. Nejmladší kategorie dětí nehrají v basket-
bale závěrečnou soutěž o mistra České republiky, 
ale jen tzv. národní finále (ještě před dvěma roky 
pod názvem Festival) vyhlašované ČAMB (Česká 
asociace minibasketbalu).

Každé dítě projde od minibasketbalu do do-
rosteneckého věku 7 věkovými kategoriemi. 

Na rozdíl od mistrovství, které je vždy přísně 
postupovou soutěží, je národní finále soutěží ote-
vřenou, kam je možné se přihlásit, i když družstvo 
není vítězem příslušné oblasti.

Národní finále v  kategorii smíšených druž-
stev nejmladších minižáků/minižaček bylo vy-
hlášeno ČAMB letos poprvé a jeho uskutečnění 
odpovídá moderním trendům evropského a svě-
tového minibasketbalu směřujícím k vyšší atrakti-
vitě basketbalu s cílem zaujmout a orientovat ma-
ximální množství dětí k pravidelným sportovním 
aktivitám.

Na národní finále se do Příbora sjelo pět 
týmů, a to z Českých Budějovic, Havlíčkova 
Brodu, Lovosic, Josefova a Brna. Šestý týmem 
bylo družstvo domácích minižáků a minižaček  
z Basketbalového klubu Příbor, vítězové oblastní-
ho přeboru Moravskoslezského kraje. Vzhledem 
k  tomu, že v  rámci krajských soutěží se nehra-
jí soutěže  mixovaných družstev, startují tato 
družstva v  chlapeckých soutěžích nejmladších 
minižáků. Zúčastněná družstva si v  regionálních 
chlapeckých soutěžích vedla velmi dobře a v ko-
nečných tabulkách obsadila nejhůře 3. místo.

Již první zápas mezi BK Lovosice vs. TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod naznačoval kvality a vyrovnanost 
týmů na národním finále.  Zápas skončil šťastněji 
pro Lovosice, ale výhrou jen o dva body. V dalších 
utkáních bylo vidět nasazení, nadšení a emoce 
vkládané dětmi do zápasů. 

Konec prvního dne vybral dva týmy, jež bu-
dou aspirovat na první místo, Josefov a Příbor. 

Druhý hrací den, ale nejprve určil tým na 
třetím místě, a to SAM BŠM Brno. Předposlední 
zápas rozluštil hádanku čtvrtého až šestého místa. 
České Budějovice porazily Havlíčkův Brod a od-
soudily Brod do pozice posledního týmu na NF. 
Budějovice skončily čtvrté a za ním se vměstnal 
tým z Lovosic. 

Jak se sluší na stupňující se děj pořádného 
filmu, poslední zápas měl určit vítěze národního 
finále. Na palubovku nastoupil domácí tým BK 

Příbor proti BASKEŤÁKŮM TJ SOKOL Josefov. 
15:10 Týmy nastupují na palubovku a za oka-
mžik začne boj o první místo v turnaji. 
15:15 Zápas začal, stav je 2:2.
15:17 Domácí vedou 6:2.
15:19 Josefov si bere time a stav je 6:4.
15:21 Probíhá povinné zavazování tkaniček a 
Příbor vede 8:6.
15:23 Příbor vede 14:6.
15:24 Stav zápasu je 20:8 pro Příbor.
15:25 Je konec 1. čtvrtiny stav zápasu Příbor - 
Josefov je 20:10.
Drama se nekonalo, příborští poměrně důrazně 
sami žádné komplikace nepřipustili. Nejvýstižněji 
charakterizuje on-line textový přenos na webu.
16:17 Příborští hráči už jen driblují na soupeřo-
vě polovině. Stav je 66:33.
16:19 Stav je 65:35.
16:21 Utkání o 1. místo je u konce. Vyhrál Příbor  
65:39.

Národní finále skončilo báječným úspě-
chem příborských, vlastně i vás rodičů, kte-
ří své ratolesti pravidelně podporujete, tre-
nérů, jež mají ohromnou trpělivost s  dětmi, 
diváků, kteří dokáží připravit nezapome-
nutelnou atmosféru a pořadatelů, dokazují-
cí svou schopnost realizovat podobné akce.  
Omluvit se ovšem nedá prohřešek, jenž padá na 
celý příborský tým, když se podepsali rukou spo-
lečnou svým chováním na vybavení šatny. Proč si 
nevzít inspiraci v americkém řešení z filmu Coach 
Carter?!

Konečné výsledky 
1. bk příbor 
2. baskeťáci tJ sokol Josefov 
3. saM bŠM brno 
4. bsk české budějovice 
5. bk Lovosice  
6. tJ Jiskra Havlíčkův brod

all stars – chlapci
Vojtěch Marek - SAM BŠM Brno
Radek Pešík - BK Lovosice
Filip Novotný - Baskeťáci TJ Sokol Josefov
Jan Říčka - BK Příbor
Pavel Rynda - BK Příbor

all stars – dívky 
Barbora Titzová - SAM BŠM Brno
Dominika Frisová - Baskeťáci TJ Sokol Josefov
Nikola Vlčková - BK Příbor
Alexandra Soukupová - BSK České Budějovice
Adéla Krajcigrová - TJ Jiskra Havlíčkův Brod

nejužitečnější hráč - Jan Mráz - Baskeťáci TJ 
Sokol Josefov

nejlepší střelec – Lukáš Bukovjan - BK 
Příbor

Na dosaženém úspěchu se podíleli : Lukáš 
Bukovjan, Jan Říčka, Pavel Rynda, René Gajdoš, 
Vít Kubáň, Karin Šimíčková, Adéla Maléřová, 
Dora Drábíková, Tomáš Havlík, Patrik Kudry, 
Nikola Vlačková, Gabriela Busková, Klára 

střípky městské policie
Dne 7.4.2009 v 9.15 hod. oznámila na slu-

žebně MP občanka města, že jí předešlého dne 
večer asi ve 22.15 hodin někdo hodil do okna 
přízemního bytu dlažební kostku a to hned dva-
krát. Přitom došlo k poškrábání skla plastového 
okna a taktéž k promáčknutí plastového parape-
tu. Strážníci provedli na místě fotodokumentaci 
a po konzultaci s Policií ČR bylo zjištěno, že po-
licisté v inkriminovanou dobu  řešili na přilehlé 
ulici tři mladíky, kteří lomcovali s dopravní znač-
kou. Vzhledem k  tomu, že přestupkové jednání 
měli na svědomí pravděpodobně tito tři mladíci 
z Kopřivnice bude provedeno došetření celé udá-
losti. 

Dne 18.4.2009 byla hlídka MP Příbor ve 
23.20 hodin  požádána o spolupráci Policií ČR 
Příbor, kdy bylo pátráno po mladé dívce. Ta měla 
být v podnapilém stavu, kdy dle výpovědi své 
kamarádky po požití většího množství tvrdého 
alkoholu si svlékla oblečení a poté pouze v leh-
ké bundičce a bosa měla odejít neznámo kam. 
Hlídky prováděly vyhledávání na katastru města, 
avšak dívku se nepodařilo vypátrat. Ta se naštěstí 
sama asi po třech a půl hodinách vrátila podchla-
zená zpět do místa trvalého bydliště. Vůbec nic 
si však nepamatovala, nevěděla, kde byla a co dě-
lala. Vzhledem k podchlazení a možnosti otravy 
alkoholem byla 17 letá dívka  z Příbora převezena 
do nemocnice v Novém Jičíně k vyšetření.

Dne 25.4.2009 ve 23.00 hod. byl na náměs-
tí přistižen 48letý muž z  Příbora, který kálil za 
zaparkovanými vozidly. Podnapilý muž byl pro-
to vyzván hlídkou, aby znečistěné místo ihned 
očistil, což učinil. Za přestupek proti veřejnému 
pořádku byl již následně vyřešen domluvou 

Dne 28.4.2009 V  18:15 hod. přijala hlídka 
oznámení, že na ul. Štramberské u příjezdové 
cesty k  elektrorozvodně stojí delší dobu osob-
ní vozidlo Škoda-Favorit a její 4 členná osádka 
se chová podezřele. Po tomto oznámení vyjela 
hlídka na uvedené místo, kdy v protisměru spat-
řila bez rozsvícených světel uvedené vozidlo. 
Vzhledem k těmto okolnostem hlídka vozidlo po 
otočení následovala, přičemž ho po chvíli spatři-
la u prodejny potravin Pajonk. Z vozidla vysedl 
v  tom okamžiku řidič, kterého hlídka zastavila  
a požádala o průkaz totožnosti a řidičský prů-
kaz. Při této kontrole vyšlo najevo, že 20letý muž 
z Ostravy není vlastníkem řidičského oprávnění. 
Pro podezření ze spáchání trestného činu řízení 
bez řidičského oprávnění byla celá událost na 
místě předána Policii ČR, která činila další opat-
ření.     

Ve dnech 11.5. a 14.5.2009 provedly hlíd-
ky opakované kontroly na dodržování obecně 
závazné vyhlášky „ O zákazu požívání alkoholu 
na veřejném prostranství“, a to v zakázaných lo-
kalitách MPR, městský park a nádraží ČD. Při 
těchto kontrolách bylo jen v  městském parku 
zjištěno několik porušení této vyhlášky, za které 
byly uděleny blokové pokuty ve výši 6 400,- Kč. 
Ve dvou případech pak bylo přistoupeno k pře-
vozu opilých osob budících veřejné pohoršení 
na Protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-
Místku. I jednání těchto osob bude následně 
řešeno jako přestupek proti veřejnému pořádku. 
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informace pro občany:
Vážení občané města Příbora, 
dovolím si vám podat informace týkající se 

rychle se blížících voleb do evropského parlamentu. 
Mnozí si možná již uvědomujete, že konec prvního 
týdne měsíce června bude ve znamení voleb, kdy 
občané budou volit již ve známých termínech v pá-
tek odpoledne a v sobotu do 14:00 hodin. Členové 
komisí, kteří volby řídí v  jednotlivých volebních 
okrscích, jsou již proškoleni a budou očekávat 
vaši milou účast. S ohledem na skutečnost, že ne-
jsem politik, nedovolím si na tomto místě žádnou 
propagandu, pouze připomínám organizační věci. 
Protože se jedná o charakter voleb souvisejících 
s členstvím v Evropské unii, musíme provádět sčítá-
ní hlasů až po ukončení voleb ve všech zemích EU,  
a to je od 22:00 hodin v  neděli. Pro zaměstnance, 
ale i pro členy volebních komisí to bude určitě ná-
ročné, a proto jim všem přeji, aby byl průběh vo-
leb bez problémů a zakončen důstojně a rychle, aby 
všichni byli ráno v pondělí dostatečně odpočati do své 
práce. Za obětavost jim předem děkuji a občany města 
Příbora zvu v hojném počtu k účasti na této akci.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. května 2009

Königová, Sabina Filipová, Josef Zetocha, Alice 
Chromečková, Lucie Rojíčková, Jiří Tomek  
a Tomáš Masopust.

Trenéři  M. Slaný, V. Bednarská, O. Busek., 
J. Slaný. Výrazný podíl na úspěchu mají i trenéři 
R. Bukovjan a P. Hejtmánek, kteří některé hráče/ 
hráčky  trénovali v předcházejících létech.

Podrobnější informace, fotografie, videa 
a statistiky můžete zhlédnout na www.bkpribor.cz.

Vítězství v národním turnaji je dalším úspě-
chem příborského mládežnického basketbalu. 
Dokumentuje výbornou práci trenérů mládežnic-
kých družstev a výbornou sportovní výkonnost 
hráčů/hráček tohoto družstva. Dosažený úspěch 
by je měl motivovat k dalšímu intenzívnímu tré-
ninku a k  zdokonalování svých basketbalových 
dovedností.

Děkujeme všem sponzorům a příznivcům, 
kteří podporují příborský mládežnický basketbal 
a podíleli se na zajišťování Národního finále v mi-
nibasketbale  v Příboře.

za BK Příbor, Bednarski Miroslav 

výňatek z otázek jenž byly položeny  
trenérům před národním finále.

otázka:   Co vás osobně přived-
lo k vedení týmu, jejž představujete na 
národním finále?

Já osobně jsem před třemi lety spolu zaklá-
dal náš oddíl a to z toho důvodu aby měl můj syn 
možnost sportovat. V loňském roce jsem vedl 
tým nejmladších minižáků který získal na NF  
v Ostravě bronz.Tento tým jsem v letošním roce 
předal kolegovi a stále se věnuji těm nejmenším, 
u kterých i nadále zůstanu.  

Za BASKEŤÁKY  TJ Sokol Josefov 
Lukáš Zajíček, trenér a vedoucí družstva

otázka:   sloučení dívek a chlapců  
v minibasketbale   je celkově pozitivní 
krok jak angažovat děti k basketbalu?  

Cílem naší sportovní akademie je přivést 
všechny děti   k basketbalu a zaujmout je natolik, 
aby se tomuto sportu věnovaly a bavily se jím ne-
jen na vrcholové, ale i na zájmové úrovni. Proto 
vytváříme smíšené přípravky, ve kterých se děti 
dobře doplňují. Chlapci jsou rychlejší, hravější, 
holky zase bystřejší. Všichni se snaží jeden dru-
hému vyrovnat, a proto se navzájem táhnou do-
předu. Sloučení dívek a chlapců v přípravkách,  
v kategoriích nejmladších mini a přikláníme se 
i ke kategorii mladších mini,   přispívá obecně  
k podpoře rozvoje basketbalu u dětí. V kategorii 
starších mini bychom již soutěž rozdělili   vzhle-
dem k fyzickému vývoji chlapců a dívek.

za SAM BŠM Brno,  

Eva Vyroubalová, trenérka družstva
Otázka:   Hlavním mottem NF pořáda-

ného v Příboře je „leťs go play basketball to-
gether“ („pojďme hrát společně basketbal“). 
Můžete nám představit váš pohled na toto 
motto?

Toto motto ve mě evokuje nejen spojení ka-
tegorií  děvčat a chlacpů,  ale především koncept 
výchovy mládeže v kolektivu bez alkoholu, cigaret 
a jiných drog, kde volný čas dětí není bohapustě 
promrhán v pochybných „kamarádských sku-
pinkách“ či doma s počítačem (při hrách) nebo  
s jinými elektronickými „udělátky“, které rozhod-
ně nerozvíjejí intelekt dítěte ani jeho pohybové 
schopnosti. Proto s tímto mottem souhlasím  
a ztotožňuji se s ním.  

za BSK České Budějovice, Mgr. Jaroslav Soukup
otázka:   s největší pravděpodobnos-

tí se nF v příboře zúčastní celkem osm 
týmů, jaké odhadujete umístění   vašeho 
týmu   na historicky prvním národním fi-
nále mixovaných družstev? 

Umístění pro nás není důležité, chceme se-
hrát, co nejvíce vyrovnaných zápasů, což dá hrá-
čům a hráčkám rozhodně více než trénink. Když 
nám zápasy „sednou“, jsme schopní porazit ko-
hokoliv a naopak když ne, jsme schopni se všemi 
prohrát, o čemž jsme se přesvědčili na nedávném 
velikonočním turnaji u nás v Havlíčkově Brodě.

za TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
Jan Hammer, trenér a vedoucí družstva

otázka:   Můžete nám představit váš 
tým, dosavadní úspěchy v op a na turna-
jích? 

Náš tým  nejmladších minižáků a minižákyň 
představuje základnu 25 dětí věkové kategorie 
narození od 1998 až po rok 2001. Tým trénujeme  
2 roky pod vedením 3 – 4 trenérů. V družstvu 
je  15 chlapců a 10 děvčat. Na republikové finále 
jsme vybrali 18 hráčů, z toho 9 chlapců a 9 děvčat. 
V loňské sezoně byl tento tým brán jako přípravný 
a před letošní 1.  sezonou v OP byl doplněn o 10 
hráčů-ček, kteří již trénují o 2 roky déle a oplývají 
herními   zkušenostmi a dovedností. Tyto zkuše-
nosti se doplnily o mladší talentované hráčky–če  
a vytvořili jsme opravdu velmi silné mužstvo, 
které prošlo OP suverénně bez   bodové ztráty  
a celou soutěž právem vyhrálo. Jsem moc hrdý na 
to, že můžu tento tým trénovat, i když to hlavní 
vyvrcholení sezony, což je účast a umístění v ná-
rodním finále, nás teprve čeká.

za tým BK Příbor nejmladších minižáků mix 
1. trenér - Milan Slaný

osadní výbor prchalov uspořádal  
ve dnech 16. a 17. května 2009 výstavu na téma:

„místa událOstí, KterÉ už  
na PrchalOvě neZnáme“.

K vidění byly historické písemnosti, fotografie 
a obrázky, které mapovaly přeměnu jednotlivých 
usedlostí, zachycovaly naše občany při zvelebování 
obce, při zemědělských a pracovních činnostech 
(např. ruční výroba cihel). Dále při společenských 
akcích, z nichž k nejzajímavějším patřil dožínkový 
průvod z roku 1946.

Také bylo možno si prohlédnout pečlivě sesta-
vená alba, týkající se života naší obce, která založil 
a vede předseda osadního výboru pan Hugo Jahn.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří nám zapůjčili své materiály a kteří se podíleli 
na samotném uspořádání výstavy.

Zároveň chceme poprosit obyvatele naší ves-
nice, pokud by ještě našli nějaké zajímavé fotogra-
fie nebo dokumenty, rádi bychom si je zapůjčili 
k doplnění archivních materiálů obce Prchalov.

 

 

Fotografie zachycují svatodušní vycházku z roku 1959. 
Tehdy, před 50 lety, se tyto vycházky konaly v lese  

„na kamenném kopci“. 
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Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v  Ostravě, a město Příbor ve spolupráci  
s Městským úřadem v Kopřivnici a Muzeem Novojičínska, p.o., pořádají ve dnech 4.-5.6.2009 v prosto-
rách Piaristické koleje v Příboře

Workshop na téma „tradiční vápenné technologie“
Workshop je zaměřen na problematiku tradičních vápenných technologií. Jednotlivé příspěvky 

shrnují zkušenosti s vápennými technologiemi. Součástí je experimentální příprava vápna, jeho ha-
šení, výroba vápenné malty i aplikace malty na fasádu. Workshop je určen pracovníkům památkové 
péče v odborných organizacích a výkonných orgánech, odborným firmám podnikajícím v stavebnictví, 
zaměřeným na obnovu kulturních památek, správcům a vlastníkům uvedených objektů a všem dalším 
zájemcům o ochranu památek.

PROGRAM PRVNÍHO DNE workshopu – čtvrtek 4. 6. 2009 - Teoretickou částí workshopu provází Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová
9:30 - 10:15 Prezentace účastníků workshopu

10:15 - 10:30 Zahájení, úvodní slovo – za NPÚ, ústřední pracoviště v Praze – Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka – za město Příbor 
– Ing. Milan Strakoš, starosta města

10:30 - 11:00 Vápno, historie, výroba, vlastnosti
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, Stavební fakulta VUT, Brno

11:00 - 11:30 Analýzy maltovin při průzkumech historických objektů
Ing. Karol Bayer, Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

11:30 - 12:00 Malty, tradiční příprava vápenných malt
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., NPÚ, ústřední pracoviště v Praze

12:00 - 12:15 Diskuze
12:15 - 13:30 Přestávka
13:30 - 14:00 Přehled vápen vyráběných podle Č SN EN 459-1 v ČR

Ing. Lukáš Peřka, Centrum technické normalizace, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
14:00 - 14:30 Historické omítky na stavbách v MPR Příbor

Mgr. Jana Koudelová, NPÚ, ú.o.p. v Ostravě Mgr. Antonín šimčík, Slezská univerzita v Opavě
14:30 - 14:50 Praktické zkušenosti s pálením vápna a vápennými omítkami, výstavba pece a průběh vypalování

Mgr. Dalibor Halátek, NPÚ, ú.o.p. v Ostravě
14.50 - 15:00 Přestávka
15:00 - 16:00 Prohlídka pece na pálení vápna v areálu klášterní zahrady a prezentace postupu při pálení vápence z blízkého lomu

Mgr. Dalibor Halátek, NPÚ, ú. o. p. v Ostravě
16:00 - 18:00 Slavnostní otevření naučné stezky MPR v Příboře - komentovaná prohlídka MPR Příbor po nové naučné stezce

Alena Janečková, Městský úřad Příbor
19:00 - 20:00 Komorní koncert v piaristické koleji

PROGRAM druhého dne workshopu – pátek 5. 6. 2009
9:00 - 11:00 Možnosti užití vápenných technologií při opravách omítek

Způsoby aplikace, povrchové úpravy (zahrada piaristické koleje)
11:05 - 13:00 Praktická ukázka užití vápenné malty na soklu kostela Narození Panny Marie v Příboře

– možnosti, způsoby, konečná úprava
cca 13:00 Ukončení workshopu

Na základě předpisů o katastru nemovitostí 
byl Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Nový Jičín vyhlášen obno-
vený katastrální operát pro Katastrální území Příbor 
s platností od 29. 10. 2008 a pro Katastrální území 
Prchalov s platností od 15. 12. 2008 (plánovaný 
termín dokončení digitalizace katastrálního území 
Klokočov u Příbora je dle údajů katastru 11/2010). 
Obnovou katastrálního operátu se doplnila katastrál-
ní mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních 
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistovaly a byly 
sloučeny do větších půdních celků, a to podle zo-
brazení v  mapách bývalého pozemkového katastru. 
Přitom tyto parcely byly označeny novými parcelní-
mi čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při ma-
jetkoprávních převodech k záměně parcel, a zavedly 
se do katastru nemovitostí výměry parcel vypočtené 
ze souřadnic grafického počítačového souboru, 
pokud nebyly v  dřívějším období určeny přesněji 
z údajů zjištěných měřením v terénu.

Dle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), v platném znění, jsou vlastníci a jiní opráv-
nění povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny 
údajů katastru týkající se jejich nemovitosti, a to do 
30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, kte-

rá změnu dokládá. Změnu je nutno ohlásit katastrál-
nímu úřadu příslušnému podle polohy nemovitosti, 
které se údaje a jejich ohlašované změny týkají (pro 
bývalý okres Nový Jičín je to uvedené Katastrální 
pracoviště Nový Jičín). Nejčastěji ohlašovanou změ-
nou bývá změna adresy trvalého pobytu evidované 
osoby nebo změna jejího příjmení po sňatku. Tyto  
i další změny je nutno ohlásit a předložit listinu, kte-
rá změnu dokládá (např. občanský průkaz). Změnu 
lze ohlásit osobně a listinu předložit na místě nebo  
i písemně, pak je ale nutno spolu s ohlášením změny 
zaslat ověřenou kopii listiny.

Pro hlášení změny údajů katastru není přede-
psán žádný formulář. 

Doporučujeme vlastníkům nemovitostí, aby si 
ověřili aktuálnost údajů např. na internetové adrese

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
(včetně možnosti zobrazení katastrální mapy) 

a předešli tak do budoucna různým nedopatřením. 
Ověřené údaje je možno za poplatek získat na 
pracovištích CZECH POINT (např. IC na MÚ 
Příbor - jen výpis, bez kopie katastrální mapy) nebo 
na katastrálním pracovišti v Novém Jičíně, Slovanská 
5 (veškeré údaje).

Pavel Hykel, referent SÚ MÚ Příbor

upozornění stavebního úřadu - Údaje katastru nemovitostí

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

PřihláŠKa
Jméno: ........................................................................
Adresa: .......................................................................
tel. č.: ..........................................................................
tímto se přihlašuji do soutěže v kategorii:

 Květinová výzdoba balkonů či oken rodin-
ných domů a bytů

 Květinová výsadba zahrádek a předzahrá-
dek rodinných domů

V Příboře dne: ……………. Podpis: ........................ 

„mámO, mámO, rád tě mám, 
cOPaK já ti K svátKu dám?“

Máj, to není jen čas probouzející se přírody, 
ale také čas lásky, čas tradice – svátku, kdy slaví 
svátek všechny maminky. A právě to bylo u nás ve 
školičce hlavním tématem k povídání. A tak  děti 
při  společných rozhovorech přišly na to, že potě-
šit maminku nemusí jen dárkem kupovaným, ale 
ten, který je darovaný „od srdíčka“, je ten nejmi-
lejší a nejvzácnější. A tak jsme se začali učit hezké 
básničky, zpívat písně, dokonce i tancovat mazur-
ku. Všechno jsme to potom „svázali do uzlíčku“ 
a dárek byl na světě. Dárek nejen pro vlastní ma-
minky a babičky, ale i pro ty hájovské, které přija-
ly naše pozvání a přišly za námi do „naší školky“. 
Moc milá návštěva!

Děti jim darovaly kus své práce a že se jim 
to povedlo! Babičky s  úsměvem sledovaly a sem 
– tam se zaleskla i slzička. Nakonec je naši malí 
vzali do kolečka na taneček, poštěbetali s  nimi  
a ani pusa a dobrůtka na závěr nechyběly. 

Takže ještě jednou všem maminkám i babič-
kám: „Hezky si ten svůj den užijte, v  klidu, bez 
práce a starostí a hlavně ve zdraví“. To vám přejí 
děti z mateřské školy“MOJE ŠKOLKA“, Hájov.

 Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ
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pondělí 1. června od 15:00 – 20:00 hod. 
Kinder Párty

Music Club Slavie

Úterý od 2. června – 30. června 
Život na horách a Pod horaMi 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Úterý od 2. června – 18. srpna  
tajeMství z dePozitáře 
PříborsKého Muzea

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Úterý 2. června od 16.00 hod. – 23.00 hod.
První Muzejní noc v PříborsKéM
Muzeu

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Úterý 2. června  od 9:30 – 11:30 hod.   
Úterý s jarKou – KalanetiKa

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

středa 3. června od 10:00 – 11:00 hod.  
středa s alenKou
Pohybové hrátKy,  říKadla

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

pátek 5. června. od 10:00 – 11:00 hod. 
PáteK s ladou „ŠMudlíci“
Filcová techniKa – sluníčKo

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

pátek 5. června 
ibiza Párty s laserovou show

Music Club Slavie

pátek 5. června od 19:00 hod. 
Koncert  sKuPiny suPPort lesbiens

Město Příbor

sobota 6. června 
hrajeMe rocK

Music Club Slavie

neděle 7. června od 6:20 hod.  
taM,  Kde Končí Koleje...
náMěŠť na hané

KČT Příbor

Úterý 9. června od 9:30 – 11:30 hod. 
Úterý s jarKou – KalanetiKa

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

středa 10. června od 10:00 – 11:00 hod. 
středa s alenKou
závěrečné Posezení

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

pátek 12. června od 10:00 – 11:00 hod.  
PáteK s ladou „ŠMudlíci“
Fantazie s Křídou

Mateřské centrum „ZVONEČEK“

pátek 12. června 
80. léta s MartineM davideM 
a jeho hosty

Music Club Slavie

pátek 12.června – sobota 13. června,  
i. a ii. Kolo česKého 
Poháru v lezení na rychlost

koupaliště RICCO Příbor  

sobota 13. června od 14:00 hod. 
letní odPoledne s hudbou 

MěO KDU – ČSL

sobota 13. června od 18:00 hod. 
turnaj ve FotbálKu

Music Club Slavie

Úterý 16. června od 9:30 – 11:30 hod.  
Úterý s jarKou – KalanetiKa

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

pátek 19. června až neděle 21. června
víKend guláŠe a Piva

Restaurace Slavie

sobota 20. června od 19.00 hod.,
svatojánsKé slavnosti,
Pálení Metel 

Město Příbor

sobota 20. června od 17:00 hod. 
svatojáneK

DDM Luna Příbor

Úterý 23. června od 9:30 – 11:30 hod. 
Úterý s jarKou  - KalanetiKa

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

pátek 26. června 
disKotéKa – uKončení ŠKolního
roKu v „hawai“ stylu

Music Club Slavie

sobota 27. června  od 20:00 hod. 
noční Pochod KoleM
borovecKých rybníKů

KČT Příbor

sobota 27. června od 10:00 hod. 
Mezinárodní turnaj olyMPijsKých
nadějí visegradsKé čtyřKy
ve vzPíraní junioreK a juniorů
do 18 let 

TJ Příbor

sobota 27. června od 16:00 hod. 
MyslivecKé odPoledne

Myslivecké sdružení Příbor – Hájov

sobota 27. června od 19:00 hod. 
benátsKá noc

Sbor dobrovolných hasičů Příbor

sobota 27. června od 19:30 hod. 
swingový letní večer

Swingový orchestr B. Pukovce

sobota 27. června a neděle 28. června od 10:00 hod. 
Festival dechových hudeb

27. 6. přehlídka souborů mažoretek

28. 6. přehlídka dechových orchestrů

dopoledne – náměstí s. Freuda

odpoledne – pódiová vystoupení v městském parku
Město Příbor a DOM Příbor

Úterý 30. června od 9:30 – 11:30 hod.  
Úterý s jarKou  - KalanetiKa

Mateřské centrum  „ZVONEČEK“

Přehled akcí v Příboře na měsíc červen 2009

Jak jsme již uvedli v jednom z loňských vydá-
ní Měsíčníku města Příbora, v letošním roce opět 
město Příbor, Městský úřad Příbor, odbor životní-
ho prostředí a lesního hospodářství, vyhlašuje pro 
obyvatele Příbora, osad Hájov a Prchalov soutěž 
„O nejhezčí květinovou výsadbu předzahrádek  
a balkonů domů a bytů“.  

Stejně jako v létech předcházejících je možno 
se přihlásit do dvou kategorií:

1) Květinová výzdoba balkonu či oken rodin-
ných domů a bytů.

2) Květinová výsadba zahrádek a předzahrá-
dek rodinných domů.

Občané města a osad, kteří mají zájem se 
soutěže zúčastnit, mohou vyplněnou přihlášku 
do soutěže odevzdat do konce června 2009 v kan-
celáři MÚ Příbor, odboru životního prostředí  
a lesního hospodářství, ul.Freudova č.p.118, 
Příbor, (přízemí budovy), prostřednictvím elek-
tronické pošty zasláním na níže uvedené el.adresy 
nebo na městském informačním centru v  budo-

vě Městského úřadu Příbor, náměstí Sigmunda 
Freuda 19, Příbor. Formulář přihlášky naleznete 
na konci tohoto článku, webu města Příbora, dále 
si jej můžete vyžádat na městském informačním 
centru či na odboru životního prostředí a lesního 
hospodářství.   

Jedinou podmínkou účasti této soutěže, ke 
které bude přihlíženo při konečném posuzování 
soutěžních výsadeb, je možnost  „soutěžní“ vý-
sadby shlédnout z  veřejných prostranství města 
a osad. Důvodem stanovení tohoto kritéria je zá-
měr, aby se ohodnocené výsadby podílely na zve-
lebení města či osad. 

Vzhledem ke zkušenostem z  minulých let 
byli účastníci soutěže díky svým nádherným 
květinovým balkonovým a zahradním výsadbám 
zařazeni do pomyslného zlatého a stříbrného 
pásma. Podobné hodnocení květinových výsadeb 
bude provedeno i v tomto roce. Komise postupně 
osobně prohlédne všechny přihlášené květinové 
zahrádky a balkony. O výsledcích této soutěže bu-

dou zúčastnění osobně písemně informováni. 
Město Příbor odmění všechny soutěžící fi-

nanční poukázkou. V  cenové výši obdržené po-
ukázky si bude možno v zahradnictvích a květi-
nářstvích v Příboře zakoupit zboží dle vlastního 
výběru.

Rádi uvítáme, pokud nám soutěžící ochotně 
poskytnout svou vlastní fotodokumentaci kvě-
tinových výsadeb přihlášených do této soutěže 
(pořízené fotografie budou vráceny po vyhlášení 
výsledků zpět soutěžícím).      

Za váš projevený zájem o účast v této soutě-
ži děkují referentky odboru životního prostředí  
a lesního hospodářství MÚ Příbor.

Ing.Libuše Volná, Ing.Andrea Nováková
MÚ Příbor, odbor životního prostředí a lesního  

hospodářství, ul.Freudova č.p.118, 742 58 Příbor, 
tel.: 556 455 464-465

novakova@pribor-mesto.cz, 
 zivpro@pribor-mesto.cz

vyhlášení 4. ročníku soutěže „O nejheZčí KvětinOvOu výsadbu 
PředZahrádeK a balKÓnŮ dOmŮ a bytŮ v PříbOře, hájOvě a PrchalOvě“



Měsíčník Města příbor a 12

 

aKce Ke dni Země PrO žáKy 
ZáKladních ŠKOl

V letošním roce, podobně jako v minulých 
letech, si příborské školy a městský úřad  připo-
mněly, že 20. duben bývá již tradičně vyhlášen 
jako Den Země. Ve vzájemné spolupráci si jej 
připomněly příborské školy a městský úřad spo-
lečnými akcemi.  

Kromě každoroční návštěvy chovu koní  
u pana Michálka, měli žáci možnost vidět útulek 
pro opuštěné psy ve Vlčovicích u Kopřivnice. 
Útulek byl vystavěn v roce 1995. Žáci se dově-
děli, že za rok se zde vystřídá kolem tří stovek 
psů, aktuálně měli možnost vidět třicítku opuš-
těných zvířat. Starší děti si mohly vzít některé 
pejsky na procházku. O zvířata se starají kop-
řivničtí městští strážníci i další dobrovolníci. Po 
naší návštěvě jsme se od nich dověděli, že jeden 
z umístěných pejsků už našel svůj nový domov  
v Příboře.

Útulek je otevřen pro veřejnost ve všed-
ních dnech vždy od 16:00 do 18:30 hodin. 
V sobotu a neděli vždy od 9:00 do 11:30 hod. 
Je možno si zvířata individuálně prohléd-
nout, vzít na procházku, a také samozřejmě 
se domluvit se správcem útulku, Městskou 
policií kopřivnice na možnosti převzít si ně-
které ze zvířat do své péče.  Je také možno 
přispět věcnými dobrovolnými dárky na pro-
voz útulku. 

Město Příbor se od letošního roku přidá 
k  městům Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm  
a Nový Jičín, která útulek provozují. I Příbor zde 
bude mít pro zvířata nalezená na území města 
vyčleněny dva kotce. 

Další akcí byla vycházka k  Boroveckým 
rybníkům, kde žáci měli možnost si  pobesedo-
vat s rybáři a dovědět se zajímavé věci o chovu 
ryb na Příborsku. Například,  že zdejší rybářský 
svaz patří mezi nejstarší rybářské organizace  na 
Moravě, že zde pěstují kapry, také jejich červe-
nou formu, líny, pstruha duhového a říčního, 
občas amura. Ale hlavní chloubou příborských 
rybářů je candát, který se zde chová v obzvlášť 
dobré kvalitě. 

Součástí vycházky byla také návštěva lesa 
Frývald, kde bylo dětem vysvětleno, jak se v lese 
chovat, jak se les pěstuje, měli možnost se podá-
vat na lapače kůrovců.

Ing. Libuše Volná, MÚ Příbor

Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání 
dne 23. dubna 2009 schválilo závěrečný účet hos-
podaření města Příbora za rok 2008 v následují-
cích objemech :

a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

Zároveň vzalo na vědomí zprávu auditorské 
společnosti o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Příbor za období od 1.1. do 31.12.2008.

Závěrečný účet je zpracovaný v  souladu se 
zákonem č. 250/2000 Sb., §17 o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů  v  platném znění 
a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a vý-
dajů v členění dle rozpočtové skladby a o dalších 
finančních informacích.

rekapitulace příjmů-tabulKa
rekapitulace výdajů-tabulKa

Součástí hospodaření města jsou i příspěvko-
vé organizace, kde město plní funkci zřizovatele.

Jsou napojeny na hospodaření města příspěv-
kem na provoz, popřípadě příspěvkem na inves-
tice.

Přehled poskytnutých finančních prostřed-
ků příspěvkovým organizacím-tabulKa

Město příbor je od 4.7.2005  stoprocent-
ním vlastníkem společnosti s ručením omeze-
ným s názvem správa majetku města příbora.

Mezi městem Příbor - komitent a Správou 
majetku města Příbora s.r.o. - komisionář 
je  uzavřena komisionářská smlouva, kdy se 
komisionář zavazuje vlastním jménem pro 
komitenta na jeho účet provádět s péčí řád-
ného hospodáře úplatnou správu domovního 
bytového fondu, nebytových prostor a dalších 
nemovitostí specifikovaných v  příloze komi-
sionářské smlouvy. Příloha se podle potřeby 
aktualizuje.

Správa majetku města Příbor s. r. o. vyna-
ložila v  roce 2008 na opravy a údržbu bytové-
ho a nebytového fondu v  majetku města částku  
15 044 922,70 Kč.

Z největších a nejnákladnějších akcí 
uvádíme tyto:
-  výtahy U Tatry 1486 a 1490  2 686 tis. Kč
-  střecha Frenštátská 1369 2 670 tis. Kč
-  plastová okna Štramberská 1350 – 1351 1 006 

tis. Kč
-  střechy ČS 1375, 1376   690 tis. Kč
-  rekonstrukce plynových rozvodů  1 311 tis. Kč 
-  zateplení domů Frenštátská 1367 a 1369, Dr. 

Čejky 1516   658 tis. Kč
Dále byly v rámci této částky provedeny dal-

ší drobnější akce – opravy střech, rekonstrukce 
vody, výmalby společných prostor, zednické, sto-
lařské a jiné stavební práce.

Podrobné informace o závěrečném účtu 
včetně tabulek, příloh a komentáře lze nalézt na  
www.pribor-mesto.cz.

Ing. Nenutilová Kamila
vedoucí finančního odboru MÚ Příbor

Příjmy 2008 204 879 174, -  Kč
Výdaje 2008 169 892 314,96 Kč

Financování 2008 - 34 986 859,22 Kč

Daňové příjmy 78 525 650,29 Kč
Dotace 23 796 722,00 Kč

Nedaňové příjmy 54 426 861,89 Kč
Kapitálové příjmy 48 129 940,00 Kč

Celkem příjmy 204 879 174,18 Kč

Běžné výdaje 129 454 676,08 Kč
Kapitálové výdaje 40 437 638,88 Kč

Celkem výdaje 169 892 314,96 Kč

Název příspěvkové organizace Výše příspěvku v roce 2008 
Přímé náklady na vzdělání a účelové 
prostředky v roce 2008 (poskytnuto 
ze státního rozpočtu přímo škole)

Výsledek 
hospodaření 
za rok 2008

1. Zš Jičínská Příbor 3 345 000,- Kč 14 403 000,- Kč 143,88 tis. Kč
2. Zš Npor. Loma Příbor 4  079 000,- Kč 13 388 000,- Kč 42,92 tis. Kč
3. Mš Kamarád Příbor 1 674 000,- Kč 5 419 000,- Kč 2,39 tis. Kč
4. Mš Pionýrů Příbor 766 000,- Kč 2 673 000,- Kč 37,74 tis. Kč
5. šJ Komenského Příbor 512 000,- Kč 2 222 000,- Kč 84,83 tis. Kč
6. Luna Příbor, středisko volného času 587 000,- Kč 1 919 000,- Kč 7,69 tis. Kč

7. Technické služby města Příbora 16 284 000,- Kč (z toho 130 000,- Kč 
příspěvek na investice - 97,53 tis. Kč

Závěrečný účet města Příbora za rok 2008
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zaměřený na  
BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY 
     BRAMBORÁKY ALLA PIZZA Ø 32cm 

 

Rozvoz po Příboře zdarma. 
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 



Měsíčník Města příbor a 14

... 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!

• 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

Volejte, informujte se...

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

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...

již za 8 Kč denně 

ŠPIČKOVÝ INTERNET,  KTERÝ OPRAVDU STOJÍ ZA TO MÍT...

Svým klientům nabízíme možnost nákupu výpočetní techniky za speciální ceny 
s dovozem a instalací až do Vašeho bydliště.
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PrOdám byt 2+KK 
v Os.vl. s balKOnem v PříbOře 

na ulici ŠtrambersKá. 
sPěchá. 

dOhOda mOžná.
cena: 850.000,-Kč

Kareta realitní kancelář
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí

Zprostředkování převodu členských práv  
a poviností bytového družstva

Zajišťujeme také
dobrovolné dražby
geodetické práce

Právní služby
Znalecké posudky nemovitostí

finanční poradenství - úvěry

Kde nás najdete?
místecká 287, 742 58 Příbor - v budově bowlingu 

tel.733 291 149
email.rkkareta@email.cz 
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M ě s t o   P ř í b o r    

a  

S p o l e č n o s t   p ř á t e l  

Dechového orchestru mladých 

 

v á s   s r d e č n ě   z v o u   n a  

 

 
27. – 28. června 2009 

 
náměstí Sigmunda Freuda 

Městský park  
 

V sobotu 27. června je festival věnován  

přehlídce souborů mažoretek. 

 

V neděli 28. června bude probíhat  

přehlídka pozvaných dechových orchestrů. 


