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Protože i na mnoho občanů našeho města 
dolehly důsledky finanční krize, přinášíme vám 
několik informací, jak v případě ztrátě zaměstná-
ní či platební neschopnosti zaměstnavatele po-
stupovat.

Úřad práce
V  případě ztráty zaměstnání je vhod-

né se nejprve obrátit na úřad práce, který sídlí 
v Kopřivnici na adrese Štefánikova 1163 (budo-
va ředitelství Tatry). Zde si nezaměstnaný může 
požádat o zprostředkování zaměstnání a stát se 
tak uchazečem o zaměstnání. Při splnění zákon-
ných podmínek je možné získat i podporu v ne-
zaměstnanosti. Podpora v  nezaměstnanosti je 
poskytována v délce 5 měsíců, u občanů starších 
50 let v délce 8 měsíců a u občanů starších 55 let 
dokonce 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví 
z posledního ukončeného zaměstnání a činí prv-
ní 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 
podpůrčí doby 50% a po zbývající podpůrčí dobu 
45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Na úřadu práce je také za splnění určitých 
podmínek možné získat náhradu mzdových ná-
roků v  případě platební neschopnosti zaměst-
navatele, pokud na něj byl podán u soudu insol-
venční návrh. 

Úřad práce, 
odbor státní sociální podpory

Odbor státní sociální podpory má v Příboře 
do konce měsíce března 2009 své kontaktní mís-
to, kde si případné nároky na dávky státní sociál-
ní podpory můžete vyřídit. Od dubna 2009 pak 
bude kontaktní místo přemístěno do Kopřivnice, 
na ul. Štefánikova 1163 (budova ředitelství 
Tatry).

Zde je možné se informovat na nároky na 

dávky státní sociální podpory, jako je například 
přídavek na dítě či sociální příplatek pro rodiče 
s nezaopatřenými dětmi nebo na příspěvek   na 
bydlení pro nájemce či majitele domů či bytů.

Odbor sociálních věcí  
Městského úřadu Příbor

Pokud občan vyčerpal všechny předcho-
zí možnosti, jak získat finanční prostředky k ži-
vobytí, nastupují dávky pomoci v hmotné nouzi, 
které od ledna 2007 nahradily dřívější dávky so-
ciální potřebnosti (laicky nazývané doplatky do 
životního minima).

Dávky pomoci v hmotné nouzi  
zahrnují 3 typy dávek:

příspěvek na živobytí
doplatek na bydlení
mimořádnou okamžitou pomoc.
Při stanovení nároku na příspěvek na živo-

bytí a na doplatek na bydlení se vychází z příjmu 
občana, kdy se příjmy hodnotí za 3 předcházejí-
cí měsíce – tj. pro nárok na dávky v měsíci břez-
nu 2009 se vychází z příjmu za měsíce prosinec 
2008, leden 2009 a únor 2009, při podstatném 
poklesu příjmů pak lze vycházet z příjmu z aktu-
álního měsíce. Při posuzování příjmů se příjmy 
ze zaměstnání započítávají ve výši 70 %, nemo-
censká, náhrada mzdy a podpora v nezaměstna-
nosti se pak započítává ve výši 80 %.

Další důležitou otázkou, která má vliv na ná-
rok na dávky pomoci v hmotné nouzi je otázka 
společně posuzovaných osob. Přitom platí, že 
vždy se společně posuzují manželé, druh a druž-
ka žijící ve společné domácnosti déle než 3 měsí-
ce, ale také rodiče a nezaopatřené děti a také ro-
diče a zletilé zaopatřené děti (tedy například zle-
tilé dítě vedené v evidenci úřadu práce nebo pra-
cující), pokud žijí ve společné domácnosti.

Při stanovení nároku na dávky se pak  
vychází z částek existenčního  
a životního minima:

existenční minimum 

vždy činí 2.020 Kč měsíčně,

životní minimum

u osaměle žijícího jednotlivce činí 3.126 Kč,

u společně posuzovaných osob činí 

u nejstarší osoby částku 2.880 Kč

u dalších dospělých osob pak 2.600 Kč

u dětí do 6 let částku 1.600 Kč

u dětí od 6 do 15 let částku 1.960 Kč

u nezaopatřených (studujících) dětí od 15  
 do 26 let pak částku 2.250 Kč.

Nárok na doplatek na bydlení má nájemce 
nebo majitel bytu nebo domu, kdy společně s ním 
jsou posuzovány všechny osoby, které spolu s ním 
mají v bytě či domě trvalé bydliště.

Jednou z  dalších podmínek pak je přiznání 
příspěvku na bydlení ze systému dávek státní so-
ciální podpory.

Mimořádná okamžitá pomoc zahrnuje pou-
ze zákonem stanovené situace, ve kterých je po-
skytována – např. v případě hrozící újmy na zdra-
ví či k úhradě nezbytného jednorázového výdaje.

Bližší údaje k dávkám pomoci v hmotné nou-
zi s  ohledem na konkrétní sociální situaci vám 
poskytnou na odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Příbor. Odbor sociálních věcí sídlí v budo-
vě Správy majetku města Příbor s.r.o. ul. Freudova 
118, Příbor (pod rodným domkem Sigmunda 
Freuda).

Ludmila Řezníčková, odbor sociálních věcí

Městská knihovna Příbor 
 vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž

MalujeMe a rýMujeMe PO celý rOk
Čtenáři dětského oddělení mají možnost se předvést na poli výtvarném 

i literárním.
Děti mají za úkol namalovat jakoukoli výtvarnou technikou na výkres 

nejlépe formátu A4 nebo A3 obrázek, který by charakterizoval daný měsíc. 
V únoru první soutěžící malovali sněhuláky a zimní sporty, v březnu očeká-
váme první jarní květinky atd.

Děti, které si umí hrát se slovíčky, mají napsat krátkou básničku tak, aby 
v ní figuroval název právě probíhajícího měsíce. Stačí i krátká rýmovačka na 
dva, čtyři řádky.A kdo je nadaný výtvarně a má i „básnické střevo“, může se 
zúčastnit obou našich soutěží. Podmínkou je donést včas své práce na dět-
ské oddělení městské knihovny vždy do konce aktuálního měsíce. 

Jména výherců budou vyhodnocena a vypsána na dveřích dětského od-
dělení, kde si vždy děti také převezmou pěkné ceny. Všechny práce budou 
vystaveny na dětském oddělení. 

Přejeme všem soutěžícím skvělé nápady a těšíme se na vaše práce! 
Fialová Elena, Městská knihovna Příbor

POzvánka
na 23. zasedání zastupitelstva města 

Příbora, které se uskuteční  
ve čtvrtek 19. března 2009

od 16:30 h ve  
velkém sále katolického domu v Příboře. 

HlavníMi bODy zaseDání buDOu :
- návrh 1. změny rozpočtu města na r. 2009 - starosta

- návrh přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města

- bezpečnost a veřejný pořádek – zprávy za období roku 2008

Finanční krize a nárOky v sOciální Oblasti
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Šumberová Františka
Kopalová Miluše
Čechovská Vlasta
Hřeblová Marie
Pechová Zdenka
Jarnot Rudolf
Friedlová Vlasta
Faksa Antonín
Kozlíková Marie
Trojčínský Bohumír
Gawlovská Anastázie
Polášková Božena
Pavlačík Ladislav
Nedomová Edda
Machková Marie
Kubáňová Eva
Tovaryš Rudolf
Héglová Viera
Rozsivka Karel
Grela Josef
Lankočí Ladislav

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. března
Měkotová Jaroslava
Prachařová Růžena
Vajda Jiří
Pavliska Josef
Malušová Drahomíra
Kouřilová Růžena
Vodičková Libuše
Barchanski Jaroslav
Filipec Antonín
Filip František
Hrnčířová Josefa
Majer Zdeněk
Štěpánová Marie
Polášková Aurelie
Simprová Vlasta
Pišová Libuše
Kutějová Marie
Rajnochová Amálie
Sokol Drahomír
Veličková Drahomíra

Městská kniHOvna PříbOr
Představujeme některé z knižních  

novinek zakoupených v  únoru:
sandra brown – poslední interview
Reportérka Andrea Maloneová touží získat 

vysněné místo ve významné televizní stanici. 
K  tomu jí může dopomoci interview s  jedním 
z posledních žijících amerických generálů dru-
hé světové války. Andrea doufá, že se jí podaří 
odhalit tajemství, proč se kdysi stáhl do ústra-
ní před okolním světem, avšak generálův syn ni-
komu nedovolí, aby rušil klid nemocného otce.

Jonathan kellerman – svědkyně
Doktor Morton Handler provozoval vel-

mi podivnou psychiatrickou praxi, kdy jediným 
kritériem byla výše finanční odměny. Za hru-
bé porušení lékařské etiky zaplatil cenu nejvyš-
ší, byl brutálně zavražděn. Vyšetřováním přípa-
du je pověřen detektiv Milo Sturgis, jenž mar-
ně hledá nějaké vodítko, které by jej mohlo do-
vést k vrahovi. Jedinou naději spatřuje v sedmi-
leté Melody, která v  osudnou noc něco viděla, 
ale je natolik vyděšená, že odmítá komunikovat.

Cestopisná kniha Pandurango zachycuje 
téměř roční putování šestičlenného filmového 
štábu po sedmi zemích napříč kontinenty a je-
jich natáčení etnohudby v extrémních klimatic-
kých a geografických podmínkách. V knize ne-
chybí autentické postřehy členů výpravy a exo-
tické kulinářské tipy. 

Román Brisingr je dalším pokračováním 
fantasy série Christophera Paoliniho. Po ko-
losální bitvě proti Království na Hořících plá-
ních, unikli Eragon se svou dračicí Safirou jen 
o vlásek smrti. Tím to však pro mladého Jezdce  
a jeho draka nekončí. Eragon představuje nej-
větší naději, jak zbavit zemi krutovlády. Dokáže 
tento kdysi prostý farmářský chlapec sjednotit 
vojska vzbouřenců a porazit zlovolného krále?

J. D. robb - smrticí svůdnost
Když je k mrtvole ležící na chodníku přivo-

lána policie, zdá se, že půjde o běžnou vraždu. 
Policejní vyšetřovatelka Eva Dallasová je však ji-
ného názoru. Na záznamu z  bezpečnostní ka-
mery uvidí pachatele. Než na něj ale stačí uspo-
řádat hon, vrah udeří znovu se stejným scéná-
řem, ale v  jiné podobě. Detektivové jsou zma-
teni. Mají co dělat se dvěma zločinci nebo s jed-
ním mužem dvou tváří?

Clive Cussler – Štvanice 
Rok 1906. Západní státy Ameriky trpí již 

dva roky mimořádným rozkvětem zločinu. 
Došlo k  řadě bankovních loupeží, které byly 
spáchány jediným mužem, jenž pokaždé chlad-
nokrevně zabil všechny svědky a beze stopy 
zmizel. Vláda Spojených států proto povolala 
muže, který se živil chytáním zlodějů a zabi-
jáků po celé zemi. Byl jím detektiv Isaac Bell.  
S využitím vědy i intuice se Bell několikrát 
přiblížil až na dosah, ale pokaždé sáhl jen do 
prázdna. Pronásledovaného lupiče už tato tr-
valá pozornost začínala zlobit, pročež prostě 
obrátil role účastníků štvanice. Lovec se stal 
kořistí.

Program Muzea a pamětní síně s. Freuda v Příboře  
na březen 2009

do 3. března 2009 

beskyDy – DOMOv velkýcH ŠeleM
Nový sál Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře

6. března – 30. dubna 2009 

jan kuFa kičeřOk, brOnislav szczerba a jejicH svět viDěný Přes Objektiv
Výstava fotografií členů Fotoklubu Jablunkov

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2009 v 17.00 hodin
Refektář Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře

13. března – 21. května 2009 

PříběHy vyřezanÉ DO Dřeva
Výstava příborských řezbářů a loutkářů

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2009 v 17.00 hodin
Nový sál Muzea a pamětní síně S. Freuda v Příboře

Omluva
V minulém čísle Měsíčníků 
byl omylem uveden měsíc 
leden. Tiskařští šotci  
pracují i v dnešní  
přetechnizované době.
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50. schůze rM v mimořádném termínu dne 3. 
února 2009 mj. projednala:
j  Schválila termín prvního elektronického za-

sedání ZM v termínu 4.6.2009
j  Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek u 

TS města Příbor ke dni 31.12.2008
j  Odvolala z funkce předsedy komise pro MPR 

na vlastní žádost p. Ing. Jana Černocha 
j  Jmenovala předsedou komise pro MPR p. 

Jana Monsporta
j  Vzala na vědomí zápis z jednání komise:
 pro občanské záležitosti ze dne 24.11.2009
 pro městskou památkovou rezervaci ze dne 

27.1.2009
j  Uložila zpracovat dodatek Pravidel pro do-

prodej nebytových prostor – garáží v domech 
vyhlášených k prodeji dle zákona 72/94 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

j  Uložila předložit podmínky pro zveřejnění 
záměru města Příbor pronajmout pozemky 
v majetku město Příbor v lokalitě „Borovecké 
rybníky“ (vlastníkům staveb – vodních děl)

j  Uložila připravit scénář oslav osvobození 
města Příbor

j  Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle zákona 137/2006 Sb. pro akci: „Dodávka 
notebooků pro Městský úřad v Příboře“

j  Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr 
města Příbora pronajmout nebytový prostor  
v bytovém domě č.p. 1377/13 na ul. Čs. ar-
mády v Příboře o celkové ploše 66,29 m2 za 
účelem využití prostoru ke klubové činnosti 
za stanovených podmínek

51. schůze rM v mimořádném termínu dne 11. 
února 2009 mj. projednala:
j  Uložila zpracovat dodatek Pravidel pro do-

prodej nebytových prostor – garáží v domech 
vyhlášených k prodeji dle zákona 72/94 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů ve smyslu prodeje 
pouze jednomu žadateli pouze jednu garáž

j  Schválila uzavření veřejnoprávní smlou-
vy podle § 63 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o výkonu přenesené působnosti 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vy-
mezeném § 53 odst. 1 zákona s obcí Trnávka.

j  Stanovila zhotovitelem akce „Oprava přístav-
by tělocvičny ZŠ Npor. Loma v Příboře“ fir-

mu: Severomoravská stavební společnost 
s.r.o., Bezručova 31, 741 01  Nový Jičín.

j  Doporučila ZM na základě připravova-
ných akcí správců inženýrských sítí na úze-
mí Příbora, Hájova a Prchalova zohlednit  
a upřednostnit při schvalování 1.změny roz-
počtu města Příbora tyto akce:

j  Stavební úpravy chodníku na ulici 
Štramberské

j  Příspěvek SSMSK ve výši 500  000,-Kč na 
opravu povrchu ulice Štramberské

j  Rekonstrukce chodníku na ulici Frenštátské 
VO na ulici Frenštátské

j  Stavební úpravy ulice Nerudovy
j  Odsouhlasila výzvu k  podání nabídky na 

akci „Odkanalizování ulic Hukvaldské  
a Myslbekovy v Příboře“

j  Schválila v  rámci pozvání starosty města 
Rehlingen-Siersburg u příležitosti 90 let za-
ložení orchestru Almenrausch služební ces-
tu ve dnech 9.-14.7.2009 těmto členům: Ing. 
Jana Svobodová, p. Iva Žárská, Mgr. Stanislav 
Janota, Ing. Milan Strakoš

j  Vzala na vědomí „Výroční zprávu o svobod-
ném přístupu k  informacím za rok 2008“, 
předloženou tajemníkem, podle zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor-
macím

j  Schválila dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu 
nebytového prostoru v objektu č.p. 9 na nám. 
S. Freuda v  Příboře ve věci změny způsobu 
úhrady nájmu ve znění dle Přílohy č.2.

j  Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na akci 
„Městské koupaliště Příbor – rekonstrukce 
technologie a potrubních rozvodů“

z jednání  zastupitelstva města
22. zasedání ZM dne 29. ledna 2009 mj. pro-
jednalo:
j  Uložilo zpracovat dodatek Pravidel pro do-

prodej nebytových prostor – garáží v domech 
vyhlášených k prodeji dle zákona 72/94 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

j  Zrušilo úkol č. 15/5/6 - zpracovat kontrolní 
řád města.

j  Stanovilo pro rok 2009 náhradu výdělku ušlé-
ho v souvislosti s výkonem funkce člena ZM 
ve výši 210,- Kč/hod. v době od 7:00 do 15:00 
hod. v pracovní dny. 

j  Za výkon funkce se považuje:
 zasedání zastupitelstva města,
 pracovní setkání členů zastupitelstva,
 služební cesty a školení členů zastupitelstva,
 schůze rady města,
 pracovní setkání členů rady města
j  schválit žádost o dotaci „projekt č. 1: „Budeme 

si mít kde hrát?“, z Krajského programu pre-
vence kriminality Moravskoslezského kraje 
na rok 2009 

j  schválit realizaci projektu č. 1: „Budeme si mít 
kde hrát?“ a spoluúčast města Příbor ve výši 
20 % z celkových předpokládaných nákladů

j  ustanovit Evu Kahánkovou, Dis za osobu od-
povědnou za realizaci projektu č. 1: „Budeme 
si mít kde hrát?“

j  schválit žádost o dotaci „projekt č. 2: „Kdo 
šplhá, nezlobí“, z  Krajského programu pre-
vence kriminality Moravskoslezského kraje 
na rok 2009 

j  schválit realizaci projektu č. 2: „Kdo šplhá, ne-
zlobí“  a spoluúčast města Příbor ve výši 20 % 
z celkových předpokládaných nákladů

j  ustanovit Evu Kahánkovou, Dis za osobu od-
povědnou za realizaci projektu č. 2: „Kdo špl-
há, nezlobí“

j  Rozhodlo o přijetí investiční dotace z  roz-
počtu Regionální rady regionu soudrž-
nosti Moravskoslezsko v  maximální výši 
8 338 865,50  Kč na spolufinancování způso-
bilých výdajů souvisejících s  realizací projek-
tu „Stavební úpravy Mateřské školy Kamarád 
na ulici Frenštátská“ a souhlasí s  uzavře-
ním smlouvy o poskytnutí dotace. Částka 
8 338 865,50 Kč činí 92,5% způsobilých výdajů.

j  Se zavázalo z důvodu umožnění zahájení pra-
cí na projektech zahrnout do 1. změny roz-
počtu města na rok 2009 tyto akce:

 Rekonstrukce a bezbariérové úpravy radnice 
– projekt

 Úpravy zahrady piaristického gymnázia – 
projekt

 Cyklostezka podél řeky Lubiny – projekt
 Parkoviště na ulici Šafaříkově - realizace
 Parkoviště u ZŠ Dukelská Příbor - realizace
j  Rozhodlo, že v rámci elektronické komunika-

ce mezi MÚ, RM a ZM bude poskytování ma-
teriálů pro zasedání ZM a RM prostřednic-
tvím CD a formou uložiště dat.

z jeDnání raDy a zastuPitelstva Města

vážení občané města Příbora, 
dovolte mi, abych navázal na informace ohledně elektronizace veřejné správy. V nedávném čase proběhlo v Kopřivnici jednání za účasti zástupců města 

Příbora ohledně zřizování datových schránek, co by uložišť dokumentů pro kontakt jak s  veřejností v  nejobecnějším slova smyslu. Připomínám, že zřídit 
datovou schránku nařizuje zákon k 1.7.2009. S tím souvisí naše snaha o zavedení elektronické spisové služby na úřadě, i když připodotýkám, že to z hlediska 
povinnosti ze zákona spolu vůbec nesouvisí. Bylo by to ale dobré. Na úřadě by se eliminovalo riziko přehlédnutí termínů vyřízení, ovšem je na místě zapotřebí 
konstatovat, že i v současné době je systém propracovaný tak, aby se to nestávalo. Pokud k tomu dochází, je zde obvykle jiný důvod než nízká přehlednost  
a důvody, jako je například nemožnost požadavek vůči komukoliv vyřídit nezajistí ani elektronická evidence. Pro informaci občanů uvádím, že i oni mohou na 
základě žádosti obdržet datovou schránku - uložiště na svou osobu od ministerstva zdarma. Má to své však se výhody i nevýhody. Dojde vám pružně jakýkoliv 
dokument, ale zde je jeden háček. Pokud máte zřízenou tuto datovou schránku, dokument zde doručený elektronicky je po určité době považován za doručený,  
i když jste do schránky prostřednictvím internetu v patřičné době nezavítali. Z druhé strany nemusíte mít elektronický podpis, aby nebylo pochybováno o pra-
vosti dokumentu a můžete posílat na příslušné úřady dokumenty v elektronické podobě pouze např. ve Wordu. Povinnost převzít poštu úřadem zase nařizuje 
zákon a je možné zase odpovědět žadateli elektronicky prostřednictvím datové schránky.

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 17. února 2009
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bav klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.  
Masarykova 489 tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

březen 2009
provoz hudební – rockové zkušebny

pondělí, středa, pátek
PřijíMáMe PřiHláŠky DO vŠecH krOuŽkŮ, klubŮ a kurzŮ

Úterý 3., 10., 17., 24. 18:00 – 19:30 hod.
Orientální tance

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské. Jednotlivá lekce 1.5h/75,- Kč.
Úterý 3., 10., 17., 24. V Zrcadlovém sále na ul.Dukelské

13:00 – 14:30 hod. DIsCo DanCE - děti od 1.tř.
14:30 – 16:30 hod. DIsCo DanCE - starší děti

16:30 – 17:30 hod. DIsCo DanCE - předškoláci
středa 4.3.2009 19:00 – 21:00 hod. - 

Novinka – každou 1. středu v měsíci, v Zrcadlovém sále na ul. Dukelskě 
tančírna

Zveme páry všech věkových kategorií, které by si chtěly zatančit společenské tance – standardní, latin-
skoamerické, country a jiné. Pod vedením tanečního mistra si můžete něco zopakovat, něco nového se 

naučit a hlavně – společně si zatančit. Přihlásit se můžete na jednotlivé tématicky uzavřené lekce, nejed-
ná se o pravidelný kurz. Cena lekce – 100,-/os. (uhradíte při zahájení). Pozvěte i své známé!

pátek 6., 13., 20., 27. V Zrcadlovém sále 14:45 – 16:15 hod.

latinskO-aMerickÉ tance
pondělí 16.3.  17:30-19:30 hod - V BAV klubu na ul. Masarykově 489

PODvečer v  rytMu bubnŮ s  muzikoterapií
Lektor: paní Naďa Smazová

PRAKTICKÁ VÝUKA ZÁKLADŮ HRY NA AFRICKÉ BUBNY DJEMBE.  
Zveme všechny, kteří se chtějí naučit jednoduché základní rytmy a zažít radost souznění při společném 
bubnování. TECHNIKA JE VHODNÁ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ. PRO TY, KTEŘÍ NEMAJÍ VLASTNÍ 
BUBEN, MOŽNOST ZAPŮJČENÍ. Z důvodu omezeného počtu DJEMBE nutno se předem přihlásit  

a uhradit zápisné. Cena akce: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč
čtvrtek 5.3.  od 17:00 hod. - V Zrcadlovém sále na ul. Dukelské

vystOuPení Dětí z DraMatickÉHO a tanečnícH krOuŽkŮ bav klubu
 na sPOlečenskÉ akci k MezinárODníMu Dni Žen

čtvrtek 19.3., odjezd v 17:45 hod. od sokolovny v příboře
Zveme vás do divadla J. Myrona  v OSTRAVĚ na operetu

Fialka z MOntMartru
E. Kálmán

 Předprodej zájezdu v BAV klubu. Cena: 200,- Kč
sobota 21.3.  sport. hala u gymnázia od 9:00 hod.

Vystoupení tanečních kroužků BAV klubu na

Okresní PřeHlíDce PÓDiOvýcH vystOuPení
sobota 28.3. V baV klubu na ulici Masarykově 14:00-18:30 hod.

Novinka – každou poslední sobotu v měsících únor až květen 

cyklus seminářů – Feng shuej
1. seminář Živly – rozdělení, charakteristika, vzájemné působení. Semináře jsou určeny pro ty, kteří 

chtějí mít své bydlení zařízené dle zásad feng shuej. Postupně se seznámí s filosofií, zásadami a praktic-
kým využitím feng shuej pro své vlastní bydlení s možností využití i v budoucnu.  

Informace a přihlášky v BAV klubu. Cena jednoho semináře: 500,- Kč

střípky Městské policie
Dne 31.01.2009 bylo v 01.20 hod. přijato oznáme-
ní od řidiče taxislužby, že právě přivezl na náměstí 
z Rožnova pod Radhoštěm dva mladíky, kteří se 
po zastavení auta dali bez placení na útěk. Taxikář 
dále uvedl, že se mu podařilo jednoho z nich do-
honit a získat od něho doklady. Poté se mu však 
mladík opět vyvlékl a utekl. Taxikáři tímto jedná-
ním vznikla škoda 631 Kč.  Strážníci si po tom-
to zjištění od řidiče taxislužby vyzvedli doklady, 
z kterých zjistili totožnost jednoho z mužů a činili 
další opatření. Přibližně po 10 minutách se však 
na služebnu MP dostavil 25 letý muž z Příbora-
Hájova (majitel dokladů), kterému se zřejmě vše 
rozleželo v hlavě a s omluvou vysvětloval své jed-
nání. Následně zajistil i finanční hotovost potřeb-
nou k úhradě způsobené škody, kterou předal  ři-
diči taxislužby. Svým jednáním se však dopustil 
přestupku proti majetku, za který byl následně vy-
řešen. Totožnost svého spolucestujícího z  taxíku 
však neprozradil a pro hlídku MP tak zůstal spo-
lupachatel neznámý. 

Dne 02.02.2009 ve 22.15 hod. bylo přijato oznáme-
ní od občana města, že mu nějaká  neznámá sta-
rá paní zazvonila u jeho domovních dveří a poté, 
co otevřel, mu vešla bez pozvání do bytu. Tam se 
posadila do obývacího pokoje, začala se dívat na 
televizi a přitom říkala, že je doma.  Hlídka se vy-
dala na místo kde zjistila, že paní do jejich přícho-
du sešla o patro níže, kde vešla do bytu. Následně 
strážníci zjistili, že se jedná o 74 letou občanku 
města, která v  tomto bytě opravdu bydlí a zřej-
mě si pouze spletla patro, a proto vešla do bytu 
sousedů. Jelikož paní před nedávnem dlouhodo-
bě pobývala v nemocnici, soused oznamovatel ji 
neznal, a proto přivolal policii. Strážníci na mís-
tě posoudili zdravotní stav ženy a vzhledem k její 
zmatenosti a výpadkům paměti přivolali rychlou 
zdravotnickou pomoc, která ženu převezla do ne-
mocnice v Novém Jičíně. Následně byl o události 
informován její syn, který i zajistil uzamčení bytu 
své matky.

Dne 09.02.2009 bylo přes linku 156 oznámeno, že 
na náměstí S. Freuda v Příboře má nějaká řidička 
problém z řidičem traktoru, který zde vyhrnoval 
sníh. Strážníci na místě zjistili, že si 43 letá řidička 
z Kopřivnice při vystupování z vozidla přivřela do 
dveří prst a když se ho snažila vyprostit, vypadly jí 
z ruky na zem klíče od vozidla. Shodou okolnos-
tí zrovna v tom okamžiku kolem projížděl traktor  
s radlicí, který shrnoval sníh a klíče přitom přibral 
s sebou. Řidič traktoru byl však ihned zastaven  
a klíče byly po úmorném vyhledávání v hromadě 
sněhu nalezeny. 

2. PříbOrský cOuntry bál s vítáníM jara.
kO&kO tým pořádají v sobotu 21. 3. 2009 od 19:00 hod.  

v katolickém spolkovém domě v Příboře.

k tanci a poslechu hraje kapela WinD z Havířova.  
bohatá tombola, občerstvení a zábava zajištěna!!!

cena vč. večeře 250,- kč.
Předprodej vstupenek na Mic v Příboře Od 9. 3. 2009 
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Z kalendáře starosty Města
Leden/únor 2009, ing. Milan Strakoš

Pravá zima dorazila i do Příbora. Hory sně-
hu dělají radost dětem, méně už těm, kteří musí za-
jistit sjízdnost komunikací a průchodnost chodníků. 
Problémy mají nejen silničáři, ale taky třeba popeláři, 
kteří se mnohdy nemohou dostat do všech ulic a uli-
ček, kde je díky spadlému sněhu ze střech vrstva vět-
ší jak půl metru. 

V  tomto krásném zimním počasí se v  neděli  
15. února konala valentínská pouť a jak jinak než tra-
dičně. Již šestým rokem vystavili své zboží (a nápady) 
příborští podnikatelé v  zahradě kostela sv. Valentina 
a zahradě sokolovny. Poprvé se na pouti s  lanovým 
kolotočem pro děti představili herci Bílého divadla 
z Ostravy. O poznání více bylo i stánků s občerstve-
ním a dobovými suvenýry. 

Zastupitelstvo města se sešlo na zasedání ve čtvr-
tek 29.1.2009. Mimo majetkových záležitostí projed-
návalo vesměs záležitosti organizačního charakteru. 
Opakovaně projednávaným bodem se stává uvolně-
né místo předsedy kontrolního výboru, o které po od-
stoupení p. Mocka v polovině loňského roku není zá-
jem. Skutečností tedy je, že se již více jak půl roku ne-
uskutečnila žádná schůze kontrolního výboru. 

Další zasedání zastupitelstva města se připra-
vuje na 19.3.2009. Toto zasedání a zejména jeho zá-
věry budou velmi důležité, neboť bude projednává-
na 1. změna rozpočtu města na letošní rok. V rámci 
této změny budou předloženy návrhy na stavební čin-
nost související s údržbou chodníků, místních komu-
nikací nebo rozšířením parkovacích míst na sídlištích. 
Největší investice jsou navrhovány v  oblasti školství, 
kde by v prázdninových měsících měly být zahájeny a 
zároveň ukončeny nezbytné úpravy jídelny a kuchyně 
při ZŠ Npor. Loma a na Mateřské škole na Švermově 
ulici. Investice do školství budou představovat více jak 
20 mil. Kč. 

Rovněž do údržby kulturních památek a měst-
ské památkové rezervace je navrhována částka vyš-
ší jak 15 mil. Kč. Převážná část finančních prostředků 
by měla pokrýt další etapu rekonstrukce piaristické-
ho gymnázia, v případě souhlasu zastupitelů by moh-
lo po osmi letech dojít k výmalbě podloubí na náměs-
tí a některým dalším drobnějším vylepšením památ-
kové rezervace. 

V průběhu února jsem zaslal dvě žádosti o dota-
ce na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Jednalo 
se o žádost na rekonstrukci křižovatky u letadla, dru-
há žádost se potom týkala příspěvku na postupné do-
končení památníku na Frenštátské ulici. V  této věci 
jsem společně se zástupci Svazu letců ČR, pobočky 
Příbor, navštívil v  pátek 23. ledna nového hejtmana 
Moravskoslezského kraje, který finanční spoluúčast 
kraje nevyloučil. 

Několik schůzek se uskutečnilo se zástupci spol. 
AVE, s.r.o., která ve městě zajišťuje svoz a likvidaci od-
padů. Se vzrůstajícími náklady požaduje firma navý-
šení ceny za tyto služby. Konečné rozhodnutí o ceně 
se však nedotkne výše poplatku stanoveného pro ob-
čany na letošní rok, který představuje 360,-- na oso-
bu. Je ale nutno vědět, že skutečná cena za likvidaci se 
již pohybuje okolo 700,--, což znamená, že polovina je 
hrazena z rozpočtu města.

  1. Digitální fotoaparát - Město příbor
  2. Víkendový pobyt pro 2 os s plnou penzí - riCCo p Korčák 
  3. poukázka na zboží v hodnotě 500,- Kč - Jaal fashion
  4. Dámská kabelka - alena poláčková, obuv ColECtion
  5. Konzumace v hodnotě 300,- Kč - pizzerie VErona
  6. Česko - anglické knihy pro děti - Hnutí na vlastních nohou
  7. Česko - anglické knihy pro děti - Hnutí na vlastních nohou
  8. Kniha Zlatá praha
  9. Balíček termoponožek - Jiří Žalud, textil Mošnov
10. Balíček z alpiSportU - alpiSport příbor
11. Deštník - Daňový poradce, Vladimíra Sklenovská
12. plato vajec - Schrom farms, Bílovec
13. plato vajec - Schrom farms, Bílovec 
14. plyšová hračka - Jana Karbanová 
15. permanentka 10 vstupů Sauna příbor - tJ příbor
16. Dvojjazyčná kniha - Hnutí na vlastních nohou
17. Dvojjazyčná kniha - Hnutí na vlastních nohou
18. Balíček ponožkového zboží - gapo galia s. r. o., Skotnice
19. poukázka na služby pedikura - Jana lukešová
20. poukázka na služby pedikura - Jana lukešová
21. láhev alkoholu - Zdeňek Vévoda, ostrava
22. poukázka na týdenní menu - restaurace U Zlaté hvězdy
23. poukázka na pizzu pizzerie - restaurace U Zlaté hvězdy
24. poukázka na pizzu pizzerie - restaurace U Zlaté hvězdy
25. Kravata - opravy kožených výrobků, pí Jiříčková
26. Bylinný likér, „freudovka“ - Jana Karbanová
27. Balíček kan. papíru - tiskárna lifEprESS, p. pavelka 
28. láhev alkoholu - Zdeňek Vévoda, ostrava 
29. Zrcadlo - Sklenářství, Vítězslav Jeřábek
30. Kosmetický balíček, aMoEnÉ s. r. o. - růžena Vyvialová
31. Kniha Dějiny města příbora, 2 x zvonek - Město příbor
32. Kniha Dějiny města příbora, 2 x zvonek - Město příbor
33. Kniha Dějiny města příbora, 2 x zvonek - Město příbor
34. Kniha Dějiny města příbora, 2 x zvonek - Město příbor
35. Kniha Dějiny města příbora, 2 x zvonek - Město příbor
36. Balíček punč. zboží - alena poláčková, obuv ColECtion 
37. pleny - Diakonie příbor
38. Kožený opasek - 2 ks bavlněných triček
39. roláda - pí poláčková, obuv ColECtion
40. Balík kancelářského papíru - Město příbor
41. Balík kancelářského papíru - Město příbor
42. Dárkový balíček - racio, p. Brychta
43. láhev sektu
44. tyčka salámu - Řeznictví, David Busek
45. tyčka salámu - Řeznictví, David Busek
46. Dárkové balení čaje - Školní jídelna Komenského
47. poukaz na poradenské služby - Miss Cosmetic, nový Jičín
48. poukaz na poradenské služby - Miss Cosmetic, nový Jičín
49. poukaz na poradenské služby - Miss Cosmetic, nový Jičín
50. analýza pitné vody ze studny - Chem. lab. Jana Svobodová            
51. Balíček z akvaholu - Jiří Holáň
52. Balíček z akvaholu - Jiří Holáň 
53. 2 ks ručníků - pila příbor, Jana Hyvnarová 
54. osuška - pila příbor, Jana Hyvnarová
55. osuška - pila příbor, Jana Hyvnarová
56. osuška - pila příbor, Jana Hyvnarová

57. Keramický korbelík - Květinová síň, anna Hírešová
58. Deštník - galanterie, anna Svobodová
59. Dárkový balíček - luxusní prádlo, anna Svobodová
60. lupa - optika příbor, pavla Jílková
61. pouzdro na brýle - optika příbor, pavla Jílková 
62. poukázka na 2 masáže - rehabilitace Eva Bajerová 
63. Medovník - Cukrárna U Elvíry
64. Valentinův koláč - Valentin putala, příbor
65. Keramický tácek - Keramika, petra Karasová
66. poukázka na aquazorbing - ricco příbor, rudolf Korčák
67. Dárkový poukaz - radka Veselková, Skotnice
68. poukázka 500,-Kč - Hotel radhošť frenštát p/r, p Bohumínský
69. poukaz na poradenské služby - Miss Cosmetic, Kopřivnice
70. poukaz na poradenské služby - Miss Cosmetic, Kopřivnice
71. poukaz na poradenské služby - Miss Cosmetic, Kopřivnice
72. ošatka pečiva - SEMag spol. s.r.o. 
73. ošatka pečiva - SEMag spol. s.r.o. 
74. Dárkový balíček - Květinářství, Eduard petráš
75. poukázka na zboží v hodnotě 500,- Kč - Jaal fashion  
76. Čokoládové doutníčky - „freudova neřest“ Jana Svobodová
77. Dárkový balíček oříšků v cukrové polevě - p. Halamíček
78. Dárkový balíček oříšků v cukrové polevě - p. Halamíček
79. láhev sektu
80. poukaz na nákup zeleniny a ovoce 250,- Kč – p. ošťádal
81. poukaz na nákup zeleniny a ovoce 250,- Kč - p. ošťádal
82. Dárkový balíček - Drogerie, Jaromír Šitavanc
83. USB - Mobilní telefony, Vladan Večeřa
84. poukázka v hodnotě 300,- Kč - nonStop Bar Bonver 
85. poukázka ke konzumaci - restaurace Slavie
86. Sportovní taška, pouzdro - ing. Václav gadas
87. Sportovní taška, pouzdro - ing. Václav gadas
88. plážový balíček, sada na pizzu - ing. Václav gadas 
89. plážový balíček, sada na pizzu - ing. Václav gadas
90. amundsen vodka - ing. Václav gadas
91. Dárkový koš - ing. Václav gadas
92. Dárkový koš - ing. Václav gadas
93. Dárkový balíček - Město příbor
94. Balíček termoponožek - Jiří Žalud, textil Mošnov
95. Sklenice medu - Český svaz včelařů příbor
96. panenka - CDS hračky, papír, Soňa Kavanová
97. poukaz na kosmetiku 300,- Kč - Kateřina Zámostná 
98. poukaz na manikúru, pedikúru 200,- Kč - Jana Výmolová 
99. Dárkové balení čaje - tJ příbor, tereza Sattková
100. over Ball, masážní krém - tJ příbor, Drahomíra Sattková
101. Dárkový poukaz – Kosmetické služby, Veronika Žárská
102. Dárkový poukaz – Kosmetické služby, Veronika Žárská
103. Víno ze Sovína, pozdní sběr - Schrom farms, Bílovec 
104. Dóza na čaj + ovocný čaj - Čajovna, adam Bajer
105. Balík kancelářského papíru - Město příbor
106. Balík kancelářského papíru - Město příbor
107. poznámkový diář - Město příbor
108. pleny - Diakonie příbor
109. 110. Dárková poukázka - p Eichenbaum, restaurace U freuda
111. Holící strojek – pohřební služba agnes, příbor
Celkem se nasbíralo 150 cen takže 39 cen ještě dodali v průběhu pouti ostatní 
mimoměští trhovci.

V roce 2004 byla v Příboře obnovena kdysi slav-
ná tradice valentinských poutí. Na pouť - zřejmě 
první v roce v ČR – přicházeli a přicházejí i dnes 
hosté zdaleka. Pro všechny bylo připraveno lahod-
ných moků, co hrdlo smáčí a pochoutek, co hrdlo 
ráčí, včetně tradičního příborského pečiva - šiflí!

Pamětníci si vzpomínají, že se valentinské pou-
tě v Příboře konaly vždy za krutých mrazů a přijíž-
děly na ně celé rodiny na saních taženými koňmi. 
Poutě se vždy konaly u kostela svatého Valentina 
ještě pár let po 2. světové válce. Obnoveny byly 
po více než půl století. Letos se konala v neděli  
15. února. Pořádalo ji město Příbor s neformálním 
cechem příborských podnikatelů. 

Celou pouť provázel doprovodný program 
přímo venku: v příbytku alchymistek a čarodějek 
nás čekali kouzla a čáry, biřici a drábové dohlédli 
na nepoctivé kupce a kapsáře, které pak potrestali 
na pranýřích a jiných mučidlech! Přímo na rynku 
jsme potkávali trhovce a trhovkyně a vypravěčky 
v dobových krojích. Pro děti se roztočil starý dře-
věný kolotoč, a ze stánku přehlídky starých loutek 
na ně pokukovaly princezny, čerti a králové v čele 
s kašpárkem.  

Ve více než třiceti stáncích bylo možné dostat 
zabijačkové pochoutky všeho druhu, bramboráč-
ky, tradiční příborské koláčky, škvarkové koláčky  
s višňovou marmeládou, trdelníky, cukrovinky, 
teplé koblížky i příborské medové pečivo výjimeč-
né chuti – šifle, které se pekly už kdysi. V té zimě 
nám přišli vhod vařonka, zhřívanka, svařáček, by-
linková Freudovka, teplá medovina, dětem horký 
čaj, nealkoholický punč.

Kromě chuťových pohárků si na své přišli  
i další smysly, zejména zrak! Kováři předvedli, jak 
se kuje železo, pod rukama zručné košíkářky vy-
rostl nejeden košík a další a další.  

V závěru pouti proběhlo slosování veřejné sbírky, 
do níž spoustu hodnotných darů věnovali příborští  
i nepříborští prodávající živnostníci a sponzoři a hlavní 
cenu věnovalo město Příbor. O půl desáté dopoledne 
začala  kostelem sv. Valentina znít slavnostní mše, kte-
rou letos sloužil Novojičínský děkan Alois Peroutka. 
Náklady na akci „Veselení o pouti sv. Valentina“ stály 
městský rozpočet zhruba 105 000 korun. 80 000 bylo 
hrazeno z rozpočtu kultury a zhruba 25 000 bylo čer-
páno na technické zázemí z rozpočtu TS.

odbor kultury a CR

valentinská sbírka a její sponzoři

k valentinskÉ POuti



Měsíčník Města příbor a 7

koncert jumping Drums Zajímavou výstavu s  exponáty šelem otevře-
lo Muzeum Novojičínska ve výstavním sále muzea 
v Příboře. Všem zájemcům o přírodu ji doporučuji na-
vštívit. 

V  úterý 17.2.2009 uspořádalo pracoviš-
tě Územního odboru v  Novém Jičíně slavnostní vy-
hodnocení nejlepších policistů okresu Nový Jičín. 
Příborští tentrokrát obdrželi tři uznání. Nejlepším po-
licistou příborského oddělení  se stal p. Bajer. Čestnou 
medaili Policie ČR obdržel p. Szabo a policejním ma-
nažerem – nejlepším vedoucím obvodního odděle-
ní se stal p. Albrecht z Příbora. Všem vyznamenaným 
blahopřeji. 

23.1.2009… jednání s hejtmanem MSK, Ing. Palasem, 
o možnosti příspěvku kraje na dostavbu památní-
ku na Frenštátské ulici

27.1.2009… účast na školení k zákonu o finanční kon-
trole v Ostravě

28.1.2009… jednání se spol. AVE, s.r.o., o cenách za 
svoz a likvidaci odpadů v r. 2009

29.1.2009… jednání se spol. Mattes, s.r.o., o možnos-
ti rozšíření optické sítě internetu do dalších loka-
lit ve městě

31.1.2009… účast na výroční valné hromadě Sboru 
dobrovolných hasičů v Příboře

5.2.2009… jednání se zástupci spol. GORDIK ve věci 
zavedení elektronického systému spisové služby 
na městském úřadě

11.2.2009… schůzka se zástupci Severomoravské ply-
nárenské spol. o investičních záměrech společ-
nosti v letošním a příštích letech v Příboře

13.2.2009… jednání se zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic Ostrava o postupu přípravy rozšíření ko-
munikace Rybí – Rychaltice

 … společné jednání starostů Kopřivnice, Příbor, 
Štramberk a Hukvaldy o záměrech v oblasti ces-
tovního ruchu v roce 2009

 … porada starostů měst a obcí územního obvodu 
Kopřivnice

15.2.2009 … účast na výroční schůzi Klubu seniorů 
na Hájově

16.2.2009 … jednání s  místostarostou Kopřivnice 
o možnosti výstavby kotců pro odchycené psy 
v útulku pro psy ve Vlčovicích

 … pravidelná porada s  vedoucím oddělení PČR 
v Příboře a velitelem městské Policie

17.2.2009 … účast na vyhodnocení nejlepších policis-
tů Územního odboru v Novém Jičíně

Žáci naší školy – 1.třídy, 2.A, 4.A,4.B se zú-
častnily 14.1.  koncertu skupiny Dumping Drums, 
který se konal V Kulturním domě v Kopřivnici.

Základní tým tvoří zpravidla 4 - 6 bubeníků. 
Zakladatelem je Ivo Batoušek, který tímto koncer-
tem provázel a zároveň hrál na různé typy bubnů. 

Děti seznámil s  historií a zvukem jednot-

livých bubnů a také tím, jak mohou bubny po-
máhat při léčbě nemocných a postižených dětí. 
Muzikoterapii se věnuje již několik let. Vybraní 
žáci si na podiu mohli vyzkoušet bubenické umě-
ní. Vystoupení této skupiny bylo prodchnuto neu-
věřitelnou atmosférou živelné přirozené energie.

Vlasta Hýžová

Městský výbor a základní organizace KSČM v Příboře 
 

si vás dovolují pozvat  

na společenskou akci – oslavu 
 

MEZINÁRODNÍHO  
DNE ŽEN 

 

Čtvrtek 5. března 2009 od 17:00 h 

 v sále bývalé jídelny ZŠ Dukelská. 
 

Hudba k tanci i poslechu,  

kulturní program, pohoštění, občerstvení.  
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vetcentruM PříbOr – pomoc a péče zvířecím kamarádům
Chov a držení malých domácích zvířat nabý-

vá v  posledních letech na popularitě. Stále více 
domácností a rodin se rozrůstá o nové čtyřno-
hé členy. Není divu. Jednoznačně pozitivní vliv 
zvířat v  domácnostech na zdraví a psychickou 
pohodu lidí byly prokázány v mnoha vědeckých 
studiích. Zvířecí člen rodiny přináší všem zejmé-
na radost a zábavu a mnohdy i změnu životního 
stylu. S radostí však přichází také starost a péče 
o živého tvora. 

Také příborských majitelů zvířat rok od 
roku výrazně přibývá. I oni jsou rozhodnuti udě-
lat pro zdraví a blaho svého svěřence (nezřídka 
i člena rodiny) maximum a stále častěji vyžadu-
jí veterinární služby a veterinární péči na vysoké 
odborné i estetické úrovni. 

Dlouholeté zkušenosti ve veterinární péči 
o malá a zájmová zvířata ukázaly, že potřeba 
kvalitní veterinární medicíny, poradenství v ob-
lasti výživy, chování, výchovy, péče o srst a další 
problematika spojená se zvířaty vyžaduje daleko 
lepší podmínky, než ty, které umožňovala moje 
malá ordinace v  rodinném domě. Díky těmto 
zkušenostem vznikla myšlenka na vybudování 
veterinárního zařízení s  odpovídající kapacitou 
i širokou nabídkou odborných služeb. Plán se 
podařilo zrealizovat v loňském roce, kdy vzniklo 
příborské VEtCEntrUM. Tento celek byl uve-
den do provozu 8. července 2008 v Příboře, na 
ulici Větřkovská 853, v  pronajatých prostorách 
domu, který byl pro účel provozu přestavěn a 
dostavěn. Budova veterinárního centra je tak vel-
mi dobře dostupná pěšky, autem, (blízko hlavní 
komunikace ze směru Nový Jičín – Kopřivnice), 
busem i vlakem (vlakové nádraží přes most).

jaká je naše filozofie?
Vetcentrum primárně poskytuje placenou 

veterinární péči, avšak jeho praktická činnost má 
mnohdy rovněž charitativní charakter. Naší filo-
zofií, morální povinností i prioritou je poskyto-
vat v  rámci našich možností komplexní veteri-
nární péči všem zvířatům z Příbora a okolí. Tedy 
nejen těm, která mají svého majitele. Nezřídka 
ošetřujeme i zvířata volně žijící, bezprizorní, na-
lezená, týraná nebo odložená. O taková zvířa-
ta bez majitelů se snažíme adekvátně postarat 
mnohdy na vlastní náklady a nalézt jim nový a 
šťastnější domov. I do budoucna uvítáme jakou-
koliv spolupráci nebo zájem ze strany obyvatel 
našeho města o pomoc při péči nebo osvojení 
těchto nepříznivým osudem postižených zvířat. 

jaké služby poskytujeme?
Potřeba veterinární péče na úrovni se stala 

nedílnou součástí služeb města, byť je tato služ-
ba ze zákona v soukromé sféře.

VEtCEntrUM Příbor je spojení tří pra-

covišť, které slouží potřebám majitelů zvířat  
a jejich svěřencům. Veterinární ordinace je stě-
žejním bodem celého zařízení, na ni pak navazu-
je veterinární prodejna krmiv a chovatelských 
potřeb a salon pro úpravu srsti psů a koček. 

Veterinární ordinace umožňuje veškerá 
ošetření a vyšetření v  tzv. první základní hladi-
ně. Zabývá se chirurgií měkkých tkání, zajišťu-
je sonografická vyšetření na vysoké úrovni, řeší 
dentální onemocnění zvířat, provádí poraden-
ství v  oblasti reprodukce a porodnictví a úzce 
také spolupracuje se specializovanými pracovišti 
v  Ostravě. Spolupráci s  veterinárními klinikami 
využívá především v oblasti ortopedie, neuro-
chirurgie a očního lékařství. Laboratorní vyšet-
ření se provádějí podle potřeby v ordinaci a dále 
v návaznosti v laboratořích Onkologického cen-
tra J.G.Mendela v N. Jičíně a v dalších ústavech.  

Součástí ordinace je vybavený operační sál 
pro běžná chirurgická ošetření a větší operace.

Přístrojové vybavení ordinace Vetcentra dále 
umožňuje ošetření zubů ultrazvukem, dostupné 
je také vyšetření sonografickým přístrojem, při 
rehabilitacích se využívá BTL přístroj pro mag-
netoterapii a laser pro doléčování ran.

Vybudování kvalitního rentgenologického 
pracoviště je mým největším úkolem pro nejbliž-
ší měsíce roku 2009, protože pro komplexní di-
agnostiku mnoha závažných onemocnění, úrazů  
i prevenci zdraví zvířat je RTG přístroj neodmys-
litelnou součástí praktické veterinární ordinace.

proto bychom se rádi možná i touto ces-
tou obrátili na ty z vás , kterým není lhostej-
ný osud zvířat a kteří by chtěli přispět jakou-
koliv finanční částkou (formou sponzorské-
ho daru) na vybudování rtG pracoviště v na-
šem veterinárním centru. Vaše pomoc by ur-
čitě pomohla realizaci našeho projektu maxi-
málně urychlit a tím výrazně prospět mnoha 
našich pacientů. 

V objektu Vetcentra je klientům dále k dis-
pozici Veterinární prodejna krmiv a chova-
telskách potřeb. Ta plní funkci nejen pomysl-
né veterinární lékárny, v níž lze zakoupit základ-
ní veterinární preperáty (prostředky a příprav-
ky k odblešení, odčervení, nutriční doplňky stra-
vy, léky na zklidnění zvířat atp.), ale slouží také 
jako prodejna běžně dostupných chovatelských 
potřeb. Od běžných prodejen tohoto typu se liší 
zejména filozofií prodeje komerční stravy bez 
chemických konzervantů, umělých barviv a pří-
chutí, dále pak nabídkou speciálních veterinár-
ních diet indikovaných zvířatům se specifickými 
zdravotními problémy a také nabídkou odborné 
poradenské činnosti v  oblasti výživy psů a die-
tologie. 

Nedílnou součástí Vetcentra je rovněž salón 

na úpravu srsti pro psy a kočky. Salonek spl-
ňuje vysoké hygienické nároky na jeho provoz, 
je bezpečný, úhledný, s  rozsáhlou výbavou ka-
deřnických a kosmetických potřeb. Salon nabízí 
kromě stříhání psů na přání majitele, či dle ple-
menného standardu, také i koupání pejsků všech 
velikostních rázů. Veterinární sestra, která se 
věnuje práci v  salonu, je nejen k  této práci od-
borně zůsobilá, ale má také dlouholeté praktické 
zkušenosti v oboru. Majitelům zaručujeme vždy 
vlídné a trpělivé zacházení se zvířaty během 
těchto procedur a profesionální přístup k pova-
hově nevyrovnaným nebo nezkušeným pejskům. 

kdo o vaše zvířata pečuje ?
Za provoz Vetcentra odpovídá a řídí je 

MVDr. Hana kotrcová. Její kolegyní na praco-
višti je MVDr. Jana Vágai. Tyto dvě veterinár-
ní lékařky se střídají ve směnném provozu a za-
jišťují od ledna 2009 kontinuální pokrytí službou 
po celých 24 hodin. V současné době působí na 
pracovišti Vetcentra také dvě veterinární sest-
ry. Martina Šmídová je hlavní sestrou v ordina-
ci, specializuje se však také na péči o srst a kůži 
zvířat, provádí stříhání psů a zabývá se odbor-
ným poradenstvím v  této problematice. petra 
bergrová se pak věnuje převážně veterinárnímu 
prodeji a odbornému poradenství v  oblasti die-
tologie a výživy psů a koček. 

Věříme, že naše klienty i náhodné návštěvní-
ky nezklameme a že si od nás odnesou pozitiv-
ní zkušenost, že Vetcentrum je tady pro ty, kteří 
nás potřebují, protože si sami pomoci nemohou.

Za kolektiv Vetcentra Příbor 
MVDr. Hana Kotrcová

Poděkování na závěr…
Jen díky obrovské ochotě, solidaritě a vyso-

kému pracovnímu nasazení všech zúčastněných 
a jejich rodinných příslušníků, kteří tomuto zá-
měru drželi palce, mohl celý komplex Vetcentra 
vzniknout za velmi krátkou dobu.

Proto se jistě sluší i na tomto místě poděko-
vat jmenovitě několika málo lidem, bez jejichž 
přispění by Vetcentrum nemuselo vůbec vznik-
nout.

Děkuji touto cestou stavební firmě pana 
Miroslava Vyviala a kolektivu, instalatérské 
firmě LUKY pana Jindřicha Lukeše, elektro-
firmě pana Jiřího Machetanze, paní ing. Ivaně 
Pavliskové, panu Josefu Filipovi, uměleckému 
kováři panu Petru Krompolcovi, firmě JaP STAV, 
mnoha pracovníkům MěÚ v  Příboře a děkuji 
také majiteli objektu panu Dušanu Matejovi za 
pochopení a pomoc.

představujeMe váM:
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nebezpečí zažehnáno….
V  pátek 13. února 2009 v  dopoledních ho-

dinách si někteří občané našeho města Příbora 
jistě všimli nezvyklého ruchu a pohybu v přilehlé 
zahradě farního kostela Narození Panny Marie. 
Ostatním z vás, kteří neměli tuto možnost, bych 
chtěla  několika málo řádky přiblížit detaily celé 
této události.

Jednalo se o skácení stromu ořešáku, kte-
rý se nacházel ve svažitém terénu farní zahrady. 
Zhruba 150 let starý strom byl dominantou far-
ní zahrady, ale postupem času docházelo k  jeho 
naklánění a hrozilo nebezpečí úplného vyvráce-
ní a pádu. Na toto nebezpečí upozornili na konci 
loňského roku manželé Rožnovští Městský úřad 

Příbor – odbor životního prostředí a lesního hos-
podářství, kteří bezprostředně sousedí s tímto po-
zemkem.

Orgánem ochrany přírody bylo na základě 
posouzení dřeviny na místě samém shledáno, že 
současná situace stavu stromu může ohrozit ži-
vot a zdraví osob, či způsobit škodu na majetku. 
Proto se odbor životního prostředí a lesního hos-
podářství obrátil na vlastníka pozemku, jímž je 
Římskokatolická farnost Příbor, o realizaci poká-
cení tohoto stromu. Pan farář Mgr. Pavel Dvořák 
se k této záležitosti postavil velice kladně a po vy-
řízení nezbytných písemných formalit byla kon-
taktována společnost STROMSERVIS z  Nového 

Jičína. Pracovníci firmy s  patřičným technickým 
vybavením strom bezpečně pokáceli. Obdivovala 
jsem jejich odvahu, zručnost a zkušenost, s  ja-
kou tento nebezpečný úkon i přes nepřízeň po-
časí  provedli.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na odstranění tohoto nebezpečí podíleli, 
protože mnozí z nás máme v čerstvé paměti tra-
gédii ze Zlína, která si vyžádala životy dvou ma-
lých chlapců. 

(pozn. Strom byl pokácen v souladu se záko-
nem č. 114/192 Sb. O ochraně přírody a krajiny).

Stanislava Slováková, referent odboru KCR

Stejně jako každý rok i letos se na Hájově ko-
nal hasičský ples. Tentokrát ho hasiči pojali jako 
maškarní.

Každý, kdo přišel v masce obdržel při vstupu 
od pořadatelů malou odměnu v podobě štampr-
ličky.

Po úvodním přivítání všech zúčastněných 
a poděkování sponzorům za přispění do boha-
té tomboly mohla začít veselá zábava. K tanci a 

poslechu hrála kapela HELIANTUS, podávaly se 
jednohubky, bylo možno si zajít na večeři a samo-
zřejmě navštívit místnost, které se říká PEKLO.

Kolem 22. hodiny se uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení masek. Kvůli velkému množství krás-
ných masek, měla tříčlenná porota těžké roz-
hodování. Proto se neudělovala cena „Nejlepší 
maska“, ale byly oceněny tři, mezi které patřily: 
Servírka, Pat a Mat, Asterix a Obelix. Zvláštní 

cena byla pak udělena masce Doktora, jejíž před-
stavitel je zaměstnán v pohřební službě.

Kolem půlnoci proběhlo tradiční losování 
tomboly, po kterém se pokračovalo v bujarém ve-
selí. Poslední spokojení účastníci plesu se rozchá-
zeli až v brzkých ranních hodinách.

Kdo by si chtěl prohlédnout více fotek, ať na-
vštíví hasičské  stránky www.sdhhajov.ic.cz 

Přednáška člena AK v Příboře na základní škole. 

Hasičský MaŠkarní Ples
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MateřskÉ centruM 

„zvOneček“

Úterý s Jarkou

kalanetika
9:30 – 11:30 / LUNA / 20 Kč

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

středa s alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.

10:00 – 11:00 / LUNA / 20 Kč
4.3.

POHáDka O PejskOvi a kOčičce
11.3.

POHybOvÉ Hrátky, říkaDla
18.3.

POHáDka O kŮzlátkácH
25.3.

POHybOvky, říkaDla
Pátek s Ladou - Šmudlíci

10:00 – 11:00 / LUNA/ 20 Kč
6.3.

vOskOvá kOláŽ
13.3.

tvOření z HaDříkŮ - Panáček
20.3.

ManDala – barevná kOláŽ
27.3.

MODelOvání s HMOtOu
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce 

získáte v Luně Příbor, SVČ.

PraviDelnÉ akce 
vOlejbal PrO DOsPělÉ

Pondělí / 19:30-21:30 / tělocvična / 20 Kč
stOlní tenis

Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / zdarma
kalanetika, kOnDiční cvičení

Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 20 Kč 
Středa / 19:00–20:00 / tělocvična / 20 Kč

jÓGa v DenníM ŽivOtě 
Úterý / 17:30-19:00 / LUNA / kurzovné 800 Kč 

Harmonie těla, mysli a duše
břiŠní tance

Středa / 17:00-18:00 / LUNA / začátečníci
Středa / 18:00-19:00 / LUNA / pokročilí

FlOrbal PrO DOsPělÉ
Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč 

keraMika
Čtvrtek / 14:00-16:00 / LUNA /
Pátek / 16:00-18:00 / LUNA /

Vstupné děti 30 Kč/hod, dospělí 40 Kč/hod
pro členy kroužku sleva 10 Kč/hod

Hrátky s POčítači, internet
Pátek / 15:00-18:00 / LUNA 

Vstupné hrátky 15 Kč. Vstupné internet děti 10 
Kč/h, dospělí 20 Kč/h

akce
sOustřeDění MlaDýcH rybářŮ

7.3. / sobota / 9:00 / LUNA
Akce pro členy rybářských kroužků. 

Informace: J. Lupíková

jarní PříMěstský tábOr
9. – 13.3. / pondělí - pátek/ 8:00 – 16:00 / LUNA 
/ 650 Kč. Hry, soutěže, výlety do okolí, výtvarné  

a sportovní činnosti. V ceně strava, vstupné, ceny 
v soutěžích, doprava. Určeno pro děti do 12 let.

Přihlásit se můžete do 5.3. v Luně.
Informace: K. Bukovjanová

Přátelský turnaj ve FlOrbalu PrO 
seniOry

14.3. / sobota / 8:00 / sportovní hala MG
Akce pro seniory.

Informace: R. Klemens

kaDeřnická POraDna
19.3. / čtvrtek / 13:00 / LUNA / 20 Kč

Kadeřnická poradna s kadeřnicí A. Luknárovou 
na téma „Péče o vlasy v zimním období“.

Akce pro žáky 9. tříd. Informace: J. Lupíková

výtvarná dílna
MalOvání na HeDvábí

19.3. / čtvrtek / 15:00 – 18:00 / LUNA /100 Kč. 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, krava-

ta).Počet míst omezen. Do 13. 3. je možno se při-
hlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, šála, 
kravata). V ceně barvy a kontury. Akce pro veřej-

nost. Informace: K. Bukovjanová

vítání jara
20.3. / pátek / 16:00 

Sraz všech účastníků na náměstí S. Freuda. 
Připomenutí původního pohanského zvyku – vy-
nášení smrti (zimy) a vítání jara. Mařeny s sebou.

Akce pro děti a veřejnost.  
Informace: K. Bukovjanová

„O zlatOu PíŠŤalku“
25.3. / středa / 13.30 / tělocvična ZŠ Npor. Loma
Meziškolní turnaj ve volejbalu pro žáky 8. tříd.

Informace: J. Lupíková

výtvarná dílna
kurz Pletení z PeDiGu - i. skupina

26.3. / čtvrtek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
5. setkání účastníků kurzu pletení z pedigu pod 
vedením lektorky paní Věry Slívové z Ostravy.

V ceně je materiál a občerstvení. Z kurzu si odne-
sete hotový výrobek – velikonoční ošatku.

Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlá-
sit. Akce pro veřejnost.  

Informace: K. Bukovjanová

výtvarná dílna
kurz Pletení z PeDiGu - ii. skupina

27.3. / pátek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
5. setkání účastníků kurzu pletení z pedigu pod 
vedením lektorky paní Věry Slívové z Ostravy.

V ceně je materiál a občerstvení. Z kurzu si odne-
sete hotový výrobek – velikonoční ošatku.

Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlá-
sit. Akce pro veřejnost.  

Informace: K. Bukovjanová

výtvarná dílna
kurz Pletení z PeDiGu 

3.4. / pátek / 16:00 – 20:00/ LUNA / 200 Kč
Opakování 1. kurzu pletení z pedigu. Pod vede-
ním lektorky paní Věry Slívové si upletete tác.
Kurz je vhodný pro začátečníky. Počet míst je 

omezen. Na akci je nutno se přihlásit. 
Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová

Připravujeme 
velikonoční dílna

velikOnOční vazba - kurz
9.4. / pátek / 16:00 – 19:00 / LUNA/20 Kč

Velikonoční vazba na stůl z proutků, květin, veli-
konočních doplňků. Cena: vstupné + cena použi-
tého materiálu (květináč, řezané květiny, peříčka, 
drobné velikonoční ozdoby, stužky aj). Akce pro 
omezený počet zájemců. Přihlásit se můžete do 

6.4. Informace: K. Bukovjanová

velikOnOční tvOření
10.4. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUNA/10 Kč

Akce pro děti a maminky s dětmi - různé techni-
ky malování vajíček, velikonoční sádrové ozdoby.

S sebou: vyfouklá vajíčka. Akce pro děti. 
Informace: J. Lupíková

zájezD DO PraHy 
24. - 26.4. / pátek – neděle/1100 Kč

Určeno pro rodiny s dětmi a veřejnost. Pěkné 
ubytování ve vícelůžkových pokojích.

V ceně ubytování, doprava, propagační materi-
ály. Počet míst je omezen, přihlásit se můžete již 

nyní. Informace: K. Bukovjanová

luna PříbOr, středisko volného času, příspěvková organizace
ič 75088398,  Dič cz75088398
Dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012
e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz

 

lÉtO 2009
2. - 6.7. Rybářský letní tábor na Lačnově  ...................... 2 000 Kč
11. – 24.7. letní tábor Malá Bystřice ................................... 3 400 Kč
13. – 19.7. Poznávací zájezd do Českých Budějovic a okolí 4 100 Kč
26.7. – 7.8. Letní tábor s koňmi v Klokočově u Vítkova ....... 5 000 Kč
24.8. – 28.8. Tvořivý tábor v Luně .......................................... 1 250 Kč
28.8. – 6.9. Pobytový zájezd do Chorvatska – Mali Lošinj:
Děti do 6 let  ........................................................................... 4 000 Kč
Děti do 15 let  ........................................................................... 4 800 Kč
Mládež  ........................................................................... 4 950 Kč
Dospělí  ........................................................................... 5 200 Kč
Strava - polopenze:  děti do 10 let .......... 650 Kč, ostatní ........ 1 100 Kč
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M s t o  P í b o r  

G a l e r i e  v  r a d n i c i  –  F o t o k l u b  P í b o r  

 
V á s  z v o u  n a  v s t a v u   

f o t o g r a f i í  
 

Mariana Wiszczora 
„Stromy okolo nás“   

 

 
 

 

 

V s t a v a  b u d e  z a h á j e n a  
4 .  b e z n a  2 0 0 9   

v  1 7 : 0 0  h o d i n  

v  o b a d n í  s í n i   
M s t s k é h o  ú a d u  v  P í b o e  

 

v s t a v a  p o t r v á  d o  1 .  5 .  2 0 0 9  
 

w w w . p r i b o r - m e s t o . c z  

uPOzOrnění 
Ve dnech 27. až 31. března 2009 bude kontaktní místo státní soci-

ální podpory v Příboře uzavřeno z důvodu stěhování. V době stěhová-
ní případné informace podají pracovnice kontaktního místa státní so-
ciální podpory v Kopřivnici, ul. Štefánikova 1163/12, tel 556 879 271, 
556 879 278.

Od 1. dubna 2009 bude kontaktní místo dávek státní sociální podpory 
nově otevřeno v prostorách úřadu práce v Kopřivnici, na ul. Štefánikově 
1163/12 (3. patro budovy Městského úřadu Kopřivnice), a to pro ob-
čany místní příslušnosti Příbor, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Kateřinice  
a Trnávka.

Občané Sedlnic od 1.4.2009 spadají pod kontaktní místo v Novém 
Jičíně, ul. Husova 11.

Ing. Věra Viskupičová
vedoucí kontaktního místa SSP

OznáMení O ODPrODeji
Město Příbor oznamuje veřejnosti záměr města odprodat nalezené a nepo-

třebné věci. Jde o následující jízdní kola:

popis kola prodejní cena

pánské horské kolo zn. Dynamic pulsar, modro - stříbrné  1 000,- Kč

pánské kolo zn. favorit, černo-červené    150,- Kč

pánské kolo trekové, modré, typ oregon 6 000,- Kč

Zájemci o zakoupení nabízených věcí se mohou hlásit na odboru organizač-
ním a vnitřních věcí MÚ Příbor, na  tel.:  556 455 410, Ing. Bc. Z. Turková.

Dne 09.02.2009 proběhla ze strany 
Městské policie Příbor akce zaměřená na 
kontrolu dodržování obecně závazných 
právních předpisů majiteli psů na území 
našeho města. Strážníci při této akci pro-
váděli kontrolu majitelů psů, zda po svých 
psech odklízí exkrementy či dodržují po-
vinnost, aby měl pes známku vydanou MÚ 
Příbor. Nově byla prováděna i kontrola 
na pobíhání psů na veřejném prostranství 
bez náhubku či vodítka, což je v  rozporu 
s  OZV č. 5 o záležitostech veřejného po-

řádku v souvislosti s pohybem psů na ve-
řejných prostranstvích, která je účinná od 
01.01.2009. Během celého dne bylo zkont-
rolováno celkem 47 pejskařů, z nichž u 12 
bylo zjištěno porušení právních předpisů 
a byli tak řešeni za přestupek podle záko-
na č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Ze strany 
městské policie se jistě nejedná o jedinou 
akci tohoto typu, neboť další budou násle-
dovat nepravidelně v průběhu celého roku. 

Libor Bolom 
velitel Městské policie Příbor 

kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů majiteli psů 

český statistický ÚřaD PrOváDí výběrOvÉ Šetření
Český statistický úřad organizuje v letošním roce výběrové šetření  o život-

ních podmínkách domácností v ČR – Životní podmínky 2009, jehož smyslem je 
získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých do-
mácností a jejich životních podmínkách potřebné pro usměrňování sociální poli-
tiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely i mezinárodní srovnání v rámci EU.

Šetření proběhne v cca 12 000 domácnostech v ČR  zahrnutých do šetření na 
základě náhodného výběru počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 21.2. do 10.5.2009 prostřednictvím spe-
ciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou vykazovat 
pověřením k výkonu funkce, které jim vydá Odbor terénních zjišťování ČSÚ v 
Moravskoslezském kraji nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů v souladu s platnou le-
gislativou.
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Plán akcí kčt PříbOr na rOk 2009
1.1. Novoroční pochod na Hončovou Hůrku ved.akce  V.Bilský
17.1. Výroční členská schůze výbor
28.2. Lyžařský zájezd-Javorníky ved.akce  V.Bilský
15.3. Tam, kde končí koleje Hranice na Moravě   ved.akce P.Bilík
21.3. Zahájení turistické sezony – exkurze přehrada Kružberk ved.akce M.Gajdoš
18.-19.4. Zájezd na termální koupaliště Velký Méder, exkurze vodní dílo Gabčíkovo ved.akce  V.Bilský
26.4. Tam, kde končí koleje…Tovačov ved.akce P.Bilík
8.-10.5. Zájezd Rychlebské hory ved.akce  V.Bilský
17.5. Tam, kde končí koleje…Lanškroun ved.akce P.Bilík
24.5. Cyklistický výlet ved.akce Ing.E.Suchánek
7.6. Tam, kde končí koleje…Náměšť na Hané ved.akce P.Bilík
10.-22.6. Zájezd Sicílie ved.akce Ing.E.Suchánek
27.6. Noční pochod kolem Boroveckých rybníků ved.akce Ing.S.Štolfa
11.7. Zájezd Malá Fatra ved.akce Ing.E.Suchánek
12.-16.8. Zájezd Nízké Tatry ved.akce  V.Bilský
29.8. Cyklistický výlet ved.akce Ing.E.Suchánek
5.9. Zájezd Beskydy ved.akce M.Gajdoš
19.9. Janáčkovy chodníčky výbor
26.9. Tam, kde končí koleje….Den železnice ved.akce P.Bilík
10.10. Podzimní výšlap Nový Jičín - Skalky - Kojetín“. ved. V.Bilský,ing.V.Čejková
18.10. Tam, kde končí koleje…Litovel ved.akce P.Bilík
24.-25.10. Velký Méder – koupání ved.akce Ing.S.Štolfa
22.11. Tam, kde končí koleje…Petrovice u Karviné ved.akce P.Bilík
27.11. Promítání – fotky a videa z akcí ved.akce Ing.E.Suchánek    
29.12. Poslední pochod roku 2009 ved.akce P.Bilík
O všech akcích vás budeme pravidelně informovat na internetových stránkách a na mástěnce. Kromě těchto akcí 
budeme pravidelně informovat na naší nástěnce i o akcích a pochodech okolních klubů KČT. Na akce pořádané 
KČT Kopřivnice a Štramberk platí členská sleva.
Kontaktní adresy:
Vladimír Bílský, Myslbekova 1024, 74258 Příbor, mobil: 737 375 203, email: V.Bilsky@seznam.cz
Pavel Bilík, Npr. Loma 1409, 74258 Příbor, mobil: 605126090
Milan Gajdoš, 9. května 1150, 74258 Příbor, mobil: 605 078 929   
ing. Emil Suchánek, Pionýrů 1512, 74258 Příbor, tel.: 556722198, mobil: 606711135,  
email: emil.suchanek@quick.cz

Internetové stránky KČT Příbor: http://kctpribor.wz.cz

valná HrOMaDa kčt
Také KČT Příbor měl v lednu valnou hromadu, kde se hodnotil rok 2008  

a dělaly se plány na rok letošní.
Z minulého roku stojí za zmínku série vlakových výletů pod názvem „Tam, 

kde končí koleje…..“
Autor, vedoucí těchto výletů pan Pavel Bilík, má na každý rok vytypova-

ná místa, která sám předem navštíví, projde a připraví trasu pochodu, kolikrát  
i mimo turisticky značené cesty, kam byste se sami v cizím prostředí ani ne-
pouštěli. Na trase je vždy spousta zajímavostí a novinek (historické, technické 
stavby, rozhledny apod.).

 I v letošním roce budou tyto výlety pokračovat. Jste zvědavi, kam letos 
vyrazíme? Zkuste si vybrat z nabízených akcí, a to nejen těch vlakových, ale  
i autobusových tuzemských i zahraničních, jak jsme si je schválili na valné hro-
madě pro letošní rok a pojďte s námi jen tak, nezávazně. Možná se vám to zalíbí  
a budete s příborskými turisty rádi chodit.

za KČT Příbor, Vladimír Bilský

na nOvOrOční výstuP

na HOnčOvOu HŮrku
přišlo 59 účastníků a na konto světluŠka

(nadační fond českého rozhlasu),
určené na podporu aktivit pro zdravotně

hendicapované spoluobčany,
jsme přispěli částkou

2 756,- kč. 
kčt Příbor děkuje všem,  kteří tuto akci podpořili.

    



Měsíčník Města příbor a 13

!NOVÁ KANCELÁ ! 

P ÍBOR 
P J ÍME NA COKOLIV!! 
 

  PRO ZAM STNANCE, D CHODCE, OSV   
  V K 18 – 75 LET 
  30.000 – 250.000 K  
  BEZ RU ITELE 

NEJSCHVALOVAN J Í ÚV RY! 

TEL: 774 556 841 
POZOR NOVINKA! NEJV HODN J Í POVINNÉ 
RU ENÍ NA TRHU SLEVA 50% BEZ BONUS !!! 

 

 

 Program vínorestaurantu terra libera na měsíc březen.
        8.3. Oslavte MDŽ  - Připravili jsme pro vás speciální menu pro vaše ženy, přítelkyně, milenky …

     12.3. vystoupení písničkáře a hudebníka vladimíra Merty s j. levitovou od 18:30 (akce v rámci pořadu Hudební sklepy – sdružení vybraných písničkářů a skupin 
hraje ve vybraných restauracích čr)

     21.3. Oslavte první jarní den - Přivítejte jaro a pozvěte svou partnerku do naší restaurace. vyberte si u nás z naší speciální nabídky připravené na svátek na prv-
ní jarní den a dočkáte se překvapení.

27-29.3. víkend se sushi - Připravili jsme pro vás na víkend od 27. 3.do 29. 3. 2009 vedle nabídky jídel z našeho jídelního lístku sushi speciality, které i u nás získá-
vají významné postavení i u nás v české republice.

S pozdravem Miroslav Pajonk
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        e-mail:    vetcentrum@email.cz 
        web:      http://vetcentrum.pribor.cz 
        Adresa:  Větřkovská 853 

                    742 58 Příbor 

veterinární ordinace * veterinární prodejna * kosmetický salón 
 

PROVOZNÍ DOBA ORDINACE:               PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY: 
 

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

So  9:00 – 11:00    So  ZAVŘENO 

Ne         18:00 – 19:00    Ne  ZAVŘENO 
 

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

                            

PROVOZNÍ DOBA SALÓNU: 
 

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

    

Veterinární POHOTOVOST (mimo provozní dobu) na tel. č. 603 857 929 
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Pozvánka na koncert
kytarové trio 

FOlarte
20.3.2009 v 18:00

refektář piaristického kláštera


