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měsíčník
města Příbora

květen 2009

SEDMÁ NOC S ANDERSENEM
Z pátku 3. dubna do sobo-

ty mohly děti již po sedmé nocovat 
v příborské knihovně. Pohádková noc 
s Andersenem je oslavou svátku dět-
ské knihy a narození známého dán-
ského pohádkáře. Nocovalo se na více 
než osmi stech místech ve čtyřech ze-
mích. 

Naším hostem byl p. Slatinský 
z astroklubu Domu dětí a mládeže 
Luna, kterému patří též naše poděko-
vání za zajímavé povídání. Počasí nám 
přálo, a tak  mohly děti pozorovat 
noční oblohu pomocí přenosného da-
lekohledu přímo z klášterní zahrady 
za knihovnou. Poté jsme se vypravili 
na noční stezku odvahy. Protože jsme 
ale naše malé čtenáře nevypustili do 
černého lesa, nikdo se moc nebál; 
a pokud ano, pečlivě to před svý-
mi kamarády tajil.  Po návratu do 
knihovny začaly děti vybalovat spacá-
ky a pyžama, aby si zabraly co nejlepší 
spací místečko. Při počtu 21 ležících 
dětí hrozilo, že by někdo mohl noco-
vat na chodbě. Spát se ale ještě zdale-
ka nešlo. Ve vědomostní soutěži jsme 

prověřili znalost pohádek českých 
i Andersenových, večerníčků, háda-
nek a přísloví. Zahráli jsme si spous-
tu her, a když byla většina nocležníků 
pořádně utahaná a uložená ve svých 
spacácích, začali jsme číst strašidel-

né příběhy. Po druhé hodině ranní už 
všichni oddechovali a my knihovnice 
jsme si oddechly, že to všechno dobře 
dopadlo. 

Na hodné děti se těšíme zase za 
rok - Vaše knihovnice Silvie, Elen a Radka
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V souladu s vyhláškou města seznamujeme  tímto občany s místy a dny 
pro svoz komunálního odpadu:
směsný odpad – termíny jsou zveřejněny na internetových stránkách měs-
ta, na informačním centru, na nástěnce odboru životního prostředí  les-
ního hospodářství, ul. Freudova 118, byly taktéž zveřejněny v  lednovém 
Měsíčníku. Individuální informaci vám podá odbor životního prostředí a 
lesního hospodářství, tel. č. 556 455 464, 732 117 580.
plasty se svážejí jednou týdně, vždy v pátek .
papír se sváží jednou týdně v  lichých týdnech úterý, v sudých týdnech 
středa.
sklo jednou měsíčně.
nápojový karton se sváží jednou za 14 dní v sudou středu 
kontejnery na odpad ze zeleně se v současnosti sváží jednou týdně  ve čtvrtek, 
ale  je dohodnuto, že svozy budou probíhat dvakrát týdně – navíc v pondělí.

Jinak je v provozu kompostárna Štramberská ul., kam je možno předat od-
pad ze zeleně v provozních hodinách:
pondělí 7:00 až 18:00
Úterý 7:00 až 15:30
středa 7:00 až 15:30
čtvrtek 7:00 až 18:00
pátek 7:00 až 15:30
objemný odpad se sváží 2x ročně podle rozpisů zveřejněných technickými 
službami nebo jsou odebírány  na sběrném dvoře ts příbor Štramberská 
483, v provozních hodinách:
pondělí  8:00 až 11:00 12:00 až 16:30
čtvrtek 8:00 až 11:00 12:00 až 16:30
sobota 8:00 až 12:00

Pozvánka
na 25. zasedání  

Zastupitelstva města Příbora,  
které se uskuteční  

ve čtvrtek 3. června 2009 od 15.00 hod.  
ve velkém sále  

Katolického domu v Příboře. 

Hlavním bodem zasedání bude:

Návrh plánu práce zastupitelstva  
města na 2. pololetí roku 2009

U příležitosti Svátku matek, se 
v sobotu dne 9. května 2009, 
uskuteční ve farním kostele 

Narození Panny Marie v Příboře 

„koncert ducHovní 
Hudby“

V programu vystoupí:  
Petr Strakoš – varhany,  

Lenka Hniličková – zpěv,  
příborské žesťové kvinteto.

Začátek koncertu v 17:00 hodin.

vstuPné dobrovolné!
Tímto koncertem chceme podě-
kovat maminkám a babičkám za 
jejich lásku a obětavost, kterou 
věnují svým nejbližším. K hojné 

účasti zve všechny , kteří se rádi 
zaposlouchají do krásných tónů 

duchovní hudby.
Pořadatel koncertu – Městská 
organizace KDU-ČSL v Příboře.

dny a místa Pro svoz komunálníHo odPadu:

OZNAMUJE ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB DNE 4.5.2009 BUDE ZAHÁJEN PROVOZ 

DENNÍHO STACIONÁŘE PRO SENIORY,
který se nachází v prostorách domu s pečovatelskou službou, Jičínská 238, Příbor (růžový dům) přízemí

KLIENTŮM NABÍZÍME: 
- Celodenní individuální a skupinový aktivizační program /procházky ergoterapie, relaxační cvičení/
- Příprava a podání jídla, dohled nad dodržováním pitného režimu
- Pomoc při základních úkonech v péči o vlastní osobu /oblékáním, osobní hygiena, dohled nad uži-

tím léků/
- Doprovod na procházce 
- Další činnost dle požadavků klientů
- Poradenství v sociálně zdravotní oblasti
- Měření TK, glykemie a hmotnosti na požádání klienta

PEČUJÍCÍM NABÍZÍME
Možnost odpočinku při náročné péči o jejich blízké.

proVoZ staCIonÁřE oD 7.00 Do 16.30 HoD V praCoVníCH DnECH

Co je posláním denního stacionáře?
Posláním denního stacionáře je předcházet sociálnímu vyloučení seniorů se zdravotním postiže-

ním, zejména s poruchami paměti (např. trpícími demencí Alzheimerova typu, nebo jiným typem de-
mence). Službu poskytujeme občanům města Příbor a jeho spádových oblastí. V případě nenaplnění 
kapacity i senioři okolních měst.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří se z důvodů vysokého věku nebo zhoršeného zdravotního sta-

vu dostali do nepříznivé sociální situace. 

cíle: 
- zabezpečit základní životní potřeby uživatelům služeb denního stacionáře 
- zprostředkovat uživatelům služeb sociální kontakty 
- v rámci resocializace umožnit uživatelům služeb zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí 
- vést a podporovat uživatele služeb k zlepšení nebo udržení soběstačnosti a stávajícího zdravotního 

stavu 
- pomocí individuálních i skupinových aktivizačních programů umožnit uživatelům služeb smyslu-

plně naplnit den 
- nabídnout uživatelům poradenství a podporu 

Služby neposkytujeme: 
- osobám, které nesplňují rozhodující kritéria cílové skupiny 
- osobám, které jsou nositeli infekční choroby 
- osobám, které svým chováním mohou ohrozit ostatní uživatele – agresivní chování klienta, které 

není z kompenzováno léky, závislost klienta na alkoholu, drogách a jiných závislostech 
- informace o této službě Vám poskytneme na těchto telefonních číslech:
Mgr. Lenka Vaňková, ředitelka střediska, tel. 556 725 359, 736 136 870
Šárka tótová, Dis., sociální pracovník, tel. 556 725 359, 737 286 554
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Kratochvíl Miroslav
Galia Drahomír
Podžorná Marie
Šeflová Ludmila
Schaffelhoferová Zdenka
Olajec Antonín
Nenutilová Ludmila
Schneider Jan
Pospíšil Jan
Plachký Milouš
Kratina Jan
Mocková Ludmila
Janotová Stanislava
Pešatová Zdenka

Jurásková Anděla
Hanzelka Eduard
Pukovec Jan
Štaff Vladimír
Tureček Jan
Pustějovská Danuše
Říhová Kamila
Šurgová Bedřiška
Huspeninová Miluše
Babincová Marie
Švachová Antonie

Huspeninová Miluše

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 31. května

MěSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
Představujeme některé z knižních 

novinek zakoupených v  dubnu:
Spisovatel bill Clem v napínavém románu 

Dokonalá past, vytvořil postavu mladé lékařky 
Katherine, která dostane za úkol uvést na trh 
převratnou novinku – nový psychotropní lék. 
Místo radosti však náhle přijde krutý zvrat: za-
čnou záhadně umírat její kolegové.

Příběhem Mrazivá pomsta uzavírá autor 
David baldacci veleúspěšnou trilogii o tajem-
ném agentu Oliveru Stoneovi a jeho přátelích, 
kteří se tentokrát nikoli vlastní vinou zapletou 
do případů kruté pomsty. Přestože čtveřice po-
starších chlapů už prošla řadou střetnutí s ko-
rupcí a podlou zradou, proti útokům z mnoha 
stran nemá nejmenší šanci.

Světového úspěchu dosáhl spisova-
tel bernhard schlink románem Předčítač. 
Čtenářsky přitažlivým způsobem zpracoval 
téma německé viny za zločiny druhé světové 
války. Popisuje příběh mladíka zamilovaného 
do mnohem starší ženy, o jejíž temné nacistické 
minulosti se dovídá teprve později.

Kniha - Vzpomínáš si? Je další úspěšný 
román britské spisovatelky sophie kinselly. 
Popisuje v  něm příběh pětadvacetileté Lexi 
Smartové, která se probouzí v  nemocnici 
s amnézií a navíc zjišťuje, že její předchozí ne-
dokonalý život je najednou naprosto perfektní. 
Původní nadšení z  báječného života však brzy 
vystřídá smutek z  toho, že současně přišla o 
všechny kamarádky a stala se člověkem, kterého 
sama nepoznává.

V  napínavém thrilleru Testament, propo-
juje sam bourne originálním způsobem dějiny 
židovského národa se současným politickým 
děním. Dvě násilná a zdánlivě spolu nesouvise-
jící úmrtí, zhatí jakékoli naděje na smírné řešení 
konfliktu na Středním východě. Do pátrání po 
příčinách úmrtí je vtažena bývalá vyjednavač-
ka Maggie Costell, která odhalí, že jejich smrti 
předcházelo objevení něčeho, co by mohlo mít 
pro urovnání  nesmiřitelného sváru zásadní vý-
znam.

stephen Gallagher - Království kostí je 
příběh s napínavou a originální zápletkou. Tom 
Sayers, bývalý boxerský šampion je nespraved-
livě obviněn ze zabíjení mladičkých tuláků, je-
jichž znetvořené mrtvoly jsou nacházeny vždy 
po odjezdu kočovné herecké společnosti, jejíž 
turné zajišťuje.

bible – překlad 21. století přináší nadčaso-
vé poselství této knihy v současné, čtivé češtině. 
Usiluje o maximální věrnost původním hebrej-
ským, aramejským a řeckým textům, zároveň 
však chce oslovit dnešní čtenáře.

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen poplatek)

Poplatek byl stanoven v našem městě „Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 6/2008“ 
v celkové sazbě 360,- Kč na osobu a rok.

Připomínáme, že splatnost tohoto poplatku je jednorázově v termínu do 31. května 2009 nebo ve 
dvou splátkách ve výši 180,- Kč do 31. května 2009, zbývající část 180,- Kč do 30. září 2009.

Poplatek se může hradit některým z následujících způsobů:
-  platba v pokladně MÚ,

-  platba prostřednictvím složenky,

-  platba bezhotovostním převodem na účet města 27-1290010227/0100 s použitím variabilního sym-
bolu ze složenky.

Nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří finanční odbor poplatek pla-
tebním výměrem.

Upozorňujeme občany na ohlašovací a registrační povinnost podle Obecně závazné vyhlášky měs-
ta Příbora  č. 6/2008:

1.  Osoba podléhající poplatkové povinnosti je povinna správci poplatku sdělit příjmení, jméno, byd-
liště a rodné číslo do 30 dnů ode dne, kdy mu podle čl. 2 vyhlášky č. 6/2008 vznikla povinnost platit 
poplatek nebo nastala změna rozhodná pro platbu poplatku.

2.  Osoba podléhající poplatkové povinnosti podle čl. 2 vyhlášky č. 6/2008 je povinna ohlásit správci 
poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu ve městě, a to nej-
později do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

3.  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny vlast-
nictví ke stavbě určené nebo sloužící k rekreaci, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy tato změna 
nastala.

Finanční odbor MÚ Příbor

Základní umělecká škola Příbor Lidická 50, Tel. – fax: 556 723555 e-mail:zus.pribor@nettle.cz

Pozvánka pro rodiče žáků 1.tříd ZŠ v Příboře
Vážení rodiče,

Základní umělecká škola v Příboře Vás zve s dětmi na průzkum nových žáků do 
Přípravné hudební výchovy, přípravné taneční výchovy a přípravné výtvarné výchovy pro školní 

rok 2009 – 2010. Tento průzkum se bude konat v pondělí
25. května 2009 a ve čtvrtek 28. května 2009 od 14.00 – 17.00 
v Základní umělecké škole, Lidická 50, třída hudební nauka.

 Jste srdečně zváni. Ivo Lacný ředitel ZUŠ Příbor
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Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MěSTA

INfORMACE PRO OBČANY:
Vážení občané města Příbora, 
dovolím si vám podat nějaké informace o novinkách na radnici. Jak jsem informo-

val v minulém čísle Měsíčníku, zahájil v tomto měsíci odbor organizační a vnitřních 
věcí předávání notebooků členům zastupitelstva města Příbor. Zároveň v tomto měsí-
ci proběhlo první – zkušební kolo distribuce všech dokumentů členům zastupitelstva 
města na elektronických nosičích, kdy zároveň proběhla i distribuce v klasické papí-
rové podobě. Je to tak první, historický krok k elektronické komunikaci nejen mezi 
členy ZM, ale také ke komunikaci členů Zastupitelstva města Příbora s  jejich voliči 
– občany, kteří tak budou mít brzy možnost pomocí e-mailu velmi rychle a pružně 
komunikovat se svými politickými zástupci na komunální úrovni. Celý proces od sta-
novení parametrů notebooků až po zaškolení uživatelů, přes výběrové řízení, až po 
předání počítačů byl mimořádným a náročným procesem, za který patří určitě podě-
kování všem zúčastněným na tomto organizačním aktu v čele s vedoucí odboru Ing. 
Bc. Zuzanou Turkovou 

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 20. dubna 2009

55. schůze RM dne 7. dubna 2009 mj. projed-
nala:

j  Uložila jednat se zástupcem Muzea 
Novojičínska ve věci účelu pronájmu a pod-
mínek volných prostor v PG po kontaktním 
místě

j  Vzala na vědomí zápis z  jednání komise pro 
občanské záležitosti ze dne 16. března 2009 a 
zápis z jednání komise pro MPR 10.3.2009

j  Uložila zpracovat scénář k  zahájení Dnů ev-
ropského dědictví v roce 2010“

j  Uložila upřesnit požadavek související s rozší-
řením hranice  MPR

j  Uložila zpracovat a předat podklady pro chys-
taný sborník ke Dni otevřených dveří kultur-
ních památek 2009 na SHS ČMS

j  Uložila vypracování koncepce využití 
Katolického domu v Příboře, jeho provozu  
a finanční náročnosti

j  Uložila dále jednat s  vlastníky nemovitosti 
Katolického domu v Příboře o výši kupní ceny

j  Uložila zjistit přesný technický stav opotřebe-
ní oken v bytovém domě č. p. 1483 na ul. U 
Tatry

j  Uložila připravit alternativní návrhy možného 
řešení situace vyjádřené v petici občanů domu 
čp. 1483

j  Uložila zadat zpracování studie rekonstruk-
ce domu čp. 247 na ul. Jičínská v Příboře pro 
účely provozování ubytovny

j  Uložila vyhlásit výběrové řízení na tisk a dis-
tribuci Měsíčníku města

j  Předala Ing. Rudolfu Volnému, bytem Příbor, 
Štramberská 535 osvědčení o tom, že se dne 
1.4.2009 stal členem Zastupitelstva města 
Příbora

j  Uložila přepracovat plán údržby bytového 
fondu na rok 2009 se zapracováním příspěv-
ku města ve výši Kč 2 mil. (I. zněna rozpočtu 
města) a zohledněním známých havarijních 
stavů bytových domů

j  Uložila zpracovat vývoj spotřeby energií a 
hlavních služeb v  zařízeních příspěvkových 
organizací a MÚ za období let 2006 až 2008

j  Schválila smlouvu o výpůjčce notebooku pro 
členy ZM

j  Uložila  zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor 
záměr města pronajmout nemovitost – po-
zemek parc.č. 2178/5 orná půda o výměře 
11.123 m2, parc.č. 2178/7 orná půda o výměře 
5077 m2, parc.č. 2178/9 orná půda o výměře 
12.037 m2, parc.č. 2178/10 orná půda o vý-
měře 11.351 m2, k.ú. i obec Příbor, celkem o 
výměře 39.588 m2, formou výběrového řízení 
za stanovených podmínek

j  Schválila městu Kopřivnice, Štefánkova 1163, 
742 21 Kopřivnice, z rozpočtu města z para-
grafu 4329 finanční dar ve výši Kč 10 000,- na 
částečnou úhradu provozních nákladů na so-
ciální službu - – Denní stacionář Kopretina 
v Kopřivnici – Vlčovicích

j  Vydala dle § 101, odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, jednací řád Rady města  Příbora 
s platností od  8.4.2009

j  Uložila uzavřít dodatek smlouvy o nájmu po-

zemku parcela č. 3105  pro rok 2009 ve výši 
ceny roku 2008 bez navýšení o inflaci s paní 
Dagmar Romfeldovou

j  Doporučila ZM vzít na vědomí Zprávu o 
stavu pohledávek města a jeho organizací 
k 31.12.2008

j  Doporučila ZM  schválit Závěrečnou zprá-
vu o výsledku inventarizace majetku města 
Příbora za rok 2008

j  Doporučila ZM organizovat veřejnou službu 
prostřednictvím Technických  služeb města 
Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor

j  Doporučila ZM  schválit přesun částky ve 
výši 50 tis. Kč z položky rezerva na paragraf 
3322 – Zachování a obnova kulturních pa-
mátek, finanční dar  Římskokatolické farnosti 
Rychaltice

j  Doporučila ZM schválit poskytnutí finanční-
ho daru Římskokatolické farnosti Rychaltice , 
Rychaltice 3, 739 46 Hukvaldy, IČO 49591193 
na úpravy kaple Panny Marie Nanebevzaté 
v Příboře – Hájově a uzavření darovací smlou-
vy mezi městem Příbor a Římskokatolickou 
farnosti Rychaltice

j  Doporučila ZM schválit druhou změnu roz-
počtu města Příbora na rok 2009 dle předlo-
žené tabulky v následujících objemech:

     příjmy-155 668,00 tis. Kč, což  je zvýšení  oproti 
schválené první změně rozpočtu na rok 2009 
o1 685,00 Kč  

 výdaje-216 272,00 tis. Kč, což je zvýšení oproti 
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  Uložila zjistit podmínky přidělení státních 
dotací na výstavbu bytů pro sociální bydlení 

j  Doporučila ZM projednat závěrečný účet 
hospodaření města Příbora za rok 2008  v ná-
sledujících objemech:

 Příjmy 2008 204 879 174,18
 Výdaje 2008 169 892 314,96
 Financování 2008 - 34 986 859,22

 a souhlasit s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad.

j  Stanovila ceny za prodej zboží a služeb v sou-
vislosti s  ekonomickou činností od 1.4.2009 
jako ceny konečné včetně DPH (mimo ceny 
za prodej dřeva)

j  Schválila návrh smlouvy pro poskytnutí veřej-
né finanční podpory

j  Schválila účel poskytnuté veřejné finanční 
podpory na zajištění činnosti těmto organiza-
cím následovně:

j  Schválila účely poskytnuté veřejné finanční 
podpory na činnost a údržbu těmto organiza-
cím následovně:

j  Stanovila zhotovitelem akce „Úprava dvo-
ra Technických služeb Příbor“ firmu ODS-
Dopravní stavby Ostrava, a.s., Starobělská 
3040/56, 704 16 Ostrava – Zábřeh

j  Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v platném znění a v souladu se směrnicí 
rady města č. 1/2007 na akci „Stavební úpravy 
MŠ Švermova“

j  Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky 
k  veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„Chodníkové těleso na ul. Místecká v Příboře“

j  Odsouhlasila výzvu ke zpracování na-
bídky k  veřejné zakázce malého rozsahu  
„Vydávání městského periodického zpravo-
daje - Měsíčník města Příbora“. Podklady do 
Měsíčníku budou dodány 10 dnů před distri-
buci

j  Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky 
k  veřejné zakázce malého rozsahu na akci 
„Oprava střechy radnice“  

Dne: 20. dubna 2009
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK
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Poř. Předkladatel Účel finanční podpory Částka

3 Družstvo Katolický spolkový dům Oprava střechy nad malým sálem a bytem. 18 000 Kč

6 Společnost přátel DOM Příbor Příspěvek na nájem zkušebních prostor v Katolickém domě. 57 000 Kč

7 Základní umělecká škola Finanční příspěvek na úhradu elektrické energie (přímotopy). 115 000 Kč

9 Myslivecké sdružení Hájov Dokončení údržby a zabezpečení myslivecké chaty. Oprava střechy, vnitřní nátěry obložení, 
vyztužení a dobetonování základů, oprava poničených kazatelen. 19 000 Kč

11 Sdružení hudebníků Příbor Nákup aktivního zvukového boxu zn. Mackie, mikrofonu, 2 ks stojanů na zvukové boxy, příležitostné 
opravy hud. nástrojů, nájmy pro vystoupení, materiálové náklady (noty, zvučení, propagace). 16 000 Kč

13 Sbor dobrovolných hasičů Hájov Příspěvek na provoz a údržbu. Materiál na zhotovení regálů a překážek, sklo na prosklení vitríny 
na prapor. 6 000 Kč

15 Český zahrádkářský svaz  z.o.  Hájov Příspěvek na údržbu a provoz. Opravy, výměna osvětlení uvnitř chaty, oprava plotu a nátěr, oprava 
venkovního WC. 4 000 Kč

17 Junák - svaz skautů a skautek ČR Provoz základny. Plyn, el.energie, dřevo, rekonstrukce sociálních zařízení. 46 000 Kč

18 Horolezecký oddíl Příbor Nákup dopadových žíněnek a chytů. 8 000 Kč

20 Basketbalový klub Příbor Úhrada nákladů na nájmy tělocvičen na tréninky a zápasy 9 mládežnických družstev. 127 000 Kč

23 Český svaz včelařů ZO Příbor Provoz klubovny ZO ČSV Příbor. Příspěvek na spotřebu vody, elektřiny a lehkých paliv 
spotřebovaných při provozu klubovny ZO ČSV a palubky pro dokončovací práce na klubovně. 3 000 Kč

24 Tenisový klub Příbor, o.s. Příspěvek na údržbu oplocení kurtů, laviček a klubovny, hrab na urovnání kurtů, zabezpečení 
antuky pro zprovoznění kurtů. 20 000 Kč

26 Tělovýchovná jednota Příbor Na údržbu tělovýchovných zařízení a na provoz - úhrada energií: el. energie, plyn,vodné, stočné, 
tepelná energie. 20 000 Kč

28 BaV klub Příbor Na údržbu a provoz - energie. 66 000 Kč

30 Myslivecké sdružení Příbor Údržba, provoz a rozšíření zařízení sloužící pro činnost. Sporák na pevná paliva, kouřovody a 
příslušenství ke sporáku, oprava komínových těles a dlažby před kamny 9 000 Kč

35 Kynologický klub Údržba a oprava budov, a to klubovny, plechové garáže a dřevěné kůlny, kdy tyto byly v loňském 
roce z finančních důvodů přesunuty na letošní rok, energie. 11 000 Kč

37 Tělocvičná jednota Sokol Příbor Náklady na částečnou úhradu spotřeby plynu, vody a elektrické energie. 50 000 Kč

39 Český zahrádkářský svaz Příbor Oprava oplocení. 5 000 Kč

41 Český svaz chovatelů Příbor Na údržbu zařízení sloužící pro činnost základní organizace. Rekonstrukce WC, výměna podlahové 
krytiny v místnosti exotů, oprava štítu budovy chovatelského střediska. 5 000 Kč

43 Sbor dobrovolných hasičů Příbor Rekonstrukce WC - oprava podlah a střechy. 7 000 Kč

Celkem 1 100 000 Kč

střípky Městské policie

Dne 11.3.2009 v 15:00 hod. oznámila občan-
ka města, že v jednom z bytů na ubytovně na uli-
ci Fučíkova 1303 se nachází paní, která předešlý 
den upadla ze schodů a od té doby je celá zmate-
ná a dezorientována. Na místě pak bylo hlídkou 
zjištěno, že již ráno přivolal ženě zdravotnickou 
pomoc její přítel, ale ta následně ošetření odmít-
la. Po chvíli jsme však přijali žádost o asistenci 
RZS Nový Jičín, kdy opět přijali žádost o ošetření 
uvedené ženy, a proto hlídku požádali, aby zra-
něnou ženu nalezli a zdrželi do příjezdu sanitky, 
aby neutekla. Žena byla poté spatřena na ulici 
Fučíkově, kde byla hlídkou zastavena, ošetřena  
a poté s hlídkou setrvala do příjezdu sanitky. Lékař 
pak rozhodl o převozu 51 leté ženy z Příbora k vy-
šetření do nemocnice v Novém Jičíně.

Dne 12.03.2009 ve 21:40 hod. přijato ozná-
mení, kdy mělo dojít v bytě na ul. Fučíkově čp. 
1300 k roztřžce mezi druhem a družkou. V době 
příjezdu na místo, byl muž na společné chodbě 
a kopal do dveří bytu. Hlídka mu v dalším po-
kračování devastací dveří zamezila a poté zjistila 
okolnosti.Bylo zjištěno, že došlo k výměně názo-
rů mezi druhem a družkou, přičemž družka se 
cítila ohrožena, a proto zvonila na sousedy. Druh 
mezitím vyšel také na chodbu, ale toho využila 
zase družka, zamkla se ve svém bytě a odmítala 
otevřít. Muž tak zůstal na chodbě v trenýrkách, 
bos, a proto kopal do dveří bytu. Jelikož žena 
neotevřela ani naší hlídce, byl 25 letý muž pře-
vezen do bytu rodičů, kde strávil noc. Předtím se 
podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoho-
lu v  dechu, která prokázala 1,8 promile. Jelikož  
bylo následně zjištěno, že k těmto roztržkám 
pod vlivem alkoholu dochází často a v mnoha 
případech je slyšet z bytu i křičící děti, byl o zjiš-
těných skutečnostech informován sociální odbor  
MÚ. Příbor. 

Dne 23.03.2009 v 16:45 hod. hlídka při po-
chůzce spatřila mladého muže, který zkolaboval 
přímo na náměstí u kašny. Dle příznaků se jed-
nalo o silný epileptický záchvat, a proto strážníci 
na místo přivolali rychlou zdravotnickou pomoc 
a mezitím do příjezdu lékaře poskytovali první 
pomoc. 25 letý muž z Příbora byl následně pře-
vezen do nemocnice v Novém Jičíně.

Dne 23.03.2009 ve 20:00 hod. na žádost OO 
Policie ČR Příbor bylo prověřeno oznámení, kdy 
občan města uvedl, že se v jeho rodinném domě 
fyzicky napadl mladý pár, který u něho byl na ná-
vštěvě. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že 
po vypití pár skleniček tvrdého alkoholu došlo  
k slovnímu a poté i fyzickému napadení mezi 
38 letým mužem a jeho 20 letou přítelkyní. Ta 
v  době příjezdu hlídky na místo ležela na pod-
laze chodby, přičemž měla silné podlitiny a otok  
v obličeji. Vzhledem ke zjištěným zraněním 
byla na místo přivolána rychlá zdravotnická po-
moc, která jí následně převezla do nemocnice 
v Novém Jičíně. Muž byl vzhledem k podezření 
ze spáchání trestného činu omezen na osobní 
svobodě a následně předán hlídce OO Policie ČR 
Příbor, která činila další opatření, z nichž první 
bylo vzhledem k opilosti agresora převoz na pro-
tialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku. 

Poř. Předkladatel Účel finanční podpory Částka

4 Svaz tělesně postižených v ČR Podpora akcí pořádaných pro zdravotně postižené- Svátek matek, dva zájezdy, návštěvy divadel 
- vstupné, rekondiční pobyty, návštěvy jubilantů a imobilních, kancelářské potřeby, telefony. 20 000 Kč

5 Společnost přátel DOM Příbor Celkové náklady zahrnují: doplnění stejnokrojů orchestru a mažoretek, notový materiál, obměna 
stojanů na noty, nákup drobných hudebních nástrojů, propagační materiály orchestru a města atd 65 000 Kč

8 Myslivecké sdružení Hájov Zabezpečení kulturních a společenských akcí v roce 2009. Pronájem sálu v Kulturním domě 
Hájov, Zakoupení cen pro vítěze branného závodu dětí na Hájově. 5 000 Kč

10 Sdružení hudebníků Příbor Účast na mezinárodním festivalu dechových hudeb v Rehlingenu (SRN). Cestovní výlohy 1x 
autobus pro cca 30 osob+ nástroje. 41 000 Kč

12 Fotoklub Příbor Činnost Fotoklubu Příbor - soutěž fotoklubů ČR-účastnický poplatek, poštovné-fotografické kolekce 
soutěžících,  pomocný materiál pro konání výstav - podkladový papír, balicí papír, setkání 7 fotoklubů atd 6 000 Kč

14 Sbor dobrovolných hasičů Hájov Doplnění sportovního nářadí pro žáky, hadice na požární útok, 10 ks ochranné přilby pro děti a 
dorost. 20 000 Kč

16 Český zahrádkářský svaz  z.o.  Hájov Příspěvek na kulturní akce. Vinobraní- hudba,  příspěvek na akce výstava ovoce a zeleniny. 4 000 Kč

19 Horolezecký oddíl Příbor Pravidelná sportovní činnost. Periodické přeškolení instruktorů, částečná výměna lan, doplnění 
o bezpečnostní přilby. 11 000 Kč

21 Basketbalový klub Příbor Úhrada nákladů souvisejících se startem 9 družstev BK v krajských a celostátních ligových soutěžích, na 
tuzemských a zahraničních basketbalových turnajích, nákladů na materiální vybavení družstev atd 124 000 Kč

22 Český svaz včelařů ZO Příbor Úhrady nákladů spojené s výstavou o včelařství, včel. produktech a výstavou výpěstků 
zahrádkářů.nájem prostor, oprava vzorových úlů a včel. Nářadí. 4 000 Kč

25 Tenisový klub Příbor, o.s. Podpora sportovního klubu TENIS. Nákup cen vítězům turnajů, na startovné na turnajích.  15 000 Kč

27 Tělovýchovná jednota Příbor Úhrada jízdného družstev žáků (kopaná, vzpírání, tenis), cena do soutěže mládežnická činka, 
nákup míčů  na kopanou, sítě na nohejbal a tenis, dresů pro žákovská družstva atd 40 000 Kč

29 BaV klub Příbor Konkrétně rozvoj amatérské kultury, místní kultury, estetické výchovy dětí a mládeže, sportovní 
činnosti -vybavení. 31 000 Kč

32 KČT (klub českých turistů) Příspěvek na pochody pro veřejnost (Janáčkovy chodníčky, Novoroční čtyřlístek), propagace, 
značení, diplomy, popisy tras, suvenýry a odměny. 10 000 Kč

33 Archeologický klub v Příboře Podpora činnosti: pracovní a tématický zájezd Brno - Dolní Věstonice. 4 000 Kč

34 Kynologický klub Příbor Podpora činnosti: nákup výcvikových pomůcek, nákup materiálu a zhotovení nových překážek, 
pořádání zkoušek, závodů a výstav. 15 000 Kč

36 Společnost Sigmunda Freuda Internet, lektorné, propagač. materiály, konference Opočno, pronájmy sálů, fotodokumentace, 
doprava, tiskařské práce, poštovné, grafické práce, překladatelské práce, nájem kanceláře atd. 35 000 Kč

38 SVP TSUNAMI Příbor - klub futsalu Náklady na zajištění činnosti klubu futsalu - nájem haly. 38 000 Kč

40 Český svaz chovatelů Příbor Pořádání I. místní výstavy morčat a drobných hlodavců, pořádání okresní výstavy mladých 
chovatelů při místní výstavě ZO ČSCH. 5 000 Kč

42 Sbor dobrovolných hasičů Příbor Pracovní stejnokroje pro mládež, poháry na soutěže mladých hasičů. 7 000 Kč

 Celkem 500 000 Kč

Tabulka schválených finančních podpor

Tabulka schválených finančních podpor
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Z kAleNDÁře stARosty MěstA
Březen/duben 2009, ing. Milan Strakoš

I když je podle kalendáře jaro, počasí posled-
ních dní už ale patří mezi letní. Venku všechno 
kvete, pořádek se postupně dělá jak na zahrád-
kách, tak na veřejných prostranstvích. 

Po několikaletých přípravách byla ve čtvrtek 
16.4.2009 slavnostně zahájena stavba dlouho oče-
káváného obchvatu města směrem na Kopřivnici. 
Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, dokončení je plánováno na září roku 2011. 
Hlavním záměrem stavby je odvedení dopra-
vy z  obydlených částí města Příbora a napojení 
nové silnice na průmyslovou zónu ve Vlčovicích. 
Stavba bude hrazena z  finančních prostředků 
Evropské unie, celkové náklady na vybudování 
asi devíti kilometrů nové komunikace představu-
jí částku jedné miliardy třista milionů korun. Na 
silnici Nový Jičín - Frýdek-Místek bude nová ko-
munikace napojena mimoúrovňovou křižovatkou 
pod „Šibeňákem“. 

K 31.3.2009 ukončil na vlastní žádost činnost 
v zastupitelstvu města p. Antonín Mocek. Na jeho 
místo se vší pravděpodobností nastoupí p. ing. 
Rudolf Volný, kterému byl předán jmenovací de-
kret na schůzi rady města 7.4.2009. 

Po zimním období byly zahájeny některé sta-
vební práce, schválené zastupitelstvem v rozpoč-
tu města. Jedná se o parkoviště u ZŠ Dukelská 
a parkoviště na Šafaříkově ulici. Pokračují postup-
né úpravy na městkém hřbitově, tj. dokončení 
veřejného osvětlení a vodovodních rozvodů a ná-
sledné úpravy chodníků a komunikací. Bylo rov-
něž  započato s výměnou technologických prvků 
čistírny na městském koupališti. 

V těchto dnech se dokončuje generální opra-
va živičných povrchů na ulici Sv. Čecha a části 
ulice Čs. armády. Oprava druhé části ulice Čs. 
armády směrem k náměstí bude pokračovat ještě 
v letošním roce, dá se předpokládat, že v prázdni-
nových měsících. 

Ve dnech 27.-28.3.2009 bylo pro členy za-
stupitelstva a vedoucí odborů městského úřadu 
uspořádáno školení v  Malenovicích, které bylo 
věnováno především zásadám elektronické ko-
munikace a kontrolním mechanismům ve veřejné 
správě. 

Na setkání starostů měst a obcí s  hejtma-
nem Moravskoslezského kraje byl představen 
tzv. Program pro budoucnost, který hodlá kraj 
realizovat v  nejbližším období. Program je za-
měřen na zmírňování dopadů hospodářské kri-
ze a stanovuje priority v  jednotlivých oblastech, 
jako je školství, doprava, sociální problematika, 
kultura, cestovní ruch apod. Finančně hodlá 
Moravskoslezský kraj podporovat především cíle 
stanovené tímto programem.

Od začátku letošního roku probíhají jednání 
s držitelem licence městského televizního vysílá-
ní. Snahou města je zachovat toto vysílání, a to 
i přes zvyšující se požadavky společnosti Lokal 
TV plus, která vysílání zprostředkovává, a která 
zároveň v  nejbližším období hodlá přejít na di-

Vážení občané města přibora, 
dne 16.4.2009 byla slavnostně zahájena stav-

ba: „Silnice I/58 Příbor – obchvat“. Předmětem 
této stavby je vyřešení obchvatu města takovým 
komunikačním systémem, který změní napoje-
ní na stávající silnici I/48 Frýdek-Místek – Nový 
Jičín a zvýší kvalitu silničního tahu I/58 ve smě-
ru na Ostravu a Kopřivnici. Stavba tedy zahrnuje 
dva úseky a to v obci Lubina o délce cca 1 600 m 
a vlastní obchvat Příbora s  napojením na silnici 
I/48 v délce cca 3 700 m. Tato stavba přinese do 
této oblasti zklidnění dopravy a současně dořeše-
ním dopravního uzlu kolem města umožní výhle-
dové řešení v oblasti návaznosti na dálnici D 47.  
V oblasti Příbora se jedná o napojení západního 
obchvatu města na stávající silnici I/58 v prosto-
ru autobusových zastávek a čerpací stanice LPG. 
Konec úseku je v  místě napojení na silnici I/48 
systémem mimoúrovňového křížení. Stavba s cel-
kovým nákladem 1  035  101  988,- Kč byla zahá-
jena předáním staveniště v  měsíci únoru tohoto 
roku a bude dokončena v měsíci září roku 2011. 
Na realizaci stavby se podílí 3 firmy a to COLAS 
a.s. s podílem 43 %, ALPINE stavební společnost 
CZ, s.r.o. s podílem 47 % a EDIKT a.s. s podílem 
10 %, v rámci sdružení „ Příbor obchvat“. Stavba 
má tyto základní charakteristiky:
*  délka komunikací 8 980 m
*  plocha nových vozovek asfaltobetonových 

a betonových 116 046 m2
*  celkový počet stavebních objektů 114
*  mostních objektů 9, s celkovou délkou 289 m
*  zemní práce – výkopy 341 812 m3
*  zemní práce – násypy 432 060 m3

Úsek fy. ALPINE  je vymezen mimoúrov-
ňovým křížením (v  místě stávajícího mostu přes 
silnici I/48) přes novou okružní křižovatku a kol-
mo navazuje na ulice Jičínská, Jaroše a Palackého. 
Hlavním stavebním objektem tohoto úseku je 
mimoúrovňové křížení s  nájezdovými rampami 
na silnici I/48 a kolektorovými vozovkami a no-
vým kolmým silničním mostem přes silnici I/48 
místo stávajícího šikmého, který bude v určeném 
období odstraněn. Hodnota podílu fy. ALPINE  

je 486 513 167,- Kč a tvoří ji realizace 28 staveb-
ních objektů tj. 10 silničních, 1 mostní, 9 vodo-
hospodářských, 6 elektro a 2 objekty demolice. 
Hlavními objekty jsou mimoúrovňové křížení 
silnice I/58 se silnicí I/48 včetně všech napojova-
cích komunikací a mostu. Most přes silnici I/48 
a kolektorové vozovky vpravo a vlevo bude třípo-
lový s celkovou délkou 96,62 m a šířkou 19,5 m, 
založen na pilotách o průměru 900 mm. Nosná 
konstrukce je tvořena z  prefabrikovaných před-
pjatých nosníků a spřažené železobetonové desky. 
Napojení silnice I/58 a části města u ul. Jičínské 
bude přes novou okružní křižovatku. Nyní něko-
lik informací k současnému stavu. Rozhodujícími 
úkoly tohoto období byly geodetické práce na vy-
tyčení staveniště, zřízení pevných vytyčovacích 
bodů, součinnost se správci IS k vytyčení stáva-
jících inženýrských sítí a zahájení prací na jejich 
přeložkách, kácení dřevin a odstraňování křovin 
v  souladu s  vydaným povolením, průzkumné 
práce, skrývka ornice a archeologický průzkum. 
Pokračují také práce na upřesnění a zpracování 
realizační projektové dokumentace. Současně 
jsou projednávány s  příslušnými orgány státní 
správy záležitosti přístupových tras na stavbu, 
jejich provozování, dopravní omezení a další ne-
zbytné otázky. O uzávěrách a objížďkách i jiných 
omezeních způsobených stavbou budou občané 
pravidelně informování. Na závěr připojujeme 
orientační mapku se situací stavby.

stavba : silnice I/58 příbor - obchvat
Pro celkové dokreslení situace je potřeba ještě 

uvést, že úsek Příbor realizuje, jak již bylo uvede-
no, stavební firma ALPINE stavební společnost 
CZ, s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí, rea-
lizační závod Ostrava. Firma ALPINE stavební 
společnost CZ, s.r.o., v  loňském roce uvedla do 
provozu stavbu : „ Silnice I/11 Jablunkov – ob-
chvat „ a v  tomto období realizuje např. stavby: 
„Silnice I/11 Hrádek – průtah“ a podílí se na 
stavbě komunikací v  rámci díla Optimalizace 
trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice 
nad Olší“ . Jedná se tedy o zkušenou a dostateč-
ně vybavenou stavební firmu s dobrými výsledky 
z předchozího období. 

 STAVEBNÍ PRÁCE NA OBCHVATU PŘÍBORA



Měsíčník Města příbor a 7

gitální televizní přenos. Na tento příjem vysílání 
však ještě nejsou občané dostatečně vybaveni a 
připraveni. Více informací můžete k  této pro-
blematice najít na www.televize-pribor.cz, což 
jsou stránky televizního studia Duyvis Příbor. 
Tyto stránky jsou opravdu vzorně vedeny a do-
plňovány. Mimo textové zprávy zde naleznete i 
aktuální obrazové zpravodajství a spoustu dalších 
zajímavých věcí. 

Ve čtvrtek 21. května navštíví naše město 
skupina asi 60 evropských diplomatů z  Bruselu 
s cílem prohlédnout si město, ve kterém se naro-
dil Sigmund Freud. Tato návštěva je součástí čes-
kého předsednictví v Evropské unii. 

Ve dnech 4.-5. června pořádá město spolu 
s Národním památkovým ústavem v Ostravě ce-
lorepublikovou konferenci na téma „Tradiční pá-
lení vápna“. Při této příležitosti bude v  zahradě 
piaristického gymnázia postavena cihlová pec, ve 
které bude pro veřejnost předvedena ukázka pále-
ní vápence. Aplikace vápenné malty bude předve-
dena na soklu farního kostela. 

I v  letošním roce vydalo město Příbor 
Výroční zprávu za rok 2008. Tato zpráva mapuje 
nejdůležitější události loňského roku, částečně je 
zde zachycen i vývoj statistických událostí posled-
ních čtyř let. Zprávu lze dohledat na www.strán-
kách města Příbora. K nahlédnutí jsou zveřejně-
ny i zprávy z minulých let. 
24.3.2009 jednání se zástupci města Kopřivnice 

o úpravách kompostárny v Příboře (kompostár-
na je ve společném vlastnictví obou měst)

26.3.2009 jednání se zástupci Památkového 
ústavu v  Ostravě ve věci přípravy konferen-
ce na téma tradiční pálení vápna (Příbor 4.-
5.6.2009) 

27.-28.3.2009 školení členů zastupitelstva města 
v Malenovicích

2.4.2009 společné setkání starostů s  hejtmanem 
Moravskoslezského kraje v Ostravě

2.4.2009 účast na jednání školské rady 
Masarykova gymnázia 

6.4.2009 jednání se zástupci stavebních společ-
ností (obchvat města Příbora) ve věci zaháje-
ní stavby a vedení obslužných komunikací ke 
stavbě

6.4.2009 pravidelná výměna informací s  vedou-
cím oddělení PČR v Příboře a velitelem měst-
ské policie

6.4.2009 účast na jednání finančního výboru
8.4.2009 informativní schůzka se zástupci 

Komerční banky k  programu „Zelená úspo-
rám“

16.4.2009 účast na slavnostním zahájení stavby 
obchvatu města Příbora

DOSPÍVÁNÍ POSTIŽENÝCH 
„Dospívání a dospělost lidí s  tělesným 

a kombinovaným postižením aneb proč potře-
bujeme návazné služby“, takový je název čtvrté 
konference o týmové spolupráci pod jednotnou 
hlavičkou „Pracujeme společně“.

Konferenci pořádá pracovní skupina 
Občané s  tělesným a kombinovaným postiže-
ním v  rámci druhého Komunitního plánu so-
ciálních služeb a souvisejících aktivit ve městě 
Ostrava do  roku 2010. Uskuteční se v  úterý 
5. května v  areálu Střední školy prof. Zdeňka 
Matějčka, 17. listopadu 1123, v Ostravě-Porubě. 
Podrobnější program lze nalézt na webu 
http://www.konference.webz.cz/, kde se 
také zájemci o účast mohou dovědět další infor-
mace. 

(so)

Sbor dobrovolných hasičů Hájov Vás co nejsrdečněji zve  
na slavnostní vysvěcení prvního praporu SDH slavnostní vysvěcení prvního praporu SDH 

Hájov,Hájov,  

které se uskuteční 9. května 2009. 
Program: 

15 hodin – Mše svatá za všechny zemřelé hasiče a 
vysvěcení hasičského praporu, 

po vysvěcení praporu posezení při guláši  
v prostorách hasičárny. 

 
 

Srdečně zve výbor SDH Hájov 

Volby do Evropského parlamentu na území České 
republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
(dále jen „zákon“).
Kdy se budou volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky konat?

Volby do Evropského parlamentu se budou na 
území České republiky konat ve dnech 5. a 6. červ-
na 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. června 2009 
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 ho-
din.
Za jakých podmínek má občan České repub-
liky právo hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky?

Občan České republiky má právo hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu na území České 
republiky za předpokladu, že 
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního 

práva a 
- je zapsán v  seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje  na 
voličský průkaz (podrobněji viz dále). 
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou 

nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům
Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky hlasovat?

Volič hlasuje ve volební místnosti na území 
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li 
na území obce zřízeno více volebních okrsků, hlasu-
je volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, 
kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce 
zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 21. 
května 2009) způsobem v místě obvyklým, které části 
obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uve-
de adresy volebních místností.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů obecní úřad a  ve  dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a  to pouze v  územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komi-
se zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební 
komise k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a vý-
pisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu. Při hlasování postupují členové okrskové vo-
lební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Volič může hlasovat v  jakékoli volební místnosti 
na území České republiky, pokud hlasuje na voličský 
průkaz.
Jak si může volič opatřit voličský průkaz?

Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, 
který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude 
moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, 
nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním obča-
nem České republiky, má bydliště v územním obvodu 
tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve 
dnech voleb do Evropského parlamentu k hla-
sování v jakémkoli volebním okrsku pouze na 
území české republiky. 

K tomu, aby volič mohl volit na voličský průkaz, 
musí podle zákona o volbách do Evropského parla-
mentu písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič 
zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou 
nebo jeho žádost doručí na obecní nebo zastupitel-
ský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně 
ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního 
nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského prů-
kazu osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (po-
kud ji již nemá předem sepsánu); potom není třeba, 
aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ově-
řen. Žádost o vydání voličského průkazu lze 
podat již v  současné době, nejpozději však 
musí být doručena příslušnému úřadu 15 
dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009 do 
16.00 hodin. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009, 
předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s  ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej vo-
liči zašle na jím uvedenou adresu.
Za jakých podmínek má občan jiného člen-
ského státu EU právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu na území České re-
publiky?

Občan jiného členského státu EU má právo hla-
sovat ve volbách do Evropského parlamentu na území 
České republiky za předpokladu, že
- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let 

a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci 
obyvatel (tj. nejméně od 22. dubna 2009)

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního 
práva

- je zapsán v  seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu. 

VOLBY DO EVROPSKéHO PARLAMENTU NA úZEMÍ ČESKé REPUBLIKY
INfORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ
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NÁROKY ZAMěSTNANCŮ PŘI PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ZAMěSTNAVATELE

Pozvánka na vycházku s názvem
„PO STOPÁCH PRAVěKéHO A STŘEDOVěKéHO OSÍDLENÍ OKOLÍ PŘÍBORA“

Odstávka informačních 
systémů Ministerstva vnitra 

Od 1. do 10. května 2009 nebude možné 
provádět žádné změny dat (evidence obyvatel) 
ani vydávat doklady (občanské průkazy, cestov-
ní doklady, doklady vozidel)  

V  informačním systému evidence obyva-
tel, informačním systému evidence občanských 
průkazů, informačním systému cestovních do-
kladů a v registrech silničních vozidel je v sou-
vislosti s  rozvojem eGovernmentu připravová-
na zásadní technologická změna. Ve dnech od 
1. do 10. května 2009 proto dojde k výluce 
těchto systémů. Upozorňujeme  občany, že 
v tomto období bohužel nebude možné pro-
vádět žádné změny dat (evidence obyva-
tel) ani vydávat doklady (občanské prů-
kazy, cestovní doklady, doklady vozidel).

  Ministerstvo vnitra se omlouvá za 
případné komplikace, které odstávka 
systému může přinést. Záměrně vyu-
žíváme dvou státních svátků a  víken-
dů, aby byl dopad co nejmenší. reálně 
se bude jednat pouze o  4  pracovní dny. 
Přesto žádáme občany, aby  si  potřebné zále-
žitosti vyřídili buď do 30. dubna nebo až po  
11. květnu 2009. 

 Uvedené technologické změny jsou nutné 
pro připravované zprovoznění systému základ-
ních registrů od 1. července 2010 , jsou nezbyt-
né pro dosažení vyšší kvality Ministerstvem vni-
tra zpracovávaných osobních údajů. Nový  in-
formační systém také zajistí vyšší úroveň ochra-
ny osobních údajů.

 Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

Finanční krize se negativně projevuje i v našem měs-
tě. Jaké možnost mají zaměstnanci, kterým jejich zaměst-
navatel dluží mzdu? 

okamžité zrušení pracovního poměru
Pokud zaměstnavatel dluží zaměstnanci mzdu, může 

tento zaměstnanec zrušit okamžitě pracovní poměr, a to za 
těchto podmínek:
- zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci  mzdu či 

náhradu mzdy (za dobu prvních 14 dnů nemoci) 
ani v náhradní lhůtě 15 dnů po uplynutí splatnosti 
mzdy,

- okamžité zrušení pracovního poměru musí být na-
psáno písemně a musí v něm být jednoznačně uve-
den důvod, pro který s ním zaměstnanec pracovní 
poměr ruší,

- toto písemné zrušení pracovního poměru 
musí být zaměstnavateli doručeno ve lhůtě 
nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se za-
městnanec o důvodu zrušení pracovního po-
měru dozvěděl.
Pracovní poměr v tomto případě skončí doru-

čením písemného zrušení pracovního poměru za-
městnavateli. Při tomto způsobu zrušení pracov-
ního poměru má zaměstnanec nárok na odstupné, 
a to ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Žádost o vyplacení dlužné mzdy úřadem práce
Jako další možnost pro zaměstnance je postup dle zá-

kona č. 118/200 Sb., o ochraně při platební neschopnosti za-
městnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto zákona je zaměstnavatel v  platební ne-
schopnosti, pokud neuspokojil mzdové nároky svých zaměst-
nanců a byl na něj podán k soudu insolvenční návrh. 

V  tomto případě potom může zaměstnanec u úřadu 
práce uplatnit nárok na dlužnou mzdu, ovšem ve výši nejvýše 
tří dlužných mezd za období začínající podáním insolventní-
ho návrhu na zaměstnavatele. Maximálně však může takto 
zaměstnanec obdržet částku 32.538 Kč, od 1. května 2009 pak 
částku 35.313 Kč.

Úřady práce na svých úředních deskách zveřejňují infor-
mace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou u úřa-
dů práce uplatnit své mzdové nároky, přitom zaměstnavatel 
může své mzdové nároky uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode 
dne, kdy úřad práce tyto informace na úřední desce zveřejnil.

Detašované pracoviště úřadu práce pro občany města 
Příbora a spádových obcí je v Kopřivnici, ul. Štefánikova 1163 
(bývalé ředitelství Tatry).

Pokud se o svých nárocích potřebujete poradit, můžete 
se obrátit na Oblastní inspektorát práce v Ostravě, každou li-
chou středu v měsíci od 10:00 do 14:00 hodin najdete pracov-
níky tohoto úřadu na Úřadu práce v Novém Jičíně.

Ludmila Řezníčková, odbor sociálních věcí 

 Procházka navazuje na loňskou akci s po-
dobnou náplní, avšak letošní trasa neprovede 
účastníky západně od Příbora, ale na protilehlé 
východní straně od města. Vycházku pro ve-
řejnost pořádá Archeologický klub v  Příboře 
ve spolupráci s kulturním odborem městského 
úřadu. Pochod se uskuteční ve směru Příbor – 
lokality Hájov 1 a 2 – přehrada ve Větřkovicích 
– hrádek v Lubině - Příbor s  několika 5 až 10 
minutovými zastávkami vyplněné informacemi 
Daniela Fryče a Jana Diviše o pravěkém i stře-

dověkém osídlení těchto míst na základě arche-
ologických nálezů členů AK.

Předpokládaná délka trasy je asi 10 km, 
výlet je vhodný pro všechny generace zájemců, 
kteří se chtějí projít naší půvabnou krajinou a 
dovědět se něco o zdejší pradávné historií.

sraz účastníků je v  sobotu 16. května 
2009 v  10:00 h před příborským informač-
ním centrem.

Jan Diviš, předseda AK v Příboře

  

       Poděkování dárci krve

Pan Jiří Šajtar, občan našeho města, pra-
covník dolu Paskov, daruje krev a plazmu  
a dovršil krásných 160 odběrů. Patří mezi dárce, 
který má universální skupinu, použitelnou pro 
každého pacienta a na výzvu krevního centra je 
ochoten vždy darovat krev i plazmu. Fakultní 
nemocnice Ostrava zaslala děkovný dopis na 
Městský úřad s  poděkování, že pan Jiří Šajtar 
patří k nejlepším dárcům krve. Tímto děkujeme 
i my ostatní, protože nikdo z nás neví, kdy bude 
krev nebo plazmu potřebovat. 

Za komisi pro občanské záležitosti
Tošenovjanová, Pustějovská

Vítání našich nejmladších občanů do svazku 
města připravuje komise pro občanské záležitosti 
čtyřikrát ročně. Většinou se jedná o měsíce: březen, 
červen, září a prosinec.  Rodiče jsou zváni písemnou 
formou, a to dvakrát. Nejprve rodiče všech dětí, je-
jich seznamy obdrží matrikářka Zdenka Pustějovská 
z evidence obyvatel a potom ti rodiče dětí, kteří se  
k vítání občánků přihlásili. Vítání se koná vždy 
v neděli v dopoledních hodinách v obřadní síni 
Městského úřadu v Příboře. Rodiče se svými dět-
mi přivítá nejprve matrikářka Městského úřadu 
v Příboře a potom kratším proslovem paní Ivana 
Žárská, členka rady města. Velice pěkné kulturní 
pásmo veršů i hudby si připravily děti z mateř-
ské školy na ulici Pionýrů pod vedením paní Jany 
Pukovcové. Rodiče dětí obdrží malý dárek, fotografii 

dítěte z kolébky a kytičku. Podpisem rodičů do kro-
niky města Příbora je tato malá slavnost ukončena. 
Že je o tuto akci stále zájem, potvrzuje  vysoká  účast 
rodičů s dětmi při každém vítání a také to, že někte-
rá města vítání občánků opět obnovila.

Zdenka Pustějovská, matrikářka

Vítání občánků
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Chcete žít v uznávané zemi? Přijďte k EUROVOLBÁM!
Podruhé od našeho vstupu do EU budeme ve dnech 5. a 6.  června volit zástupce České republiky do Evropského par-

lamentu. Jedna z nejčastějších otázek, kterou při různých setkáních s občany slýchávám je:
Proč bychom se těchto voleb měli účastnit, když nám to stejně nic nepřinese? Proč bychom měli podporovat někoho, 

kdo tam chce jen zbohatnout a na potřebách nás obyčejných lidí mu nezáleží apod.? Není to pravda, a já se vám pokusím 
vysvětlit, proč.

Nejdříve bych chtěla zdůraznit, že v Evropském parlamentu mají dnes výraznou převahu pravicové strany a poměr 
mezi nimi a stranami levicovými je nutné vyrovnat. Už třeba i z toho důvodu, aby byly v evropském měřítku respektovány 
základní sociální jistoty zaměstnanců, jistý stupeň životní úrovně a vůbec základní pravidla vzájemných vztahů mezi za-
městnavateli a zaměstnanci. Nikdo jiný, než právě komunističtí europoslanci, není schopen a zejména ochoten tuto linii  
v Bruselu prosazovat.

Jiným podstatným důvodem, proč jít k eurovolbám, se jmenuje: evropské dotace. Žadatelé jsou často úplně zbytečně 
uváděni v omyl, že ony dotace jsou nedosažitelné, že vlastně nemá smysl o ně žádat.

Problém je v tom, že kompetentní ministerstva a další orgány a instituce ani samy kolikrát nevědí, jakým způsobem  
o jednotlivé dotační tituly žádat, jak postupovat, jak formulovat žádost, aby splňovala všechny náležitosti, co všechno musí obsahovat samotný projekt atd., atd.  
Z mnoha vlastních zkušeností vím, že konkrétně komunističtí europoslanci si v podobných situacích vždycky věděli rady. Nejenže s touto problematikou přicházejí  
v podstatě dnes a denně do styku, ale mají i potřebné kontakty – tzn. komu a kam žádost adresovat, kde a jakým způsobem ji podpořit.

Současné rozpočtové určení daní (de facto rozdělování peněz ze státního rozpočtu do rozpočtů veřejných) jednoznačně znevýhodňuje střední a menší 
obce. V praxi to znamená zhruba tolik, že obce nejsou schopny z vlastních rozpočtů zvládnout jakoukoli náročnější investiční akci (kanalizace, plynofikace, 
oprava místních komunikací, výstavba ČOV, rozsáhlejší oprava školních budov či výstavba nových, opravy historických památek, budování dětských spor-
tovišť atd.) a musejí žádat dotace.

Statní dotace jsou stále častěji odmítány, obecním úřadům proto v řadě případů nezbývá nic jiného, než se obracet právě na Evropskou unii. Naši euro-
poslanci jim většinou dokázali poradit nebo přímo pomoci.

A proč se zúčastnit letošních eurovoleb „do třetice“…
Ať už na naše členství v Evropské unii pohlížíme jakkoli, tento fakt je v danou chvíli nezpochybnitelný. Z tohoto důvodu bychom i prostřednictvím ko-

munistických europoslanců měli usilovat  o to, aby pozice České republiky v EU byla co nejstabilnější a především rovnoprávná. Existující stav nasvědčuje  
o pravém opaku – že jsme totiž vazaly západní Evropy.

Nenechme se ponižovat, chovejme se důstojně – avšak jako stát, ochotný spolupracovat s každým, kdo bude plně respektovat jeho suverenitu na zákla-
dě partnerství rovného s rovným.

Pokud chcete žít v respektované a uznávané zemi, přijďte 5. a 6. června 2009 k volbám do Evropského parlamentu!!!
Ing. kateřina konečná, poslankyně ps pčr, kandidátka do Ep 2009

UPOZORNěNÍ STAVEBNÍHO úŘADU
označování budov čísly popisnými

V souladu s § 31 a 32 zákona č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění a čl. VI-VII Pravidel označování ulic a ostatních 
veřejných prostranství, názvu a způsobu použití a umístění čísel k ozna-
čení budov, přijatých usnesením č. 70/13/2 rady města Příbora dne 17. 
4. 2001, musí být budova označena popisným číslem. Vlastník nemovi-
tosti je povinen na svůj  náklad označit budovu popisným číslem urče-
ným stavebním úřadem MÚ Příbor a udržovat je v řádném stavu. Číslo 
popisné se umísťuje tak, aby bylo viditelné, zpravidla při pravém  horním 
rohu vchodu do budovy, minimálně ve výši 2 m nad úrovní terénu. Má-li 
budova  více  než jeden vchod, umísťuje se vždy číslo popisné u vchodu 
na straně objektu směrem k jednotce (ulici, komunikaci), jejíž název je 
uveden v adrese, přináležející k budově. Tabulky  s čísly popisnými mají 
zpravidla rozměr 20 x 15 cm. Podklad tabulky je tmavěmodrý, písmo bílé. 
Označení může být rovněž provedeno keramickými číslicemi ap. Pro zá-
jemce má stavební úřad zdarma k dispozici tabulky některých čísel po-
pisných (informace v kanceláři stavebního úřadu či na webových strán-
kách města). Nesplněním povinnosti označit budovu přiděleným číslem 
popisným se fyzická nebo právnická osoba vlastnící nemovitost vystavuje 
postihu sankcí do výše 10 000 Kč. Nová čísla popisná přiděluje stavební 
úřad MÚ Příbor písemným dokladem o přidělení čísla popisného, na je-
hož vydání se nevztahují předpisy o správním řízení. Číslo popisné lze 
přidělit k žádosti vlastníka budovy pouze tehdy, prokáže-li vlastník, že 
stavba, jíž má být přiděleno popisné číslo, je řádně kolaudována. V pří-
padech, kdy stavba nepodléhá kolaudaci nebo se kolaudační rozhodnutí 
nedochovalo, ačkoli bylo vydáno, prokáže vlastník právní existenci stavby 
jiným hodnověrným způsobem.

Pavel Hykel, referent SÚ MÚ Příbor

M ě s t o  P ř 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 ř í b o r  

 
Vás  zvou na putovní  výstavu  

fo togra f i í  
 

Ž idovských památek 
 

Libora Cabáka 
 

s  p ř i s pěn ím  f o t o g r a f i í  

V lasty Krautové 

 
 

 
 

 
 

Výstava  bude  zahá jena  
6.  května 2009  
v 17:00 hodin 
v  ob řadní síni  

Městského ú řadu v  P říboře  
 

výstava  potrvá  do  29 .  6 .  2009 
 

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

 

 
 

O t e v ř e n o :  
 

Pondělí a středa: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00 
Úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 – 11:00 11:30 – 14:00 
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pátek 1. května od 10:00 h
Prvomájový koncert

DOM Příbor 

pátek 1. května až 3. května
morAvSký knIPL A ŠrAPneL 2009

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

pátek 1. května od 15:30 – 17:00 h
LAtInSko - AmerIckÉ tAnce

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

pátek 1. května od 19:00 h
ZAčíná měSíc LáSky

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

Úterý s Jarkou 5. května od 9:30 – 11:30 h 
kALAnetIkA 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

Úterý 5. května od 13:00 – 17:30 h
DISco DAnce

od 13:00 – 14:30 h, DISCO DANCE - děti od 1.tř.
od 14:30 – 16:30 h, DISCO DANCE - starší děti
od 16:30 – 17:30 h, DISCO DANCE – předškoláci

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

Úterý 5. května od 17:45 h
váLkA S mLoky

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

Úterý 5. května od 17:30 h
vZPomínková Akce u PříLežItoStI 
64. výročí oSvoboZení měStA
PříborA 

Město Příbor ( 556 455 443

středa s alenkou 6. května od 10:00 – 11:00 h
PoHybovÉ Hrátky, říkADLA

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

středa 6. května od 19:00 – 21:00 h
tAnčírnA

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

pátek 8. května od 15:30 – 17:00 h
LAtInSko - AmerIckÉ tAnce

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

pátek 8. května od 19:00 h
Páteční PoSeZení u kLAvíru 

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

sobota 9. května od 17:00 h
koncert DucHovní HuDby

Městská organizace KDU-ČSL v Příboře

sobota 9. května 
SLAvnoStní vySvěcení PrvníHo
PrAPoru SDH Hájov

Městská organizace KDU-ČSL v Příboře.

sobota 9. května a neděle 10. května
víkenD ke DnI mAtek, bAbIček 
A PrAbAbIček

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

Úterý s Jarkou 12. května od 9:30 – 11:30 h 
kALAnetIkA 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

Úterý 12. května od 13:00 – 17:30 h
DISco DAnce

od 13:00 – 14:30 h, DISCO DANCE - děti od 1.tř.
od 14:30 – 16:30 h, DISCO DANCE - starší děti
od 16:30 – 17:30 h, DISCO DANCE – předškoláci

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

středa s alenkou 13. května od 10:00 – 11:00 h
PoHáDkA o koHoutkovI 
A SLePIčce

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

středa 13. května od 21:30 h
PoZorování Pro veřejnoSt 

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

středa 13. května od 17:00 h
umíte oDPočívAt?

Pořádá: O. s. Život a zdraví ve spolupráci s MÚ Příbor a ZŠ 
Npor. Loma

čtvrtek 14. května od 18:30 h
vyStouPení SLávkA jAnouŠkA 

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

pátek 15. května s Ladou – Šmudlíci od 10:00 – 11:00 h
kerAmIckÉ tvoření

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

pátek 15. května od 14:30 – 16:00 h 
DecouPAGe květInáčŮ

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

pátek 15. května od 15:30 – 17:00 h
LAtInSko - AmerIckÉ tAnce

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778

pátek 15. května od 16:00 h až sobota 16. května do 10:00h
FILmová noc

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778

pátek 15. května od 19:00 h
Páteční PoSeZení u kLAvíru

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

sobota 16. května od 10:00 h 
PoZvánkA nA vycHáZku S náZvem 
„Po StoPácH PrAvěkÉHo
 A StřeDověkÉHo oSíDLení okoLí
 PříborA“

Vycházku pro veřejnost pořádá Archeologický klub v Příboře

sobota 16. května od 11:00 h 
„o ZLAtý PoHár“ bAv kLubu Příbor

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778

neděle 17. května od 6:20 h 
tAm, kDe končí koLeje...LAnŠkroun

KČT Příbor

pondělí 18. května od 17:00 h
umění nASLoucHAt

Klub zdraví Příbor ve spolupráci s CASD Kopřivnice

pondělí 18. května až 21. května
žIvot nA HorácH A PoD HorAmA

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

Úterý s Jarkou 19. května od 9:30 – 11:30 h 
kALAnetIkA 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

Úterý 19. května od 13:00 – 17:30 h
DISco DAnce

od 13:00 – 14:30 h, DISCO DANCE - děti od 1.tř.
od 14:30 – 16:30 h, DISCO DANCE - starší děti
od 16:30 – 17:30 h, DISCO DANCE – předškoláci

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

středa s alenkou 20. května od 10:00 – 11:00 h
Hry, PoHybovky, říkADLA

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

probíhající výstava do 21. května
PříběHy vyřeZAnÉ Do DřevA

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

pátek 22. května s Ladou – Šmudlíci od 10:00 – 
11:00 h
krAjInA Z FoukAnÉ bArevnÉ tuŠe

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

pátek 22. května od 15:30 – 17:00 h
LAtInSko - AmerIckÉ tAnce

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

Přehled akcí v Příboře na měsíc květen 2009
pátek 22. května
Páteční PoSeZení u kLAvíru

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

neděle 24. května od 8:00 h
cykLIStIcký výLet  FrýDek - SeDLIŠtě,
 beZručovA vyHLíDkA

KČT Příbor

neděle 24. května od 13:00 h
PoZvánkA nA ZorbInG

Firma RICCO Příbor ( 777 100 007

Úterý s Jarkou 26. května od 9:30 – 11:30 h 
kALAnetIkA 

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

Úterý 26. května od 13:00 – 17:30 h
DISco DAnce

od 13:00 – 14:30 h, DISCO DANCE - děti od 1.tř.
od 14:30 – 16:30 h, DISCO DANCE - starší děti
od 16:30 – 17:30 h, DISCO DANCE – předškoláci

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

Úterý 26. května od 15:00 h 
Den Dětí v bAv kLubu

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

středa s alenkou 27. května od 10:00 – 11:00 h
PoHáDkA o červenÉ kArkuLce

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

středa 27. května od 13:30 h 
„o ZLAtou PíŠŤALku“

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

pátek 29. května s Ladou – Šmudlíci od 10:00 – 
11:00 h
SLuníčko - FILcová tecHnIkA

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

pátek 29. května od 15:30 – 17:00 h
LAtInSko - AmerIckÉ tAnce

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. ( 556 723 778 

pátek 29. května od 19:00 h
Páteční PoSeZení u kLAvíru

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

pátek 29. května až neděle 31. května
víkenD S nePáLSko-HImALájSkou
 kucHyní

Restaurace Vínorestaurant Terra Libera ( 556 722 013

sobota 30. května od 7:30 - 18:00 h
ZájeZD Do ZooPArku A DInoPArku
 ve vyŠkově

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

sobota 30. května 
otevření kouPALIŠtě 

Firma RICCO Příbor ( 777 100 007

sobota 30. května od 14:00 - 18:30 h
cykLuS SemInářŮ – FenG SHuej

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

sobota 30. května od 16:00 h
kácení máje

Město Příbor ( 556 445 443

neděle 31. května odpoledne
mŮj Sen 
FreuDŮv FoLkLorní FeStIvAL 

Společnost S. Freuda ( 777 651 856

LoUtkoVÉ DIVaDÉLko 
PoStrAŠení meDvíDcI

Změna programu vyhrazena, doporučujeme ověřit si konání 
akcí předem!
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MÁTE DLUHY? 
ŘEŠÍTE V DOBĚ KRIZE  

NEŘEŠITELNOU SITUACI? 
PROFESIONÁLNĚ VYŘEŠÍME !!! 

 

�  ŽÁDAT MŮŽE KDOKOLIV 

�  I BEZ PROKAZOVÁNÍ   

PŘIJMU 
�  NENÍ OMEZENO VĚKEM 

�  SCHVÁLENÍ JIŽ DO 3 DNŮ 
 

NEVÁHEJTE A VOLEJTE NEBO SE ZASTAVTE: 

PŘÍBOR NÁM. S. FREUDA 47 

PO-PÁ: 9:30 - 12:00, 13:30 - 16:30 

TEL: 774 556 841 
 

 

Tenisový klub Příbor
nabízí veřejnosti možnost hraní na teniso-

vých kurtech

od 4.května 2009
Hraní je možno domluvit 

přímo na kurtech 
za restaurací MEXIKO 

nebo na telefonu 739705255

UŠETŘETE ZA VYTÁPěNÍ 
objednejte si 

TVRDé PALIVOVé DŘÍVÍ  
BUK ŠTÍPANÝ

délky 25, 33, 50 a 100 cm/

950 - 990kč sprm,
Velkosklad BIOPALIV, SVIADNOV u f - M

Zajišťujeme i vlastní
dopravu po 3,5 sprm,

pátek odpoledne 
+ sobota dopoledne

Tel: 603316429, 736139929 
e-mail: palivovedrivi@seznam.cz
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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                                                            tel.733 291 149 

742 58 Příbor - v budově bowlingu           email.rkkareta@email.cz  

U příležitosti světového Dne rodiny 
zveme všechny malé i velké na

DEN RODINY V PŘÍBOŘE
16. května 2009 od 14.00 do 21.00 h

Místo: dvůr piaristického kláštera 
(naproti Penny Marketu, ul. Lidická)

PROGRAM:
Hry a soutěže pro rodiče s dětmi

Program pro děti
Dětský kolotoč

Kolo štěstí
Reprodukovaná a živá hudba

Občerstvení

BLEŠÍ TRH 
možnost cokoliv prodat a koupit

Piknikové deky vítany!

V případě nepříznivého počasí akce odpadá

Pořádá MS ODS Příbor

      Realitní kancelář KARETA 
                                  Místecká 287, Příbor, e‐mail: rkkareta@email.cz 

 
RD Studénka 

Nachází se v klidné části obce, dům je 

udržován, celopodsklepen, o velikosti 

3+1 s okrasnou zahradou o výměře 

977m
2 
.   2 750 000,‐Kč.  

Tel. 733291149 

 

Pozemek Hájov 

Stav.parcela o vým. 1500 m
2
. Leží z kraje 

obce, veškeré inž. sítě u pozemku. 

Mírný svah.   625 000 ,‐Kč 

Tel. 733291149 

 

 
RD Studénka 

Nachází se v klidné části obce mezi 

rodinnými vilkami. Dům má 5 pokojů 

a kuchyň, 2x soc. zařízení, garáž, 

zahrada o vel. 575 m
2
.   2 790 000,‐Kč  

Tel. 733291149 

 
Zahrada Příbor 

Vhodný pro výstavbu chaty s pevnými 

základy, o výměře 5x5 m. Výměra 

2550m
2
. Okraj obce.  

235 000 Kč. 

Tel. 733291149 

 
0+1 Studénka 

Na ul.L. Janáčka, s balkonem, v os. 

vlastnictví. Byt je udržován, nová 

kuchyňská linka. 

450 000 ,‐Kč. 

Tel. 733291149 

 
Chata Bludovice 

Chata se nachází v zahrádkářské osadě, 

je podsklepená. Udírna, skleník, studna.  

270 000,‐ Kč. 

Tel. 733291149 

 

Termíny:
• 1. běh: 12.-18. července 2009 - pro děti a mládež od 7 do 18 let   
 (účast rodin možná!)
• 2. běh: 19.-25. července 2009 - pro celé rodiny, ale i pro všechny lidi,
  kteří by s rodinami rádi strávili čas

Program:
Výuka angličtiny v malých skupinách zábavnou formou
Sport, hry, workshopy pro rodiče i děti

Místo:
Škola v přírodě, Prostřední Bečva

Cena: 
• 1900 Kč děti do 12 let
• 2000 Kč pro děti od 12 do 18 let
• 2600 Kč dospělí
• Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
• Speciální rodinný balíček: 2 dospělí a 2 děti 8 800 Kč!

Více informací na:
www.viafamilia.cz
e-mail: letni.kemp@viafamilia.cz
nebo na telefonu 731 510 616 (Libuše Pavelková)

Academia Via Familia o.s.
Jičínská 881, 742 58  Příbor
Telefon: +420 558 113 743
Mobil:    +420 731 510 616 
e-mail: viafamilia@viafamilia.cz
w w w.viafamil ia.cz

Letní kemp 

s rodilými mluvčími ze Severního Irska
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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 
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Vetcentrum Příbor 
MVDr. Hana Kotrcová 
Větřkovská 853 
742 58  Příbor 
 

vetcentrum@email.cz 

 

http://vetcentrum.pribor.cz 
 

VETERINÁRNÍ ORDINACE  MVDr. Hana Kotrcová 

       MVDr. Jana Vágai 
 

Po – Pá 08:00 – 19:00   tel:     556 722 182 
So  09:00 – 11:00   mobil:  603 857 929 
Ne  18:00 – 19:00   

POHOTOVOST       mobil: 603 857 929 

 

VETERINÁRNÍ PRODEJNA  
 

Po – Pá 10:00 – 18:00   mobil:  723 588 222 
So  zavřeno 
Ne  zavřeno 

SALÓN PRO PSY A KOČKY  
 

pouze na objednávku   mobil:  604 719 114 
nebo osobně v ordinaci 

 

Dechový orchestr mladých a 

Město Příbor 

Vás zve na tradiční 
 

Prvomájový 

koncert 
Dechového 

orchestru mladých 

 

pátek 1. května 2009 

v 10:00 hodin 
Městský park Příbor 
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aQuazorbInG
- slůvko, které se dnes stává pojmem.Pro většinu lidí je to již výraz, pod kterým si představí bláznivé do-
vádění ve velké nafukovací kouli ve vodě. Slůvko,které se v průběhu roku objevilo v časopisech, denících, 
rozhlasových a televizních médiích. Zábava, která zachvátila v letních měsících vodní plochy v České 
republice, na Slovensku, ale také přímořská letoviska v jižní Evropě.
aQuazorbInG
- slůvko, které vyznavači vodních sportů začlenili do svého slovníku. Nadšenci a fandové tak vyzkoušeli 
ve vodě nový druh podnikání. Přehrady, jezera, řeky, koupaliště, ale také třeba i rodinné bazény se staly 
svědky veselé zábavy. Na všech těchto místech si tisíce návštěvníků chtěli vyzkoušet, jaké to je „chodit po 
vodě“.
aQuazorbInG
- slůvko, které se v těchto jarních měsících dostává do podvědomí návštěvníků krytých bazénů  
a aquaparků. Zábava spojená se soutěživým hraním dětí i dospělých.Je to však také nepřehlédnutelný 
reklamní prvek nebo originální dekorace ve vstupních prostorách společenských místností a sálů. Určen 
také pro modní přehlídky, černé divadlo, uměleckou fotografií. A další a další využití společně s reklam-
ními agenturami hledáme.
aQuazorbInG
- slůvko obsahující v sobě 3 kubické metry vzduchu, zabaleného do pevného plastového obalu a uzavře-
no vodotěsným zipem. V něm nechybí skotačivý element-člověk. Dospělý či dítě, starý či mladý, muž či 
žena, jeden nebo dva, velký či malý, chudý, tlustý......v tomto případě je to úplně jedno. Jednu podmínku 
však aquazorbing má. Je to adrenalinový sport a ten si vyžaduje zdravého jedince.
aQuazorbInG
-slůvko, které nabízí provozovatelům rekreačních zařízení a sportovišť  zajímavé a netradiční využití vol-
ného času pro jejich návštěvníky. Nemůžou se právě koupat? Nevadí, aquazorbing není z velké části zá-
vislý na počasí. Legrace při prohlížení fotografií z dovolené pak zcela jistě stojí za to.
Oficiálně jsme představili veřejnosti tento druh zábavy 25.června 2008 na městském koupališti  
v Příboře. TV Prima byla prvním celoplošným médiem, která přinesla informaci o nové zábavě uprostřed 
Evropy. Postupem  času sdělovací prostředky informovaly veřejnost. A začal zaplňovat i stránky sportov-
ních časopisů. 
Jako první se zábava objevila v Asii a neměla své oficiální pojmenování. Dali jsme jí jméno 
AQUAZORBING. Slovo, které zdomácnělo, slovo, které dnes chrlí všechny internetové vyhledávače na 
celém světě, slovo, které dnes prezentuje vodu (aqua) a zorbing (válivý pohyb). Slovo, které dnes čeká na 
svoji ochrannou známku.
Naše rodinná firma RICCO se tak stala hlavním distributorem tohoto výrobku pro Českou republiku 
a část Evropy. Zajišťujeme servis,nabízíme poradenskou činnost,připravujeme zábavné programy pro 
veřejnost v nejmodernějších aquaparcích, jako je Babylon v Liberci, Aquapalace Praha Čestlice,Lagoon  
Praha Letňany či nový krytý bazén ve Valašském Meziříčí. Města Slaný, Děčín, Ostrava Poruba, nebo 
Hlučínská jezera, Vranovská či Brněnská přehrada, koupaliště v okolí Brna i Prahy, aquapark Olešná, ale  
i menší kryté bazény v celé naší zemi, všude tam již můžete aquazorbing vyzkoušet. Do léta již mnoho 
času nezbývá, a proto máme pro vás či vaše známé připravené dárkové poukazy jako dárek k narozeni-
nám, za školní vysvědčení či maturitu! Nabízíme však také originální zábavné outdoorové programy pro 
firmy i veřejnost.
V druhé polovině měsíce května nabídneme příborské veřejnosti novou ještě větší adrenalinovou zába-
vu – jmenuje se Zorb-baLL. Koulení z kopce ve velkém nafukovacím dvouplášťovém míči při rych-
losti 50km/hod! Tento  nový produkt budou moci vyzkoušet všichni, kteří zatím o této zábavě jen četli 
nebo pro ně byla cenově nedostupná. Čtěte pozorně naše internetové stránky, neboť: „léto 2 0 0 9 bude 
v příboře obzvláště vykutálené„
www.aquazorbing.cz
aquazorbing team letní areál koupaliště, firma RICCO PŘÍBOR

AQUAZORBING – místo narození  PŘÍBOR

Pozvánka na zorbInG
 NEDěLE 24.KVěTNA 2009 od 13,00 hod., „KOPEC U PŘÍBORSKéHO KOUPALIŠTě“

CO TO JE?
► kutálení z kopce ve dvouplášťové kouli 
► rychlost zorbového míče 50km/hod ! 
► délka dráhy 240m
► můžeš sám i ve dvojici. 
PRO KOHO TO JE?
► pro všechny odvážné a zdravé 
► věk od 15 let nebo se souhlasem rodičů
► výška nejméně 150 cm
► váha do 150 kg
Provozovatel: firma RICCO, Příbor, Nábřeží 897, ww.aquazorbing.cz

JAK TO PROBÍHÁ?
► uvidíš na místě 
KOLIK TO STOJÍ?
► 150,-kč/osoba
► 250,-kč/2osoby
DODATKOVÁ INfORMACE:
►  Zorbing je vysoce outdoorový adrenalinový sport vyžadující ná-

ročnou přípravu kopcovitého terénu,motorovou zabezpečovací 
techniku, dohled proškoleného personálu a sportovní výrobky 
vysoké ceny. Tento druh sportu provozují na profi úrovni pouze 
4 firmy v České republice za několikanásobně vyšší cenu. 
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