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Měsíčník
města Příbora

duben 2011

Koncert Jablúčko a sakura 3

V neděli 20. března jsme přivítali jaro

Koncert  komorního tria Yukiko Sawa, Shoko Kosugi 
a Kaoru Nakayama ve spojení s Cimbálovou muzikou 
Pramínky dokázal, že nic není nemožné. I komorní hud-

bu lze spojit s lidovou písní a lidovou písničku lze zahrát  
a zazpívat „vážněji“.
Koncert lze hodnotit slovy: úžasný, báječný, krásný...

Jaro se symbolicky vítá vynesením Morany, chcete-li 
Mařeny, která symbolizuje zimu (smrt).

Pojďte se s námi podívat, jak to všechno probíhalo...

Autor fotografií: Rudolf Jarnot. Děkujeme autorovi za poskytnutí 
fotografií ke zveřejnění.

Fotografie z kulturních akcí můžete také zhlédnout v průběžném vysí-
lání reklamních spotů na LCD televizi, které vysílá firma  
Aquazorbing.cz, s. r. o. – náměstí S. Freuda č.p. 20 (budova vedle MěÚ)
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Z městkého úřadu

7. schůze RM 22. února 2011 mj. projednala:
l Vzala na vědomí zápis č. 11/2 z jednání ko-

mise pro městskou památkovou rezervaci ze 
dne 8. února 2011

l Schválila Plán výnosů a nákladů z účtu města 
Příbor vedeného SMMP s.r.o. na rok 2011 a 
Plán nákladů  SMMP s.r.o.  pro rok 2011 – 
údržba a opravy DBF

l Rozhodla pronajmout byt s  dluhem původ-
ního nájemce na základě zveřejnění zámě-
ru města, byt 2+1 na ulici Fučíkova 1304/5 
panu Petru Vyvíalovi, bytem Štefánikova 
691, Příbor, výše nabídky (úhrady dluhu) Kč 
28 948,-

l Schválila neziskové organizaci SALUS o. p. 
s., Tyršova 1015, 742 21 Kopřivnice, z  roz-
počtu města z paragrafu 4329, položka veřej-
ná finanční podpora, finanční dar ve výši 20 
000 Kč na provoz Domova pro rodiče a děti 
v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež 
„Čtyřlístek“

l Schválila vypláceni měsíčního příspěvku na 
zajištění služby denního stacionáře za mě-
síc březen 2011 ve výši Kč 11 770,- Diakonií 
ČCE – střediskem v Příboře

l Uložila zveřejnit bytovou jednotku č. 1344/1 
(obsazená nájemcem) k  prodeji výběro-
vým řízením za podmínek stanovených dle 
Pravidel pro doprodej bytů a nebytových 
prostor dle zákona 72/94 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů 

l Uložila zveřejnit bytovou jednotku č. 1344/5 
(obsazená nájemcem) k  prodeji výběro-
vým řízením za podmínek stanovených dle 
Pravidel pro doprodej bytů a nebytových 
prostor dle zákona 72/94 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů 

l Jmenovala komisi pro vyhodnocení výbě-
rového řízení na prodej jednotek č.1344/1, 
1344/5 – obsazené nájemcem, a to v souladu 
s „Pravidly pro doprodej bytů a nebytových 
prostor dle zákona 72/94 Sb.) ve znění poz-
dějších předpisů v  tomto složení: pí. Alena 
Gachová, p. Martin Monsport, p. Radek 
Velička

l Odsouhlasila zadání projektu výstavby par-
koviště na Štramberské ulici ve variantě 3 
bez omezení vjezdu a oplocení s  vjezdem 
přes pozemky TJ Příbor a soukromé osoby 
p. Lichnovského a získání pozemků do vlast-
nictví města

l Schválila poskytnutí veřejné finanční pod-
pory z  rozpočtu města Příbor na prevenci 
kriminality včetně výše přidělené veřejné 
finanční podpory následovně: TABULKA  
č. 1 na str 4.

l Odsouhlasila zadání pro zpracování projek-
tové dokumentace k akci „Stavební úpravy 
ulice Oldřicha Helmy“

l Vzala na vědomí informativní zprávu o mož-
nosti rozšíření objektu radnice do ul. Jičínská

l Uložila prověřit možnost financování stavby 
pomocí projektového financování (koncese)

l Uložila vyzvat majitele domény www.pribor.cz 
k úpravě záhlaví této domény, a to konkrét-
ně k odstranění znaku města z  webových 
stránek www.pribor.cz a k odstranění textu 
„Město Příbor“ a doplnění textu „neoficiální 
server města Příbora“

l Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce akce „Obnova kapliček kří-

žové cesty v  areálu kostela Narození Panny 
Marie“

l Vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávanou v otevřeném řízení 
na akci „Stavební úpravy piaristického kláš-
tera - III. etapa - 1. nadzemní podlaží“  v sou-
ladu s  podmínkami zadávací dokumentace 
předložené na této schůzi rady města

l Stanovila dle § 74 odst.1 zákona o VZ členy 
hodnotící komisi veřejné zakázky „Stavební 
úpravy piaristického kláštera - III. etapa 
- 1. nadzemní podlaží“ ve složení Ing. Jiří 
Hajda, Ing. Jaroslav Šimíček, zástupce firmy 
ProFaktum – Ing. Miroslav Jílek, Ing. Jitka 
Pechová, Mgr. Stanislav Janota

l Stanovila dle § 74 odst. 4 náhradníky hodno-
tící komisi veřejné zakázky „Stavební úpravy 
piaristického kláštera - III. etapa - 1. nad-
zemní podlaží“ ve složení Ing. Ivo Kunčar, 
Michaela Kusiaková, zástupce firmy Pro 
Faktum - Ing. Jiří Zapletal, MUDr. Mořic 
Jurečka – předseda komise MPR, Ing. Jana 
Svobodová

l Stanovila dle § 71 odst.3, že hodnotící komi-
se bude vykonávat i funkci komise pro oteví-
rání obálek

8. schůze RM v termínu 15. března 2011 mj. 
projednala:
l Uložila zdokumentovat stav pohledá-

vek mezi TS a městem Příbor, TJ Příbor a 
Basketbalovým klubem Příbor

l Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí - č. 
11/3 pro městskou památkovou rezervaci ze 
dne 1. března 2011 a - č. 1 pro občanské zále-
žitosti konané dne 07.03.2011

l Odvolala členky stávající komise pro občan-
ské záležitosti k 31.3.2011

l Jmenovala předsedkyní komise pro ob-
čanské záležitosti Mgr. Libuši Klaudovou 
a členy komise pro občanské záležitosti Z. 
Pustějovskou, Z. Mockovou, J. Šmídovou, 
L. Sklenovskou, A. Tomečkovou, M. 
Bergerovou,  J. Husákovou a K. Jehlárovou 
od 1.4.2011

l Uložila zpracovat podkladové materiály pro 
rozhodnutí o zpracování cenové mapy (úkol 
ZM)

l Schválila finanční příspěvek z  rezervy roz-
počtu města Příbor ve výši Kč 3  000,- ZO 
ČSV Příbor na úhradu nákladů spojených 
s vyšetřením včelího plodu na mor 

l Uložila v plném rozsahu požadavky na úpra-
vu rozpočtu městské knihovny pro rok 2011 
zařadit do návrhu 1. změny rozpočtu města

l Vzala na vědomí “Výroční zprávu Městského 
úřadu v Příboře za rok 2010”

l Schválila poskytnout Základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody 70/02 Nový 
Jičín, Záchranné stanici a centru ekologické 
výchovy Bartošovice na Moravě příspěvek  
ve výši 4.000,- Kč z rozpočtové části výdajů  
kapitoly 3745

l Projednala za přítomnosti ředitelky Muzea 
Novojičínska písemnou informaci o chysta-
ných změnách a využití prostor pro výstavní 
činnost v pobočce v Příboře a žádost o  sní-
žení nájemného

l Uložila předložit konkrétní návrh způsobu 
zpracování organizačního řádu městského 
úřadu za účasti společnosti Activconsult

l Uložila vypracovat návrh změny rozpočtu 

Technických služeb města Příbora na rok 
2011, který zohlední zásadní nesoulad schvá-
leného neinvestičního příspěvku na rok 2011 
s požadavky organizace

l Schválila dodavatelem akce „Pěstební práce 
v  roce 2011 v  městských lesích Příbor“ fir-
mu: Kučera Jindřich, Čs. Armády 224, Příbor

l Schválila dodavatelem akce “Těžba 2 000 m3 
dříví v roce 2011 v městských lesích Příbor” 
firmu: Hrabovszki Matěj, Štefánikova 817, 
742 58 Příbor

l Uložila dopracovat vstupní údaje návrhu 
podmínek dočasného pronájmu prostor (ob-
jektu) KD pro zveřejnění záměru pronájmu 
kulturního domu

l Schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční-
ho příspěvku na výdaje spojené s provozem 
a  poskytováním sociální služby - Denního 
stacionáře pro  seniory v  Příboře dle před-
loženého návrhu smlouvy (schůze RM dne 
22.2.2011) mezi městem Příbor, zastoupe-
ném Martinem Monsportem, dipl. ek. a 
Diakonií ČCE – střediskem v  Příboře, za-
stoupenou Mgr. Lenkou Vaňkovou

l Schválila organizaci DĚCKO, o. p. s., 
Komenského 64, Nový Jičín, z rozpočtu měs-
ta z paragrafu 4329, položka veřejná finanč-
ní podpora, finanční dar ve výši 4  000,- Kč 
na spolufinancování svozu handicapovaných 
dětí z obce v roce 2011

l Stanovila zhotovitelem akce „Obnova kapli-
ček křížové cesty v  areálu kostela Narození 
Panny Marie“ firmu ARCHKASO, spol. s r.o. 
Kamenice 310, 588 23 Kamenice

l Stanovila dodavatelem veřejné zakázky 
„Cestou kvalitního vzdělání a zaváděním 
moderních metod k efektivnímu řízení úřa-
du města Příbora“ firmu ACTIVCONZULT, 
s.r.o., L.Váchy 495, Zlín, 760 01

l Schválila dodatek č. 6 Komisionářské smlou-
vy mezi městem Příbor a SMMP s.r.o ve věci 
správy KD z hlediska prodloužení doby sprá-
vy objektu

 Z jednání Zastupitelstva Města
4. zasedání Zastupitelstva města příbora dne 
10. března 2011
l Vzalo na vědomí zprávu z 3. jednání 

Osadního výboru Hájov ze dne 17. 1. 2011
l Vzalo na vědomí zprávu z 3. jednání 

Osadního výboru Prchalov ze dne 2. 2. 2011.
l Vzalo na vědomí zprávu z 2. zasedání finanč-

ního výboru ze dne 7. 2. 2011. 
l Uložilo zpracovat podkladové materiály pro 

rozhodnutí o zpracování cenové mapy
l Vzalo na vědomí zprávu z 3. zasedání finanč-

ního výboru ze dne 28. 2. 2011
l Vzalo na vědomí zprávu z 2. jednání kontrol-

ního výboru ze dne 15. 2. 2011
l Rozhodlo vykoupit nemovitost – část po-

zemku parc.č. 2412, k.ú. i obec Příbor, uza-
vřením smlouvy o budoucí smlouvě kup-
ní, od paní Jiřiny Cholevové, bytem Příbor, 
Bezručova 674, za kupní cenu 450,-- Kč/
m2, plus náklady spojené s prodejem, včetně 
daně z převodu nemovitostí, přičemž úhrada 
bude provedena do jednoho měsíce od pod-
pisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude 
uzavřena za předpokladu přidělení dotace 
na realizaci cyklistického propojení úseku 
Příbor -  Kopřivnice

Z jednání Rady a Zastupitelstva Města
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Z městkého úřadu

l Zrušilo usnesení 37. zasedání ZM ze dne 16. 
9. 2010, č. 37/6/2/1 - prodat, na základě vý-
běrového řízení, společnosti Mateřská ško-
la Hájov s.r.o., Hájov č.p. 55,IČ 27782689, 
zastoupené jednatelem p. Václavem 
Podstavkem, nemovitosti – pozemky par-
c.č. st. 65, objekt č.p. 55, část parc.č. 286/3 
a 265/2 v  rozsahu zákresu, k.ú. Hájov, obec 
Příbor

l Schválilo zrušení odloučeného pracoviš-
tě  příspěvkové organizace Základní 
školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, 
IČ 47657707 na adrese Dukelská 1346, 742 
58 Příbor k  datu 30.6.2011 s  účinností od 
1.7.2011

l Schválilo v  souvislosti s  ukončením odlou-
čeného pracoviště příspěvkové organizace 
Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres 
Nový Jičín, IČ 47657707 snížení kapacity zá-

kladní školy z 600 žáků na 550 žáků s účin-
ností od 1.7.2011

l Rozhodlo prodat do  vlastnictví paní Mgr. 
Marii Matlové, bytem Příbor,  Dukelská 1344 
-  jednotku č. 1344/7 v objektu bydlení č.p. 
1344-1345 postaveném na pozemku parc. 
č. 665 o výměře 451 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří v  k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 
4588/122212 na společných částech budovy 
č.p. 1344-1345 a podíl ve výši  4588/122212  
na  pozemku parc. č. 665 v k.ú. i obci Příbor, 
za celkovou dohodnutou cenu  151 600,- Kč

l Rozhodlo prodat do  vlastnictví manže-
lům Haně a Zdeňkovi Sedláčkovým, bytem 
Příbor,  Dukelská 1345 -  jednotku č. 1345/1 
v  objektu bydlení č.p. 1344-1345 postave-
ném na pozemku parc. č. 665 o výměře 451 
m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci 
Příbor, podíl ve výši 7327/122212 na společ-

ných částech budovy č.p. 1344-1345 a podíl 
ve výši  7327/122212  na  pozemku parc. č. 
665 v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohod-
nutou cenu  223 100,- Kč

l Rozhodlo prodat do  vlastnictví panu Karlu 
Sehnalovi, bytem Příbor,  Čs. Armády 1383 
-  jednotku č. 1344/10 v objektu bydlení č.p. 
1344-1345 postaveném na pozemku parc. 
č. 665 o výměře 451 m2 - zastavěná plocha 
a nádvoří v  k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 
5097/122212 na společných částech budovy 
č.p. 1344-1345 a podíl ve výši  5097/122212  
na  pozemku parc. č. 665 v k.ú. i obci Příbor, 
za celkovou dohodnutou cenu  157 400,- Kč

l Schválilo přidělení veřejné finanční podpory 
na zajištění činnosti těmto organizacím ná-
sledovně: TABULKA Č. 2 na str 4.

l Schválilo přidělení veřejné finanční podpory 
na zajištění údržby a provozu těmto organi-
zacím následovně: TABULKA Č. 3

l Rozhodlo, že příplatek za výkon funkce člena 
zastupitelstva a příplatek dle počtu obyvatel 
bude při souběhu funkcí vyplácen neuvolně-
ným členům zastupitelstva města pouze za 
výkon jedné funkce s účinností od 1.4.2011

l Delegovalo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f ) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, jakožto ak-
cionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem 
Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, 
IČ 258 72 826, jako zástupce obce pro výkon 
všech práv akcionáře ing. Milana Strakoše, 
nar. 14. září 1950, bytem Příbor, Úzká 315. 
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce 
akcionáře, je určena k výkonu všech práv ak-
cionáře jménem akcionáře na více valných 
hromadách v období určeném dle následující 
věty, a to k výkonu na všech řádných, mimo-
řádných nebo náhradních valných hroma-
dách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delega-
ce zaniká dne 4.6.2011 nebo odvoláním za-
stupitelstvem obce před uplynutím termínu 
uvedeným v této větě. 

l Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1. záko-
na č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit 
plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné 
osobě, aby místo něho jednala za zmocnite-
le, a to konkrétně a výhradně panu dipl. ek 
Martinovi Monsportovi, nar. 8. října 1974, 
bytem Příbor, Bonifáce Buska 95.

l Vzalo na vědomí informace o průběhu pro-
jednání návrhu zadání Územního plánu 
Příbora ve znění předloženém prostřednic-
tvím důvodové zprávy a přílohy č. 1 podkla-
dového materiálu

 Podporuje žádosti občanů číslo: 26, 29. – 35., 
41 na revizi stávajících stanovisek dotčených 
orgánů státní správy Městského úřadu v 
Kopřivnici.

 Schválilo přidělení grantů (příspěvků) před-
kladatelům projektů v grantovém řízení ná-
sledovně včetně výše přiděleného grantu: 
TABULKA Č. 4

l Rozhodlo, že na základě odborných zpráv 
(statika, soudního znalce) a právního posou-
zení se nebude dále touto problematikou za-
bývat

Dne:  18. března 2011
Zpracoval:  Ing. Arnošt VANĚK

Z jednání Rady a Zastupitelstva Města

Poř. Předkladatel Částka přidělená  v tis. Kč
2 Myslivecké sdružení Příbor 1. 13
4 Společnost Sigmunda Freuda Příbor 9
8 ZO českého zahrádkářského svazu osada Včelínek, o. s. Příbor 0

10 FK PRIMUS Příbor 0
13 Sbor dobrovolných hasičů Prchalov 0
16 Horolezecký oddíl Příbor, o. s. 2
19 BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o. 85
20 Český zahrádkářský svaz zákl. organizace Příbor – Jičínská 0
22 Basketbalový klub Příbor 139
26 Tělovýchovná jednota Příbor 638
29 Kynologický klub Příbor 8
31 Společnost přátel DOM 60
32 Základní umělecká škola, p. o. 103
33 Sdružení hudebníků Příbor 22
34 T. J. Sokol 122
36 Junák – svaz skautů a skautek ČR 37
37 Junák – svaz skautů a skautek ČR 7
39 Český svaz chovatelů, zákl. organizace Příbor 2
41 Tenisový klub o. s., Příbor 30
43 ZO ČZS Hájov 0
45 Sbor dobrovolných hasičů Hájov 3
49 Myslivecké sdružení Příbor – Hájov 20

P. Předkladatel, právní forma Název projektu/částka v tis. kč

1 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Výstava Dávní spalovači mrtvol - příborské pohřebiště z doby 
bronzové 0

2 Petr Frýdecký, FO podnikající na zákl. živnost. oprávnění VIII. Příborské rokování 59
3 Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace Soubor výstav “Krása propaguje naše město” 12
4 Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace Kouzelná zátiší našeho města  0

5 Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace Katalog výtvarných prací k 15. výročí mezinár.  
Projektu “Můj sen” 0 

6 Společnost Sigmunda Freuda, dobrovolná nezisková organizace Konferenční zpravodaj  0
7 Občanské sdružení www.priborsport.cz, občanské sdružení www.priborsport.cz 0 

8 Jan Tyllich, FO podnikající na zákl. živnost. oprávnění Účast na tanečních soutěžích s mezinárodní účastí v roce 2011, 
věková kategorie: dospělí, výkonnostní třída A 0 

9 Ing. Pavel Ščudlík, FO podnikající na zákl. živnost. oprávnění Účast na Světovém sportovním festivalu ve Vídni ve sportovní 
disciplíně RACKETLON pro Rudolfa Ščudlíka  0

10 Vilém Gebek, FO podnikající na zákl. ŽO Kulturní a hudební vyžití Za Vodou 12
11 SK - J - Elita Příbor, nezisková zájmová organizace 5. mezinárodní ročník florbalového turnaje 6

12 MUDr. Mořic Jurečka, FO podnikající na zákl. registračního listu 
České lékařské komory

“Freudovy dny” 
 - konference klinických psychiatrů a psychologů 0

13 Svaz letců ČR, odbočka č. 18 Příbor, neziskové občanské sdružení Slavnostní odhalení památníku Čs. letců 5
14 BAV klub Příbor, spol. s r. o. Bubenická párty - IV. ročník. Djembe, perkuse, orient 16
15 Basketbalový klub Příbor, občanské sdružení Prezentační akce v výročí 60 let basketbalu v Příboře 13
16 Modelářský klub SMČR “TORA” Příbor, sdružení Moravský knipl a Moravský šrapnel 2011 7

17 Společnost přátel Dechového orchestru mladých, dobrovolná 
organizace

Jubilejní koncert DOM ZUŠ Příbor k 75. narozeninám  
zakladatele tohoto orchestru pana Ludvíka Demela 20

18 Sdružení hudebníků Příbor, sdružení Letní swingový večer s Danou Vrahovskou 20
19 Musica nova, občanské sdružení Moravskoslezský varhanní festival 2011 18

tabulka č. 3

tabulka č. 4
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  Předkladatel, právní forma Název projektu Finanční částka 
1. Academia Via Familia o.s. Den rodiny 10 000 Kč
2. Academia Via Familia o.s. Klub deskových her 0 Kč

3. Dětská misie Příbor, o.s. Klubová a pobytová činnost pro děti a 
mládež 13 000 Kč

4. Dětská misie Příbor, o.s. Streetball aneb Příbor v koši 2011 12 000 Kč

5. Sbor dobrovolných hasičů Příbor Jednorázové víkendové soustředění družstva 
mladých hasičů 0 Kč

6. Základní škola, Příbor, Dukelská 1346, p.o. “Kudy z nudy” 5 000 Kč
Celkem poskytnutá VFP   40 000 Kč

Předkladatel Výše přidělené VFPv tis. Kč
1 Myslivecké sdružení Příbor 1. 2
3 Klub českých turistů 5
5 Společnost Sigmunda Freuda Příbor 18
6 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočka Nový Jičín 0
7 ZO českého zahrádkářského svazu osada Včelínek, o. s. Příbor 0
9 FK PRIMUS Příbor 9

11 Sbor dobrovolných hasičů, Prchalov 6
12 Sbor dobrovolných hasičů, Prchalov 13
3 Svaz tělesně postižených v ČR o. s. místní organizace Příbor 14

15 SVP TSUNAMI Příbor 12
17 Horolezecký oddíl Příbor, o. s. 10
18 BAV klub Příbor, středisko volného času, s. r. o. 18
21 Basketbalový klub Příbor 100
23 Fotoklub Příbor 7
24 TJ TATRA Příbor – oddíl kopané, o. s. 22
25 Tělovýchovná jednota Příbor 16
27 Modelářský klub SMČR „TORA“ 3
28 Kynologický klub Příbor 0
30 Společnost přátel DOM 65
35 Junák – svaz skautů a skautek ČR 12
38 Český svaz chovatelů, základní organizace Příbor 5
40 Tenisový klub o.s., Příbor 0
42 ZO ČZS Hájov 4
44 Sbor dobrovolných hasičů Hájov 17
46 Sbor dobrovolných hasičů Příbor 11
47 Sbor dobrovolných hasičů Příbor 18
48 Myslivecké sdružení Příbor - Hájov 3
50 Academia Via Familia o.s. 10

tabulka č. 1

tabulka č. 2

příspěvky spol. eleKtROWin a.s. za třídění elektrospotřebičů
Město Příbor již od roku 2006 spolupracuje při zpětném 

odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN 
a. s. Kromě toho, že na základě vytříděného množství město 
může získat čtvrtletně finanční odměnu, získalo už i některé 
další bonusy a příspěvky z motivačního programu.

Získání příspěvku z motivačního programu závisí na splně-
ní některých kritérií daných pravidly a také určitým minimál-
ním množstvím vytříděných elektrospotřebičů v  jednotlivých 
čtvrtletích. Je dále vázáno na konkrétní opatření, které město 
za tuto částku pořídí. Městu se už dvakrát podařilo příspěvek 
získat. 

Ve III. čtvrtletí roku 2008 spol. ELEKTROWIN přispěla 
částkou 30 tis. Kč na vyasfaltování sběrného dvora na základě 
toho, že splnilo podmínky pro příspěvek  a vytřídilo 4,77 t ma-
lých a velkých spotřebičů (jiných než ledniček).

Ve IV. čtvrtletí r. 2010 občané vytřídili 6, 040 t spotřebičů, 
což město opravňovalo  požádat o příspěvek  50 tis. Kč na po-
krytí části  nákladů spojených s osazením nové  posuvné brány  
na dálkové elektronické ovládání pro sběrný dvůr Technických 
služeb města Příbora, Štramberská 483. Tento přípěvek bude 
městu bude městu vyplacen v roce 2011.

Spol. ELEKTROWIN dále pro Příbor vyčlenila jeden vel-
kokapacitní kontejner (WINTEJNER) na umístění vytříděných 
lednic a druhý podobný na umístění dalších velkých a malých 
spotřebičů. Pro manipulaci s objemnými spotřebiči město získa-
lo speciální plošinový vozík.

Město Příbor tímto spol. ELEKTROWIN  děkuje za poskyt-
nutí příspěvků za celkovou dobrou spolupráci.

Ing. Libuše Volná
 

  

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi prosím, abych vás i v tomto mě-

síci krátce pozdravil. V  měsíci březnu jsme se 
zúčastnili masopustního průvodu, který byl 
zakončen ve večerních hodinách v  restauraci 
Mexiko pochováním basy. Tímto dnem, respekti-
ve Popeleční středou, která v tomto roce připadla 
na 9. 3. 2011, končí doba veselení a plesů a začí-
ná postní doba, která nás má připravit na veliko-
noční svátky. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
panu doktoru Mořici Jurečkovi a také pracovni-
cím odboru kultury našeho města za organizaci 
a přípravu masopustního veselení. Poděkování 
patří také samozřejmě všem ostatním zúčastně-
ným, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli tuto 
akci zabezpečit. 

V  měsíci březnu a dubnu chystáme další 
akce, na které bychom vás rádi pozvali. Na ne-
děli 20. 3. 2011 je přichystána akce Vítání jara, 
kterou připravilo Středisko volného času LUNA. 
Na Květnou neděli dne 17. 4. 2011 je naplánován 
duchovní koncert, na kterém zazní oratorium 
GOLGOTA. Začátek koncertu je v 15.00 hodin a 
další informace jsou přiloženy v tomto čísle mě-
síčníku. V  měsíci dubnu také chystáme presen-

taci „příborských šenkýřů“ v  rámci oslav 450.let 
vzniku Cechu příborských šenkýřů. V sobotu 30. 
4. 2011 připravujeme na náměstí stavění „Májky“. 
Na všechny akce vás co nejsrdečněji zveme. 

K pracovním záležitostem – 15. 3. 2011 pro-
běhla již 8. schůze rady města, na které jsme kro-
mě běžných pracovních materiálů a žádostí řešili 
Organizační řád Městského úřadu v Příboře, in-
formace k Výroční zprávě za rok 2010 a předlože-
ní návrhu podmínek zadání pro výběrového říze-
ní na možnost dočasného pronájmu prostor stá-
vajícího Kulturního domu. Ke Kulturnímu domu 
se pravidelně scházíme s  pracovní skupinou 
každé pondělí v  odpoledních hodinách a kromě 
přípravy materiálu pro již zmiňované výběrové ří-
zení na pronájem prostor, chystáme podklady pro 
zpracování upravené verze projektu rekonstrukce 
stávajícího objektu. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili ankety, uveřejněné na strán-
kách města s názvem „Kulturní dům v Příboře a 
jeho budoucnost“. Ke dnešnímu dni se vyslovilo 
70% zúčastněných respondentů proti zbourání 
celého objektu KD. Váš názor je v této záležitos-
ti pro nás velmi důležitý, a proto chci požádat i 
ostatní občany o příspěvek do této ankety. Děkuji 

Vám také za zasílání připomínek a návrhů, které 
se netýkají pouze otázek ke Kulturnímu domu. 
Vašich názorů a připomínek si velmi vážím a sna-
žím se s nimi dále pracovat. 

Na zastupitelstvu města, které se konalo  
10. 3. 2011, byly schváleny částky pro veřejnou fi-
nanční podporu a také částky z grantového řízení 
pro rok 2011. Bohužel – nebyl schválen územní 
plán a jeho projednávání bylo přesunuto až na 
květnové zasedání zastupitelstva města. K  další-
mu programu práce – kromě obvyklých pracov-
ních záležitostí začnou v dubnu, v rámci projek-
tu „Plánujeme společně sociální služby ve městě 
Příboře“, pracovat pracovní skupiny pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením a skupina pro 
rodiny, děti a osoby ohrožené sociálním vylou-
čením. Děkuji paní Bc. Lence Filipcové, vedoucí 
odboru sociálních věcí,  za organizaci a přípravu 
plánu práce pro tento projekt. O výsledcích jed-
nání pracovních skupin vás budeme informovat. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně úspě-
chů, klidu, pohody v měsíci dubnu a také krásné 
prožití velikonočních svátků. 

Martin Monsport

sLoVÍČko mÍstostaRostY

Z městkého úřadu
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vÝZva staveBníHO ÚŘadu
Stavební úřad MÚ Příbor provedl v Příboře v měsíci únoru 2011 na-

mátkovou kontrolu označení budov čísly popisnými a zjistil vysoké pro-
cento nedostatků. Je politováníhodné, že přes opakovaná upozornění 
stavebního úřadu na těchto stránkách na povinnost vyplývající ze zákona 
zůstala bez odezvy. Dle § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o ob-
cích) je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly 
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Dle § 47b odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. (zákon o obcích) se přestup-
ku dopustí ten, kdo neoznačí budovu čísly popisnými, přičemž za takový 
přestupek může obec uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Stavební úřad MÚ Příbor je na základě Pravidel označování ulic a 
ostatních veřejných prostranství, názvu a způsobu použití a umístění čísel 
k označení budov, přijatých na 70. řádném zasedání Rady města Příbora 
dne 17. 4. 2001 vydaných k provedení §§ 27 - 34a zákona o obcích přísluš-
ný k přidělování čísel popisných; zároveň je společně s městskou policií 
pověřen kontrolou dodržování uvedených pravidel.

stavební úřad MÚ příbor tímto vyzývá vlastníky nemovitostí, aby 
do 30. 4. 2011 provedli řádné označení budov určenými čísly popis-
nými.

Tabulka s číslem popisným se dle uvedených pravidel umisťuje tak, 
aby byla viditelná, zpravidla při pravém horním rohu vchodu do budovy, 
min. ve výši 2 m nad úrovní terénu. Má-li budova více než jeden vchod, 
umisťuje se vždy ČP u vchodu na straně objektu směrem k jednotce (uli-
ci, komunikaci), jejíž název je uveden v adrese, přináležející k budově. 
Tabulky s ČP mají zpravidla rozměr 20 x 15 cm. Podklad tabulky je tma-
věmodrý, písmo bílé. Označení může být rovněž provedeno keramickými 
číslicemi apod. 

V měsící květnu 2011 provede stavební úřad MÚ Příbor namátkovou 
kontrolu plnění zákonných povinností.

Pavel Hykel, referent SÚ MÚ Příbor

informace pro občany:
Vážení občané města Příbora, 
jak jsem slíbil v posledním čísle, podávám další informaci o dění v pro-

blematice uplatnění dotačního titulu „Efektivní úřad“. Hned v samotném 
úvodu počátečních prací se projevil moment náročnosti celého projektu, 
kdy jsme nemohli v prvním kole určit nejvhodnějšího kandidáta na schvá-
lení realizace tohoto projektu, protože přihlášky tak, jak byly podány, ne-
mohly být akceptovány. Výběrové řízení bylo proto zrušeno a vyhlášeno 
nové. Do tohoto se přihlásila jedna společnost, která také splnila stano-
vené požadavky, a ta byla radou města dne 10. března 2011 schválena pod 
usnesením „8/30/1 Stanovila dodavatelem veřejné zakázky „Cestou kvalit-
ního vzdělání a zaváděním moderních metod k efektivnímu řízení úřadu 
města Příbora“ firmu ACTIVCONZULT, s.r.o., L.Váchy 495, Zlín, 760 01“. 
Nyní dodavatele máme a začíná jeden z náročných projektů, který by měl 
na svém konci pocítit každý občan z pohledu na práci na městského úřadu 
i na práci členů zastupitelstva města.

A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 18. března 2011

pRávní RuBRiKa: v.
ZávaZKOvÝ pRávní vZtaH, dluH, uZnání dluHu
Závazkový právní vztah, ve kterém vystupují dva subjekty – jeden v po-

stavení věřitele s právem na plnění (pohledávka) a druhý v postavení dlužníka 
s povinností splnit závazek (dluh). Typický závazkový vztah (tzv. obligační) 
je vztah dvoustranný, výjimečně vícestranný (např. smlouvy o sdružení). 
Důvodem vzniku závazkových právních vztahů jsou právní skutečnosti-1/
právní úkony (zejména smlouvy), 2/protiprávní úkony (způsobení škody  
v důsledku porušení právní povinností-tzv. deliktní závazky.

Dluh, označuje se jím dlužníkova povinnost, a to poskytnout věřiteli 
určité plnění. Předmětem tohoto plnění může být aktivní činnost dlužní-
ka (konání) -1/ něco dát (dare), 2/ něco konat (facere), 3/ něčeho se zdržet 
(omnitere), 4/ něco trpět (pati). Nejčastější povinností dlužníka je něco dát-
-např. věc (movitou nebo nemovitou), právo (postoupení pohledávky) nebo 
jinou hodnotu. Tato povinnost vzniká zpravidla ze smlouvy kupní, darovací,  
z postoupení pohledávky, z půjčky apod. Pokud dlužník svůj dluh  (závazek) 
ze závazkového vztahu nesplní vůči věřiteli řádně a včas nebo vůbec, dostá-
vá se do tzv. prodlení (mora debitis), s nímž zákon spojuje změnu obsahu 
závazku, tj. změna práv věřitele a změnu povinnosti dlužníka (přibývají mu 
povinnosti ekvivalentní právům věřitele). 

Uznání dluhu ve smyslu ust. § 558 občanského zákoníku je jednostran-
ným právním úkonem dlužníka vůči věřiteli. Spadá mezi samostatné zajiš-
ťovací instituty závazkového práva-uznání dluhu ze strany dlužníka je totiž 
ve prospěch věřitele založena právní domněnka existence dluhu v době jeho 
uznání. Jedná se vyvratitelnou právní domněnku-důkazní břemeno, že dluh  
v době jeho uznání co do důvodu a výše neexistoval, přísluší v rámci případ-
ného sporu na dlužníkovi.  

Předmětem uznání dluhu mohou být dluhy peněžité i nepeněžité. V sa-
motném uznávacím projevu nemusí být obsažena doba, v níž má být dluh ze 
strany dlužníka splněn, zpravidla však bývá součástí i dohoda o jeho splacení 
(splátkový kalendář). Uznání dluhu má vliv na běh promlčecí doby viz ust.  
§ 110 občanského zákoníku-tímto aktem dochází k tzv. přetržení (přeruše-
ní)  běhu promlčecí doby. tj. počíná běžet nová-desetiletá-promlčecí lhůta,  
a to ode dne, kdy k uznání došlo.

K platnosti uznání dluhu ve smyslu § 558 občanského zákoníku je potře-
ba písemná forma, vyjádření příslibu zaplatit dluh a uvedení důvodu a jeho 
výše.

JUDr. Radomír Velička

pŘíBOR a FaiR tRade 
Dne 24. února 2011 se v Městské knihovně v Příboře konala velkolepá 

akce v rámci projektu Světová škola aneb Nekupuj chudobu – kup si Fair 
Trade, kterou pořádala Základní škola Dukelská, Příbor.

Co vlastně znamenají tato dvě záhadná slova – FAIR TRADE? Stručně: 
spravedlivý obchod.

Jde o podporu spravedlivého způsobu obchodu v rozvojových zemích 
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Žáci a pedagogové spolu se světovým tý-
mem školy se rozhodli letos oslovit vás – širokou veřejnost a seznámit mnohé 
s tématem zahaleným kouzlem dálek.

Předehrou připravované akce bylo zapojení obchodníků města Příbora 
- Potraviny, paní Demlová, RACIO pan Brychta, AROMATÉKA paní 
Bajerová, prodejna SEDMIKVÍTEK, školní jídelna Komenského a Restaurace 
Slavie – formou zřízení Koutků Fair Trade.

Ve čtvrtek v 10.00 hodin se slavnostně otevřely „brány“ městské knihov-
ny a vůně exotické kávy a zeleného čaje vás vedla do komorního slavnostně 
oděného sálu.

Paní ředitelka Mgr. Vlasta Geryková přivítala vzácné hosty – zástupce 
města Příbora, ale také iniciátory projektu Světová škola paní Pernicovou, 
některé obchodníky Koutků Fair Trade, kterým předala Listinu Fair Trade a 
další přítomné.

Projektový den Příbor a Fair Trade nasál tu správnou atmosféru a bohatý 
program se nechal unášet prezentací tématu Světovým týmem školy, násle-
dovala projekce filmů s danou tematikou, obklopovaly nás krásné rukodělné 
výrobky z Peru, Mexika či jiných zemí třetího světa. Výstavu osvětových a 
vzdělávacích materiálů nezastínila ani ochutnávka potravinových výrobků 
Fair Trade. Tento koutek splňoval veškeré očekávání chuťových pohárků a čo-
koládové, kávové či čajové popíjení tvořilo houfy přítomných studentů, žáků, 
pedagogů, veřejnosti a jiných přítomných, kteří si mezi sebou vyměňovali do-
jmy a diskutovali o problematice Fair Trade.

A věřte, že bylo o čem se domlouvat. Na programu byl i Fair Trade TEST 
a záludné otázky nenechávaly ani ty nejstudovanější hlavy v klidu. Víte co je 
to TAGUA? Myslíte druh kávy nebo tradiční jídlo z Portorika? Ani náhodou! 
Jde o slonovinovou kost palmy ořechu, ze které se zhotovují nádherné šperky. 
A co čekalo výherce testu – no přece hodnotný balíček Fair Trade výrobků. 
Blahopřejeme vítězům: paní uč. Vlaďce Strnadové, Matyáši Drápalovi, Anně 
Kloudové a paní Emílii Filipové. 

Čas nemilosrdně ubíhá, kouzlo dálek se vzdaluje, vůně čokolády doznívá 
a my se pomalu loučíme s krásně prožitým projektovým dnem Příbor a Fair 
Trade.

Tímto bych také chtěla poděkovat všem pedagogům, paní ředitelce a žákům 
naší školy i ostatním, kteří pomohli připravit tento den v našem městě Příboře. 

Mgr. Irena Tudorov, spolukoordinátorka projektu Světová škola.

Z děnÍ města
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pŘíBOR HistORicKÝ a sOučasnÝ
Na základě doporučení ministerstva kultury a 

rozhodnutí vlády byla v roce 1989 prohlášena cen-
trální část našeho města „městskou památkovou 
rezervací“. Tento statut mělo do té doby pouze 
třicet pět měst tehdejší Československé socialis-
tické republiky. Vládním nařízením se tento počet 
v roce 1989 rozšířil na čtyřicet měst. Dá se říct, že 
až na některé výjimky (Zámečnická ulice) zůsta-
la centrální část města historicky zachována, ve 
většině případů však památkově chráněné objekty 
nebyly udržovány a taky využívány.

Začátkem devadesátých let minulého století 
byl zpracován první program regenerace měst-
ské památkové rezervace, byla ustavena komise 
pro regeneraci a na městském úřadě odbor, který 
se začal regenerací systematicky zabývat. Město 
se stalo členem vzniklého Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska a jeho zástupci za-
čali pracovat v orgánech tohoto sdružení. Do 
seznamu kulturních památek ČR byly postupně 
zapisovány další stavby nebo prvky drobné ar-
chitektury, kterých je v současné době na území 
města celkem 64 (viz www. pribor-mesto.cz, od-
kaz památková rezervace). Město se zapojilo do 
dotačního programu Ministerstva kultury ČR a 
každoročně z tohoto programu čerpá finanční 
prostředky. Každoročně je rovněž přerozděluje 
mezi jednotlivé vlastníky kulturních památek, 
které jsou nejen ve vlastnictví města, ale také ve 
vlastnictví církve, fyzických nebo právnických 
osob. Financování většiny oprav je tedy vícezdro-
jové. Mimo vlastních zdrojů vlastníka objektu se 
na nich podílejí prostředky ministerstva kultury a 
prostředky města. V několika posledních letech se 
na regeneraci podařilo získat i prostředky ze zdro-
jů Evropské unie cestou regionálních operačních 
programů. Díky těmto prostředkům tak mohla 
být v roce 2009 otevřena naučná trasa městskou 
památkovou rezervací nebo o rok později v nově 
zrekonstruovaných prostorách piaristického gym-
názia nová městská knihovna.

Městská památková rezervace nejsou jen 
stavby a doplňující architektura. Jsou to taky ve-
řejná prostranství, podloubí, ulice, chodníky, ve-

řejná zeleň, dopravní a orientační systémy a celá 
řada dalších prvků, které s životem ve městě sou-
visí. Dále je to taky nabídka služeb, obchodu nebo 
zábavy, kterou mohou vlastníci nemovitostí nebo 
město občanům poskytnout. V podmínkách deví-
titisícového města to ale není vůbec jednoduché. 
A to je asi největší problém, se kterým se město 
potýká. Ze strany obchodníků neustále zaznívá, 
že obchody jsou prázdné, nakupování se odehrá-
vá v obchodních centrech apod. Na druhé straně 
schází občanům plnohodnotná nabídka obchod-
níků, za kterou by se do centra města vypravili. 
Každoročně se opakuje to stejné. Některé ob-
chody zavírají, za krátký čas se ale na jejich místě 
otevřou obchody nové. Ale stejně jako v Příboře je 
tomu i v jiných městech.

Hlavním nositelem kulturního a společen-
ského života se na rozdíl od minulosti stalo město 
Příbor. Za celou tu dobu ve městě nevznikla agen-
tura nebo společnost, která by se této činnosti 
soustavně a komplexně věnovala. V podstatě se 
není čemu divit. Kulturní činnost je ve většině 
případů ztrátová a nutně tedy musí být dofinanco-
vaná z jiných zdrojů. Není vůbec jednoduché tyto 
zdroje hledat. Rovněž v režii města jsou všechny 
pořádané kulturní akce ztrátové a rozdíly mezi 
příjmy a výdaji jsou hrazeny z rozpočtu města. 
Obdobně je tomu u většiny ostatních kulturních 
nebo společenských akcí pořádaných neziskovými 
organizacemi nebo spolky. Většina z nich je pod-
pořena finančním grantem města. Bez této po-
moci by se celá řada kulturních aktivit v současné 
době neobešla.

Vrátím se ale znovu k městské památkové 
rezervaci. V loňském roce se stalo naše město 
hostitelem národního zahájení Dnů evropského 
dědictví. Při této příležitosti jsme přivítali řadu 
významných hostů a provedli spoustu drobných 
úprav v centru města. V závěru loňského roku 
jsme zpracovali a podali přihlášku do soutěže o 
cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu 
regenerace městských památkových rezervací za 
rok 2010. Stali jsme se vítězi krajského kola a byli 
jsme nominováni do kola celostátního. Právě v 

těchto dnech se rozhoduje o jeho vítězi. Komise, 
která navštívila naše město si prohlédla rodný 
dům Sigmunda Freuda, piaristické gymnázium a 
některá veřejná prostranství v blízkosti náměstí. 
Při prezentaci jsme je seznámili nejen se stavba-
mi, ale taky s činností některých neziskových or-
ganizací a taky s tím, že se nám podařilo obnovit 
řadu tradic, které byly zvyklostí našich předků. 
Valentinská pouť, masopustní průvod, živý bet-
lém, vítání jara, Květná neděle apod. Velmi dobře 
byla hodnocena činnost Muzea Novojičínska, kte-
ré poskytuje prostory a spolupořádá výstavy pří-
borských amatérských umělců a řemeslníků (řez-
báři, malíři, krajkářky apod.) Dobře byla rovněž 
hodnocena publikační činnost, zejména potom 
Měsíčník města, ve kterém jsou občané pravidelně 
seznamováni s historií jednotlivých staveb, s osob-
nostmi města apod. S jistotou mohu říct, že komi-
se odjížděla z našeho města spokojena.

Regenerace památkové rezervace bude po-
kračovat i v letošním roce, kdy budou zahájeny 
stavební práce v poslední části piaristického kláš-
tera, v prostorách, které dříve užívalo muzeum. 
Po dokončení této části, která se předpokládá v 
polovině příštího roku, budou obnovené prosto-
ry využívány především pro společenské a slav-
nostní účely. Opraveny by měly být rovněž fasády 
některých domů na náměstí, dokončena veřejná 
prostranství u farního kostela včetně ohradních 
zdí a kapliček křížové cesty. Chystají se projekty 
revitalizace piaristických zahrad a jejich propojení 
s centrem města a celá řada dalších projektů, která 
se přímo nebo nepřímo památkové rezervace do-
týká (Kulturní dům, ulice U Brány, parkoviště za 
prodejnou Jednoty apod.)

Nově jmenovaná komise pro regeneraci 
městské památkové rezervace stojí před úko-
lem přípravy a zpracování nového programu a 
koncepce regenerace a rozvoje MPR s cílem tyto 
památky v co největší míře zpřístupnit občanům  
a návštěvníkům města.

Ing. Milan Strakoš

tecHnicKé služBy inFORMují
V roce 2011 nabízíme občanům města tyto 

služby:
1) Z oblasti odpadů:

Občané si mohou objednat odvoz kusového 
vybavení bytu za úplatu dopravy jednorázově ve 
výši 100,-- Kč za jeden kus ( lednička, pračka, skříň, 
sporák, sedací souprava ). Upozorňujeme však, že 
elektrozařízení, které spadá do systému zpětného 
odběru, musí být kompletní a nerozebrané, za ne-
kompletní se musí platit dle platného ceníku TS. 

Termín odvozu lze dohodnout a zaplatit předem v 
kanceláři TS.

Občan si může objednat i přistavení velkoobje-
mové vany ( VOK ) na odvoz většího množství ob-
jemného odpadu ( z důvodu jednorázového vyklize-
ní bytu nebo RD ). Občan v takovém případě uhradí 
pouze za skutečně ujeté km z místa přistavení VOK 
až na skládku a zpět včetně manipulace vozidla. Za 
množství objemného odpadu občan neplatí nic. 
Tato přeprava VOK vyjde občana Příbora na sklád-
ku a zpět cca na 1.800,-- Kč
2) Z oblasti zeleně:

Frézování pařezů na soukromých pozemcích 
občanů města. Cena za tuto službu se odvíjí od veli-
kosti pařezu, proto v případě zájmu volejte na tele-
fonní číslo kanceláře TS 556 725 046, kde vám bude 
vypočítána cena za frézování  na základě vašich po-
žadavků ( například vyfrézování pařezu o průměru 
30 centimetrů stojí 282,-- Kč včetně DPH ).

Z oblasti komunikace a stavebních prací:
Občan města si může objednat práci  vibrační 

deskou nebo vibračním pěchem pro zhutnění pod-
kladu pod dlažbu, zhutnění podkladních vrstev pod 
základy rodinných domů aj.  Cena za tuto službu je 
300,-- Kč včetně DPH za ½ hodiny práce. Tato cena 
je včetně pracovníka TS, který vibrační desku nebo 
pěch obsluhuje.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k na-
bízeným službám,  kontaktujte nás na tel. čísle  
556 725 046 – kancelář Technických služeb města 
Příbora.

Z městkého úřadu

oZnámenÍ pRo obČanY
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HájOvští důcHOdci.
V neděli 6. února 2011 se konala výroční 

členská schůze Klubu důchodců v Hájově. V 
pěkném prostředí obecního domu důchodci 
zhodnotili uplynulý rok 2010 a také si řekli, co 
vidět a navštívit v letošním roce.

Předsedkyně Barbora Zárubová ve svém 
vystoupení poděkovala všem členům, že se pra-
videlně scházejí a žijí pestrým společenským ži-
votem. Celkem je 50 členů a v uplynulém roce 2 
naši členové zemřeli. Uctili jsme jejich památku 
minutou ticha.

Zprávu o kulturní a společenské činnosti 
přednesla paní Alena Kubečková. Důchodci po-
řádají zájezdy do ostravských divadel, a to i pro 
ostatní spoluobčany. Obzvlášť se líbil předvá-
noční koncert v Dvořákově divadle, kde zazněla 
slavná Rybova Vánoční mše v dobovém podání. 

Uspořádali jsme také dva zájezdy. V Polsku 
jsme navštívili zahradnictví a nakoupili si růz-

ných stromečků, keříčků a květin pro zkrášlení 
našich zahrádek. Druhý zájezd byl do Ostravy, 
prohlédli jsme si hornické muzeum Landek, vy-
jeli na radniční věž a zastavili se v SHOPPING 
PARKU. Oba zájezdy se nám líbily a byli jsme 
spokojeni. 

Zajímavou besedu jsme měli s příslušníky 
městské policie. Řekli nám, jak se máme bránit 
vyvarovat kontaktu s různými nekalými živly, 
kteří se chtějí vetřít do soukromí starých lidí a 
nakonec je okrást. Také jsme měli velmi zají-
mavou přednášku od MUDr. Jelínka. Seznámil 
nás s metodou vyšetření tlustého střeva a co je 
potřeba udělat pro včasnou diagnózu a léčbu. 
Zdůraznil význam vlákniny v našem jídelníč-
ku a řekl nám, jak upravit stravovací návyky, 
abychom onemocnění tlustého střeva předešli. 
Obě přednášky byly pro nás poučné a děkujeme 
přednášejícím, že se nám věnovali.

Dvakrát ročně nás děti z mateřské školy 
pozvou na svá vystoupení, a to vždy na Vánoce 
a svátek matek. Nám se jejich vystoupení vždy 
moc líbí a od dětí dostaneme i dáreček. Jsme 
moc rádi, že spolupráce dětí ze školky s námi 
důchodci je tak pěkná, a moc děkujeme paní ře-
ditelce a učitelkám. Ani my muži nezapomínáme 
na naše ženy a u příležitosti MDŽ jim poblaho-

přejeme s kytičkou v ruce.
Také chceme přispět k pěknému prostře-

dí v centru obce. Proto se staráme o muškáty v 
truhlících na oknech obecního domu a při vy-
hodnocení květinové výzdoby MěÚ jsme dostali 
odměnu 600,- Kč, za kterou jsme nakoupili ze-
minu a hnojivo na tento rok V obecním domě 
se malovalo a postarali jsme se o úklid prostor, 
které užíváme. 

Také se aktivně podílíme v rámci kulturní 
komise na všech akcích, které kulturní komi-
se pořádá, jako je obecní ples, krmáš apod. Za 
příznivého počasí využíváme posezení pod 
pergolou na výletišti a tentokrát jsme uvařili 
guláš. Zvláštní atmosféru Vánoc si zpříjemníme 
vánočním stromečkem, betlémem, rozžatými 
svícemi a vánočním cukrovím V průběhu roku 
jsme nezapomněli popřát jubilantům, předat jim 
dáreček, popřát všeho nejlepšího, zvednout číši 
a připít na zdraví.

naši jubilanti:
85 let   Alois Kabát
   Drahomíra Filipová
80 let   Pavlína Krestová
   Zdeňka Marková
75 let   Ágnes Černá
70 let   Miroslav Chuděj
65 let   Stanislav Kabát
   Václav Lys
Našeho výročního jednání se zúčastnil také 

starosta města Ing. Milan Strakoš a předseda 
osadního výboru Radek Jurečka. Ve svých vy-
stoupeních nás seznámili s děním v obci a ve 
městě a o připravovaných investicích na tento 
rok. Rádi jsme od našich představitelů slyšeli 
slova uznání za naši činnost.

Informaci o stavu pokladny přednesla paní 
Ludmila Zárubová, pan Josef Černý vše řádně 
zrevidoval a ujistil nás, že finance jsou v pořád-
ku.

Předsedkyně paní Barbora Zárubová po-
děkovala naším hostům za podporu a přízeň ze 
strany města a obce a členům klubu za účast na 
dnešním výročním jednání. A tak paní Ludmila 
Matulová, která celé jednání řídila, mohla výroč-
ní členskou schůzi ukončit.

Jan Matula 

Z děnÍ města

Ze škoL

stŘípKy MěstsKé pOlicie pŘíBOR
Dne 3.3.2011 bylo hlídkou prověřeno oznámení, kdy 

měla hospodářská zvířata (ovce, kozy) místního chovatele 
opakovaně utíkat na sousední pozemky a způsobovat ško-
du na pozemcích. Bylo zjištěno, že některá hospodářská 
zvířata nejsou zabezpečena proti úniku a navíc žijí stejně 
jako 2 psi v nevyhovujících podmínkách. Vzhledem k po-
dezření na porušení zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu 
zvířat proti týrání, byl předán podnět Státní veterinární 
správě MSK, který provedl své místní šetření. To odhali-
lo porušení několika zákonů, a proto si Státní veterinární 
správa MSK převzala celou věc k řešení.  

Dne 03.03.2011 bylo přijato oznámení ženy, která 
uvedla, že jí bývalý druh brání ve vystěhování z  bytu a 
v bytě se uzamkl. Se souhlasem majitele bytu byl na mís-
to přivolán hasič, který byt násilně otevřel. Jednání, jehož 
se dopustil muž uzamčený v bytě, bylo kvalifikováno jako 
přestupek proti občanskému soužití dle ust. § 49 odst.1 
písm.c), zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., a to tím, 
že úmyslně narušil občanské soužití schválnostmi vůči své 
družce. Jelikož se jedná o přestupek na návrh, byla ozna-
movatelka poučena o tom, že aby mohl být přestupek pro-
jednán, musí podat příslušnému správnímu orgánu návrh 
k projednání přestupku, a to nejpozději do 3 měsíců ode 
dne, kdy se o přestupku dozvěděla. 

Dne 04.03.2011 přijali strážnici oznámení místní ob-
čanky, která uvedla, že jí manžel doma vyhrožuje ublíže-
ním na zdraví. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že muž 
je zjevně v podnapilém stavu, nekontroluje své chování a 
slovně i fyzicky napadá členy rodiny. Strážníci muži za-
bránili v jeho dalším protiprávním jednání a následně jej 
převezli na služebnu k provedení dechové zkoušky na zjiš-
tění alkoholu v dechu. Tato zkouška prokázala přítomnost 
2,4 promile alkoholu a vzhledem k situaci strážníci roz-
hodli v souladu s „Tabákovým zákonem“ o převozu muže 
do Protialkoholní záchytné stanice ve Frýdku-Místku k 
odeznění akutní intoxikace. Svým jednáním se dopustil 
přestupku proti občanskému soužití dle ust. § 49 odst.1 
písm.c), zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., a to tím, že 
jinému vyhrožoval újmou na zdraví.

Oznámení ke sčítání lidu
Pro vyplnění sčítacích formulářů je možno využít bezplatné veřejné internetové připojení 

v městské knihovně, a to v době od 28. 3. do 14. 4. 2011 následně:

POndĚlí: od 08:00 do 12:00  a od 13:00 do 15:00 h

ÚteRÝ, čtVRtek A Pátek: od 8:00 do 12:00  a  od 14:00 do 18:00 h

ZpRáva Od čeRtice
Po roční odmlce se hlásí Čertice z  bufetu 

Maškarního plesu MŠ Pionýrů, který se letos konal 
v  neděli 13. března. Jsem velmi spokojena, neboť 
tento ples mi svou barevností, živelností a „řáděním“ 
připomínal naše Peklo. Snažila jsem se v bufetu šidit 
dospěláky – těm jsem dávala jen malé koláčky a šiša-
té klobásníky, ale když přišli malí Čertíci, Princezny, 
Víly, Spidermani, Zorro, ale i Leontýna se strašidlem 
– ti dostali vypečené koláčky strýce Valentýna, vo-
ňavé klobásníky řezníka Otíka a dobrůtky z kuchyně 
MŠ od šikulek, paních kuchařek.

Moc se nám líbilo celé odpoledne, hlavně růz-
né tance (Ptačí, Kyjový, mazurka), soutěže a taneční 
vystoupení dětí z MŠ, které s nimi nacvičily paní uči-
telky. Celým odpolednem nás provázela slovem paní 
ředitelka, která se proměnila v  tanečnici z  Havaje. 
Bohatě byl zásoben „pitný“ bufet, který obsluhovali 
švarní hoši a další bufet, byl můj, který byl taktéž čer-
tovsky dobře zásoben. Na závěr plesu byla opět tom-
bola. Lidi, já se radovala, že všechny krásné masky - 
děti -nevyhrají a já si výhry odnesu do Pekla, ale opět 
mi to nevyšlo. Všechny děti se radovaly z výhry - no 
nevadí - snad příště něco těm „nehodným“ seberu.

Tento maškarní ples byl poněkud zvláštní - po 
závěrečném tanečku se sál zaplnil krásnými balón-
ky a nikdo nechtěl domů, měli jsme radost z  vyda-
řeného nedělního odpoledne. Nakonec jsem musela 
všechny „vymést“ ze sálu metličkou.

S  pekelným úsměvem a pozdravem se loučí 
„Čertice z bufetu“.

(Ivana Žárská, MŠ Příbor, Pionýrů)
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MOje šKOlKa Opět na HORácH
Tak. A jsme zpátky z hor. Po pěti dnech. Těžko 

popsat naše pocity, kdy osm dospěláků nahrazuje 
maminku čl tátu 23 dětem, a to ve dne i v noci.

Poslední únorový den jsme vyrazili, po roce, 
zpět do Beskyd, do hotelu Odry, do skiareálu 
Sachovka (tam jsme se každý den vozili skibusem), 
abychom sl užili sněhu, sluníčka, ale předevšfm 
zimních sportů. Spousta dětí již lyžovat uměla, ty 
si to svištěly z veliké sjezdovky s Kájinkou a hezky 
si to teda užívaly, to mi věřte.

Úkolem nás, pedagogů, bylo „udělat“ z těch 
ostatních lyžaře také. A tak si Katka, Iveta, Pepík 
brali postupně do parády jednoho za druhým  
a společně bojovali s těmi „prkýnky“, které klou-
zaly většlnou tam, kam nikdo nechtěl, klouzaly, 
rozjížděly nožky nebo se odepínaly, když zadeček 
přistál na třpytivém sněhu. Ti, kteří lyže pokořili 
dříve, zvládli jednoduchý slalom a hlavně ve správ-
nou dobu zastavit, už malý kopec i lano opustili  
a přešli na opravdický lyžařský svah s opravdickým 
vlekem - pomou. Tam začali pilně, s radostí a dob-
rovolně procvičovat své lyžařské umění s Janičkou 
a Markétkou.

Skupinka dětí si to „užívala“ na bobech. Ale 
ani toto, byť se to tak může jevit, není snadné. 
Vyšlapat kopec, to umí každý, ale sjet dolů tak, aby 
někdo neskončil v potůčku pod kopcem, to chtě-
lo také trénink. A to měla na starosti Peťka s Ivou. 
Naučily děti krásně zabrzdit, řídit boby aby oprav-
du jely tam, kam řidič chtěl. No a s tím, komu se to 
tak úplně nedařilo, si vytvořily „dvojbob“.

Celý pětidenní pobyt však nebyl jen o lyžování 
(na Sachovce jsme trávili tři - čtyři hodiny denně). 
Bylo potřeba nechat děti vydechnout, zabavit je 
tak, aby nepřišly slzičky. Každý den byl pečlivě roz-
pracován a s dětmi se zpívalo, tancovalo (jen se jich 
zeptejte, co je to ČOKOlÁDA), Katka procvičovala 
Iíné jazýčky, povídalo se o sportování (celý projekt 
byl zaměřen na olympijské zimní sporty), chodili 
jsme na vycházky anebo si vyráběli masky na kar-
nevalovou diskotéku. I lesního muže děti potkaly  
a věřte nebo ne, měl pro každého památku na hory 
- krásného plyšáčka a míč a znal i jména!!!

Večer už jsme se všichni těšili do postýlek 
(osprchovalo se tělíčko, vyčistily zoubky), přečetla 
se pohádka, pošpitalo s kamarádem a najednou se 

začala klížit očka a „dobrou noc a hezké sny“.
Předposlední den jsme dětem takovou malou 

olympiádu na svahu připravili. Disciplíny: pohád-
kový slalom a jízda na bobech v kuželové dráze. 
Děti - závodníci i publikum byli úžasní. KAŽDÝ SI 
SÁHL AŽ NA DNO SVÝCH SIL a nakonec všich-
ni nějakou tu medaili vyhráli.

No a v pátek ráno jsme sl ještě povzpomínali 
při vycházce na Solisko na všechny ty hezké chvil-
ky, sbalili ranečky a po výboném rozlučkovém 
obědě nasedli do autobusu a pelášili za mámou  
a tátou.

To vám bylo ale šťastné shledání plné pusinek 
a tulení.

Tak ahoj nebo vlastně SKOL! příští rok. Jo  
a ještě něco. Adresu do nebíčka, kde si objednává 
v březnu hřející sluníčko bílý, třpytivý sníh, to vám 
neprozradíme, to bude naše tajemství.
A o čem si povídaly děti doma s maminkami? Jen 
si to přečtěte“
Ž: „Maminko, s Tomáškem už nechodím, říkal mi, 
že už mě nemiluje.“
M: „A proč, Žanetko?“
Ž: „Dala jsem mu na zadek.“
M: „A proč jsi mu, proboha, dala na zadek?“
Ž: „Protože Tomášek na lyžáku chodil pořád za 
EIiškou.“
M: „No a co ti na to řekl, když jsi mu dala na za-
dek?“
Ž: „Řekl, už mi to nikdy nedělej, Žaneto, nemám tě 
rád, už tě nemiluju!!!“
M: „A co jsi mu řekla ty?“
Ž: „No, že už mám stejně ráda jenom Františka

Iveta Šrubařová, ředitelka MŠ Hájov s.r.o.

Blahopřejeme jubilantům narozeným  v dubnu
Naši jubilanti

Slavíková Gertruda
Celý Radomír
Tobiczyková Marie
Coka Vasil
Rojanová Květuše
Lyčka Dušan
Vazdová Věra
Nedomová Stanislava
Zapletalová Danuše
Filipová Marie
Dobešová Marie
Grossmann Jiří

Bordovský Dušan
Šimíčková Antonie
Tománková Drahomíra
Kostelecký Vlastimil
Kresta Jaroslav
Dedková Milada
Sikorová Anna
Pustějovská Jiřina
Kabát Alois
Jubilanti, kteří se zúčastnili setkání 
„sedmdesátníků“, si mohou vyzved-
nout fotografie na Městském úřadě v 
Příboře u paní Pustějovské na matrice.

Ze škoL

  

pOdle peŘí pOZnáš ptáKa,  
podle řeči nezdvořáka, aneb společenské chování kdysi a dnes

V týdnu od 7. do 11. února navštívilo postupně 
109 žáků Základní školy Npor. Loma místní muze-
um, kde probíhal interaktivní pořad pana Václava 
Michaličky – etnografa a historika. Vyprávění bylo 
doplněné demonstračními ukázkami jednotlivých 
společenských situací a děti měly možnost prožívat 
a srovnávat společenské chování v době dávnější a 
také současné

A co na to děti: „V muzeu se mi moc líbilo, nej-
prve jsme šli do takového pokoje, kde na nás čekali 
dva muži a dvě ženy. Ukazovali nám, jak bychom se 
měli chovat ve společnosti, jak se oblékat a jak mlu-
vit. Ukazovali nám i scénky, které byly velmi legrač-
ní. Moc mě to bavilo a chtěla bych tam ještě jednou 
jít, myslím, že je dobré si připomenout, jak se máme 
chovat.“ A ještě názor chlapce –„Byli jsme na besedě 
o slušném chování, po celou dobu tam vyprávěl je-
den příjemný pán a spolu s ním tam byl herecký pár 
a jejich kamarádka. Vysvětlovali, kdo první podá 
ruku, kdo první vstupuje do místnosti atd. Bylo to 
super, hodně jsem se tam naučil.“

Spolupráce s místním muzeem je vždy dobrá, 
ať už jsme na výstavě nebo na připraveném pro-
gramu. Je příjemné, když převezme úlohu učitele 
někdo tak fundovaný, jako jsou zaměstnanci příbor-
ského muzea. Děkujeme za pěkný pořad. Těšíme se 
na další setkání.

Mgr. Vladislava Strnadová

návštěva Hasičů
Jednoho dne, když jsem se dozvěděla o návště-

vě hasičů, byla jsem nadšená. Už jsem jednou byla 
na podobné akci, proto jsem věděla, že to bude 
zábava. Obzvlášť, když nám kvůli tomu odpad-
la fyzika. Vraťme se ale k věci. Toto povídání bylo 
rozděleno do 2 vyučovacích hodin. Nějaké informa-
ce o tématu jsem už měla, těšila jsem se, že se teď 
dozvím něco víc. Probírali jsme i jednoduché věci, 
jako třeba telefonní čísla, jak rozdělat oheň tak, aby 
se nic nestalo, co dělat, když hoří doma. Nechyběl 
ani velmi jednoduchý testík. A když to tak shrnu, 
můžu konstatovat, že většina třídy byla nadšená a 
poučená o důležitých věcech.

Lucie Martínková, 6. ročník
Návštěva hasičů se mi moc líbila, protože nám 

vykládali, co máme dělat, když hoří, nebo co máme 
dělat, když se popálíme. Mezi tím nám ukazovali 
oblečení, helmu i hasicí přístroj. Byli to takoví dva 
slušní pánové, ale když jsme řvali, tak i zvýšili hlas. 
Za týden přišli zase a dali nám lehký testík z toho, 
co už nám řekli. Myslím si, že je to trochu nebez-
pečné povolání.

Petra Monsportová, 6. ročník
Návštěva hasičů se mi líbila, protože s nimi byla 

sranda, naučil jsem se hodně nových a zajímavých 
věcí a zároveň jsem si zopakoval to, co jsem se na-
učil ve druhé třídě. Při první návštěvě hasičů jsme 
si povídali o tom, co potřebuje oheň k životu, co je 
na hasičském přístroji, proč na něm jsou chlívečky 
s písmenky, jak poznáme cisternu s nebezpečnými 
látkami atd. Při druhé návštěvě nám hasiči ukázali 
výzbroj, kterou potřebují při akcích. Řekli nám, jak 
se máme chovat při požáru, k čemu je dobrý ro-
dinný únikový plán, dali nám malý test, který jsem 
zvládl v pohodě. Jejich návštěva mě potěšila.

Nikolas Holub, 6. ročník
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sOutěž živOtOdáRná vOda
Voda je všude kolem nás – jsou jí plné řeky, 

přehrady a rybníky, často na nás padá z nebe. Ve 
vodě se myjeme, ve vodě pereme své věci, v létě 
nás voda dokáže krásně ochladit. Pitné vody jsou 
plné regály v supermarketech a kdykoliv si vzpo-
meneme, pitná voda nám teče doma z kohoutku. 
Voda je jedna z nejběžnějších věcí, se kterými se 
den co den potkáváme.

Nezapomínáme někdy, kolik práce a úsilí sto-
jí za tím absolutně normálním faktem, že vodu 
máme pořád k dispozici? Že bez správných che-
mických a fyzikálních procesů by většina z nás 
neměla pitnou vodu ? Že jsou na světě místa, kde 
je voda obrovskou vzácností a vyvažuje se zlatem? 
Co myslíte ?

Pokud máte chuť se zamyslet nad těmito 
otázkami, zkuste to! Namalujte obrázek, vyrobte 
koláž, pořiďte fotografii – vyjádřete, co pro vás 
osobně voda znamená, co si o ní myslíte. Zapojte 

se do mezinárodní soutěže            a přidejte se k 
dětem z celé Evropy a části Afriky. Třeba vyhrajete 
a třeba ne, to už je jen na vás!!!

Těmito slovy nás oslovila Česká společ-
nost chemická a Royal Society Chemistry pod 
záštitou České komise pro UNESCO. V rámci 
Mezinárodního roku chemie 2011 vyhlásili soutěž 
pro žáky ZŠ na téma Životodárná voda.

Sešlo se celkem 849 prací ze 123 ZŠ, DDM, 
ZUŠ a víceletých gymnázií z celé ČR. Ze všech 
prací postoupilo do užšího kola 116, ze kterých 
byla poté vybrána patnáctka nejlepších – vítěz-
ných. Práce těchto 15 žáků budou zaslány na me-
zinárodní výstavu do Londýna. Z této výstavy se 
poté stane výstava putovní a ve dnech 12. - 23. 9. 
2011 budou práce vystaveny i v ČR. Vítězné sku-
pině žáků při této příležitosti budou předány věc-
né ceny a certifikáty.

I dvě naše žákyně namalovaly svou představu 

vody. A povedlo se. Kresba žákyně 9. třídy Nikol 
Kudryové je mezi patnáctkou vítězných. Nikol 
nakreslila obrázek, který jsme nazvali „Voda – zá-
klad života ”.

Blahopřejeme Nikol k vítězství a děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy i našeho města v této 
mezinárodní soutěži.

Mgr. Eva Rečková, ZŠ Jičínská Příbor 

Knižní novinky na měsíc duben
Zlomená pečeť je nový napínavý román brit-

ského spisovatele A. J. Hartleyho. Záhadná smrt ka-
tolického kněze kdesi v tropech a neochota úřadů k 
ní podat vysvětlení vzbudily podezření u jeho bratra 
Thomase, středoškolského profesora. V pátrání po 
důvodu a místě bratrovy smrti se mu snaží zabránit 
a fyzicky zlikvidovat skupina náboženských fanatiků.

Román těla na prodej britské autorky Martiny 
Cole zavede čtenáře do světa prostituce a zločinu. 
Kate Burrowsová se před lety proslavila jako inspek-
torka. Od policie už odešla, ale spolupracuje jako 
občasná konzultantka a pomáhá i tentokrát: společ-
ně s Annií Carrovou jsou odhodlány dostat za mříže 
bestiálního vraha.

Jonathan Kellerman představuje svůj další psy-
chologický román klam. Vedle mrtvého těla oběti 

leží DVD, v němž citově i tělesně zdevastovaná žena 
vypráví mrazivý příběh o dlouhodobém zneužívá-
ní. Brzy vyjde najevo, že všichni aktéři tragického 
příběhu vyučovali na nejprestižnější střední škole v 
Los Angeles. Detektiv Milo Sturgis má před sebou 
nesnadný úkol – a jestli někdy potřeboval odbornou 
pomoc psychologa Alexe Delavarea, pak to bylo prá-
vě teď.

Oblíbená americká autorka Sandra Brownová 
představuje román – kouřová clona. Když se televiz-
ní reportérka Britt probudí vedle mrtvého charleston-
ského policisty Jaye, nevzpomíná si, jak se tam dosta-
la, ani proč je Jay mrtvý. Pohledný Jay se stal hrdinou 
katastrofálního požáru policejní stanice, k němuž 
došlo před pěti lety a jeho přítel hasič Raley dostal 
za úkol prověřit, co bylo příčinou požáru. Postupně 
Raley a Britt odhalují souvislosti podivného případu, 
a tím se vystavují stále většímu nebezpečí.

Robert B. Parker v novém detektivním ro-
mánu Dvojí hra opět rozvíjí několik dějových linií. 
Hlavní hrdina Jesse Stone, policejní velitel z měs-
tečka Paradise vyšetřuje nález mrtvoly v kufru auta. 
Přibližně ve stejné době jeho přítelkyně Sunny, sou-
kromé očko, hledá dospívající dívku, která odešla z 
domova. Zatímco Jesse řeší zapeklitý případ, Sunny 
zjišťuje, že vazby mezi uprchlou dívkou a jejími ro-
diči nejsou rozhodně ideální. Také začíná být zřejmé, 
že jejich vlastní přátelský vztah se může vyvinout v 
něco daleko hlubšího.

Psychologický román Ivy Hercíkové plástev 
medu sleduje s lehkým úsměvem osudy nájemníků 
jednoho domu. Autorce připomíná dům svou struk-
turou plástev medu a obyvatelé pilné včelky, které 
přelétají sem a tam k novým večírkům, náhodným 
nevěrám a všemožně usilují o své štěstí na zemi…

jaRO se Blíží
Pomalu nás začínají oblažovat první paprs-

ky jarního sluníčka a mnozí z nás se již nemohou 
dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a 
louky a po dlouhém zimním odpočinku začnou s 
tradičními jarními pracemi. Současně s tím ale také 
začíná pro hasiče období  zvýšeného počtu zásahů 
u požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu 
na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na 
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných 
domů. 

Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňo-
vat na skutečnost, že plošné vypalování trávy je za-
kázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu. 
Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen poru-
šují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné 
vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, 
ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí ob-
čanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč. 

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 
nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat 
velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových 
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět 

pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno 
např. kameny, aby byly  plameny dostatečně pod 
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště 
připraveny prostředky k hašení např. konev  s vo-
dou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal 
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném 
případě neodcházet od ohniště, pokud není dosta-
tečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, 
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. 
A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým 
dohledem. 

Při pálení odpadu musí být vždy postupová-
no v souladu s dalšími zákony, například zákonem  
o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpa-
dech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších 
hořlavých látek na volném prostranství je nutno  
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému 
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla  
950 739 844 nebo 150, případně elektronic-
kým formulářem, který občané, právnické osoby  
a podnikající fyzické osoby najdou na webo-
vých stránkách Hasičskému záchrannému sboru 
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod 

názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných 
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky  
a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru 
a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická 
nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, 
za který jim může být uložena pokuta až do výše 
500 000,-  Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz roz-
dělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. 

Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl 
dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. 
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neod-
hazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli 
věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti ven-
ku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům  
a následným úrazům nebo v krajním případě ztrá-
tám na životech. V případě vzniku požáru zapříči-
něného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby 
pokutou až do výše 25 000,- Kč.

nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – 
výchova obyvatelstva , Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

Z děnÍ města

hasiČský ZáchRanný sboR msk infoRmuje

městská knihoVna

  
vítězný obrázek – „ voda – základ života “
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Z á p i s
dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2011/2012
se bude konat

ve čtvrtek 28. dubna 2011
od 8:00 do 15:30 hod. 

na těchto mateřských školách:

Mateřské škole Kamarád 
na ul. Frenštátská a ul. švermova

Mateřské škole na ul. pionýrů

v mateřské škole na ul. pionýrů a ul. 
švermova proběhne v rámci zápisu dne 

28.4.2011
den OtevŘenÝcH dveŘí 

Městský úřad příbor

poZVánkY

ZpRáVY od esteR už ne Z kakamega

Darovaný kouhout chutnal výborněDoma s mamkou a dortem na přivítanou

Jsem doma! V  pondělí 7.3. jsem 
po klidné a bezpečné cestě přistála ve 
Vídni, a pak už jen pár hodin autem  
a byla jsem doma. Tam mne čekalo vel-
ké překvapení: chodila jsem z  pokoje 
do pokoje na oslavu Vánoc, Silvestra, 
narozenin a Tří králů! Takže po českém 
vánočním cukroví, řízku se salátem 
jsem mohla konečně vydechnout a vy-
spat se ve své posteli! Paráda!

Když jsem se však ráno probudila, 
prožila jsem kulturní šok. Kromě toho, 
že je mi od doby návratu pořád zima, 
mne překvapilo všechno: splachovací 
záchod, teplá voda, elektrický sporák 
apod. To by ještě šlo, na to si člověk 
lehce zase zvykne, ale po návštěvě ob-
chodů už je tomu jinak: ceny jsou tady 
určitě vyšší než v  Keni. To, co jsem si 
mohla koupit za 100 Kč, tady ani náho-
dou nepořídím...a to pro mne –mzun-
gu (bělocha) – byly ceny 3-4x vyšší než 
pro místní! No, konec legrace 

Jsem ráda, že jsem doma, ale děti 
mi moc chybí. Jsem s domovem ve spo-

jení, tak alespoň vím, co se tam děje. 
Děti se se mnou rozloučily na africké 
párty, kde nechyběla hromada jídla  
a tanec. Specialitou byl kouhout, kte-
rého jsem dostala – děti ho připravi-
ly o život, oškubaly a uvařily. Mńam! 
Bylo to všechno moc pěkné a dojemné! 
Doufám, že se za nimi budou moc ně-
kdy vrátit.

Děkuji Vám všem za veškerou 
podporu jak finanční, tak prostřednic-
tvím dobrého slova a povzbuzení. Bez 
této pomoci bych to nikdy nezvládla. 
Teď si dávám dohromady zdraví, při-
prauji sen a zkoušky na vysokou školu 
(medicína, sestra, záchranář...) a shá-
ním si práci. Kdo máte zájem, sledujte 
můj blog: http://esterpavelkova.
blogspot.com/, kde budou termíny 
případných povídání s  ukázkou fotek 
z mého pobytu. 

Pokud máte zájem setkat se osobně, 
ráda Vás navštívím, napište na e-mail: 
ester.pavelkova@gmail.com

Vaše Příboračka Ester Pavelková
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přehLed kuLtúRnÍch akcÍ

probíhající výstava do pátku 29. dubna 2011  
Probíhající výstava fotografií  
„kARel náVRAt – hORy A sPORt V hORách“
Galerie v radnici. Město Příbor 
probíhající výstava do pátku 13. května  
PŘíBĚh sOchy
Výstava sochařů. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
pátek 1. až neděle 3. dubna od 08:00 h 
záJezd dO PRAhy 
Odjez od LUNY. Určeno pro rodiny s dětmi a veřejnost. Pěkné 
ubytování ve vícelůžkových pokojích. Cena: 1 500 Kč. V ceně 
ubytování, doprava, propagační materiály. Počet míst je ome-
zen, přihlásit se můžete již nyní. Cena: 1100,- Kč. Informace:  
K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ 
Úterý 5. dubna od 09:00  do 12:00 a od 16:00 do 20:00 h 
mAlOVání nA hedVáBí
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst 
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění ma-
teriálu (šátek, šála, kravata). Vstupné: 100 Kč + materiál v ceně 
barvy a kontury. Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ
Úterý 5. dubna od 18:00 do 19:30 h
ORientální tAnce
Zrcadlový sál  BAV klubu na ul. Dukelské. Možno chodit  na 
jednotlivé lekce nebo zvýhodněné předplatné. Cena při využívání 
jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyučovací hodiny. Orientální 
břišní tanec je velmi prospěšný pro zdraví ženy. Bav klub Příbor
sobota 9. dubna a ž neděle 10. dubna od 05:00 h 
záJezd dO teRmálů VelkÝ medeR
Cena zájezdu: 1 000 Kč – členové KČT, 1 100 Kč – nečlenové 
900 Kč – děti KČT,       1 000 Kč – děti nečlenové
V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze a pojištění. 
Vstupné na koupání je 8 Eur/den - dospělí; 4,5 Eur/den –  
důchodci a děti. Přihlášky a záloha do 20. března 2011 - datum 
narození pro pojištění. Přihlášky: Vladimír Bilský , e-mail:  
v.bilsky@seznam.cz, tel.: 737 375 203. L. Nenutilová 
732 902 256, Luna Příbor, SVČ a KČT Příbor
Úterý 12. dubna od 15:00  h
VelikOnOční OdPOledne V knihOVnĚ
Budeme vyrábět velikonoční ozdoby. Akce pro děti a rodiče. 
Městská knihovna Příbor
Úterý 12. dubna od 18:00 do 19:30 h
ORientální tAnce
Zrcadlový sál  BAV klubu na ul. Dukelská. Bav klub Příbor
středa 13. dubna od 13:45 h 
„O zlAtOu PíŠŤAlku“
Tělocvična ZŠ Npor. Loma. Meziškolní přátelský turnaj v 
přehazované pro žáky 7. tříd. Informace: J. Lupíková. Luna 
Příbor, SVČ
sobota 16. dubna od 06:00 do 19:00 h 
JednOdenní AutOBusOVÝ záJezd“hOstÝnské 
VRchy – hRAd lukOV“
Odjezd: 06:00 h Nový Jičín „Lidl“, 06:15 h  Příbor „Sokolovna“, 
  06:40 h  Kopřivnice KB, 06:55 h Frenštát p/R. „U škol“
Cena zájezdu: členové KČT 180,- Kč, 160,- Kč – děti, důchodci; 
Nečlenové       200,- Kč ,180,-  Kč – děti, důchodci. Platba: do 
11.4.2011; výběr každé pondělí od16:00 do 17:00 h v SVČ Luna, 
na akcích KČT Příbor nebo po domluvě u vedoucí zájezdu. 
Trasy:  10 km: Držková – pod Skalami – pod Kuželkem – hrad 
Lukov - Lukov 18 km: Hošťálková – Májová – pod Skalami – 
pod Kuželkem – hrad Lukov - Lukov. Vstup do hradu: 30,- Kč 
bez průvodce s informační knížkou, doba prohlídky hradu cca 
40 min. Vedoucí zájezdu: Ing. Vlasta Čejková, tel.: 608 623 240, 
e-mail: vlastule@seznam.cz. KČT Příbor
neděle 17. dubna od 15:00 h 
duchOVní kOnceRt „GOlGOtA“
Kostel sv. Valentina v Příboře. Duchovní koncert, na kterém  
zazní oratorium GOLGOTA od autora Václava Vlastimila 
Hausmanna. Sólové party - zpěv: paní Lucie Bílská , pan MUDr.
Mořic Jurečka, Příborský chrámový sbor a hosté, Komorní 
orchestr Sdružení hudebníků Příbor pod vedením pana Zdenka 
Pukovce. Vstupné dobrovolné. Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Římskokatolická farnost Příbor.  Město Příbor
Úterý 19. dubna od 18:00 do19:30 h
ORientální tAnce
Zrcadlový sál  BAV klubu na ul. Dukelská. Bav klub Příbor
Úterý 19. dubna od 16:30 h
PŘednáŠkA Phdr. liBORA knĚzkA, csc.
„Učitelé, kteří studovali v učitelském ústavu v Příboře 
(Josef Kalus a František Horečka)“ Městská knihovna Příbor
středa 20. dubna  od 17:00 - 20:00 hod.
VelikOnOční  discO – shOW
JUNIOR BAR v  BAV klubu Příbor. Klubový podvečer – v pro-
gramu diskotéka, recesní hry a soutěže, ukázka pletení  tatarů
Vstupné : 20,- Kč. BAV klub Příbor
čtvrtek 21. dubna od 16:00 do 19:00 h 
VelikOnOční tVOŘení
Velikonoční věnec z popkornu, vazba z řezaných květin. 
Vstupné: 20 Kč + použitý materiál. Je nutné se přihlásit do 20.4.

Informace:  K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ 
čtvrtek 21. dubna od 17:15 h 
Zájezd do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na činohru
,,GOttlAnd“ POdle BestselleRu  mARiusze 
szczyGiełA. 
Odjezd v 17:15 h od sokolovny v Příboře. Obraz tzv.“české 
povahy“ na pozadí osudů Čechů jako Baťa, tria Golden Kids, 
L.Baarové, K.Fabiána, lékařky J.Palacha. Předprodej v BAV 
klubu. Cena:230,-Kč. BAV klub Příbor
pátek 22. dubna od 09:00 do 12:00 h 
VelikOnOční VAJíčkA
Vajíčka zdobená těstovinami, stříkaná, mozaiková. Vstupné: 20 
Kč + vajíčka s sebou. Akce pro děti a dospělé. Informace:  K. 
Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ
pátek 22. dubna od 20:00 h 
JARní shOW s elVisem
Kulturní dům Příbor. Vstup do sálu od 19:00 h . Předprodej 
vstupenek od pondělí 11. dubna v MIC Příbor. Elvis Presley 
Revival Band. 
sobota 23. dubna od 08:00 h 
VelikOnOční JARmARk
nám. S. Freuda v Příboře. Město Příbor
sobota 23. dubna od 14:00 do 16:00 h 
VelikOnOční zumBA PARty
Tělocvična ZŠ. Npor. Loma v Příboře. Přijďte si „zazubovat“ ve 
stylu Velikonoc (zajíčků, oveček či slepiček). Vstupné 160,- Kč. 
Více  na tel: 739 135 127 nebo www.zumbaspavlou.webnode.cz
Těší se na vás instruktorka Pavla. Pavla Kovalčíková.
Úterý 26. dubna od 09:00 do 12:00 h a od 16:00 do 20:00 h 
mAlOVání nA hedVáBí
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst 
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění ma-
teriálu (šátek, šála, kravata). Vstupné: 100 Kč + materiál V ceně 
barvy a kontury. Informace: K. Bukovjanová. Luna Příbor, SVČ
Úterý 26. dubna od 18:00 do 19:30 h
ORientální tAnce
Zrcadlový sál  BAV klubu na ul. Dukelská. Bav klub Příbor.
čtvrtek 28. dubna od 17:00 h 
VeRnisáž VÝstAVy miROslAVA hAnzelky – OBRAzy
Vestibul muzea. Výstava neprofesionálního malíře z Libhoště
Výstava potrvá do neděle 14. srpna 2011. Muzeum a pamětní 
síň S. Freuda v Příboře
čtvrtek 28. dubna od 16:00 do 20:00 h 
Pletení z PediGu 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové. 
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit 
začátečníci i pokročilí. Počet míst omezen, na akci je nutno se 
přihlásit. Kurzovné: 200 Kč. Informace: K. Bukovjanová
pátek 29. dubna od  05:40 h 
VÝPRAVA zA VOdOPády Beskyd
„Vodopád na říčce Bučací na úpatí Smrku“ Sraz na nádraží ČD 
Příbor. Odjezd v 05:47. Trasa 12 km. Vedoucí  V. Bilský : tel.737 
375 203. KČT Příbor
pátek 29. dubna od 17:00 h
čAROdeJnickÝ POdVečeR V Rytmu BuBnů 
s PRVky muzikOteRAPie
Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 120,-Kč. BAV klub
sobota 30. dubna od 07:00
FlORA OlOmOuc
Odjezd: v 7:00 h  nádraží ČD, v 7:05 h Příbor -  školy. Návštěva 
tradiční jarní výstavy. Cena: členové 150 Kč, nečlenové 200 
Kč, děti 70 Kč. Přihlásit se můžete do 27. dubna. Informace: L. 
Nenutilová. Luna Příbor SVČ, ČSZ Příbor
neděle 1. května od 09:00 h 
PROdeJní  VÝstAVA  kVĚtin
Koupaliště  Příbor. 

OteVíRAcí dOBA muzeA A PAmĚtní sínĚ  
s. FReudA V PŘíBOŘe
Úterý:    08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h 
Čtvrtek: 08:00 – 12:00 – 13:00 – 16:00 h 
Neděle: 09:00 – 12:00
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

PůJčOVní dOBA V mĚstské knihOVnĚ PŘíBOR
Oddělení pro dospělé
Pondělí:  08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h 
Úterý:     08:00 -12:00 -  14:00 -18:00 h 
Středa:    zavřeno
Čtvrtek:  08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h 
Pátek:     08:00 -12:00 -  14:00 -18:00 h 
Oddělení pro děti
Pondělí:  13:00 -15:00 h 
Úterý:     13:00 -17:00 h 
Čtvrtek:  13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

lOutkOVé diVAdélkO BeRánek 
 „kAŠPáRek V zAkletém kRálOVstVí“
Hraje každou středu od 17:00 h 
Vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidické. 
Loutkové divadélko Beránek

PRAVidelné cVičení Oddílu AeROBiku PŘíBOR
Pondělí: 16:45 – 17:45 h – ZUMBA  (Tereza)
      20:00 – 21:00 h – AEROBIC + BODYSTYLING 
(Tereza)
Úterý: 16:45 – 17:30 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
       18:00 – 19:00 h – STEP AEROBIC (Tereza)
Středa:    09:30 – 10:30 h – BODY BALL + STRETCH (Draha)
    18:45 – 19:45 h – DANCE AEROBIC (Tereza)
   20:00 – 21:00 h – BODY BALL + OVER BALL 
(Draha)
Čtvrtek:  16:30 – 17:15 h – PORT DE BRAS (fitko, Tereza)
     20:00 – 21:00 h – ZUMBA (Tereza)
Pátek:   17:45 – 18:45 h – STEP AEROBIC POWER (Tereza)
   19:00 – 20:00 h – BODY BALL + OVER BALL 
(Draha)
Oddíl aerobiku Příbor

zumBA s PAVlOu
Po:  17:00 – 18:00 h 
St:   19:00 – 20:00 h 
Pá:   19:00 – 20:00 h 
Tělocvična ZŠ  Npor. Loma. Vstupné 60,- Kč
Bližší informace na tel: 739 135 127
Pavla Kovalčíková

zumBA s RenčOu
Malá tělocvična ZŠ Npor. Loma. Vstupné 50,- Kč, děti do 15 
let 30,- Kč. 
Po: 20:00 – 21:00 h 
Čt: 18:00 – 19:00 h 
Renáta Fialová

zumBA s heidi
Úterý: 19:45 – 20:45 h 
Pátek: 19:00 – 20:00 h 
Zrcadlový sál na ulici Dukelská. Vstupné 60,- Kč. 
Bližší informace na tel: 733 180 370, e-mail: heidi.s@seznam.cz
Heidi Steckerová, BAV klub Příbor

zumBA s VĚROu 
Pondělí:  18:30 – 19:30 h.
Pátek:      18:30 – 19:30 hod.
Tělocvična ZŠ Dukelské.  Vstupné: 30,- Kč. 
Bližší informace: tel: 556 725 029, 736 673 01. Luna Příbor SVČ. 
 Věra Kovaříková, LUNA Příbor SVČ,  

POWeRJÓGA
Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587
Bližší informace na tel: 603 119 174
Pavla Jeníková

JÓGA V denním žiVOtĚ
Cvičí se současně na dvou místech, a to každé úterý od 17:30 
do 19:00 h. 
Luna Příbor SVČ na ulici Dukelská – cvičitelka Věra Šťastná 
733 165 317
Mateřská škola na ulici Pionýrů – cvičitelka Ludmila Höhnová 
775 084 815
Přihlašujte se na místě před začátkem cvičení u cvičitele. 
S sebou podložku na cvičení a pohodlný oděv. 
Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice

cVičení tAi-či 
Čt: 19:00 – 20:00 h 
Tělocvična ZŠ Npor. Loma.
Začátečníci - sestava “24 prvků. Cvičení bude probíhat  do 31. 
května 2011. Bližší informace na tel: 776 617 939
Jindřiška Malinovska

cVičení POdle  mOJžíŠOVé
Čt: 19:00 – 20:00 h 
Zrcadlový sál na ulici Dukelská.
Cvičení je zaměřené převážně  na svalstvo pánevního dna a na 
svaly zajišťující lepší držení těla. Bližší informace na tel: 728 959 
344, www.rehabilitace – bajerova.cz
Mgr. Marika Bajerová

pŘeHled aKcí v pŘíBOŘe na Měsíc duBen 2011
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poZVánkY

baV klub příbor - středisko volného času, s.r.o., Masarykova 489 tel.: 556 723 778, E-mail: bavklub@seznam.cz mobil: 739 080 862

duBen 2011 - PŘiJímáme PŘihláŠky dO VŠech kROužků, kluBů A kuRzů
PROVOz hudeBní – ROckOVé zkuŠeBny - Pátky
Úterý 5.,12.,19.,26.4. 18:00-19:30 hod.

ORientální tAnce
MOŽNO CHODIT NA JEDNOTLIVÉ LEKCE NEBO ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h. Orientální břišní tanec je velmi 
prospěšný pro zdraví ženy. Kde : V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská
Úterý 5.,12.,19.,26.4. 19:45 -20:45 hod. pátek 1.,8.,15.,22.,29.4. 19:15 -20:15 hod.

zumBA s heidi
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská - Příbor. Vstupné : 60,- Kč/hod. pondělí 4.,11.,18.4. 17:00 -18:30 h.

kuRz dJemBe BuBnOVání - POkROčilí
CENA KURZU -10 lekcí po 2 vyučovací hod. - 800,-Kč. MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ 
LEKCE ZA 100,-Kč. Kde : BAV klub na ul. Masarykova. středa 6.,13.,20.,27.4. 15:15 -16:45 hod.

kuRz dJemBe BuBnOVání - zAčátečníci
CENA KURZU-10 LEKCÍ po 1,5hod. - 800,-Kč. MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE 
ZA 100,-Kč. PRO DĚTI A MLÁDEŽ VELKÁ SLEVA - 500,-Kč NA POLOVINU ŠK. ROKU
Kde : BAV klub na ul. Masarykova. středa 20.4. od 17:00 - 20:00 hod.

VelikOnOční discO – shOW
Klubový podvečer – v programu diskotéka, recesní hry a soutěže, ukázka pletení tatarů. Kde : 
v JUNIOR BARU BAV klubu na ul. Masarykova. Vstupné : 20,- Kč. čtvrtek 21.4. odjezd v 17:15 
hod. od sokolovny v příboře

Zveme vás do divadla J. Myrona v OSTRAVĚ na činohru
,,GOttlAnd“
podle bestselleru Mariusze Szczygieła. Obraz tzv.“ české povahy“ na pozadí osudů Čechů jako Baťa, 

tria Golden Kids, L.Baarové, K.Fabiána, lékařky J.Palacha. Předprodej v BAV klubu. Cena:230,-Kč 
pátek 29.4. od 17:00 hod.

čAROdeJnickÝ POdVečeR V Rytmu BuBnů
S PRVKY MUZIKOTERAPIE
Cena akce: děti do 15 let 60,- Kč, ostatní 120,-Kč
kde : baV klub na ul. Masarykova

Těšíme se na prázdniny s vámi

Měsíc duBen

aKce
Výtvarná dílna
mAlOVání nA hedVáBí
5.4. / úterý / 9:00 - 12:00, 16:00 - 20:00 / LUna  
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst 
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění ma-
teriálu (šátek, šála, kravata). Vstupné: 100 Kč + materiál V ceně 
barvy a kontury. Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
VelkÝ medeR
ve spolupráci s Klubem českých turistů
9. – 10.4. / sobota - neděle / odjezd 5:00 / sokoLoVna 
Zájezd do termálů. Cena: členové KČT 1 000 Kč, nečlenové 
1 100 Kč, děti KČT 900 Kč, děti nečlenové 1 000 Kč. V ceně 
- doprava, nocleh, polopenze a pojištění. Vstupné: 8 Eur/den, 
4,5 Eur/den – důchodci, 4,5 Eur/den - děti. Akce pro veřejnost. 
Informace: V. Bilský 737 375 203, L. Nenutilová 732 902 256
„O zlAtOu PíŠŤAlku“
13.4. / středa / 13.45 / tělocvična ZŠ npor. Loma
Meziškolní přátelský turnaj v přehazované pro žáky 7. tříd.
Informace: J. Lupíková
cyklistickÝ VÝlet mlAdÝch RyBáŘů dO 
BARtOŠOVic
16.4. / sobota / sraz v 7:00 u Luny, návrat mezi 14:00 – 15:00 
Chytání ryb na Bartošovickém rybníku. Akce pro členy rybářské-
ho kroužku. Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna
VelikOnOční tVOŘení
21.4. / čtvrtek / 16:00 – 19:00 / LUna 
Velikonoční věnec z popkornu, vazba z řezaných květin.
Vstupné: 20 Kč + použitý materiál. Akce pro děti a dospělé.
Je nutné se přihlásit do 20.4. Informace:  K. Bukovjanová
Výtvarná dílna
VelikOnOční VAJíčkA
22.4. / pátek / 9:00 – 12:00 / LUna 
Vajíčka zdobená těstovinami, stříkaná, mozaiková. Vstupné: 20 
Kč + vajíčka s sebou. Akce pro děti a dospělé. Informace:  K. 
Bukovjanová. Výtvarná dílna
mAlOVání nA hedVáBí
26.4. / úterý / 9:00 - 12:00, 16:00 - 20:00 / LUna  
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). Počet míst 
omezen, na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění ma-
teriálu (šátek, šála, kravata). Vstupné: 100 Kč + materiál V ceně 
barvy a kontury. Akce pro veřejnost. Informace: K. Bukovjanová
sOutĚž chOVAtelskÝch VĚdOmOstí A dOVednOstí
27.4. / středa / LUna

Akce pro členy chovatelské kroužku. Informace: D. Kičurová, J. 
Lupíková. Výtvarná dílna
Pletení z PediGu 
28.4. / čtvrtek / 16:00 - 20:00 / LUna 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní Věry Slívové. 
Výrobek bude upřesněn na kurzu, na který se mohou přihlásit 
začátečníci i pokročilí. Počet míst omezen, na akci je nutno se 
přihlásit. Kurzovné: 200 Kč. Akce pro veřejnost. Informace: K. 
Bukovjanová
FlORA OlOmOuc
ve spolupráci s Českým svazem zahrádkářů
30.4. / sobota / 7:00 nádraží, 7:05 školy 
Návštěva tradiční jarní výstavy. Cena: členové 150 Kč, nečlenové 
200 Kč, děti 70 Kč. Akce pro veřejnost. Přihlásit se můžete do 
27.4. Informace: L. Nenutilová
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 / 5 kč   
zumBA®
pondělí / 18:30 - 19:30 / tělocvična / 30 kč
pátek / 18:30 - 19:30 / tělocvična / 30 kč
kOndiční cVičení
pondělí / 18:30 - 19:30 / LUna / 30 kč
středa / 19:00 - 20:00 / tělocvična / 30 kč  
JÓGA PROti BOlestem zAd 
Úterý / 17:30 - 19:00 / LUna / kurzovné 1000 kč 
Harmonie těla, mysli a duše.
ORientální BŘiŠní tAnce
středa / 16:15 - 17:00 / LUna / dívky / 400 kč
Středa / 17:00 - 18:00 / LUNA / začátečníci / dospělí 700 Kč
Středa / 18:00 - 19:00 / LUNA / pokročilí / dospělí 700 Kč
FlORBAl PRO dOsPĚlé
středa / 20:00 - 21:00 / tělocvična / 20 kč 

RehABilitAční cVičení
Středa / 8:00 - 9:00 / LUNA / studenti, důchodci 250 Kč, dospělí 
350 Kč/ 5 vstupů
Čtvrtek / 18:00 - 19:00 , 19:00 - 20:00/ LUNA / studenti, důchod-
ci 250 Kč, dospělí 350 Kč/ 5 vstupů

pŘipRavujeMe
záJezdy 2011
25. - 30.5. PAŘÍŽ s průvodcem   5 550 Kč Nenutilová
11. - 17.7. KUTNÁ HORA a okolí  4 200 Kč Bukovjanová
26.8. - 4.9. CHORVATSKO-Mali Lošinj  3 800 - 5 200 Kč. 
Nenutilová
 Strava   650, 1 100 Kč 
22. - 25.9. SALZBURG s průvodcemděti do 15 let: 3 800, dospělí 
4 000 Kč. Nenutilová
létO 2011
10. – 22.7. LETNÍ TÁBOR MALÁ BYSTŘICE  3 700 Kč. 
Nenutilová
24.7 – 4.8. LETNÍ TÁBOR S KOŇMI V KLOKOČOVĚ U 
VÍTKOVA 5 000 Kč. Lupíková
22. – 26.8. TVOŘIVÝ TÁBOR V LUNĚ  1 200 Kč. Bukovjanová

MateŘsKé centRuM „ZvOnečeK“
ÚteRÝ s JARkOu
kAlAnetikA
9:45 – 10:45 / LUna / 25 kč
Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

stŘedA s JARkOu
Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč
6.4.  POHÁDKA „TŘI PRASÁTKA“
13.4.  PÍSNIČKY, ŘÍKADLA, CVIČENÍ, TANEČKY
20.4.  VELIKONOČNÍ ŘÍKADLA A ZVYKY
27.4.  POHÁDKA „O BUDCE“

Pátek s PAVlOu - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUna/ 25 kč
1.4.   VRABČÁK A JARNÍ STROM – prstová technika
8.4.  BERÁNEK, JARNÍ MOTIVY NA OKNO - papírová 
technika, vystřihovánky
15.4.  VELIKONOČNÍ ZÁPICHY DO KVĚTINÁČŮ
22.4.  VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 
29.4.  HOLUBIČKY – papírová technika

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
Bližší informace a přihlášky na uvedené akce získáte v Luně Příbor, svč.

  

Letní tábor ŘEKA-TĚŠÍNSKÉ BESKYDY 
6 denní pobyt pro děti od 8 let, mládež 

Termín : pondělí 25.7. - sobota 30.7.2011 
 

Ubytování : ve 4 - 6 lůžkových pokojích ve zděné budově s hernou a jídelnou, 
hřiště, venkovní pingpong.stůl, ohniště, poblíž koupaliště 

s vyhřívanou vodou slunečními kolektory. 

Předběžná cena : 2.350,-Kč zahrnuje dopravu z BAV klubu a zpět, stravu  5 x   
denně, ubytování, táborový program, práce vedoucích a personálu, pojištění. 

 --------------------------------------------------------------------------- 
Vážení rodiče, milé děti, letos opět uspořádáme tábor v krásném 
prostředí Těšínských Beskyd a umožníme Vám poznat další místa 
severní Moravy. Zajistili jsme pobyt ve velmi pěkném areálu 
s domácí kuchyní. 
Opět Vás čeká pestrý program, hodně her,soutěží, sportu, koupání, 
výlety, diskotéky, tvoření,karneval, noční stezka odvahy a mnoho 
další zábavy.Jelikož se na tábor hlásí i děti,které hrají na hud. 
nástroje a chtějí zkusit hru na elektrické nástroje, dle zájmu 
vezmeme na LT i vybavení naší ROCKOVÉ zkušebny - el.kytary, 
bicí soupravy,mix pult atd.,což je příležitost si zahrát v kapele. 
Dalším programovým zpestřením bude hra na africké Djembé 
bubny, kterých vezmeme na tábor 20 ks. 
                         Přihlášky a záloha do 15.5.2011           
 
                                                               Těšíme se na prázdniny s Vámi. 
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K O P Ø I V N I C E

  

Odvoz odpadních vod ze septiků, jímek,
žump a domovních čistíren s likvidací

v čistírnách odpadních vod.

patrik Fojtík, veřovice 132, tel.733 400 200

autOOpRavna u lozerta
  Bůžek jiří a syn, 739 46 Hukvaldy 97, 

  tel.: 603 117 117,558 699 311  
www.auta-lakovani.cz

lakování automobilů všech značek
lakování motocyklů a veteránů

lakování kovových i plastových dílů
veškerého druhu. Karosářské práce

cenOvá aKce nástŘiKu spOdKu a dutin
autoopravna.hukvaldy@seznam.cz  

tel.777075650
pneuseRvis a seRvis vozidel

aKce pŘeZOuváMe velMi levně jen 350,- Za celé vOZidlO

* Při založení nového SS okamžité zhodnocení vkladu o 20 % ( až 2000Kč )
* 50% sleva na poplatku za uzavření 
* Státní podpora 2000,- Kč ročně
* Pro děti do 18 let bez poplatku ( výnos až 5,49 % ročně při 6 letém spoření)  
* Volnost ve způsobu ukládání peněz!
* Vklady jsou ze zákona pojištěny u ČNB
* Nejlepší volba jak si zajistit pevnou úrokovou sazbu pro lepší bydlení, rekonstrukci plastová 
    okna , zateplování obytných domů,
* Možnost získat úvěr ihned od založení stavebního spoření, a to až 100 % cílové částky   
* Úvěr možno čerpat po dobu 3 let !      
* Přístup k účtu přes internet, kde máte pod kontrolou stav spořícího účtu - Vaše uložené  
    peníze + státní podpora + úročení.      
* Životní pojištění se spořením, úrazové pojištění, až 6 osob na jedné smlouvě

tel. 731 248 540

den od do
pondělí 8.00 18.00

Úterý 7.00 15.00
středa 7.00 15.00
čtvrtek 7.00 18.00
pátek 7.00 15.00

sobota 7.00 14.00

KOMpOstáRna pŘíBOR 
provozní doba

v sobotu zkušební provoz

inZeRce
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PEKÁRNA „U FREUDA“ 
Freudova 145, 742 58 Příbor 

V naší prodejně si můžete koupit kváskový chléb vyráběný tradiční metodou.  
Nabízíme Vám rovněž kvalitní celozrnné pečivo, BIO pečivo,  

koláče, frgály a jiné pekařské dobroty. 
CO JE KVÁSKOVÝ CHLEBA? 

Pravý kváskový chléb je ručně zpracovaný chléb podle staré tradiční receptury, která se vrací ke kořenům zdravé 
kuchyně našich předků. Tento chléb má příjemně nakyslou chuť. Kváskový chleba je považován za zdravější           
a snáze stravitelný, protože neobsahuje droždí, žádné chemické přísady, různá aditiva jako jsou stabilizátory, 
regulátory chuti apod., ale výhradně chlebový kvásek a to zaručuje zachování velkého množství minerálů                         
a vysokého obsahu vlákniny. Použití kvásku zabraňuje nadměrnému škodlivému množení kvasinek v organismu                   
a nevytváří tak podmínky ke vzniku kožních chorob a mykóz a přispívá ke zlepšení kondice. Kváskový chléb čistí 
krev a je zvláště vhodný pro osoby trpící akné, je prospěšný nervovému systému, upravuje trávení a po jeho 
konzumaci nevzniká zácpa a nadýmání. Také se netvoří hlen, který je častou příčinou onemocnění jako je rýma, 
kašel, alergie, záněty průdušek a bronchitida. Přírodní fermentací (kvašením) při stabilní teplotě a za určitý čas 
získává tento chléb výbornou a nezaměnitelnou chuť a díky mléčným bakteriím i typické, intenzívní chlebové 
aroma. Kyselina mléčná je navíc přirozeným konzervantem, takže kváskový chléb vydrží déle čerstvý. 
Mikroorganismy přítomné v kvásku se postarají během dlouhé doby kynutí těsta (musí být mnohem delší než u těsta 
kvasnicového) o takové změny v mouce, které ji činí stravitelnější. V mouce je totiž přítomna látka s názvem 
kyselina fytinová, která může spolu s dalšími minerály vytvářet velmi těžce vstřebatelné sloučeniny ve střevech a 
zároveň odvádět z těla minerální látky jako vápník, zinek či hořčík. Delší doba kynutí a přítomnost kyseliny mléčné 
naopak způsobí, že fytin je v kváskovém chlebu zcela rozložen. Díky kvásku se v těstu nachází i aminokyseliny, 
které nebyly v původním pšeničném zrnu, například enzymy, ty přeměňují komplexní molekuly na "jednodušší", 
které tělo dokáže lépe přijmout a využít. 

Zdroj: www.zzbrno.cz
Těšíme se na Vaší návštěvu. 

   Česká  pojišťovna,  a.s.  
agentura  Nový  Jičín  

vypisuje  výběrové  řízení  na  obsazení  pozice  

  
POJIŠŤOVACÍ  PORADCE  

pro  Obchodní  místo  Příbor  
  

Charakteristika  pracovní  činnosti  
� správa  pojistných  smluv  
� péče  o  klienty  
� vyhledávání  obchodních  příležitostí  

  
  
Požadujeme  

� minimálně  středoškolské  vzdělání  
� řidičský  průkaz  skupiny  B  
� vlastní  automobil  
� komunikativnost  

  
  
Nabízíme  

� úplné  zaškolení  a  odborný  růst  
� možnost  profesního  růstu  
� progresivní  finanční  ohodnocení  
� zázemí  obchodního  místa  

  
  

Termín  podání  přihlášek  30.4.2011  
Svou  přihlášku  a  životopis  zašlete  e-mailem  na:  

rmaierova@cpoj.cz  

  

inZeRce
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                    TEREZIE  MIXOVÁ 
  Hřbitovní 620, Příbor (U HŘBITOVA) 
                     www.psobelisk.cz                 
                                     

 
 
 
 

 
Zajistíme: 
komplexní služby, 
spojené s konáním smutečního obřadu 
v kostelech a ve smutečních síních, 
v Příboře a okolí.  
 
Prodej: 
hezké látkové kytice - růže, gerbery, 
karafiáty,  fialky, frézie, orchideje… 
svíčky, knoty, zápalky, oleje, 
vázy a svítilny nerezové, 
zátěžové vázy, lampy Luna … 
 
Zprostředkování: 
poradenství psychologa, 
vzpomínková inzerce v Regionu, 
výsadba a údržba hrobových míst, 
kamenosochařské práce, rytí písma, 
montáž nerezových váz a svítilen, 
ozdobné obaly na urny včetně rytí štítku, 
zhotovení fotodesek z porcelánu –  
dodací lhůta 1 měsíc. 
 
 

 
 
  

Provozní doba: 
pondělí – pátek 
  8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00 

 
Telefon do kanceláře  

M.Sýkorová: 
556 712 789 

Nepřetržitá pohotovost: 
800 100 788 

 
 

inZeRce
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MEZINÁRODNÍ DEN VODY

HISTORICKÝ DŮM čp. 20 NA NÁMĚSTÍ OPĚT OŽIJE…

PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN 
1. května 2011 od 9:00 h - KOUPALIŠTĚ PŘÍBOR

společnost Aquazorbing.cz  s.r.o.

V roce 1993 OSN vyhlásila 22.březen jako Světový den 
vody. OSN a její členské státy uskutečnily a doporučily 
konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě 
Země. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, 
ale 97,5 % této vody je příliš slané na to, aby se dala po-
užít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % vody při-
padá na jezera a řeky, ze kterých následně bereme vodu 
na zavlažování a pro naši osobní potřebu.

Abychom uspokojili své potřeby, spotřebujeme denně 
120 litrů čisté vody. Avšak celá jedna šestina světového 
obyvatelstva nemá tuto možnost.

Projekt AQUA UNITED 2011, do kterého je naše spo-
lečnost Aquazorbing.cz, s.r.o., každoročně zapojena,  při-
pomíná  lidem, že tekoucí voda a sanitární zařízení není 
samozřejmostí. Rozhodli jsme se tento fakt připomínat  
zábavnou formou v různých aquaparcích a bazénech po 

celé České republice. Můžete se tedy s námi setkat v  po-
sledním březnovém týdnu  třeba v  Děčíně či v pražských 
aquaparcích na Barandově nebo v Čestlicích, ale také ve 
Špindlerově Mlýně nebo  v nových aquaparcích na jihu 
Moravy, v Uherském Hradišti či v Kuřimi.V letošním roce 
však nebudou ochuzeni o novou zábavu ani návštěvníci 
příborského městského koupaliště.Hlavně dětem nabíd-
neme nové a neokoukané druhy zábavy. Skákací hrady 
s prolézačkami, lodičky na ruční pohon, bumperbally  
v nafukovací aréně, nové pískoviště, osobní servis pro 
vaše děti - to je cesta, kterou budeme v letošním roce 
preferovat.

V květnovém Měsíčníku vás budeme informo-
vat o možnostech letního vyžití v našem městě  včet-
ně nových služeb, které můžete od naší společnosti  
Aquazorbing.cz, s. r.o., očekávat 

Záměrem společnosti Aquazorbing.cz, s. r.o., není jen 
nabízet vodní radovánky, ale také vzkřísit historické dědic-
tví v naší městské památkové rezervaci. To, že se v domě čp. 
20 „něco“ děje, jistě občané města zaregistrovali. Společně 
s firmou SEMAG, s. r. o., jsme se rozhodli oživit tento dům 
„vedle radnice“ a zpřístupnit jej jak občanům města, tak 
turistům. Překrásné historické prostory, které byly dlouhá 
léta zakrývány kachličkami, plastickými nástřiky či různým 
obložením, doznaly zásadních změn. Společně s originál-
ním interiérem, opravenou letní zahrádkou a dokončeným 

zadním traktem tohoto domu nabídne firma SEMAG, s. 
r. o., nevšední zážitek všem milovníkům vonného peči-
va, chutné kávy, zdravých pokrmů či ovocných nápojů. 
Předsunutý prodej „do tašky“ v přední části a klidné pose-
zení v zadní části budovy bude vítanou změnou, po které 
dlouhou řádku let toužila příborská veřejnost. Společnost 
Aquazorbing.cz, s. r. o., hodlá dokončit v příštím roce kom-
pletní rekonstrukci všech sklepních prostor a nabídnout 
tak další, dosud nezavedené služby přímo v centru města 
v zajímavých prostorách.

     


