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ŘÍJEN 2015
POLSKÁ DELEGACE Z PARTNERSKÉHO MĚSTA
PRZEDBÓRZ A DNY EHD 2015
MUDr. Mořic Jurečka, Rada města Příbora

Ve dnech 11.–13. 9. 2015 se v našem městě uskutečnily Dny evropského dědictví. Letos
byly obohaceny nejen tradičním pestrým třídenním programem, ale navíc do našeho města
zavítali zástupci vedení našeho přátelského
partnerského města Przedbórz. Na pozvání
vedení našeho města přijelo osm lidí, pan starosta Ing. Mgr. Milosz Naczynski s manželkou,
pět radních a pan řidič. Po pátečním večerním
příjezdu byli naši hosté ubytováni v penzionu
St. Florian v Příboře a večer společně navštívili koncert vážné hudby v kostele sv. Valentina.
Během sobotního dopoledne si prohlédli
prostory piaristického kláštera, včetně vernisáže o historii kloboučnictví. Odpoledne byli
přítomni slavnostnímu ceremoniálu k umístění a posvěcení kovové skulptury sv. Jana
Sarkandera na náměstí a poté se zúčastnili prohlídky věže farního kostela. Později odpoledne
se setkali se zástupci vedení města na radnici,
kde se společně projednávaly možnosti budoucí spolupráce mezi školskými zařízeními nebo
zájmovými kulturně-společenskými a sportovními organizacemi. V sobotní podvečer
polští přátelé podiskutovali společně s našimi

zastupiteli a s představiteli zájmových a společenských organizací našeho města (Luna SVČ,
myslivci, rybáři, včelaři) v příjemném prostředí
rybářského domečku na nábřeží Rudoarmějců.
V neděli dopoledne byli účastni mše svaté
v kostele sv. Valentina a pak navštívili muzeum
automobilů v Kopřivnici. Návštěva muzea byla
zakončena procházkou na Bezručovu vyhlídku
v kopřivnických Brdech. Nedělní odpoledne
strávili v městském parku poslechem koncertu
Legendy se vrací, z něhož byli nadšeni a velmi potěšeni. Ve večerních hodinách se vrátili
do svých domovů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, organizaci
a realizaci pobytu polské delegace v našem
městě.
Zda-li spolupráce mezi městy Příborem
a Przedbórzem bude pokračovat a bude se dále
rozvíjet, záleží nejen na finančních a dotačních možnostech města, ale převážně na nás
na všech. Tedy nejen na vedení města a zastupitelstvu města, na školských zařízeních,
na kulturně-společenských a sportovních organizacích, ale převážně na každém z nás.

Foto: Rudolf Jarnot
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

18. schůze RM dne 8. září 2015 projednala jednací body, z nichž
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí a výborů.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit vyřazení pohledávek ze samostatné působnosti v celkové částce 176.694,00 Kč dle důvodové
zprávy.
- Vzala na vědomí zprávy o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací města Příbora.
- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu
občanům na období od 08.09.2015 do 31.12.2015.
- Schválila částku ve výši 120.000 Kč z výdajové části rozpočtu města
Příbora na rok 2015, § 3635, položka - projekty všeobecně + podklady pro dotace, a to na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na energetické úspory budovy radnice.
- Schválila uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu úkolů městské
policie mezi městem Příborem a některými okolními obcemi.
- Vzala na vědomí Zprávu o stavu pohledávek města evidovaných
v účetnictví vedeném Správou majetku města Příbor, s. r. o., – stav
k 30.06.2015.
- Vzala na vědomí Rozbor pohledávek z nájmu obecních bytů u částek
nad 10.000 Kč u dlužníka k datu 30.06.2015.
- Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 161.000 Kč dle
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2015 na výkon sociální práce v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.
- Schválila upuštění od čtenářských poplatků (poplatků z prodlení a registračních poplatků pro nové čtenáře) během Týdne knihoven v době
od 05.10 do 09.10.2015.
- Uložila opětovné zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor
v Lidické ulici, č. p. 560 v Příboře (bývalá restaurace Neptun), včetně
místnosti v přízemí za stanovených podmínek.
- Vzala na vědomí úpravy v projektu obnovy fasády objektu č. p. 9, náměstí Sigmunda Freuda, Příbor.
- Schválila harmonogram přistavování kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad od občanů v roce 2016.
- Vzala na vědomí přistavování kontejnerů na objemný odpad od občanů v roce 2016.
- Schválila snížení cen stávajících knih a brožur v městském informačním centru dle podkladového materiálu.
- Vzala na vědomí varianty řešení pro pořádání kulturních akcí města
a provozování (tj. programové využití) Kulturního domu, městského
parku, společensko-kulturního křídla piaristického kláštera, zahrad
piaristického kláštera, turistického informačního centra a rodného
domku Sigmunda Freuda.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit zajištění činností pro pořádání kulturních akcí města a provozování (tj. programové využití)
Kulturního domu, městského parku, společensko-kulturního křídla
piaristického kláštera, zahrad piaristického kláštera, turistického informačního centra a rodného domku Sigmunda Freuda, a to prostřednictvím Městského úřadu Příbor.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla pro přidělování
- veřejné finanční podpory - provoz a činnost,
- veřejné finanční podpory - grantové řízení,
- veřejné finanční podpory - prevence kriminality,
- veřejné finanční podpory - materiálně technická základna;
a to s účinností od 01.10.2015.
- Schválila částku ve výši 20.000 Kč z výdajové části rozpočtu města
Příbora na rok 2015, § 3635, položka - projekty všeobecně + podklady pro dotace, a to na zpracování povinných příloh žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na energetické úspory budovy bývalé Základní školy v Dukelské ulici v Příboře.
- Schválila částku ve výši 100.000 Kč z výdajové části rozpočtu města
Příbora na rok 2015, § 3635, položka - projekty všeobecně + podklady
pro dotace, a to na zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh z Operačního programu Životní prostředí na energetické úspory
budovy Základní školy Jičínské v Příboře.
- Vydala nařízení města č. 2/2015 – Tržní řád města Příbora s účinností
od 01.01.2016.
- Vzala na vědomí Provozní řád tržnice ve městě Příboře předložený
ředitelkou Technických služeb města Příbora (tržnice je provozovaná
Technickými službami města Příbora), účinný od 01.01.2016.
- Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek města Příbora k 30.06.2015.
- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Zajištění stability svahu u silnice III/4806
v Příboře - Hájově“.
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- Doporučila zastupitelstvu města schválit soutěžní podmínky architektonické soutěže „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře“ dle předloženého návrhu.
- Vzala na vědomí informace k akci „Stavební úpravy Kulturního
domu v Příboře“.
- Vzala na vědomí průběžnou zprávu ve věci návrhů změn „Organizačního řádu městského úřadu“ v návaznosti na usnesení č. 100/59/1,
které zohlední ukončení smluvního vztahu vycházejícího z komisionářské smlouvy č. 195/06/KM/MŠBMH z 09/2006, uzavřené mezi
městem Příborem a SMMP, s. r. o., k termínu 31.12.2015.
- Navrhla pana Ing. Bohuslava Majera jako člena Komise bytové Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.
- Navrhla paní Ing. Danu Foriškovou, Ph.D., jako členku Školské komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.
Rada města ve funkci Valné hromady spol. SMMP, s. r. o.:
- Rozhodla prodloužit termín předložení zadání na výběr firmy pro
instalaci kogenerační jednotky v kotelně Nerudova se stanovením
podmínek realizace a specifikace přínosů pro SMMP, s. r. o., do doby
schválení nového auditu tepelného hospodářství pro město Příbor.
- Udělila souhlas s pronájmem skladového prostoru v areálu kotelny
na ul. Nerudova 146, Příbor, jedinému zájemci panu <anonymizováno>, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.
19. schůze RM v mimořádném termínu dne 15. září 2015 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Uložila v souladu s § 28 odst. 6) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
Základní škole Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci, IČ:70983356, odvod finančních prostředků
ve výši 200.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace do rozpočtu zřizovatele - města Příbor.
- Doporučila zastupitelstvu města schválit 3. změnu rozpočtu města
Příbora na rok 2015 v následujících objemech:
Příjmy

153 238,10 tis. Kč

Výdaje

226 558,10 tis. Kč

Financování

73 320,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválené
2. změně rozpočtu města Příbora
na rok 2015 o 1 999,00 tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené
2. změně rozpočtu města Příbora
na rok 2015 o 1 999,00 tis. Kč
což je beze změny oproti
schválené 2. změně rozpočtu
města Příbora na rok 2015

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 3. změny
rozpočtu města Příbora na rok 2015.
Rada města ve funkci Valné hromady spol. SMMP, s. r. o.:
- Zvolila členy dozorčí rady společnosti Správa majetku města Příbora,
s. r. o., Freudova 118, Příbor 742 58, Ing. Václava Kovalského, MBA,
a Ing. Zdeňka Pařízka.
- Uložila dozorčí radě zvolit předsedu dozorčí rady společnosti.
- Schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi společností Správa majetku města Příbora, s. r. o., a členy dozorčí rady společnosti
zvolenými usnesením rady města č. 19/05/1 v navrženém znění s projednanými úpravami (str. 3, odst. 6, bod. 2 – doplnění textu: nebo
do zrušení dozorčí rady).
- Schválila uzavření nové smlouvy o výkonu funkce mezi společností
Správa majetku města Příbora, s. r. o., a dosavadním členem dozorčí
rady společnosti Ing. Janem Monsportem v navrženém znění s projednanými úpravami (str. 3, odst. 6, bod. 2 – doplnění textu: nebo
do zrušení dozorčí rady).
- Uložila uzavřít smlouvu o výkonu funkce se všemi členy dozorčí rady.
- Uložila zajistit zápis změn ve složení dozorčí rady společnosti do obchodního rejstříku společnosti.
- Vzala na vědomí informace k akci „Stavební úpravy Kulturního domu
v Příboře“.
- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 349/2014 mezi městem Příborem a společností Subterra, a. s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha
8, na akci „Stavební úpravy Kulturního domu v Příboře“ spočívající
v rozšíření předmětu díla z důvodu nepředvídatelných prací s navýšením ceny díla o 1.125.156,88 Kč bez DPH a ve změně termínu dokončení díla do 31.03.2016.
		
Zpracováno dne 18. září 2015

CENY STAROSTY MĚSTA 2015
Ing. Bohuslav Majer, starosta města Příbora

Vážení spoluobčané,
dne 12. 9. 2015 v dopoledních hodinách jsem slavnostním
způsobem za přítomnosti příborské veřejnosti v refektáři piaristického kláštera předal Cenu starosty města Příbora osmi
občanům našeho města. Využil jsem k tomuto aktu slavnostní
atmosféru Dnů evropského dědictví, která započala večer v pátek 11. 9. 2015 koncerty vážné i cimbálové hudby a pokračovala
až do nedělních podvečerních hodin.
Cena starosty města Příbora, tak jak hovoří platná směrnice, je ocenění, které se uděluje žijícím občanům města Příbora
a ostatním občanům, kolektivům, organizacím nebo sdružením
občanů, zejména za následující počiny:
• vzorná reprezentace města v oblasti sportu, kultury, umění,
odborných školských soutěží apod;

• aktivní podíl na veřejném životě města;
• dlouhodobá činnost s mládeží ve společenských a školských
organizacích a zařízeních;
• významná pomoc jiným občanům;
• významná pomoc při mimořádných událostech apod.
Při rozhodování o udělení této ceny jsem vycházel z této
směrnice, také z návrhů příborských občanů a politických klubů
a pro rok 2015 jsem proto zvolil osobnosti našeho města, které v umělecké, zájmové, sportovní i odborné činnosti dosáhli
v posledním období nebo dosahují dlouhodobě - vynikajících výsledků - reprezentují a propagují město, rozvíjejí u mládeže vztah
k umění, vztah k řemeslu a také k přírodě. Někteří z oceněných
se navíc v tomto roce dožívají významného životního jubilea.

Cenu starosty města Příbora jsem tedy udělil těmto osobnostem našeho města:
panu Metoději Beranovi
- za dlouholeté vedení loutkového divadla Beránek, za pořádání každoročních výtvarných výstav a výstav betlémů a za propagaci
města v oblasti výtvarné a řezbářské;
panu Mgr. Josefu Sedoníkovi
- za celoživotní přínos v oblasti kultury a hudební tvorby, za rozvoj sborového zpěvu, duchovní i světské hudby a za obětavou práci varhaníka v našem městě;
panu Ing. Rudolfu Volnému
- za celoživotní obětavou práci v lesnictví a myslivosti, za profesionální přístup k navrácení původních druhů rostlin a zvěře a za
zachovávání původní biodiverzity přírody v okolí našeho města;
panu Ivo Lacnému
- vedoucímu a dirigentovi Dechového orchestru mladých ZUŠ Příbor za jeho aktivní a obětavou činnost při vedení tohoto hudebního tělesa a reprezentaci města Příbora. V roce 2015 za umístění tohoto hudebního tělesa pod vedením pana Ivo Lacného
na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů „Ostrava 2015“ – ve „zlatém pásmu“;
panu Josefu Jaluškovi
- za dlouholetou obětavou práci v různých funkcích ZO ČSV při vedení kolegů a výchově mladých včelařů a za jeho dlouholetou
a přínosnou účast na výzkumném projektu sledování účinku léčiv na včelstva;
paní Mgr. Marii Šupové
- předsedkyni Společnosti Sigmunda Freuda za obětavé a energické vedení této společnosti a za každoroční organizaci mezinárodní soutěže Můj sen, která významně propaguje město Příbor;
panu Jiřímu Slanému
- prezidentovi Basketbalového klubu Příbor za dlouholetou angažovanost a obětavost při vedení basketbalového klubu a za vynikající výsledky v rámci kraje i republiky dosažené jednotlivými oddíly basketbalu pod jeho vedením;
panu Miroslavu Olšaníkovi
- za dlouholetou přínosnou práci v orgánech samosprávy města Příbora.
Všem oceněným patří za jejich práci pro město, pro společnost, pro občany města a především pro mladou generaci
naše úcta, obdiv a především upřímné poděkování. Tito naši
spoluobčané se mnohdy na úkor svého volného času, na úkor
rodiny a také přátel aktivně zapojili a dále zapojují do velmi

prospěšné práce pro město a jeho občany. Chtěl bych oceněným popřát, aby jim sloužilo zdraví a do další jejich práce
a činnosti jim jménem svým a určitě i jménem všech spoluobčanů popřát hodně nadšení, odhodlání, ale také spokojenost
z dobře vykonané práce.

Foto: Rudolf Jarnot

Foto: Stanislava Slováková
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NÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVA MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Ing. arch. Petra Chromek, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

V rámci oslav Dnů evropského dědictví, které v Příboře probíhaly ve dnech 11.–13. září 2015 měli občané i návštěvníci města
možnost zhlédnout také národní putovní výstavu Má vlast cestami
proměn. Výstavu, která přináší svědectví o zvelebování opomíjených
míst a objektů v sídlech a krajině, slavnostně zahájil v sobotu 12. září
v podloubí budovy radnice starosta města Ing. Bohuslav Majer.
Putovní výstavu, která se snaží ukázat návštěvníkům, jak se naše
vlast proměňuje, pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění , o. s., ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad
a partnery jsou kraje České republiky. Slavnostní zahájení každého
nového ročníku výstavy se koná vždy druhou májovou sobotu v Praze na Vyšehradě. Letošní ročník byl na Vyšehradě zahájen 9. 5. 2015.
Tohoto slavnostního zahájení se zúčastnili i zástupci města Příbora.
Výstava se všemi proměnami setrvala na Vyšehradě asi 1 měsíc a následně se rozjela, rozdělena do menších kolekcí, po celé republice.
V Příboře byla k vidění kolekce zobrazující celkem 15 proměn. Jednalo se o 7 proměn z Moravskoslezského kraje, z čehož 3 proměny

jsou realizovány v městě Příboře – dlouhodobá obnova piaristické
koleje (kláštera), která probíhala v letech 1993–2012, rekonstrukce
rodného domu Sigmunda Freuda z roku 2006 a citlivá a postupná
obnova uliček pod kostelem Narození Panny Marie. Dále kolekce
zahrnovala 7 proměn ze Zlínského kraje a 1 proměnu z kraje Jihomoravského.
Ti z Vás, kteří nestihli výstavu v Příboře zhlédnut, mají možnost
si všechny přihlášené proměny roku 2015 prohlédnout na internetových stránkách www.cestamipromen.cz věnovaných této výstavě.
Zájemci se zde také mohou seznámit s harmonogramem putování
jednotlivých kolekcí a naplánovat si zajímavý výlet. V sekci Hlasování – proměna roku 2015 mohou všichni občané města, jejich
známí a přátelé podpořit příborské přihlášené proměny a hlasovat
pro nejlepší proměnu roku 2015. Hlasování trvá do 1. května 2016.
I když u nás výstava setrvala pouhé dva dny, věřím, že občané města
měli možnost posoudit, jak se naše vlast neustále proměňuje, a že
Příbor se se svými proměnami mezi konkurencí neztratí.

Foto: archiv města Příbora, odbor rozvoje města

CO NÁS ZAJÍMÁ Z PRAVOPISU
V ČEM OBČAS CHYBUJEME?
Mgr. Irena Nedomová

V r. 2003 vycházel v Měsíčníku tzv. Jazykový koutek Lubomíra Loukotky. Určitě stojí za to vrátit se k němu. V dalších několika
číslech zveřejníme vždy jedno povídání pana Loukotky a přidáme
něco navíc. Něco z toho, na co se ptáte nejčastěji.
Dnes první téma. V srpnu 2003 pan Lubomír Loukotka napsal:
Dosti často se setkávám v novinách nebo při rozhovoru s cizími lidmi
s tvary názvu našeho města, které mi „trhají uši“. Slyšíme např. „do
Příboru“ místo do Příbora nebo „o Příboru“ místo o Příboře. Jsou
tyto tvary s koncovkou chybou? Nejsou. Pravidla českého pravopisu
pokládají za správné oba tvary. Přece však je tu malý háček. Záleží na místním úzu čili zvyku. A protože se u nás již nějaké to století
užívají tvary, jako „jedeme do Příbora“, „bydlím v Příboře“, budeme
je užívat jako správné i nadále. A pokud to bude možné, opravíme ty, kteří to říkají jinak. Oni totiž většinou nemohou vědět, jaká
je místní zvyklost.
A já dodávám, opravte je šetrně a mile. Někdo nemá rád, když
je opravován.
Dnes pro vás máme ještě dvě témata - jedno „příborské“ a jedno
všeobecné.
Kulturní dům - mám na mysli náš Kulturní dům. Není to chyba. Píšeme skutečně velké K, a to vždy. Stejně jako se kdysi ona
budova, o níž mluvíme, jmenovala Katolický dům a nikdo o psaní
velkého K nediskutoval, tak se dnes táž budova jmenuje Kulturní
dům. Brzy po koupi domu městem se pan Loukotka domluvil s tehdejším panem starostou Milanem Strakošem na tom, že do doby,
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než se případně najde jiný název pro onen objekt, se bude jmenovat
prostě - tak, jak se mu začalo říkat, Kulturní dům. Je to tedy název
a píšeme ho s velkým K - ať už uvádíme, že je v Příboře, nebo ne.
A na závěr něco, v čem často chybujeme: zhlédnout a shlédnout. Nevím, čím to je, ale většina těch, kteří ono slovo použijí, píše
shlédnout. Jako by se tohle slovíčko jaksi víc líbilo. Ale na tom nezáleží. Shlédnout použijeme vždycky jen tam, kde se díváme shora.
Shlédnout znamená směr dolů, např. z věže, z rozhledny, nebo jen
z okna, nebo na někoho shlížíme spatra. Ale nikdy nelze shlédnout
film nebo výstavu. Možná ze žebříku, ale to je nepravděpodobné.
V souvislosti s koukáním na film, televizi tedy vždy použijeme
sloveso zhlédnout. Totéž se týká zhlédnutí výstavy, pokud jsme
na ni neshlíželi z nějakého horního patra. Pak by to bylo tak, že jsme
shlédli na výstavu (jako celek) třeba z ochozu a pak, jakmile jsme
k ní přišli dolů, už jsme výstavu zhlédli - obrázek po obrázku, kousek po kousku. 
Rada: Nespoléhejte vždy na opravy textu v PC.
Pokud si nejste jistí, a nikdy nemůžeme všichni všechno znát,
pak se poraďte tady: http://prirucka.ujc.cas.cz/
Nebo nemůžete-li daný jev najít, zavolejte do Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - kontakty najdete zde: http://www.ujc.cas.cz/
jazykova-poradna/
Příště: na nebo v Prchalově, na nebo v Hájově (L. Loukotka); piaristický
klášter v Příboře nebo Piaristický klášter v Příboře, sál - 6. pád číslo jednotné - sálu, sále.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
VÝZVA
VLASTNÍKŮM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PŘÍBOR
Ing. arch. Petra Chromek, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, informuje vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se na území
Městské památkové rezervace Příbor, že v rámci dotačního
programu Ministerstva kultury ČR Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón pro rok 2016 (dále jen Program) je možno zařadit jednotlivé připravované akce obnovy kulturních památek pro rok
2016 do Anketního dotazníku, který je nezbytným podkladem
Ústřední komise Ministerstva kultury pro rozdělení finančních
prostředků z „Programu“ pro příští rok.
Příspěvky z dotace poskytované v rámci „Programu“ jsou přísně
účelové a mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky.
Příspěvky jsou především určeny na zvýšené náklady spojené
se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí
kulturní památky a nejsou určeny zejména na modernizace
objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotně technické
instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových
bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat
pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním
stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných podkroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy
komunikací, terénní úpravy, parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského
průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.;
a na kopie sochařských děl.
Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou
modernizací, nebudou v žádném případě akceptovány.
Městský úřad Příbor tímto vyzývá vlastníky kulturních památek
na území Městské památkové rezervace Příbor k podání formuláře anketního dotazníku vyplněného aktuálními údaji o akci
obnovy připravované pro rok 2016, a to

nejpozději k termínu 30. října 2015.

Formuláře „Anketního dotazníku“ a „Plné moci“ v případě zastupování vlastníka (nebo spoluvlastníka) jsou k vyzvednutí
na odboru rozvoje města (kancelář č. 13a, 2. patro), kontaktní
osoba Ing. arch. Petra Chromek, nebo ke stažení na internetových
stránkách města www.pribor.eu v sekci Městská památková rezervace / Aktuálně / Program regenerace MPR pro rok 2016.
K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k akci obnovy kulturní památky. Akci obnovy většího
rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je nutno doložit rozpočtem stavebních prací od projektanta nebo
stavební firmy, jinak nebude akce započtena (při zpracování
rozpočtů vycházejte z Podmínek pro přiznání příspěvku z Programu v roce 2015 – viz příloha). Akce může být považována
za připravovanou pouze tehdy, pokud je k zamýšlené obnově vydáno závazné stanovisko příslušného správního orgánu
státní památkové péče – odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice.
Povinné spolupodíly Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:

Zdroje
Prostředky vlastníka nebo
uživatele, případně jiné
neveřejné zdroje
Rozpočet města
Prostředky z Programu

města, kraje FO, PO, církve
min. 50 %

min. 40 %

0

min. 10 %

max. 50 %

max. 50 %

V případě restaurování lze hradit náklady až do výše 100 % z Programu. Restaurováním se rozumí zásah na kulturní památce,
který podmiňuje závazné stanovisko, tzn. v podmínkách najdete, že práce provede restaurátor s příslušným povolením MK.
Restaurováním není náklad na lešení, režie, doprava, případně
nový základ pod sochou atp.
Minimální doporučený příspěvek Ministerstva kultury na akci
obnovy je 40.000,- Kč.
Více informací o Programu najdete na stránkách www.pribor.eu
v sekci Městská památková rezervace/Dotační programy v MPR
nebo na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz/v sekci Granty a dotace/kulturní dědictví/Památková péče/Dotační
programy /Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón.
Příloha:
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2015
Neuznatelné náklady:
• modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace,
rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo
typu EURO (okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře
a stěny;
• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
• jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
• hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny),
izolační střešní folie apod.;
• protiradonová opatření;
• čištění a úklid budov;
• pronájem lešení;
• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
• náklady na stavební/autorský dozor;
• úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní
úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
• kopie sochařských děl a výdusky;
• archeologie;
• veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště
do 3,5 %);
• položka v rozpočtu – rezerva;
• DPH – v případě, že vlastník je plátcem (pro potřeby Anketního dotazníku nerozlišujte, uvádějte celkové náklady včetně
DPH)
• režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.
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POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ – ČÁST V
Mgr. Karolína Najzarová, odbor sociálních věcí, Městský úřad Příbor

Pátá část přehledu poskytovatelů sociálních služeb ve městě je věnována tísňové péči, kterou podle § 41 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje středisko DORKAS Ostrava, tísňová péče.

SLEZSKÁ DIAKONIE – STŘEDISKO DORKAS OSTRAVA, TÍSŇOVÁ PÉČE
Mgr. Denisa Šustková, Dis. – koordinátor střediska

Středisko DORKAS Ostrava, tísňová péče poskytuje již 12. rokem pod záštitou Slezské diakonie nepřetržitou a odbornou pomoc.
Služba je poskytována lidem, kteří žijí na území Moravskoslezského
a Olomouckého kraje.
Tísňová péče reaguje na problematiku stárnutí obyvatelstva
a zvyšující se délku života. Naše služba napomáhá uživatelům (seniorům, občanům se zdravotním
postižením a občanům s chronick ým onemocněním) setr vat
co nejdéle v přirozeném domácím prostředí, snižuje jejich obavy
z osamělosti a nemožnosti dovolat
se pomoci v krizové situaci a umožňuje jim žít soběstačně a důstojně.
Přispívá ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu a posílení
sebedůvěry a současně pomáhá pečujícím rodinám našich uživatelů.

Význam služby tísňové péče je zřejmý. Vyrovnanější a klidnější bývají nejen uživatelé naší služby, ale rovněž i rodina, jejíž
členové bydlí v zahraničí nebo na druhé straně republiky. Rodina
oceňuje úbytek stresujících myšlenek, co se asi děje s nemocným
rodičem, který bydlí osaměle.
Uživatel má doma nainstalováno zařízení systému tísňového
volání s tísňovým tlačítkem. V případě krizové situace (pád, náhlé
zhoršení zdravotního stavu, případně napadení) stiskem tísňového
tlačítka, které má stále u sebe (zavěšené na krku, nebo na zápěstí),
dojde do dvaceti vteřin k přenosu zprávy na počítačový pult dispečinku, který automaticky zapíná hlasitý telefon – takže uživatel
může hovořit s dispečinkem z kteréhokoliv místa v bytě.
V případě zájmu o napojení do systému tísňové péče volejte kdykoliv tel. číslo 596 613 513, 737 223 967, zde získáte více informací
a můžete být zavedeni do databáze zájemců o službu. Vstupní jednorázový poplatek za montáž do systému tísňové péče činí 1 500,- Kč,
měsíční platby jsou 260,-Kč. Technické zařízení tísňové péče funguje přes telefonní linky a také přes mobilní sítě.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA
Dovolte nám, abychom Vám popřáli ke Dni seniorů, který se slaví dne 1. 10. 2015, mnoho pevného zdraví, životní pohody, optimismu, dobré přátele a příjemné prostředí kolem Vás.
Ing. Bohuslav Majer
starosta města

Ing. Forišková Dana, Ph.D.
místostarostka města

DOMOV PŘÍBOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
zve širokou veřejnost na

ŠATNÍK

DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO V OSTRAVĚ
SPOLEČNĚ S MĚSTSKÝM ÚŘADEM V PŘÍBOŘE
A FARNÍM SBOREM ČCE VE ŠTRAMBERKU

Pořádají ve dnech:
5. 10. 2015 - 9. 10. 2015 od 800 do 1700
12. 10. 2015 - 16. 10. 2015 od 800 do 1700
Ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické na ulici ČSA 225

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(v rámci týdne sociálních služeb 5.-11. 10. 2015)
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

9. 10. 2015, pátek, 9:00-17:00 hod., Masarykova 542, 742 58 Příbor
Sociální pracovnice Vám bude po celý den plně k dispozici, proto se na ni
obracejte se svými dotazy. V případě zájmu Vás také provede celým zařízením.
PROGRAM:

14:45 hod.
ZAHÁJENÍ VERNISÁŽE FOTOGRAFIÍ

„BESKYDY“
OD MLADÉHO AUTORA JANA SMÉKALA

- pod modrým domem s pečovatelskou službou
• sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním
• příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené
• nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME
tel: 556 725 359, 737 286 554

15:15 - 16:45 hod.
PĚVECKÉ A HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

„MILAN CYRUS & LADISLAV KOKEŠ“
KYTARA, HOUSLE, HARMONIKA, ZPĚV
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
PO PRÁZDNINÁCH BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

Akce proběhla v prvním poprázdninovém týdnu povinné školní
docházky a byla zaměřena na bezpečnost dětí a mládeže při cestě
po komunikacích do školy a ze školy a zejména pak na bezpečné
přecházení po přechodech pro chodce před základními školami. Šlo
o preventivní akci, která proběhla v prvních dnech školního roku, kdy
děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak své
zdraví a bezpečnost silničního provozu. V průběhu akce nebyl zjištěn
ze strany řidičů žádný přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, pouze v několika málo případech byli řešeni
chodci za přecházení vozovky mimo přechody pro chodce. Celkově
lze hodnotit akci velmi pozitivně, neboť strážníci svou preventivní
aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli k bezproblémovému silničnímu provozu bez ohrožení chodců přecházejících
po přechodech pro chodce. Tímto však akce nekončí, strážníci budou

i nadále v této preventivní aktivitě pokračovat a po celý školní rok
dohlížet na bezpečné přecházení dětí u školských zařízení.

Foto: Městská policie Příbor

SCHRÁNKY DŮVĚRY MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR
Eva Durčeková, Městská policie Příbor

V roce 2014 Městská policie Příbor řešila v druhé polovině roku poničení schránek důvěry neznámým vandalem, což mělo za následek jejich
následné demontování. Strážníci se i přes negativní zkušenost rozhodli
v letošním roce pořídit schránky nové a umístit je do původních lokalit.
Do schránek mohou i nadále občané města vhazovat své připomínky,
dotazy a náměty, na základě kterých
mohou strážníci získávat informace
a podněty ke své činnosti a kvalifikovaně reagovat na různé otázky
a problémy občanů. Dále schránky
mohou být využívány i k anonymnímu odevzdávání dokladů či jiných
nalezených věcí. Strážníci Městské
policie Příbor budou v pravidelných intervalech schránky vybírat
a následně se s každou vhozenou
písemností či nálezem zabývat. Za
dobu umístění schránek již bylo
řešeno mnoho podnětů a připomínek, které však nejdou vždy

vyřešit ke spokojenosti pisatelů. Je proto škoda, že mnoho autorů
je anonymních a městská policie jim tak nemůže vysvětlit důvody, proč
třeba jejich konkrétní podnět nelze vyřešit. Doufáme, že se schránky
nestanou opět terčem vandalů a budou sloužit občanům města k účelu,
ke kterému byly zřízeny.

Foto: Městská policie Příbor

SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Lubomír Jurečka, Tělovýchovná jednota Příbor

Dne 19. srpna 2015 začaly práce ve sportovní hale Tělovýchovné
jednoty Příbor ve Štramberské ulici. Bylo potřeba opravit vodovodní
potrubí a kanalizaci. S tím souvisely i další práce - nové obložení
a položení dlažby v místnostech v přízemí haly - na WC, ve sprchách
a částečně i v šatnách pro muže i pro ženy.
Rekonstrukci prováděla firma
LUKY z Příbora pod vedením
Ji nd ř ich a Lu ke š e. O bk l ady,
dlažbu a malby provedla v subdodávce firma Radima Jeníka.
Te r m í n d o ko n č e n í c e l é
r e ko n s t r u kc e b y l s t a n o ve n
na 19. 9. 2015 - od zahájení prací
měsíc, což je na takovou akci
super. Díky těmto příborským
firmám!
Stavební práce by měly stát
440 000,- Kč. 420 000,- Kč investovalo ze svého rozpočtu město
Příbor. Zbý vající část uhradí
tělovýchovná jednota. Po ukon-

čení stavebních prací se malovalo. V rozpočtu města je na výmalbu
vyčleněno 50 000,- Kč.
Provoz ve sportovní hale měl být zahájen - se vším všudy - 21. 9.
2015. Uzávěrka Měsíčníku byla 18. 9., tak věříme, že 21. 9. se už v hale
cvičilo.

Foto: Lubomír Jurečka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR
KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ŘÍJEN
Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

Půjčiti stříbro, loupiti zlato od Cathariny Ingelman-Sundbergové
je volné pokračování komediální „kriminálky“ Brambory na vloupačku.
Staří známí, Märtha, Lumen, Motyka, Stina a Anna-Greta si vyrazili
do Las Vegas. S kolečkovými křesly a falešnými zuby vyloupí kasino, aby
v duchu Robina Hooda obstarali peníze pro chudé. Po loupeži se Liga
důchodců vrací do Švédska, ale zabydlí se rovnou vedle nebezpečného
motorkářského gangu. Märtha se však nenechá jen tak zastrašit a klidně
jeho členy pozve na oplatky a morušový likér. Možná by se jim motorkáři
mohli jednou hodit…
Felix Francis, mladší syn slavného spisovatele dostihových detektivek Dicka Francise, napsal detektivní román s názvem Ohrožení. Hlavní
hrdina Jeff Hinkley pracuje jako tajný vyšetřovatel bezpečnostní služby
dostihového vedení a už zažil lepší časy. Přímo před ním na dostihovém
závodišti zabije distancovaný trenér, kterého Hinkley sledoval, bookmakera a nikdo neví proč. Brzy nato začne kdosi sabotovat ty nejdůležitější
dostihy sezony. Jeff dobře ví, že pokud se mu vyděrače nepovede brzy
vypátrat, nejenže bude důvěryhodnost dostihů v troskách, ale že se zcela
jistě on sám stane obětním beránkem.
Spisovatelka a překladatelka Markéta Hejkalová ve svém románu
Rudé paprsky severního slunce originálně spojila milostný příběh s napínavou detektivkou. Monika odjede s manželem, badatelem ústavu pro
zkoumání totalitní minulosti do Jižní Koreje. Tam se bezhlavě zamiluje
do muže, o němž ví jen to, že v něm našla svoji druhou polovinu. Zrovna
tak ví, že jejich velká láska brzy skončí. Monika a další hrdinky románu

– paní Song, podnikatelka Kamila a tajemná slečna Lee netuší, že jsou
jen loutkami v podivné hře a jejich pohyby řídí neznámé vzdálené ruce…
Syndrom Anastasia od oblíbené americké autorky Mary Higgins
Clarkové je další napínavý román, který se čte jedním dechem. Judith
se chystá ke svatbě a trápí ji, že nezná svůj původ. Navštíví vyhlášeného doktora Patela. Ten se proslavil léčením ženy, která o sobě tvrdila,
že je Anastasia, dcera cara Mikuláše. Doktor přenese Judith v hypnóze
do minulosti, a ta najednou musí čelit záhadné síle, která přímo ohrožuje
její existenci.
Od zítřka budu sexy třicítka je titul nové knihy Pamely Redmond
Satranové. Ve chvíli, kdy čtyřiačtyřicetiletou Alici opustí manžel a jejich
dospělá dcera se osamostatní, se Alice rozhodne, že je načase začít zcela
nový život. S odhodláním začít si konečně užívat vyráží v nové image
se svou nejlepší kamarádkou do ulic a v jednom z barů završí silvestrovskou půlnoc polibkem s Joshem, který by klidně mohl být jejím synem.
Alice ve své hře na třicítku pokračuje…
František Niedl napsal další poutavý román Hráč. Jsou čtyři roky
po válce a v psychiatrické léčebně v Bavorsku, v které se převážně léčí
prominenti fašistického Německa, je umístěn muž, který neví, jak se jmenuje, ani kým byl za války. Postupně se mu vrací paměť, vzpomíná si,
že ovládá kromě němčiny další jazyky, a také že byl na útěku. Najednou
ví, že z mnoha jmen, která používal, je tím pravým Pavel Vencl. Doktor
filozofie, boxer, karetní hráč, hochštapler a děvkař, ale také člověk, který
se nedokáže sklonit, i kdyby ho to mělo stát život.

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA
w w w.t s p r i b o r. c z
KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
Štramberská 483, 742 58 Příbor • IČ 00143651 • DS 77j35ss
HLÁŠENÍ ZÁVAD

www.tspribor.cz

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer
Ing. Elen Sládečková, ekonom
Irena Zárubová, kancelář
Ing. Zdeněk Pařízek, mistr

info@tspribor.cz

reditel@tspribor.cz
dispecer@tspribor.cz
elen.sladeckova@tspribor.cz
irena.zarubova@tspribor.cz
zdenek.parizek@tspribor.cz

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ÚTERÝ
8:00 – 11:00
STŘEDA 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ČTVRTEK 8:00 – 11:00
PÁTEK
ZAVŘENO

737 245 980
737 245 981
731 537 130
737 245 986
737 245 983

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR
PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ÚTERÝ
ZAVŘENO
STŘEDA 8:00 – 11:00 12:00 – 16:30
ČTVRTEK ZAVŘENO
PÁTEK
ZAVŘENO
SOBOTA 8:00 – 12:00

PROVOZ KOMPOSTÁRNY:
mobil na kompostárnu: 602 590 186
pondělí
úterý
středa

od 8.00 do 18.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin

čtvrtek
pátek
sobota

od 7.00 do 18.00 hodin
od 7.00 do 15.00 hodin
od 7.00 do 14.00 hodin

Do VOK je zakázáno ukládat větve, slouží pouze na trávu, zbytky ovoce a zeleniny, listí. Bude-li v kontejneru jiný odpad, bude tato služba pro občany zrušena.
Bude-li během týdne VOK plný, oznamte prosím informaci na mobil 737 245 986,
zajistíme výměnu kontejneru.
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INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA,
HÁJOVA A PRCHALOVA

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
NA TRÁVU V MĚSÍCI ČERVENCI 2015
Datum přistavení VOK Lokalita přistavení VOK

křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
od 29. 9. 2015 do 6. 10. 2015
ulice 9.května u transformátoru
Hájov naproti pomníku
od 2. 10. 2015 do 6. 10. 2015
před budovou TS
Štefánikova ulice zahádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022
od 6. 10. 2015 do 13. 10. 2015
Hájov naproti pomníku
Prchalov u kaple
od 9. 10. 2015 do 13. 10. 2015 před budovou TS
křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
od 13. 10. 2015 do 20. 10. 2015 Větřkovská ulice u separačních nádob
Hájov naproti pomníku
od 16. 10. 2015 do 20. 10. 2015 před budovou TS
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022
od 20. 10. 2015 do 27. 10. 2015
Hájov naproti pomníku
Prchalov u kaple
od 23. 10. 2015 do 27. 10. 2015 před budovou TS
křižovatka Sv. Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
od 27. 10. 2015 do 3. 11. 2015
ulice 9.května u transformátoru
Hájov naproti pomníku

Pozn.

víkend

víkend

víkend

víkend

OBNOVA HERNÍCH PRVKŮ V ROCE 2015
Ing. Vladimír Pavelka, Technické služby Příbora

V průběhu letošního roku došlo a stále dochází k obměně herních
prvků na hřištích v Příboře. Vzhledem k přísným bezpečnostním požadavkům na dětská hřiště je tato obměna nejen vítána, ale i nutná. Staré
a mnohdy i nebezpečné herní prvky jsou nahrazovány novými, které
splňují technické normy.
V roce 2015 došlo k instalaci herních prvků v lokalitách Klokočov
a ul. Myslbekova. V současné době se připravuje realizace hřiště v ul.
Fučíkově. Na Hájově byl umístěn opravený kolotoč, obnoveny čáry
na fotbalovém hřišti a opraveny fotbalové branky. Na prchalovském
hřišti přibyla trojhrazda a byla upravena sestava s houpačkami.
Herní prvky jsou voleny s ohledem na užitnou hodnotu, životnost

a ráz okolí. Zároveň je jejich volba a umístění konzultováno s revizním technikem, který provádí jejich každoroční odbornou technickou
kontrolu. Pracovníci technických služeb pak provádějí pravidelné kontroly a opravy.
Kromě instalace nových herních prvků jsou nadále udržovány a opravovány funkční herní prvky. Na všechna hřiště jsou v současné době
instalovány návštěvní řády. Na pískoviště byly doplněny plastové sedáky.
Tím se použití betonových pískovišť stalo zase o trochu příjemnější. Obměny se dočkaly i basketbalové koše a mobiliář v blízkosti dětských hřišť.
V příštím roce bychom se rádi zaměřili na obnovu dalších dětských
hřišť s ohledem na okolí a potřeby občanů.

PODZIMNÍ SVOZ OBJEMOVÝCH VAN NA OBJEMNÝ ODPAD
Technické služby města Příbora uskuteční ve dnech od 5. října
do 19. října 2015 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého
harmonogramu svozu VOK.
Vany jsou určeny pro:
– objemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady.
Do van je zakázáno odkládat:
– nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové
filtry a jiné),
– běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic,
– zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve),
– pneumatiky,
– stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad
obsahující nebezpečné látky - eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest),
– elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice 483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberské mohou
občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
– nebezpečné odpady,
– objemný odpad (200307),
– vytříděné složky komunálního odpadu – sklo (200102), papír (200101),
kovy (200140),
– elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladicí zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné
PC, malé a velké spotřebiče).
HARMONOGRAM PODZIMNÍHO SVOZU
VELKOOBJEMOVÝCH VAN – ŘÍJEN 2015
STANOVIŠTĚ
Jiráskova x Šafaříkova
Dukelská u Luny
Šmeralova x Gagarinova
Okružní u separačních nádob
Kpt. Jaroše x Fučíkova
Jičínská x sídliště
Lidická u chovatelů
Masarykova x Hřbitovní
B. Buzka x Místecká směrem pod
železářstvím
Stojanova x Smetanova
Smetanova x K. H. Máchy
O. Helmy
Hájov u pomníku
Prchalov u obchodu
Paseky u Jurečků
Na Valše u kurtů
Na Hrázi
Štramberská x Bezručova
Pod Haškovcem
Větřkovská x Sušilova
Vrchlického x u pěší lávky nábřeží
Rudoarmějců
Wolkerova x U Trati
Komenského pod letadlem
Choráze za obchodem
Vrchlického u hřiště
Plynová sonda u kotelny na ulici
Myslbekova
Myslbekova x U Čecha
9. května x brána bývalé Tatry
9. května x Osvobození
B. Němcové x Hluboká

DATUM
PŘISTAVENÍ

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky, včetně kompresoru.
Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedeného elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto
elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2015.
Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2015:
– 170904 - jiný stavební a demoliční odpad,
– 170107 - směsi nebo oddělené frakce betonu (suť),
– 170903 - jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky
eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest ),
– 170506 – vytěžená hlušina.
I nadále platí, že občan za uložení pneumatik v areálu zaplatí. Přijímáme pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro
rok 2015. Občané jinak mají možnost pneumatiky uložit při výměně
v pneuservisech.
OTEVÍRACÍ DOBA 2015 - SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA:
Pondělí
8.00 – 11.00
12.00 – 16.30
Středa
8.00 – 11.00
12.00 - 16.30
Sobota
8.00 – 12.00
V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno.
V případě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte kancelář TS města Příbora - mobil 737 245 986 - Irena Zárubová.

DATUM
ODVOZU

pondělí
5. října 2015

úterý
6. října 2015

úterý
6. října 2015

středa
7. října 2015

středa
7. října2015

čtvrtek
8. října 2015

čtvrtek
8. října 2015

pátek
9. října 2015

pátek
9. října 2015

pondělí
12. října 2015

pondělí
12. října 2015

úterý
13. října 2015

úterý
13. října 2015

středa
14. října 2015

středa
14. října 2015

čtvrtek
15. října 2015

čtvrtek
15. října 2015

pátek
16. října 2015

pátek
16. října 2015

pondělí
19. října 2015
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OZNÁMENÍ
TOPENÍ A KOMÍNY
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů paliv by se měli postarat o to, aby nerozšiřovali
smutnou statistiku požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, je stanoveno,
že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující
z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize
spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu
ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů,

• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových
systémů, nebo
• revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím,
čisticím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti
stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty
kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce, viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker
a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně
je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů
jsou uvedeny v tabulce, viz níže.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Plynné
Celoroční
Sezonní Kapalné
provoz
provoz
Čištění spalinové cesty
3x
2x
3x
1x
do 50 kW včetně
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu
1x
1x
1x
Kontrola a čištění spalinové cesty
2x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
2x
1x
1x
nad 50 kW
nejméně podle návodu
Čištění spotřebiče paliv
2x
výrobce
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou
a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat,
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné
zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i sněhový nebo
práškový hasicí přístroj. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu
do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním
kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít
k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen.
Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při
ukládání hořlavých látek u komínového tělesa, např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné
umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu
komínového tělesa.

BLAHOPŘÁNÍ
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU,
KTEŘÍ LETOS SLAVÍ SVÉ KULATÉ ČI PŮLKULATÉ JUBILEUM
Karel Bumbalík
Josef Číp
Marta Kotrcová
Božena Kušnierová

Jiří Myška
Petr Tvarůžek
Marie Halfarová
Ludmila Hlúpiková

Alena Klepáčová
Jaroslava Kostelecká
Cecília Máchová
Žofie Pecinová

Zdeněk Šustek
Anna Vajdová
Hedviga Matulová
Terezie Židková

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Silvie Tománková
Vlasta Sopuchová
Alfréd Naiser
Věra Polášková
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Milan Galia
Jiřina Kunzová
Karel Richter

KLUBY, SPOLKY, SPORT
KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ 7. 9. 2015
Za o. s. Klokočov Karel Till ml.

Netradičně pouze týden po kopřivnické pouti a tradičně den po té
příborské se konal u nás v Klokočově tradiční krmáš. A aby nebylo té
tradice málo, přidám také tradiční, výborný gulášek k němu.
Začátek tohoto dne na našem hřišti patří jako vždy topičům a gulášníkům. Není nutné jmenovat jednotlivce sehraného týmu, který opět
nezklamal a ukázal, co v něm je. Pan Pohlreich by měl opravdu boule za ušima.
Po přivítání hostů následovalo krátké seznámení s děním v našem sdružení. Většina návštěvníků s uznáním hodnotila změny, kterých na hřišti
od minulého roku není málo. Např. instalace herních prvků pro nejmenší, které byly vybudovány na náklady města Příbora ve spolupráci
s městskou policií a technickými službami. Dále postupně budované
zázemí pro obsluhu, novotou vonící pevné zastřešení pro sedící hosty
a řada nově vyrobených, krásných laviček se stoly, včetně těch starších,
opravených a nově natřených. To vše na náklady občanského sdružení
Klokočov. Při této příležitosti byla pozitivně zhodnocena dosavadní spolupráce občanského sdružení s vedením města a zaměstnanci
městského úřadu, kteří se podíleli na vyřizování agendy, která s každou
takovou akcí souvisí. Byl vysloven velký dík a uznání všem nadšencům
z Klokočova a Příbora, kteří odvedli obrovské množství práce s výrobou a opravou výše uvedeného zařízení a vybavení, stejně tak jako při
zabezpečování akcí konaných občanským sdružením.
Poté bez nějakého řízeného programu se lidé pustili do již zmíněného
guláše a děti se praly o místa na skákacím hradě. To, jak se ukázalo, byl
výborný tah pro odpočinek rodičů, kteří svá dítka neviděli alespoň dvě
hodiny. Navíc počasí nám hrálo do karet. Nebylo ani teplo, ani zima,
ale hlavně, že nepršelo!!!
Pokud se týká dobrot, které lze již tradičně na krmáši ochutnat, je třeba uvést palačinky. Jejich „výrobci“ se ukázali opět v nejlepším světle
a tentokráte ohromili i možností předem objednaného tvaru palačinky.
Na konci dne přišly k chuti i topinky bez tuku, které vznikaly na dalším „pracovišti“.
U pípy stál nový tým, který bravurně hasil žízeň, a hned vedle ní osazenstvo tvrdého i měkkého alkoholu.

Hudbu k tanci i poslechu si vzal pod svá křídla vynikající klokočovský zpěvák, který roztancoval, hlavně v nočních hodinách, spoustu
návštěvníků.
Kolem půlnoci se odmlčela hudba a my pomalu odcházeli do svých
postýlek.
Jsme velmi rádi, že veškeré naše snažení má výsledky a stále si uchováváme Vaši přízeň, navíc jde vidět, že k nám přicházejí také nové tváře.
Celkové hodnocení krmáše vidím na jedničku a určitě se těšíme na příští rok.
P.S. V článku nebyla záměrně uvedena jména jednotlivých aktérů. Jednak všichni zúčastnění vědí, o koho jde, a jednak z důvodu utajení, aby
nám je „konkurenční“ organizace nepřetáhly např. do televize nebo
na Octoberfest.
Foto: Karel Till ml.

Reportáž na www.televize-pribor.cz
(39. zpravodajství - a v něm někteří z těch utajených hovoří , IN)

PŘÍBORSKÉ BASKETBALISTKY LETOS CÍLÍ NA PLAY OFF
Jiří Tomaškovič, Basketbalový klub Příbor

Se skromným cílem vyhnout se bojům o udržení vstoupí 3. října
na palubovce Prostějova do 2. ligy basketbalistky Příbora. V posledních
dvou letech si příborské hráčky sestupových starostí užily vrchovatě,
v minulé sezóně dokonce společně s Pelhřimovem druholigovou příslušnost neudržely. „Kvůli nezájmu klubů nám ale nakonec bylo nabídnuto
setrvání ve druhé lize žen. Rády jsme souhlasily,“ přiblížila trenérka
a hráčka žen Michaela Drtilová.

Foto: Jiří Tomaškovič

Cíl pro novou sezónu je tedy jasný - nehrát play out. „Chtěly bychom
se konečně po dvou letech dostat do play off. Loňský rok byl pro nás velkým zklamáním. V soutěži nebyl tým, který by čněl nad ostatní. Bylo
to velmi vyrovnané a do play out jsme se dostaly výhradně svými chybami. Prohrávaly jsme zápasy, které jsme měly zvládnout, a přicházely
jsme o důležité body,“ popisovala Drtilová.
Letošní sezóna bude podle ní znovu vyrovnaná. „Favority budou určitě Tišnov, což je bývalé prvoligové Brno, a také sestoupivší Nymburk
s Šumperkem. Nováčkem je Havířov, který také bude chtít uspět,“ upozornila trenérka.
Soupiska ženského druholigového týmu Basketbalového klubu Příbor,
který povedou Miroslav Slovák a Michaela Drtilová, se oproti loňsku
příliš nezměnila. Vedle opor, jakými jsou Michaela Drtilová, Jana Nenutilová, Zuzana Monsportová či Monika Göttlicherová, dostanou šanci
i mladší hráčky Dora Drabíková, Klára Königová či talentovaná Gabriela Busková, která letos nakoukla i do českého reprezentačního výběru
do 15 let. „Po zranění se vrátily ještě Zuzana Bartošová a Jana Cvernová, trénují s námi i naše bývalé hráčky Markéta Papáková a Nikola
Kleinová. Novou tváří je Martina Uhrová, která v minulosti působila
v SBŠ Ostrava,“ doplnila Drtilová.
Příborské ženy zahájí sezónu čtyřmi zápasy venku, v domácí hale Masarykova gymnázia se poprvé představí 14. a 15. listopadu, kdy budou
hostit Zlín, resp. Tišnov. „Věříme, že diváci přijdou a budou nám fandit
celou sezónu. Moc jejich podporu potřebujeme,“ pozvala na basketbal
Michaela Drtilová.
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Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ
OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI POŘÁDANÝMI MĚSTEM
A SPOLEČENSKÝMI ORGANIZACEMI V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

Léto je již definitivně za námi, možná, že nás čeká ještě „babí
léto“, a určitě jsme si jej všichni užili. Bylo to oproti jiným rokům
horké léto. Při té příležitosti bych se chtěla ohlédnout za kulturními akcemi, které město a další společenské organizace připravily
pro své občany a návštěvníky města po dobu letních měsíců.
Již počátkem měsíce července se uskutečnily ve městě dva
úžasné koncerty XXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2015. V rámci prvního komorního
koncertu vystoupilo Kubínovo kvarteto spolu s Miroslavem Beinhauerem. Zazněl i Klavírní kvintet f moll od Césara Francka a dále
vystoupila první dáma opery NDM Eva Dřízgová – Jirušová v písňovém cyklu „Ej, srdénko“. Koncert se uskutečnil v piaristickém
klášteře. Druhým koncertem Janáčkových Hukvald bylo Wihanovo kvarteto, které vystoupilo v kostele sv. Valentina. Chci touto
cestou poděkovat všem organizátorům Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy, že si vybrali město Příbor
k uskutečnění tak významné mezinárodní akce a že zde vystoupili i věhlasní a vynikající umělci.
Pravidelně v letních sobotních dopoledních vystupovali
na náměstí S. Freuda mladí neprofesionální umělci, kteří zpestřili
návštěvníkům města jejich procházky. Rovněž naše společenské
organizace a obce Hájov a Prchalov připravily bohatý kulturní program, např. letní večer na Hájově, Myslivecké sdružení I, Příbor
rovněž uskutečnilo letní večer, kde se podávaly vynikající pochutiny. Akce byla perfektní a hojně navštívena.
Zdařilou kulturní akcí bylo Letní dobrodružství II. Příborské
lávky, které připravilo město Příbor spolu s městským koupalištěm
Příbor, jehož propachtovatelem je pan Rudolf Korčák. Tentokrát
byla akce ve stylu retro 60. a 70. let minulého století. Byly připravené různé soutěže, např. přejezd lávky na kole, koloběžce, trakaři,
přenos partnera na zádech. Pro děti byly rovněž nachystány různé
soutěže. Celou akci podbarvily scénky a hudba z filmu „Pelíšky“.
A aby akce byla dokonalá, tak soutěžící dostávali ceny rovněž
z dob 60. a 70. let minulého století. Že se akce líbila, dokládají slova návštěvníků: „Nejsem občanem Příbora, ale byla jsem včera
na koupališti. Nejenže vaše koupaliště je nejlepší co do čistoty, ochoty

Foto: archiv města Příbora, odbor rozvoje města
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personálu, teploty vody apod., ale i včerejší akce byla velmi vydařená. Jste hodně dobří!!. Jen tak dále!!!. Vždy je tam velmi příjemné
prostředí a milý vstřícný personál.“ Další reakce byla: „Chtěla bych
pochválit včerejší akci….koupaliště, výborný program, bezva atmosféra, velmi vstřícný a vždy ochotný personál. Navíc vaše koupaliště
je nejlepší v širokém okolí, rodinná atmosféra, myslíte na všechny,
na plavce, rodiny s dětmi i řádící mladíky. Také cenově dostupné,
člověk tam nemá pocit, že jej všichni chtějí jen „obrat“, konec citace.
Touto cestou bych chtěla poděkovat pracovnicím odboru rozvoje
města – kultuře a také panu Korčákovi za přípravu této vynikající
kulturní akce. Již se všichni můžeme těšit na III. ročník.
I přes horké letní dny probíhaly kulturní akce i v měsíci srpnu, např. příborská farnost si připravila pro občany města koncert
barokní duchovní hudby v kostele sv. Valentina v podání účastníků letní dílny dávné muziky. Ve dnech 8. 8. až 11. 8. navštívil
město Kinematograf bratří Čadíků, kteří jako každoročně nabídli
k vidění několik českých filmů. Klub českých turistů uspořádal
pro občany města zájezd do Belianských Tater a také do Višňové
na Slovensku, coworkingové centrum zorganizovalo další ročník
Restaurant Day dne 16. 8. 2015. Občané Hájova a jeho návštěvníci si užili tradiční hájovskou pouť. Český svaz včelařů Příbor
připravil na srpnové sobotní odpoledne tradiční letní včelařské
odpoledne, kde se prodával guláš, medovník, perníčky, med a další
pochutiny z medu. Dne 29. 8. 2015 se již poněkolikáté sešli abiturienti Masarykova gymnázia, kteří maturovali v minulých létech,
aby zavzpomínali na svá školská léta.
Jako každoročně jsme slavili v měsíci září příborskou pouť,
v rámci které byl rovněž připraven kulturní program. MO Českého svazu chovatelů Příbor si připravila tradiční výstavu drobného
zvířectva. V nedělním dopoledni vystoupil Swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod taktovkou Zdeňka Pukovce, jako vždy
hráli výborně. Jen počasí moc nepřálo, bylo chladno, ale nepršelo. V odpoledních hodinách nedělní příborské pouti se uskutečnil
koncert Petra Bendeho a spolu s ním vystoupila i cimbálová muzika Grajcar. Vystoupení obou kapel bylo vynikající.
Již za týden jsme slavili Dny evropského dědictví, v rámci
kterých byl připraven bohatý kulturní program. Dny začaly již
v pátek vernisáží výstavy obrazů studentů SOŠ EDUCA z Nového Jičína, následně se uskutečnil koncert cimbálové muziky
Kotci v refektáři piaristického kláštera. Mnozí návštěvníci koncertu si i zazpívali známé lidové písničky. V sobotu pro všechny
návštěvníky připravilo Muzeum Novojičínska, Příbor tradiční
muzejní ráno, které bylo věnováno hoboji, a následovala výstava
Dámy a pánové, držte si klobouky, kterou zahájil pan Radek Polách. Výstavu je nutné navštívit, jsou zde různé pokrývky hlavy
a některé i zajímavé. Odpolední program byl zahájen znovuotevřením plastiky sv. Sarkandera a otevřením putovní výstavy Má
vlast cestami proměn. Následoval program „LA MÍJA – loď nového věku“, který byl velmi působivý. Dny EHD byly zakončeny
dne 13. 9. 2015 koncertem kapely Legendy se vrací.
Vážení spoluobčané, myslím si, že město Příbor spolu s dalšími
organizacemi a spolky připravily pro Vás velmi pestrý a zajímavý
program pro letní měsíce, jenom škoda, že příborskými občany
byl málo navštíven. Kladu si otázku: „Proč to tak je, co děláme
špatně a co občané chtějí.“ Ráda přijmu Vaše podněty a návrhy.
Zprávy a reportáže z většiny akcí (koncerty, pouť, EHD, koupaliště,
výstavy), až na letní večery organizací (včelaři, myslivci, hasiči), najdete v programu Local TV Příbor. Informace na www.televize-pribor.cz
nebo tel 776 725 909.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – EUROPEAN HERITAGE DAYS
V PŘÍBOŘE
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Město Příbor se i letos jako člen Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska připojilo ke Dnům evropského dědictví
(EHD), a to bohatým doprovodným programem ve dnech 11.
až 13. září 2015.
V pátek 11. září odpoledne byl program zahájen na chodbě
městské knihovny vernisáží výstavy obrazů studentů Střední
odborné školy Educa Nový Jičín „Co
nám říká linoryt“.
V refektáři piaristického kláštera následoval koncert cimbálové muziky
Kotci, která zahrála a zazpívala méně
známé, ale velmi krásné skladby a písně z Lašska.
V kostele sv. Valentina se konal v rámci odborného lékařského semináře
Freudovy dny koncert klasické hudby
v provedení kvarteta Zdeňka Pukovce.
V sobotu 12. září již v 8 hodin pokračoval program EHD V. muzejním
ránem, poetickým komponovaným
pořadem o hoboji s Markétou Pimkovou. Hudební doprovod byl proložen
mluveným slovem a básněmi.
Do prostorů Muzea a pamětní síně Sigmunda Freuda přicházeli mnozí lidé v kloboucích a bylo to záměrně, neboť po deváté
hodině zde byla slavnostně zahájena výstava „Dámy a pánové,
držte si klobouky“. Putovní výstavu zahájil její autor pan Radek
Polách z Muzea Novojičínska, p. o.
Následovalo slavnostní předávání Cen starosty města v refektáři
piaristického kláštera.
Od 9:00 do 17:00 hodin byly veřejnosti bezplatně zpřístupněny
mnohé památky, kostely a muzea, stejně jako i v jiných městech,
která se každoročně připojují k EHD.
Slavnostní oficiální zahájení oslav Dnů evropského dědictví proběhlo od 14:00 hodin na náměstí Sigmunda Freuda umístěním
plastiky sv. Jana Sarkandra a slavnostním projevem paní místostarostky Ing. Dany Foriškové, Ph.D., která přivítala občany
města a delegaci představitelů partnerského polského města Przedbórz. Pan starosta Ing. Bohuslav Majer otevřel před radnicí
národní putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“.
Bohatý doprovodný umělecký program „LA MÍJA – loď nového
věku“ představil soubor Cirkus trochu jinak. Připravil hlavně pro
děti pirátská stanoviště, kde si děti, ale i dospělí, mohli vyzkoušet

své dovednosti. Viděli jsme mnoho artistických, žonglérských
i hudebních vystoupení.
Závěr sobotního programu patřil ohňovému vystoupení.

Foto: Stanislava Slováková

Ani letos v programu EHD nechyběly komentované prohlídky
památkové rezervace pana MUDr. Mořice Jurečky a k vidění bylo
také hned několik výstav - v Galerii na radnici výstava fotografií
Milan Strakoš k jeho nedožitým 65. narozeninám, na chodbách
radnice výstava panelů „Jak šel čas…“, v chodbě městské knihovny výstava obrazů studentů „Co nám říká linoryt“ a v kostele sv.
Františka byly k vidění církevní ornáty.
V refektáři piaristického kláštera, ale i na chodbě městské
knihovny bylo možné se zaposlouchat do skladeb a písní v podání
mladých muzikantů, ulicemi města pak procházely i celé rodiny
v kloboucích, baretech a čepicích a bylo se opravdu na co koukat. Každý, kdo přišel s pokrývkou hlavy, byl odměněn krásným
malovaným perníkem ve tvaru klobouku.
O úplný závěr programu EHD v Příboře se postarala hudební skupina Legendy se vrací. V neděli 13. 9. odpoledne si hudbu
a skladby známých světových zpěváků a skupin v podání vynikajících muzikantů přišlo do městského parku poslechnout
několik stovek lidí.
I díky krásnému slunečnému počasí se celý program Dnů
evropského dědictví vydařil.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na programovém, organizačním i technickém zajištění této již tradiční akce města.

FREUDOVY DNY 2015
MUDr. Mořic Jurečka, Rada města Příbora

Ve dnech 11.-12. 9. 2015 oslavily Freudovy dny své polokulatiny,
5. ročník. Před 5 lety vznikla myšlenka zorganizovat v rodišti světoznámého lékaře a zakladatele psychoanalýzy pravidelný odborný lékařský
seminář nejen jako připomínku Freudova odkazu, ale převážně jako
aktualizaci klinických a vědeckých poznatků lékařských oborů spoje-

Foto: Stanislava Slováková

ných se životem a činností Sigmunda
Freuda.
V letošním roce se opět sjeli lékaři, psychologové, psychiatři a další spřízněné
profese do auly Masarykova gymnázia
z různých koutů naší vlasti, aby byli
přítomni dvoudennímu intenzivnímu
lékařskému sympoziu. Tématem byla
bipolární afektivní porucha neboli maniodepresivní syndrom.
Odbornými garanty akce jsou paní
MUDr. Eva Ressnerová, psychiatrická
ambulance Nový Jičín a MUDr. Petr
Šilhán, primář Psychiatrické kliniky
Fakultní nemocnice v Ostravě.
Odborné setkání lékařů příjemně zpestřil koncert vážné hudby v kostele sv. Valentina v podání kvarteta Zdeňka Pukovce.
Poděkování patří všem zakladatelům akce, organizátorům, sponzorům,
přednášejícím, lékařům, Masarykovu gymnáziu, ZUŠ Příbor, příborské
římskokatolické farnosti a všem těm, kteří neustále pomáhají aktivně
rozvíjet odkaz a význam Freudova genia.
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KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2015
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

STŘEDA 7. 10. 2015
Zveme Vás na vernisáž výstavy fotografií Myslivci městu. Vernisáž bude
zahájena v 17:00 hodin v Galerii na radnici a potrvá do 3. 11. 2015
SOBOTA 10. 10. 2015
Město Příbor společně se střediskem volného času Luna Příbor a Rančem
u Michálků u příležitosti Evropského dne bez aut Vás zvou na pouštění
draků a předvedení leteckých modelů za letu. Akce se uskuteční v sobotu 10. 10. od 13:30 hodin na letišti pro modely letadel (kopec u sv. Jana)
a od 14:30 hodin bude pokračovat soutěžemi a hrami na Ranči u Michálků. Akce je pořádána v rámci mezinárodní světové kampaně zaměřené
k eliminaci automobilové dopravy ve městech. Jedinou podmínkou je,
že se účastníci dostaví jakkoli, ale bez použití motorového vozidla. V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.
PONDĚLÍ 26. 10. 2015
Město Příbor a Základní umělecká škola v Příboře Vás zvou na Koncert
vážné hudby u příležitosti výročí udělení Ditrichštejnových privilegií
městu Příboru.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Valentina v 17:00 hodin.
Cena vstupného: dospělí 50,- Kč, děti 6 – 15 let 20,- Kč.
ÚTERÝ 27. 10. 2015
Starosta města Příbora Ing. Bohuslav Majer zve občany města na vzpomínkovou akci u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného československého státu. Setkání se uskuteční u památníku T. G. Masaryka u Masarykova gymnázia v Příboře v 17:00 hodin, hudební doprovod Dechový
orchestr mladých Příbor.

ČTVRTEK 29. 10. 2015
Ozvěny festivalu Alimenterre – Země na talíři v Příboře.
Ve druhé polovině října proběhne v Praze již pátý ročník festivalu Alimenterre - Země na talíři, který u příležitosti Světového dne výživy pořádá
společnost GLOPOLIS. Město Příbor se k této události připojí „minifestiválkem“ Ozvěny festivalu Alimenterre – Země na talíři, a to ve čtvrtek 29.
října od 16.00 hodin. Akce se uskuteční v refektáři a zasedací místnosti
piaristického kláštera. V rámci této akce uvidíte 3 zajímavé filmy. Budou zaměřené např. na vztahy zemědělců a spotřebitelů; o tom proč je dobré znát
svého sedláka, o tom, že se sami můžeme stát změnou, po které toužíme,
na potřebu rodinných hospodářství ubránit se záborům půdy globálními
korporacemi. Zhlédnete i Dokument 9.70 o tom, zda je možné pěstovat
a vyměňovat si semínka rajčat, paprik, obilí či mrkve? Mezi jednotlivými filmy budou probíhat diskuse a připraveno bude malé občerstvení. Podrobný
program bude uveden na plakátech a webu města. Vstupné 50,- Kč.
Společenské a kulturní akce
v rekonstruovaném Kulturním domě v roce 2016.
V dubnovém Měsíčníku jsem Vás informovala o připravovaných termínech plesů, které se měly uskutečnit v rekonstruovaném Kulturním domě
počátkem roku 2016, a rovněž jsem psala, že přesnější informace k pořádání akcí v Kulturním domě budeme znát koncem září. Dnes je již známa
skutečnost, že plesová sezóna 2016 v Kulturním domě neproběhne.
Rada města odsouhlasila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Stavební
úpravy Kulturního domu v Příboře“, který zahrnuje i prodloužení termínu
dokončení stavby k 31. 3. 2016.
O zahájení provozování Kulturního domu a o pořádání společensko-kulturních akcí v něm Vás budu informovat.

STAROSTA MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Bohuslav Majer

zve občany města na vzpomínkovou akci
u příležitosti

97. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
ÚTERÝ 27. ŘÍJNA 2015
OD 17:00 HODIN

PAMÁTNÍK T. G. MASARYKA
U MASARYKOVA GYMNÁZIA PŘÍBOR
Program:
položení kytic u T. G. Masaryka
za hudebního doprovodu
Dechového orchestru mladých Příbor
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Ve spolupráci s městem Příborem

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR
Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda v Příboře

Přátelům a obdivovatelům našeho význačného rodáka a jeho vědeckého
odkazu sděluji, že avízovaná přednáška paní PharmDr. Vilmy Vranové
z Ústavu aplikované farmacie v Brně je plánovaná na pátek 6. listopadu 2015. Pro mimopříborské zájemce o toto setkání s paní Dr. Vranovou
a s její přednáškou „SIGMUND FREUD A KOKAIN“ upřesňuji, že akce

14 / M ě s í č n í k m ě s t a P ř í b o r a

proběhne v piaristickém klášteře v Příboře.
Další podrobnosti o obsahu přednášky najdete v listopadovém čísle Měsíčníku města Příbora a na www.sigmundfreud.cz.
supova.marie@centrum.cz, mobil 777 651 856

KULTURNÍ PROGRAM – ŘÍJEN
Sobota 3. října od 6:00 hod.
POLSKO JAWORNIK - GLEBCE

Klub českých turistů Příbor  605 078 929

Pondělí 5. října do 11. října
TÝDEN KNIHOVEN

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Probíhající výstava do 6. října
MILAN STRAKOŠ, výstava fotografií.
Galerie v radnici otevřena:
po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h

Město Příbor

Úterý 6. října od 15:00 hod
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM TEODOREM

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Úterý 6. října od 17:00 hod
PŘEDNÁŠKA O DRAHÝCH KAMENECH
A
ŠPERCÍCH
A
JEJICH
ÚČINCÍCH
NA LIDSKÝ ORGANISMUS
Coworking Centrum v Přiboře

Středa 7. října od 17:00 hod.
MYSLIVCI MĚSTU
Vernisáž výstavy fotografií. Výstava potrvá
do 3. listopadu. Galerie v radnici otevřena:
po, st: 8:00 – 17:00 h, út, čt, pá: 8:00 – 14:00 h
Město Příbor

Čtvrtek 8. října od 16:00 hod.
PROČ NA MÓDĚ ZÁLEŽÍ? S LADOU VYVIALOVOU

Coworking Centrum v Přiboře  725 833 966

Čtvrtek 8. října v 17:00 hod
PERU – INCKÉ STOPY

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Sobota 10. a neděle 11. října od 5:00 hod.
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
VELKÝ MEDER A DUNAJSKÁ STREDA

Čtvrtek 22. října od 17:00 hod.
POUŤ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Fotoprojekce a povídání s manžely Fajmonovými.

Coworking Centrum v Přiboře

Čtvrtek 22. října od 18:00 hod.
NEMOC: PROPOJENÍ FYZICKÉHO TĚLA
A PSYCHIKY
Povídání o nemocích, o tom, co nám tím tělo
sděluje, kde pramení jejich příčiny a jak je lze
řešit. Přednáší: MVDr. Markéta Londinová
Žaludová, RHom. Vstupné dobrovolné.
Kde: CENTRUM ŽIVOTNÍ CESTA, Lidická 59/L,
www.centrumzivotnicesta.cz
MVDr. Markéta Londinová Žaludová, RHom

Pátek 23. října od 11:00 hod.
ZABIJAČKOVÉ HODY

Hostinec U Čechů

Pátek 23. října od 15:00 hod.
PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ
Akce
ve
spolupráci
s MŠ
Kamarád
na ul. Švermově. Pohádkové putování
s plněním různých úkolů.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Pondělí 26. října od 15:30 hod.
DÝŇOHRÁTKY
Tvoření z dýní a jiných přírodních materiálů.

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Pondělí 26. října od 17:00 hod.
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
U příležitosti výročí udělení Ditrichštejnových
privilegií městu Příboru (1615). Koncert se
koná v kostele sv. Valentina v Příboře.
Město Příbor a ZUŠ v Příboře

Klub českých turistů Příbor  737 375 203

Pondělí 26. října od 17:30 hod.
VITAMÍNY A MINERÁLY – NEZBYTNÉ ČI
NADBYTEČNÉ?

Městský úřad Příbor společně
s „Rančem u Michálků“ a Lunou Příbor, p. o., SVČ

Úterý 27. října od 9:00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit.

Coworking Centrum v Přiboře

Úterý 27. října od 16:00 hod.
KURZ 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.

Sobota 10. října od 13:30 hod.
POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
PŘEDVEDENÍ LETECKÝCH MODELŮ

Úterý 13. října od 17:00 hod.
KURZ REFLEXNÍ TERAPIE
Kurz II. - Základní orgány.
Přihlášky  605 152 604, h.chocholata@seznam.cz
Středa 14. října od 17:30 hod.
BOJUJEME S BOLESTÍ ŠÍJE A HLAVY

Město Příbor a Mgr. Petra Milichová

Čtvrtek 15. října od 16:00 hod.
MUZIKOHRÁTKY S POHÁDKOU

Coworking Centrum v Přiboře

Sobota 17. října od 8:00 hod.
JAVORNICKÝ VÝŠLAP

Klub českých turistů Příbor

Pondělí 19. října od 17:00 hod.
PODVEČER V RYTMU BUBNŮ
Djembe, šamanské bubny a jiné perkusí
nástroje, prvky muzikoterapie.

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

Úterý 20. října od 16:00 hod
HODINKA S KNIHOU

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Město Příbor a Mgr. Pavel Netušil

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Úterý 27. října od 16:30 hod.
PANENKA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit.

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Úterý 27. října od 17:00 hod.
VZPOMÍNKOVÁ AKCE U PŘÍLEŽITOSTI
97. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Město Příbor

Úterý 27. října od 17:00 hod.
KURZ REFLEXNÍ TERAPIE
Kurz III. - Pohybový systém.
Přihlášky  605 152 604, h.chocholata@seznam.cz

Coworking Centrum v Přiboře
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FIT CENTRUM PŘÍBOR

Úterý 27. října od 17:00 hod.
ČÍNSKÁ MEDICÍNA - PŘEDNÁŠKA

Městská knihovna Příbor  556 725 037

Čtvrtek 29. října od 16:00 hod.
OZVĚNY FESTIVALU ALIMENTERRE
- ZEMĚ NA TALÍŘI V PŘÍBOŘE

Město Příbor

Čtvrtek 29. října od 8:00 hod.
TÁBOROVÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Z TVOŘIVÉHO TÁBORA
Program - výtvarné tvoření, procházka, hry.
S sebou - převlečení, přezůvky, psací potřeby.
Akce pro děti z tvořivého LT a jejich kamarády.
Na akci je nutné se přihlásit do 23. 10.
Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Pátek 30. října od 9:00 hod.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029

Pátek 30. října od 18:00 hod.
PŮLKOLONA FREKVENTANTŮ TANEČNÍHO
KURZU

Bav klub Příbor, SVČ  556 723 778

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 29. listopadu
DÁMY A PÁNOVÉ, DRŽTE SI KLOBOUKY!
Výstava přibližně 180 podivuhodných klobouků
a pokrývek hlavy od začátku 19. století do
současnosti.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ
Ve 4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod. /30 minut!!
Soboty - pořady z archivu Příbora a Local TV.
Neděle - premiéry zpravodajských relací.

Na www.televize-pribor.cz vždy o den později.
 776 725 909, 608 738 793

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Lidická 50 – piaristický klášter
Út, čt:
8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Ne:
9:00 – 12:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE
Říjen - březen: Út – ne: 9:00 – 16:00 hod.

Rodný dům S. Freuda  556 722 200

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY V PŘÍBOŘE

Oddělení pro dospělé:

Po:
8:00 – 12:00
Út, čt, pá: 8:00 – 12:00

13:00 – 15:00 hod.
14:00 – 18:00 hod.

Po:
Út, čt:

13:00 – 15:00 hod.
13:00 – 17:00 hod.

Oddělení pro mládež:

Městská knihovna Příbor  556 725 037

ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská
Po:
9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D)
15:30 – 16:30 hod. dětský aerobic (D+T)
20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T)
Út: 17:00 – 17:50 hod. port de bras (Tereza – fit)
18:00 – 19:00 hod. step aero (choreo+bodywork T)
St: 18:30 – 19:30 hod. bodyform (Tereza)
20:00 – 21:00 hod. bodyball + overball (Draha)
Čt: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza – fit)
Pá: 19:00 – 20:00 hod. bodyball + overball (Draha)

Bc. Tereza Sattková,
proficvičitelka s mezinárodní licencí  724 963 164
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Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, pá:
Út, čt:

9:00 – 21:00 hod.
16:30 - 17:30 hod.

SAUNA PŘÍBOR

 556 722 092

Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská

Po, čt:
Út, p:
St, so:

15:00 - 21:00 hod.
15:00 - 21:00 hod.
15:00 - 21:00 hod.

muži
ženy
společná

 607 714 277

FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO

Jičínská 15, Alpisport 1. patro

Po – pá:
9:00 - 19:00 hod.
e-mail: vitalnistudio@seznam.cz  739 657 301
CVIČENÍ TAI-CHI
Základní škola Npor. Loma v Příboře

Čtvrtek: 18:30 hod.

www.taichipribor@seznam.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“
STŘEDA S JARKOU od 10:00 hod.
Společný program pro maminky s dětmi.
7. 10. SEZNÁMENÍ, básničky, písničky
14. 10. POHÁDKA „O DRÁČKOVI“
21. 10. PÉČE O PLEŤ
PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod.
Šmudlíci - výtvarná činnost
2. 10. TELEGRAFNÍ DRÁTY S PTÁČKY
9. 10. SOVIČKA
16. 10. PODZIMNÍ DEKORACE
23. 10. PODZIMNÍ STROM z listů
30. 10. PAPÍROVÁ DÝNĚ
PÁTEK S RADKOU od 10:00 hod.
MÍČKOVÁNÍ
Reflexní metoda, při níž se molitanovým
míčkem masíruje určitý kožní úsek. Tato
metoda umožňuje rodičům a rodinným
příslušníkům podílet se na léčbě a zlepšení
zdravotního stavu.



Radka Rojíčková 724 329 473

PRAVIDELNÉ AKCE

Luna Příbor, p. o., SVČ  556 725 029
Čtvrtek 1. října od 14:00 hod.
KREATIV
Čtvrtek 1. října od 16:00 hod.
AIKIDÓ I, AIKIDÓ II
Čtvrtek 1. října od 16:00 hod.
LIDOVÉ TANEČKY
Čtvrtek 1. října od 16:00 hod.
NĚMČINA
Čtvrtek 1. října od 16:30 hod.
KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ „TORA“
Pátek 2. října od 14:00 hod.
ZUMBIČKA II
Pátek 2. října od 16:00 hod.
FLORBAL II
Sobota 3. října od 17:00 hod.
CAPOEIRA GRADUADO
Pondělí 5. října od 15:00 hod.
MLSNÁ VAŘEČKA
Pondělí 5. října od 15:00 hod.
ANGLIČTINA PRO DĚTI

Pondělí 5. října od 16:00 hod.
HOROLEZECKÝ
Pondělí 5. října od 16:00 hod.
Pondělí
5. října od 16:00 hod.
HOROLEZECKÝ
STOLNÍ
TENIS
Pondělí 5.
října od 16:00 hod.
Pondělí
5.
října od 18:00 hod.
STOLNÍ TENIS
QI
GONG
(ČCHI
Pondělí 5. října KUNG)
od 18:00 hod.
Pondělí
října KUNG)
od 18:00 hod.
QI GONG5.(ČCHI
ANGLIČTINA
GREEN
Pondělí 5. října od 18:00 hod.
Úterý 6. říjnaGREEN
od 14:00 hod.
ANGLIČTINA
KERAMIKA
I od 14:00 hod.
Úterý 6. října
Úterý 6. října
KERAMIKA
I od 18:00 hod.
ANGLIČTINA
Úterý 6. říjnaBUSINESS
od 18:00 hod.
Středa 7. října
od 16:00 hod.
ANGLIČTINA
BUSINESS
FRANCOUZŠTINA
Středa 7. října od 16:00 hod.
Středa 7. října od 17:00 hod.
FRANCOUZŠTINA
KERAMIKA
II od 17:00 hod.
Středa
7. října
Středa 7. října
KERAMIKA
II od 17:00 hod.
VÝTVARKA
Středa 7. října od 17:00 hod.
Středa 7. října od 17:30 hod.
VÝTVARKA
KYTARA
Středa 7. října od 17:30 hod.
Čtvrtek 8. října od 17:00 hod.
KYTARA
ANGLIČTINA
YELLOW
Čtvrtek 8. října
od 17:00 hod.
Pátek 9. říjnaYELLOW
od 17:00 hod.
ANGLIČTINA
KERAMIKA
III od 17:00 hod.
Pátek 9. října
KERAMIKA III

PRAVIDELNÉ AKCE
Bav klub Příbor,
SVČ 
556 723 778
PRAVIDELNÉ
AKCE
Pátek
2., 9.,Příbor,
16., 23.
října
17:45
Bav klub
SVČ
 od
556
723hod.
778
KURZ
TANCE
Pátek 2., 9., 16., 23. října od 17:45 hod.
a
společenského
KURZ
TANCE chování pro mládež od 15 let
v
Zrcadlovém
sálechování
BAV klubu
- ul. Dukelská.
a společenského
pro mládež
od 15 let
Pondělí
5., 12.,
října
od- 15:30
hod.
v
Zrcadlovém
sále19.
BAV
klubu
ul. Dukelská.
DJEMBE5.,
BUBNOVÁNÍ
Pondělí
12., 19. října od 15:30 hod.
Začátečníci
a středně pokročilí.
DJEMBE
BUBNOVÁNÍ
Úterý
6.,
13.,
20., 27.,
října
Začátečníci a středně
pokročilí.
TANEČNÍ
KROUŽKY
A
AEROBIC
PRO DĚTI
Úterý 6., 13., 20., 27., října
Mladší
žáciKROUŽKY
od 13:45 hod.
FIŤÁČEKPRO
od 4DĚTI
let
TANEČNÍ
A AEROBIC
Starší žáci
od 16:45 od
hod.
Mladší
žáciod
od15:15
13:45hod.
hod.aFIŤÁČEK
4 let
Úterý žáci
6., 13.,
20., 27.
18:00
Starší
od 15:15
hod.října
a od od
16:45
hod.hod.
ORIENTÁLNÍ
TANCE
Úterý 6., 13., 20., 27. října od 18:00 hod.
V
Zrcadlovém sále
BAV klubu - ul. Dukelská.
ORIENTÁLNÍ
TANCE
Středa
7., 14.,
21.,
28.klubu
října-od
hod.
V
Zrcadlovém
sále
BAV
ul. 17:00
Dukelská.
DJEMBE
POKROČILÍ
Středa
7.,BUBNOVÁNÍ
14., 21., 28.– října
od 17:00 hod.
DJEMBE BUBNOVÁNÍ – POKROČILÍ

Vyhlašujeme amnestii čtenářských

poplatků. Prosíme zapomnětlivé
čtenáře, aby vrátili vypůjčené knihy.

V tomto týdnu přihlašujeme

nové čtenáře zdarma.

Prodáváme vyřazené knihy
a časopisy.
Úterý 6. 10. v 15 hodin
Odpoledne s krokodýlem Teodorem
výtvarné odpoledne pro šikovné děti
Čtvrtek 8. 10. v 17 hodin

Peru – Incké stopy

cestovatelská přednáška s dataprojekcí
knihovna@knihovna-pribor.cz

tel.:556 725 037
www.pribor.knihovna.info

ODPOLEDNE S KROKODÝLEM

TEODOREM
říjen
Zveme děti, rodiče a prarodiče

na tvořivé odpoledne.
V úterý 6. října 2015

Klub českých turistů Příbor pořádá 10. - 11. 10. 2015 zájezd

v 15 hodin v dětském

VELKÝ MEDER
A DUNAJSKÁ STREDA

oddělení městské knihovny.

koupání

V ceně zájezdu je doprava, nocleh, polopenze, pojištění a vstupné na bazén po oba dny.
Přihlášky a záloha do 5. 10. 2015,
datum narození a adresa pro pojištění, č. obč. průkazu.
Platit můžete každé po od 14:00 do 16:00 hod. ve SVČ Luna, ul. Dukelská, Příbor
nebo na kontaktní adrese.
Odjezd: Příbor 10. 10. 2015 „Sokolovna“ v 5:00 hod.,
další časy a místa odjezdu budou oznámeny po uzávěrce přihlášek.
Návrat: Příbor 11. 10. 2015 „Sokolovna“ do 22:00 hod.
Přihlášky:

Budeme vyrábět
dekorace z přírodnin
(věnce, závěsy, náhrdelníky,
zvířátka aj.) Přineste si s sebou

přírodniny (žaludy, kaštany,

Vladimír Bilský, tel.: 737 375 203, e-mail: v.bilsky@seznam.cz,

Info o akcích: www.pribor.eu
ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA!
Info o akcích:
www.pribor.eu

knihovna@knihovna-pribor.cz
556 725 037, www.pribor.knihovna.info

jeřabiny, šišky, listí atd.), kdo
bude vyrábět věnec - slaměný
nebo proutěný základ na věnec.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Městský úřad Příbor společně s Rančem u Michálků
a střediskem volného času Luna Příbor, p. o.,
u příležitosti Evropského dne bez aut
vás zvou na

POUŠTĚNÍ DRAKŮ,
PŘEDVEDENÍ LETECKÝCH MODELŮ
ZA LETU
Datum a místo konání: sobota 10. 10. 2015, na letišti pro modely letadel (kopec u sv. Jana) a u Michálků.
Program:

 13:30 až 14:30 hod. – pouštění draků na letišti,
 14:30 až 15:30 hod. – předvedení leteckých modelů za letu tamtéž.
 od 14:30 – hry a soutěže, zajištěno občerstvení u Michálků (párek, limonáda, drobné sladkosti).
Ti, kdo se zúčastní programu na letišti, mají občerstvení zdarma!
 Koňský povoz lze využít i k menším projížďkám po okolí ranče.
 V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná.
 Akce pořádána v rámci mezinárodní světové kampaně zaměřené k eliminaci automobilové dopravy
ve městech. Jedinou podmínkou je, že se účastníci dostaví jakkoli, ale bez použití motorového vozidla!
Těšíme se na Vás!!

preventivní opatření lze provést a jak s případnými

INZERCE
AMES, s. r. o., hledá

Nabízí:
▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových
pomníků i zvířecích náhrobků
▪ rekonstrukci stávajících
pomníků
▪ broušení teraca a jeho
impregnaci
▪ sekání, pískování a opravy
písma (zlato, stříbro, bronz,
barva)
▪ veškeré betonářské
a likvidační práce
▪ prodej kompletního hřbitovního sortimentu, tj. vázy, lampy,
fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další
▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů,
schodišť ad.
ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku na
Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 5 let!
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do své provozovny v Sedlnici 534
(průmyslová zóna Mošnov)
pracovníky na následující
pracovní pozice:
♦ dělník pro montáž obalů ve
chráněné dílně invalidů, na HPP,
možno i na částečný úvazek
♦ dělník dřevovýroby na DPP

Petr Škrobánek

Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118
pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby:

 komplexní zajištění pohřbu

zajistíme smutečního řečníka, kněze, smuteční obřad v kostele, smuteční síni, domu smutku a krematoriu,
hudbu a zpěv, dechovou hudbu, varhaníka a zpěvačky v kostele, zhotovení smutečního oznámení na počkání,
věnce a kytice k pohřbu, vykopání hrobu a jeho dekoraci, průvod pohřebním vozidlem, obléknutí zemřelého,
nosiče rakve a květin, oznámení o úmrtí v novinách, fotografa nebo videozáznam, převoz zemřelého
do zahraničí, vyřízení úmrtního listu, paragraf pro zaměstnavatele, sjednání pohřbu ve vašem bytě

 zhotovení fotoporcelánu

černobílé i barevné fotografie na pomníky dle Vašeho přání – oválky, obdélníky, stojánky i dvoustojánky

 zprostředkování kamenosochařských prací

prodej náhrobních doplňků

obaly na urny, náhrobní lampy a vázy, petrolejky, oleje, vložky do váz, náhrobní skla, svíce a další sortiment)

 prodej křestních svící a křestních roušek
 vsyp a rozptyl urny na rozsypové loučce Městského hřbitova v Příboře

Provozní doba v kanceláři
Pondělí – pátek 8 - 12 13 - 16
Tel. 556 722 608, 737 629 969
Hana Londinová
Pohotovostní služba 24 hodin denně
Bezplatná linka 800 111 202
www.pohrebnisluzba-agnes.cz
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DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V PŘÍBOŘE VE DNECH 11.–13. 9. 2015

Foto: Stanislava Slováková
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