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• Z jednání Rady města Příbora
• Z jednání zastupitelstva města
• Výzva vlastníkům nemovitých kul-

turních památek na území Městské 
památkové rezervace Příbor

• Přispějte do významného výzku-
mu české společnosti, za rozhovor 
odměna

• Pozvánka na veřejné projednává-
ní komunitních plánů  

• Splatnost místního poplatku  
za svoz komunálního odpadu 

• Po prázdninách bezpečně do školy
• Nové preventivní radary na Hájově 

a Prchalově
• Značení jízdních kol syntetickou 

DNA v roce 2017
• Nová plošina Technických služeb
• Zahájení nového školního roku
• Vzdělávací program společnosti 

Seiferos
• Adaptační pobyt 6. ročníků 

ZŠ Příbor
• Zahájení školního roku v Základní 

škole Příbor, Jičínská 
• Blahopřání
• Vítání občánků
• Knižní novinky na měsíc říjen
• Pozvánka – Týden knihoven 

2. - 8. října 2017, 21. ročník
• Klokočovský krmáš
• Zpráva o činnosti SKDG Příbor, z. s.
• Ženy Basketbalového klubu Příbor 

chtějí do finálové skupiny, juniorky 
omladily

• Poděkování
• Snová výstava a Sigmund Freud
• Kulturní okénko na měsíc říjen
• Kulturní program – říjen
• Inzerce, pozvánky

Město Příbor jako člen Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska se i v letošním roce 
připojilo k oslavám Dnů evropského dědictví.

Program započal v  pátek 15. září v  18 hodin v  piaristickém klášteře klavírním koncertem 
„Z koncertních síní do filmu“. V podání mladého klavíristy Martina Hýla a jeho hostů zazněla 
klasická, populární a filmová hudba.

Sobota 16. září odstartovala VII. příborským muzejním ránem s poeticky komponovaným 
pořadem o saxofonu s Radimem Hanouskem v Muzeu a pamětní síni S. Freuda. Poté následovala 
v chodbě městské knihovny vernisáž výstavy Stanislavy Slovákové.
Oficiální zahájení oslav proběhlo ve 14 hodin v piaristickém klášteře. Slavnosti zahájila místosta-
rostka města Ing. Dana Forišková, Ph.D.  Následovalo předání cen mladým výhercům fotografické 
soutěže „Památky města“. Poté byly panem starostou Ing. Bohuslavem Majerem předány ceny 
starosty a cena obce. Cena obce byla udělena panu Jiřímu Myškovi, ceny starosty získali Ladislav 
Lupík, Mgr. Michaela Eliášová, Mgr. Vlastimil Sedláček, Ladislav Jerguš a Mgr. Irena Kopecká. 
Nechybělo také přivítání zástupců přátelského polského města Przedborz. 

Oslavy Dnů evropského dědictví proběhly i v dešti
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Foto: Jiří Hajda

Následoval několikahodinový historický program – ukázky historického knihtisku, papírny, 
písárny a mlynářské dílny. Děti si vyzkoušely psaní dřevěným dřívkem či ptačím perem, mohly 
se začíst do prvního českého slabikáře. Byla pro ně připravena i loutková pohádka O princeznách 
a drakovi. Sobotní program zakončil koncert Evy Moravčíkové, Tomáše Nováčka a jejich vídeň-
ských hostů. Zazněly písně Leoše Janáčka v úpravě pro housle, violoncello, zpěv, a také autorské 
písně Evy Moravčíkové.

Dny evropského dědictví jsou ale především dny, kdy jsme bezplatně otevřeli nejširší veřejnosti 
nejzajímavější památky. Byl zpřístupněny - piaristický klášter s výstavou fotografií Stanislavy Slo-
vákové v chodbě městské knihovny, piaristické zahrady, kostel sv. Valentina, farní kostel Narození 
Panny Marie i s věží, rodný dům S. Freuda, kostel sv. Kříže. Na radnici bylo možné zhlédnout dvě 
výstavy - Jak šel čas a výstavu fotografií Fotoklubu Příbor. Nechyběla ani lidmi vyhledávaná vý-
stava církevních ornátů v kostele sv. Františka na starém hřbitově a oblíbené procházky městskou 
památkovou rezervací s průvodcem MUDr. Mořicem Jurečkou. 

dokončení na zadní straně Měsíčníku
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

63. schůze RM v  termínu dne 5. září 2017 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.
- Vzala na vědomí informace k předloženému záměru provozování 

Turistického informačního centra v Příboře. 
- Vzala na vědomí přehled o stavu pohledávek k 30.06.2017, které 

spravuje finanční odbor.
- Doporučila zastupitelstvu města vzít zprávu o výsledku hospoda-

ření města Příbora za I. pololetí 2017 na vědomí.
- Doporučila zastupitelstvu města vzít zprávu o  stavu pohledávek 

a závazků města a jeho organizací  k 30.06.2017 na vědomí.
- Doporučila zastupitelstvu města neschválit převod pozemků 

parc. č. 438/1 a 439 v k. ú. Hájov z majetku České republiky do 
vlastnictví města Příbora dle nabídky Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových ze dne 04.04.2017.

- Doporučila zastupitelstvu města neschválit převod pozemku 
parc. č. 3174 v k. ú. Příbor z majetku České republiky do vlastnictví 
města Příbora dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ze dne 27.02.2017.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit následující podmínky pro 
vyhlášení nabídkového řízení pro prodej nemovitostí v k. ú. Příbor 
– pozemku parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
57 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109 a po-
zemku parc. č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2:
- kupní cena pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor včetně objektu 

č. p. 109 ve výši 610.290 Kč
- kupní cena pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. Příbor kalkulovaná 

sazbou dle metodických pokynů 600 Kč/m2, tj. celkem 84.600 Kč
- uvedení účelu, pro který jsou nemovitosti požadované k prodeji
- předložení studie řešící využití nemovitostí v souladu s územním 

plánem a v kontextu s navazujícím historickým centrem města 
včetně podrobné vizualizace zpracované s ohledem na umístění 
nemovitostí v městské památkové rezervaci

- složení zálohy ve výši ½ kupní ceny před podpisem smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě

- podmínka dokončení realizace záměru (kolaudace, souhlas s uží-
váním) do např. 2-3 let od podpisu budoucí kupní smlouvy (ve 
stanovení lhůty zohlednit časovou náročnost projektové přípravy 
a územního a stavebního řízení)

- úhrada zbývající části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
- udržitelnost záměru, pro který byly nemovitosti prodány – kont-

rola města nad způsobem užívání
- výhrada města připomínkovat architektonické řešení staveb na 

předmětných nemovitostech
- sjednání předkupního práva pro město.

- Schválila pronájem pozemků za sportovní halou na ul. Štramber-
ské v Příboře na 10 dní v roce 2018 a na 10 dní v roce 2019, zahr-
nujících období konání příborské pouti, za účelem umístění a pro-
vozování zařízení lidové technické zábavy za podmínek:
- nájemné za rok 2018 ve výši 30.000 Kč,
- nájemné za rok 2019 ve výši 30.000 Kč,
- splatnost nájemného předem do 31.07. daného roku,
- před konáním pouti min. 1 vstup na atrakce pro mateřské školy 

a dětský domov zdarma,
- uspořádání pouťového ohňostroje na náklady nájemce,
- další podmínky dle nájemní smlouvy v předloženém znění.
- Povinnost uhradit poplatek za užívání veřejného prostranství 

ve výši 50.000  Kč za každý jednotlivý rok dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2015 není sjednaným nájemním vztahem dotčena.

- Souhlasila s  uzavřením smlouvy mezi městem Příborem, 
IČ: 71817433, jejímž předmětem je pronájem pozemků za spor-
tovní halou na ul. Štramberské v Příboře v rozsahu dle usnesení 
Rady města Příbora č. 63/23/1 ze dne 05.09.2017 v předloženém 
znění.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, pro 
užívání pozemků parc. č. 50/6, 50/7, 50/8, 279/89, 279/91, 558/26 

a 558/38 v k. ú. Hájov pro účely zemědělské prvovýroby na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 2.169 Kč s každoročním na-
výšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ mezi vlastníkem po-
zemků městem Příborem a pachtýřem právnickou osobou Mléčná 
farma Lubina, s. r. o.

- Schválila uzavření dohody o zpětném proplacení pachtovného ve 
výši 6.507 Kč mezi vlastníkem pozemku městem Příborem a pach-
týřem právnickou osobou Mléčná farma Lubina, s. r. o.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, pro 
užívání pozemků parc. č.  3149/8 a  3304/4 – část o  výměře cca 
650 m2 v k. ú. Příbor pro účely zemědělské prvovýroby na dobu 
neurčitou za roční pachtovné ve výši 200 Kč s každoročním navý-
šením o míru meziroční inflace dle ČSÚ, mezi vlastníkem pozem-
ků městem Příborem a panem <anonymizováno>.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy, v  předloženém znění pro 
užívání pozemku parc. č. 2650/12 – část o výměře 3084 m2 v k. ú. 
Příbor  pro účely zemědělské prvovýroby na dobu neurčitou za 
roční pachtovné ve výši 288 Kč s každoročním navýšením o míru 
meziroční inflace dle ČSÚ, mezi vlastníkem pozemku městem Pří-
borem a pachtýřem panem <anonymizováno>.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy v  předloženém znění, pro 
užívání pozemku parc. č.  3021/4 – část o  výměře cca 9305  m2 
v k. ú. Příbor pro účely zemědělské prvovýroby na dobu neurči-
tou za roční pachtovné ve výši 729 Kč s každoročním navýšením 
o míru meziroční inflace dle ČSÚ, mezi vlastníkem pozemku měs-
tem Příborem a paní <anonymizováno>.

- Schválila financování nákupu svozového vozidla pro Technické 
služby města Příbora, příspěvková organizace, ve výši 4 700 tis. Kč 
bez DPH formou úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a. s., dle 
přílohy tohoto materiálu – varianta f ).

- Vzala na vědomí harmonogramy svozů biologicky rozložitelných 
odpadů v období říjen až prosinec dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

- Schválila výběr dodavatele k veřejné zakázce s názvem Svoz bio-
nádob v  Příboře 2017/2018, a  to firmu Frýdecká skládka, a. s., 
se sídlem Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek – Místek, 
IČ 47151552, za cenu 714.538 Kč bez DPH.

- Rozhodla v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o  výběru 
nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Tvorba programu do vysí-
lání Local TV – městská televize Příbor“, kterou podala Mgr. Irena 
Nedomová.

- Schválila Smlouvu o poskytování činností televizního vysílání Lo-
cal TV Příbor s vítězným uchazečem ve znění dle přílohy č. 2 pod-
kladového materiálu.

- Uložila zpracovat novelizaci vyhlášky č. 2/2015 o stanovení pod-
mínek pro pořádání, průběh a  ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a dis-
koték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku s ohledem na aktuální problémy s jejich reali-
zací na území města Příbora.

- Schválila darovací smlouvu na 20 ks židlí mezi městem Příborem 
a Římskokatolickou farností Příbor, IČ: 48808512, se sídlem: Stoja-
nova 364, 742 58 Příbor v předloženém znění.

- Vzala na vědomí informace o stavu pohledávek z nájmů obecních 
bytů.

- Uložila pravidelně předkládat zprávu o  stavu pohledávek města 
z nájmů obecních bytů, včetně rozboru pohledávek u částek nad 
10.000 Kč u dlužníka.

- Vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Příbor, Pio-
nýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, o podání žá-
dosti na podporu projektu „Školka pro všechny děti“ z Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

- Schválila Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let na území správního obvodu ORP Kopřivnice 
při realizaci projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice ve znění 
předloženém prostřednictvím přílohy podkladového materiálu.
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- Schválila Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, 
z. s., Oblastní odbočka Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Ji-
čín, IČ: 65399447, z rozpočtu města paragrafu 4349 finanční dar ve 
výši 7.000 Kč na aktivity organizace.

- Schválila Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohni-
ce, IČ: 61383198, z rozpočtu města paragrafu 4349 finanční dar ve 
výši 3.000 Kč.

- Nevyhověla žádosti Centra pro zdravotně postižené Moravsko-
slezského kraje, o. p. s.,  IČ: 26593548, Bieblova 3, 702 00 Ostrava, 
Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 Nový Jičín, 
o dofinancování sociální služby osobní asistence pro rok 2017.  

- Vzala na vědomí zprávu o  informacích poskytnutých dle zákona 
č. 106/1999 Sb. odborem investic a správy majetku panu <anony-
mizováno>.

- Vzala na vědomí plnění úkolu č. RM 59/03/4 „Podklady pro kom-
plexní úpravy SPÚ“ z 59. schůze Rady města konané 27.06.2017.

- Vzala na vědomí průběžné informace k plnění úkolu č. RM 59/03/5 
„Vypovězení pachtovní smlouvy“ z 59. schůze Rady města konané 
27.06.2017.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora udělit Ceny obce dle pří-
lohy č. 1 předloženého materiálu.

- Rozhodla na základě ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) a f ) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, o zrušení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou za-
kázku na stavební práce „Lávka přes řeku Lubinu v Příboře – sta-
vební práce II“.

- Vzala na vědomí současný stav stavební akce.
- Vzala na vědomí informaci vedoucího odboru investic a  správy 

majetku o zakázkách zadávaných odborem investic a správy ma-
jetku za první pololetí roku 2017.

- Vzala na vědomí informace o průběhu prací akce „Rekonstrukce 
domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“.

- Rozhodla dle ust. čl. 5.4 směrnice RM č. 14/2016 o zadávání veřej-
ných zakázek o udělení výjimky z ust. čl. 4.3 této směrnice a sou-
hlasila s  uzavřením smlouvy na výkon odborného autorského 
dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 
na ulici Jičínské v Příboře“ se společností ATELIÉR SIMONA – 
projekce a inženýrská činnost, s. r. o., Výstavní 2224/8, 709 00  Os-
trava, Mariánské Hory, IČ 25368931, v rozsahu daném cenovou 
nabídkou z 14.08.2017.

- Rozhodla o darování nalezených kol na akci Kola pro Afriku dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

- Rozhodla o likvidaci nalezených věcí dle přílohy č. 2 předložené-
ho materiálu.

- Schválila v  souladu s  čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů 
ve vlastnictví města Příbora č. 3/2015 převedení částek, o které 
vítězné nabídky na pronájem obecních bytů za podmínky při-
stoupení k  dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku 
na předmětných bytech, na umoření obtížně vymahatelných po-
hledávek po bývalých nájemnících obecních bytů.

- Vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Příbor, Jičín-
ská 486, okres Nový Jičín, paní Mgr. Jarmily Bjačkové o vyhlášení 
ředitelského volna žákům školy dne 29.09.2017 z organizačních 
důvodů.

- Rozhodla schválit upuštění od čtenářských poplatků (poplatků 
z prodlení a registračních poplatků pro nové čtenáře) během Týd-
ne knihoven v době od 02.10. do 08.10.2017.

- Souhlasila s  přijetím peněžitého daru příspěvkovou organiza-
cí města Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského 
č. p. 458, ve výši 26.418 Kč od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na úhradu stra-
vování žáků ze sociálně slabých rodin na období od 06.09.2017 do 
31.12.2017.

24. zasedání ZM v termínu dne 14. září 2017 projednalo jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Vzalo na vědomí zápisy z výborů ZM.
- Neschválilo převod pozemku parc. č. 3174 v k. ú. Příbor z majetku 

České republiky do vlastnictví města Příbora dle nabídky Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 27.02.2017.

- Nechválilo převod podílů pozemků parc. č. 438/1 a 439 v k. ú. Há-
jov v  rozsahu id. 2/49  z majetku České republiky do vlastnictví 
města Příbora dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových ze dne 04.04.2017.

- Uložilo zadat vypracování geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků parc. č. 3146/2, 3147/2 a 3148/2 v k. ú. Příbor pro účel 
zřízení příjezdové komunikace k pozemku 3148/1 v k. ú. Příbor.

- Uložilo připravit na základě geometrického plánu dle usnesení 
č. 24/6/3/1 aktualizované podmínky pro prodej nemovitostí v k. ú. 
Příbor  – pozemku parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 
a pozemků parc. č. 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3148/2 a 3148/4. 
- Schválilo podmínky pro vyhlášení nabídkového řízení pro prodej 

nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1475/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba občan-
ského vybavení č. p. 109 a pozemku parc. č. 1475/3 ostatní plocha 
– jiná plocha o výměře 141 m2:

-	kupní cena pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor včetně objektu 
č. p. 109 ve výši 610.290 Kč

-	kupní cena pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. Příbor kalkulovaná 
dle Pravidel sazbou 600 Kč/m2, tj. celkem 84.600 Kč

-	uvedení účelu, pro který jsou nemovitosti požadované k prodeji
-	předložení studie řešící využití nemovitostí v souladu s územním 

plánem a v kontextu s navazujícím historickým centrem města 
včetně podrobné vizualizace zpracované s ohledem na umístění 
nemovitostí v městské památkové rezervaci

-	složení zálohy ve výši ½ kupní ceny před podpisem smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě

-	podmínka dokončení realizace záměru (kolaudace, souhlas s uží-
váním) do 3 let od podpisu budoucí kupní smlouvy (ve stanovení 
lhůty zohlednit časovou náročnost projektové přípravy a územ-
ního a stavebního řízení)

-	úhrada zbývající části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
-	udržitelnost záměru, pro který byly nemovitosti prodány, po 

dobu 15 let – kontrola města nad způsobem užívání
-	výhrada města připomínkovat architektonické řešení staveb na 

předmětných nemovitostech
-	sjednání předkupního práva pro město.

- Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odprodat ne-
movitosti – pozemek parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 
109 a pozemek parc. č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výmě-
ře 141 m2, za podmínek uvedených v usnesení č. 24/6/4/1. Nabídky 
v uzavřené obálce s označením „Nemovitosti U Brány“ lze podat do 
05.01.2018 včetně. Záměr bude zveřejněn po dobu 30 dnů. 

- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho 
organizací k 30.6.2017.

- Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 
1. pololetí roku 2017

- Udělilo Cenu obce panu Jiřímu Myškovi.
- Vzalo na vědomí projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územ-

ního plánu Příbora ve znění předloženém prostřednictvím příloh 
č. 1 podkladového materiálu.

- Schválilo Zprávu o  uplatňování Územního plánu Příbora včetně 
vyhodnocení výsledků projednání ve znění předloženém prostřed-
nictvím příloh č. 1 a č. 2. podkladového materiálu.

- Schválilo pořízení 1. změny Územního plánu Příbora.
- Schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi 

městem Příborem a městysem Litultovice, IČ 00300381, se sídlem 
Litultovice 1, 747 55 Litultovice, jejímž předmětem je bezúplatný 
převod automobilu CAS 32T 815 v předloženém znění.

Zpracováno dne 18. září 2017
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Městský úřad Příbor, odbor investic a  správy majetku, infor-
muje vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se 
na území Městské památkové rezervace Příbor, že v rámci dotač-
ního programu Ministerstva kultury ČR Program regenerace 
městských památkových rezervací a  městských památkových 
zón pro rok 2018 (dále jen Program) je možno zařadit jednot-
livé připravované akce obnovy kulturních památek pro rok 2018 
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 přís-
ně účelové a mohou být použity jen na úhradu prací zabezpeču-
jících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. 
Příspěvky jsou především určeny na zvýšené náklady spojené 
se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kul-
turní 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 jed-
notek, 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.; úpra-
vy veřejných prostranství, úpravy komunikací, terénní úpra-
vy, parkové úpravy včetně ošetření zeleně; pořízení stavebně- 
-historického, restaurátorského průzkumu, projektové doku-
mentace, stavební dozory atp.; a na kopie sochařských děl.
Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a  jsou 
modernizací, nebudou akceptovány.

MÚ Příbor tímto vyzývá vlastníky kulturních památek na úze-
mí Městské památkové rezervace Příbor k podání formuláře An-
ketního dotazníku vyplněného aktuálními údaji o akci obnovy při-
pravované pro rok 2018, a to nejpozději k termínu 31. října 2017.
Formuláře Anketního dotazníku a Plné moci v případě zastupování 
vlastníka (nebo spoluvlastníka) jsou k vyzvednutí na odboru rozvoje 
města (kancelář č. 16, 2. patro), kontaktní osoba Alice Hambálková, 
nebo ke stažení na internetových stránkách města www.pribor.eu 
v sekci Městská památková rezervace / vzory žádostí.
K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci 
k akci obnovy kulturní památky. Akci obnovy většího rozsahu (s cel-
kovými 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“ – viz příloha). Akce může být po-
važována za připravovanou pouze tehdy, pokud je k zamýšlené 
obnově vydáno závazné stanovisko příslušného správního orgá-
nu státní památkové péče – odboru stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice.

Povinné spolupodíly Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón:

Zdroje města, 
kraje

FO, PO, 
církve

Prostředky vlastníka nebo uživatele, 
případně jiné neveřejné zdroje min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %
Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 %

V případě restaurování lze hradit náklady až do výše 100 % z „Pro-
gramu“. Restaurováním se rozumí zásah na kulturní památce, který 
podmiňuje závazné stanovisko, tzn. v podmínkách najdete, že prá-
ce provede restaurátor s příslušným povolením MK (Ministerstva 
kultury ČR). Restaurováním není náklad na lešení, režie, doprava, 
restaurátorská zpráva, případně nový základ pod sochou atp.

Minimální doporučený příspěvek Ministerstva kultury na akci ob-
novy je 40.000,- Kč.

Více informací o „Programu“ najdete na stránkách www.pribor.eu 
/ v sekci Městská památková rezervace nebo na stránkách Minister-
stva kultury https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych- 
pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-282.html.

Příloha:
Podmínky pro přiznání příspěvku z „Programu“:
Realizace projektu musí být zahájena a ukončena v roce poskytnutí 
příspěvku. Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a  restau-
rování kulturních památek (zapsaných v Ústředním seznamu kul-
turních památek ČR) pro zachování kulturního dědictví pro další 
generace.

Neuznatelné náklady:
• modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, 

rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechni-
ka, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO 
(okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, 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), izo-
lační 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;

•	 režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, 
koordinační činnost,

•	 zábory veřejného prostranství.

VLASTNÍKŮM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
 NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PŘÍBOR

Ing. Alice Hambálková, odbor investic a správy majetku Městského úřadu Příbor

VÝZVA
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Vybrané domácnosti vašeho města budou přizvány k účasti na 
významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé po-
hledy na společenské vztahy v české společnosti. 
Výzkum v  rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu 
ISSP připravili odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm osloveno 
4500 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování reali-
zují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti 
ve vašem městě by měli navštívit poprvé v termínu 15. 9. – 10. 11. 
2017 a pak znovu v dalších termínech až do konce listopadu 2017.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. 
Poznatky budou sloužit českým i  zahraničním vědcům a  mohou 
být základem pro zlepšování sociální politiky. Vyplnění dotazníku 
s tazateli trvá přibližně 40 minut. Účastníci výzkumu obdrží malý 
dárek.

Upozorňujeme občany na blížící se termín ukončení splatnosti místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro letošní rok. Ten 
byl stanoven na termín do 30. září 2017 

Týká se těch daňových poplatníků, kteří si úhradu rozdělili na dvě splátky. Každá činila 234,- Kč na osobu. 
Ostatní poplatníci, kteří této možnosti nevyužili, měli odpady uhradit do 31. května letošního roku.

Neuhrazené poplatky budou exekučně vymáhány, čímž dojde k jejich značnému navýšení.
Platbu je možné uhradit bankovním převodem na účet města č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky.

Občané mají rovněž možnost tento poplatek uhradit na pokladně městského úřadu, platby platebními kartami jsou rovněž zavedeny.

Provozní doba pokladny: pondělí, středa:    8:00 – 11:00 12:00 – 16:30 hod.
   úterý, čtvrtek:     8:00 – 11:00  12:00 – 13:00 hod.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně tohoto poplatku můžete volat na tel. číslo 556 455 434.

PŘISPĚJTE DO VÝZNAMNÉHO VÝZKUMU  
ČESKÉ SPOLEČNOSTI, ZA ROZHOVOR ODMĚNA

SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK 2017

Společnost MEDIAN

Alice Buczková, správce poplatku, odbor finanční Městského úřadu Příbor

VÝZVA

Z důvodu rekonstrukce přízemí 
Městského úřadu Příbor 

 

bude 
 

OBČANSKÁ 
PORADNA 

 

od 31. 10. 2017 
 

dočasně přestěhována  
(Freudova 118, budova stavebního úřadu  

a sociálního odboru, tzv. sklípek) 
 

Najdete nás v přízemí, vlevo 
na konci chodby vždy v úterý: 

 

9:00 – 12:00 hod. (bez objednání) 
13:00 – 16:00 hod. (pro objednané) 

 

Tel: 556 709 403, 731 549 482 

Vážení spoluobčané,   
chcete-li se aktivně podílet na procesu plánování sociálních služeb 

a rodinné politiky ve městě, jste  srdečně zváni na veřejné projedná-
vání návrhů komunitních plánů rozvoje sociálních služeb a rodinné 
politiky ve městě Příboře. 

Veřejné setkání se uskuteční ve středu 18. října 2017 od 16:30 ho-
din v zasedací místnosti piaristického kláštera v Příboře, ul. Lidická 
čp. 50.   

Program:
• Uvítání
• Projednání a připomínkování III. Střednědobého plánu rozvoje so-

ciálních služeb a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 
– 2020 

• Projednání a připomínkování II. Plánu rozvoje rodinné politiky 
města Příbora na období 2018 – 2020

• Shrnutí, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Ing. Dana Forišková, Ph.D. 

  místostarostka města 
Kontakty pro případné dotazy: e-mail: soc@pribor-mesto.cz, 
tel. 556 455 470 

POZVÁNKA 
PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA
NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ KOMUNITNÍCH PLÁNŮ  
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MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

S novým školním rokem se děti vracejí do školních lavic a na 
přechody pro chodce v blízkosti příborských základních škol se vra-
cejí i strážníci městské policie. Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí 
v silničním provozu uspořádala Městská policie Příbor preventivní 
dopravně-bezpečnostní preventivní akci, která proběhla v prvních 
dnech nového školního roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají 
zvýšené opatrnosti a ohrožují tak své zdraví a bezpečnost silničního 
provozu. Akce byla zaměřena zejména na cestu dětí a mládeže po 
komunikacích do školy, ze školy a hlavně na bezpečné přecházení po 
přechodech pro chodce. Při hlídkování u přechodů strážníci mnoh-
dy řídí hustý provoz a usměrňují nepozorné chodce, kteří spěchají 
na přijíždějící autobus či do školy a přecházejí vozovku mimo pře-
chody, nebo se různě nevhodně chovají. Činnost strážníků v rámci 
této akce nebyla zaměřena pouze na hlídkování u přechodů, ale také 
na řidiče, kteří jezdí v obci nepovolenou rychlostí. Kromě několika 
případů překročení nejvyšší povolené rychlosti a několika případů 
neukázněných chodců, kteří přecházeli vozovku mimo přechod pro 
chodce, můžeme konstatovat, že se začátek školního roku obešel bez 
vážných problémů. Celkově akci hodnotíme velmi pozitivně, neboť 
strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování 

dopravy přispěli k bezpečnosti v silničním provozu bez ohrožení 
přecházejících chodců. Tímto však aktivita městské policie  nekon-
čí. Strážníci budou i nadále v této preventivní aktivitě pokračovat, 
kdy budou po celý školní rok před začátkem vyučování hlídkovat 
na přechodech pro chodce a dohlížet na bezpečné přecházení dětí 
u školských zařízení. 

V rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu v našem měs-
tě a přidružených obcí byly v měsíci srpnu letošního roku pořízeny 
dva nové preventivní radary k měření rychlosti projíždějících vozi-
del. Radary byly umístěny do obcí Hájov a Prchalov. Tato zařízení 
mají výhradně preventivní charakter, kdy každému projíždějícímu 
řidiči vozidla znázorní na světelném panelu jeho okamžitou rych-
lost. V případě překročení maximální povolené rychlosti v daném 

úseku je řidič upozorněn 
blikajícími číslicemi čer-
vené nebo žluté barvy na 
rychlost své jízdy. Pre-
vence spočívá zejména 
v  tom, aby si řidiči uvě-
domili, jakou rychlostí 
v  obci jedou a  případně 
„sundali nohu z plynu“. 
V našem městě již podob-
né tři radary využíváme 

několik let. Během této doby 
jsme v  místech insta lace 
radarů jasně zaznamenali 
snížení průměrné rychlosti 
projíždějících vozidel. Samo-
zřejmě se vždy najdou jedinci, 
kterým jsou právní normy 
lhostejné a  ani prevence na 
ně nepůsobí.  Z  tohoto dů-
vodu Městská policie Příbor 
následně přistupuje k  repre-
si - provádí měření rychlosti 
vozidel profesionálním lasero-
vým radarem. V tomto případě 
jsou však již nezodpovědní ři-
diči sankcionováni a jsou jim 
započítávány body do karty 
řidiče.  

Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA 
znamená, že jízdní kolo je na několika místech označeno speciálním 
roztokem s mikrotečkami o velikosti 1 milimetru, které v sobě ne-
sou jedinečný kód. Roztok usychá asi 25 - 30 minut, poté je pevně 
spojen s rámem a stane se pouhým okem neviditelným. Vyhledávání 
označení se na jízdním kole provádí pod UV světlem, kde mikro-
tečky světélkují. Vlastní kód se na mikrotečce přečte speciálním 
zvětšovacím zařízením.
Takto označené jízdní kolo se následně zaregistruje do databáze 
Městské policie Příbor, do Registru identifikačního značení, ale 
i do celosvětové databáze výrobce forenzního značení, což odra-
zuje pachatele od krádeže jízdního kola, popřípadě zjednodušuje 
pátrání po něm. 

Značení jízdních kol probíhá na služebně městské policie od 
12. července do 30. listopadu 2017, kdy si zájemci mohou na 
telefonním čísle 556 455 404 nebo osobně dohodnout termín, 
ve kterém jim bude jejich jízdní kolo označeno. 
Pro evidenci jízdního kola je zapotřebí mít kolo čisté, vzít si ob-
čanský průkaz a doklad o nabytí kola. Pokud doklad již nemáte, 
vypíšete na místě čestné prohlášení.
Další informace o značení jízdních kol naleznete na internetových 
stránkách města Příbora. 

Upozorňujeme případné zájemce o značení, aby si vzhledem k po-
časí a k blížícímu se termínu ukončení realizace projektu, včas 
zarezervovali termín k označení svého jízdního kola. 

PO PRÁZDNINÁCH BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

NOVÉ PREVENTIVNÍ RADARY NA HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ

ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA V ROCE 2017

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Bc. Libor Bolom, vrchní strážník Městské policie Příbor

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Foto: Městská policie Příbor
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Ing. Zuzana  Gřesíková, ředitelka Technických služeb města Příbora

Foto: Městská policie Příbor

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

 

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU 
PODZIM - říjen 2017 

DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 
  

3. října  
úterý 

        Jiráskova x Šafaříkova 
        Švermova x Dukelská  
        Šmeralova x Gagarinova  

4. října  
středa 

        Okružní u separačních nádob 
        kpt. Jaroše x Fučíkova 
        Jičínská x sídliště  

5. října  
čtvrtek 

        Lidická - u Kulturního domu 
        Masarykova x Hřbitovní  
        B. Buzka x Místecká směrem (pod železářstvím) 

6. října  
pátek 

(odvoz v Po 9.10.) 

        9. května x brána bývalé TATRY  
        9. května x Osvobození  
        Boženy Němcové x Hluboká   

10. října 
úterý 

        Na Valše u kurtů  
        Na hrázi  
        Štramberská x Bezručova 

11. října 
středa 

        Pod Haškovcem  
        Větřkovská x Sušilova   
        Vrchlického x Za vodou 

12. října  
čtvrtek 

        Wolkerova x U trati  
        Komenského Pod letadlem  
        J. V. Choráze za obchodem 

13. října  
pátek 

(odvoz v Po 16.10.)  

        Hájov naproti pomníku  
        Prchalov u obchodu 
        Paseky u Jurečků  

17. října 
úterý 

        Stojanova x Smetanova 
        Smetanova x K. H. Máchy  
        Oldřicha Helmy  

18. října  
středa 

        Vrchlického u hřiště  
        Plynová sonda u kotelny na ulici Myslbekové  
        Myslbekova x U Čecha  

VOK bude přistaven vždy v uvedený den v dopoledních hodinách 
(odvezen bude následující den v dopoledních hodinách). 

Do VOK patří odpad velkých rozměrů: starý nábytek (dřevěný, 
čalouněný, plastový), matrace, peřiny, zrcadla, sanitární keramika, 
podlahové krytiny - linolea, koberce apod. 

Kontaktní osoba TS Příbor: 
Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984 

Začátkem měsíce září se rozrostl vozový park Technických 
služeb města Příbora o novou pracovní plošinu montovanou na 
podvozku FORD RANGER. Vůz je postaven na podvozku 4x4, 
takže je použitelný i v horším terénu. Rameno plošiny má výško-
vý dosah dvanáct metrů, přičemž jeho boční dosah je do deseti 
metrů na vzdálenost až pět metrů od osy základny.  
Nákupem plošiny se technické služby staly soběstačnými 
v oblasti veřejného osvětlení. Veškeré opravy tak bude možné 
realizovat operativněji. Poruchy veřejného osvětlení mohou ob-
čané hlásit na tel. 734 687 726 (Lukáš Kocián), nebo mohou psát 
na e-mail: elektrikar@tspribor.cz, více info na www.tspribor.
cz. Plošina bude rovněž využívána při kácení stromů, zajišťo-
vání kulturních akcí a údržbě městského mobiliáře. Pronájem 
plošiny pro soukromé účely je možné si objednat na výše uve-
dených kontaktech. 

NOVÁ PLOŠINA 
TECHNICKÝCH SLUŽEB

 
  

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 

KONTAKTY NA TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 
Štramberská 483, 742 58  Příbor 
IČ 00143651 
 

DS 77j35ss 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  
   

Ing. Zuzana Gřesíková, ředitel reditel@tspribor.cz 737 245 980 

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 

Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 

obchod@tspribor.cz 

737 245 981 

731 674 984 

Ing. Elen Sládečková, ekonom elen.sladeckova@tspribor.cz 731 537 130 

Irena Zárubová, administrativa irena.zarubova@tspribor.cz 737 245 986  

Ing. Karin Juchelková, prodejní akce 

Lukáš Kocián, elektro 

Kollárová Kateřina, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 

koordinator@tspribor.cz  

731 549 482 

734 687 726 

737 245 983 

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ÚTERÝ 8:00 – 11:00    
STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30  
ČTVRTEK 8:00 – 11:00    
PÁTEK ZAVŘENO  
OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ – hřbitovnictví 

 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30 (14:30 – 16:30 pro objednané) 
ÚTERÝ ZAVŘENO    

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 14:30(14:30 – 16:30 pro objednané) 
ČTVRTEK ZAVŘENO   

PÁTEK ZAVŘENO  

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ÚTERÝ ZAVŘENO  

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ČTVRTEK ZAVŘENO  

PÁTEK ZAVŘENO  

SOBOTA 8:00 – 12:00  
 

SBĚR POUŽITÉHO 
POTRAVINÁŘSKÉHO OLEJE

ve sběrném dvoře TS města Příbora

smažení fritování sběr-
uzavřené PET láhvi, nebo sklenici.

Odevzdání je BEZPLATNÉ
na ul. Štramberské, č.p. 483

ného dvora v

Použitý
olej ze a doneste do

Kpt.

H

V
u
p

ě
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Školní rok 2017/2018 jsme s  žáky 2. až 9. ročníku ZŠ 
Npor. Loma v Příboře zahájili v pondělí 4. září v 8 hodin na pro-
stranství před budovou školy. Žáky nejprve přivítal ředitel školy 
Mgr. Ján Drtil. Hodně úspěchů dětem v novém školním roce po-
přáli také starosta města Příbora Ing. Bohuslav Majer a předseda 
školské rady Ing. Jan Monsport.
Žáci prvních tříd se na slavnostním zahájení školního roku se-
tkali o půl hodiny později ve školní jídelně.
V tomto školním roce oslavíme již 35 let od zahájení výuky na 
škole. Bude to 1. února 2018. V rámci oslav 35. výročí připravu-
jeme Den otevřených dveří spojený s velikonočním jarmarkem 
a samozřejmě nezapomeneme na setkání s bývalými zaměstnanci.
Školu letos navštěvuje 431 žáků a připravili jsme pro ně opět 
spoustu zajímavých akcí, exkurzí, kulturních zážitků.

Ve středu  13. 9. 2017 jsme na hřišti naší školy ZŠ Npor. Loma 
Příbor měli možnost zúčastnit se výukového programu společ-

nosti Seiferos, která provozuje záchrannou a chovnou stanici 
pro dravce a sovy.
Nejprve jsme se velmi zábavnou formou výkladu dozvěděli spous-
tu užitečných informací o životě dravců a o jejich způsobu lovu. 
Pozornost posluchačů chovatelé průběžně testovali různými otáz-
kami a správnou odpověď odměnili fotografií některého z dravců, 
které jsme po celou dobu výkladu mohli sledovat velmi zblízka 
a některé si i pohladit. Děti, které odpověděly správně na nejtěž-
ší otázky, si v závěru programu vyzkoušely přílet dravce na ruku.
V druhé části programu jsme se zájmem a nadšením sledova-
li výjimečné letecké schopnosti dravců s ukázkou imitace lovu, 
kdy nám sovy i orli poletovali nad hlavami.
Program se setkal u dětí s velkým ohlasem a celá akce byla pří-
nosným a poučným zážitkem.

Ve dnech 6.–8. září se v rekreačním areálu U Kateřiny ve 
Štramberku uskutečnil adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků ZŠ 
Jičínské. Cílem těchto pobytů bývá stmelit kolektiv žáků a pro-
věřit, zdali jsou schopni fungovat jako tým, vzájemně si pomoci 
a společně překonávat překážky, kterých ve škole nebývá málo. 
Veškeré aktivity probíhaly formou hry, aby byly pro děti lákavé 
a zábavné. Účast žáků byla stoprocentní, což je vzhledem k po-
vaze a smyslu programu ideální. Přestože pobyt proběhl hned 
z kraje školního roku, počasí bylo spíš chladnější. Děti však byly 
vzhledem k náročnému programu téměř pořád v pohybu, tak-
že vůbec nevadilo, že se nám sluníčko spíš vyhýbalo. Program 
probíhal pod vedením zkušených lektorů Lenky a Martina. Vět-
šina úkolů, které se žáci snažili plnit, byla založena na společném 
řešení problémů, ochotě pomoci jeden druhému a schopnosti 
táhnout za jeden provaz. Případná rivalita a konkurence tak mu-
sely ustoupit do pozadí a děti musely dát přednost vlastnostem, 
jako je obětavost a vzájemná důvěra. Při závěrečném hodnoce-
ní se žáci dohodli na nejdůležitějších pravidlech, které se budou 
snažit v průběhu školního roku ve třídě dodržovat. Pokud se jim 

to podaří, kurz nebyl jen zpestřením začátku školního roku nebo 
netradičním prodloužením prázdnin, ale naplnil také svou pod-
statu. To se však projeví až časem.
Ubytování a práce lektorů byly hrazeny z veřejné finanční pod-
pory na prevenci kriminality, kterou škole poskytlo město Příbor. 
Dopravu uhradil Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole 
Příbor Jičínská.

Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Ivana Klaudová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Tereza Doležílková, Základní škola Jičínská, Příbor

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI SEIFEROS

ADAPTAČNÍ POBYT 6. ROČNÍKŮ ZŠ PŘÍBOR

ZE ŠKOL



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  9

Základní škola Příbor, Jičínská 486 zahájila nový školní rok slav-
nostním přivítáním žáků 2. – 9. tříd na školním dvoře. V 9 hodin bylo 
přivítáno 36 prvňáčků z celkového počtu 383 žáků. K dětem i rodi-
čům promluvila paní místostarostka Ing. Dana Forišková, Mgr. Olga 
Galiová z komise pro občanské záležitosti a paní ředitelka. Všechny 
popřály žákům úspěšné zvládnutí nové životní etapy. 
V naší škole bude spolu s pedagogy pracovat i šest asistentů peda-
goga a sociální pedagog. Všichni tito specialisté budou nápomocni 
nejen pedagogům, ale i rodičům.

Prioritou pro tento školní rok je realizace projektů:
1. Rozvoj čtenářské gramotnosti, kde naše škola patří k 11 školám 

ČR, které se zapojily do projektu „Pomáháme školám k úspěchu 
– čtenářská škola“.

2. Šablony (na základě loňské zkušenosti jsme zvýšili úvazek sociál-
ního pedagoga pro odbornou pomoc žákům a rodičům).

3. Pokračování projektu Global Schools, který žákům přibližuje ak-
tuální globální problémy a zároveň rozvíjí jejich občanské postoje 
a kompetence k učení, komunikaci, řešení problémů atd.

Všem žákům a zaměstnancům naší školy přeji úspěšné zvládnutí 
nového školního roku. 

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Vlasta Fabrigerová
Yvona Gadasová
Marie Hucková
Zdeňka Borovská

Ilona Čierna
Jaromír Drabík
Eduard Hlubík
Zdeněk  Kvita

Anna Palatová 
Miroslav Sekeráš
Stanislava Zíková 
 

Ludmila Dlouhá
Jaroslav Koutný
Marta Majerová

Marie Monsportová
František Pyclík
Drahomíra Nováková 

Taktéž blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:
Hildegarda Faldýnová Milena Gloriková           Alfréd Naiser                   Vlasta Sopuchová           Silvie Tománková.

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám blahopřáli k Vašim jubilejním 70., 75., 80. a víceletým narozeninám,  
které slavíte v měsíci říjnu

BLAHOPŘÁNÍ

Milí rodiče, 
máte-li zájem zúčastnit se akce v našem městě, a to „Vítání občán-
ků“, vyplňte prosím po narození miminka přihlášku a zašlete ji:
1. Buď elektronicky matrikářce matrika@pribor-mesto.cz,
2. nebo ji osobně odevzdejte na městském úřadě – v městském in-

formačním centru nebo přímo na matrice vždy nejpozději 14 dnů 

před plánovaným „Vítáním občánků“. Následně Vám bude doru-
čena pozvánka s upřesněním data a času konání obřadu na Vámi 
uvedenou adresu.

Přihláška je k dispozici také na webových stránkách města, v infor-
mačním centru nebo přímo na matrice Městského úřadu v Příboře.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVRATKA 
VYPLŇTE PROSÍM HŮLKOVÝM PÍSMEM

Jméno a příjmení dítěte: ………………………..………………………………………………………  Datum narození:………………………..…………

Jméno a příjmení matky a otce dítěte: ………………………..………………………………………………………………..……………………………………

Trvalé bydliště:   ………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):

………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění akce „Vítání občánků“ v městě Příboře.

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
JUDr. Rostislav Michálek, odbor organizační a správních činností Městského úřadu Příbor
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Ve dnech 2. – 8. října 2017 proběhne již 
21. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci 
vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a  infor-
mačních pracovníků (SKIP). Městská knihovna 
Příbor se každoročně k této akci na podporu čtení 

a knihoven připojuje. Našim stávajícím i novým čtenářům nabí-
zíme řadu výhod. V tomto týdnu budou prominuty čtenářské 
poplatky. Zapomnětliví čtenáři tak mohou ušetřit za poplatek 
z prodlení a noví zájemci o průkazku čtenáře, noví čtenáři, nemu-
sí platit roční registrační poplatek. V letošním Týdnu knihoven 
se bude konat řada akcí pro děti i dospělé. 
Výtvarná dílna pro šikovné děti Odpoledne s pastelkou pro-
běhne v úterý 3. 10. v 15.00 hodin, budeme malovat na porcelán. 
Na cestopisnou přednášku o Srí Lance s manželi Špillarovými 
jste zváni ve čtvrtek 5. 10. v 17.00 hodin. 
Pro žáky základních škol jsme připravily setkání se spisovatel-
kou Zuzanou Pospíšilovou. 
V dětském oddělení jsou pro děti a  mládež připraveny kvízy 
různé obtížnosti a pro začínající malé čtenáře a jejich rodiče či 
prarodiče nabídka knih „prvních a druhých čtení“. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

Historický román britské autorky Deborah Moggachové Tu-
lipánová horečka nás zavede do Amsterdamu třicátých let 
17. století. V té době byl považován za nejbohatší město světa. 
Vedle rozvinutého obchodu se mohl chlubit vybranou společ-
ností, jež pěstovala literaturu, hudbu i malířství. V té době celé 
Holandsko zasáhla tulipánová horečka.

Nový román oblíbené slovenské spisovatelky Kataríny Gillerové 
s názvem Zvláštní příběh je příběh plný nečekaných událostí, 
šokujících zjištění a tajemství. Katarína, Karolína a Karin jsou tři 
sestry, tři různé osobnosti. Karolína, prostřední ze sester si občas 
připadne jako neviditelná. A tak po zklamání v lásce a stresujícím 
zážitku v práci se rozhodne od všeho odjet a začít nový život 
v Londýně. Tam potká tajemného cizince s kyticí žlutých růží…

Bývalý korespondent BBC v Číně Adam Brookes se se svým thri-
llerem Hry špionů zasazeným do Pekingu řadí po bok klasiků 
špionážní literatury Johna Le Carrého a Frederycka  Forsytha. 
Hlavní hrdina pracoval jako tajný agent pro Brity. Posledních 
dvacet let ale strávil v čínském pracovním táboře, odkud se mu 
konečně podařilo utéct. Na každém rohu pekingských uliček mu 
však hrozí smrt a on se musí naučit, jak v tomhle světě přežít. 
Svět, který znal, se během jeho věznění změnil víc, než si dokázal 
představit. Tento špionážní thriller vykresluje Čínu bez příkras 
a zároveň odhaluje praktiky tajných služeb i technicky vyspělý 
svět kyberšpionáže.

„Severskou“ detektivku s  českým vyšetřovatelem Zmizela 
v mlze napsala Michaela Klevisová. Ann-Solveig žije v odlehlé 
vesnici u norského fjordu s mužem, ze kterého má strach. Pod 

vlivem své sousedky, psychosomatičky Katrine, se rozhodne 
partnera opustit… ale místo toho skočí z útesu do moře. Přesně 
o rok později začne Katrine dostávat výhružné vzkazy. Vzápětí 
zemře další její pacientka. Český kriminalista Josef Bergam 
chtěl v Norsku strávit poklidnou rybářskou dovolenou a ujasnit 
si životní priority, ale místo toho se stane jedním z důležitých 
svědků v zamotaném případu.

Thriller Poslední anglická královna britského autora Steva 
Robinsona je zatím třetí kniha z šestidílné série o genealogovi 
Jeffersonu Tayteovi. Když americký genealog Tayte dorazí do 
Londýna, zemře mu v náruči jeho starý přítel a kolega. Nedlouho 
poté se Tayte a profesorka historie Jean Summerová vydají po 
mrtvolami poseté cestě, která je zavede až do roku 1708 k Lon-
dýnské královské společnosti. Jak se blíží k  odhalení pravdy, 
zjišťují, že se ocitli ve smrtelném nebezpečí…

Kniha Rande na slepo je příběh charismatického muže, jež sle-
potu nepřijal jako handicap. Saliya Kahawatte dokázal patnáct 
let skrývat slepotu před svým okolím, a to díky různým trikům, 
vtípkům a s pomocí kolegů a přátel a budovat si tak kariéru ve 
světě vidících. Podle knihy byla natočena úspěšná romantická 
komedie. 

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

POZVÁNKA – TÝDEN KNIHOVEN 
2. - 8. ŘÍJNA 2017, 21. ROČNÍK

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyhlašujeme amnestii čtenářských 
poplatků!  

Prosíme zapomnětlivé čtenáře,  

aby vrátili vypůjčené knihy! 

Přihlašujeme nové čtenáře 
zdarma! Prodáváme vyřazené 

knihy a časopisy! 

 

 

Úterý 3. 10. v 15 hod. 
Odpoledne s pastelkou 
výtvarné odpoledne pro šikovné 
děti - malba na porcelán 

 
 
 

Čtvrtek 5. 10. v 17 hod. 
Srí Lanka s manželi Špillarovými 

cestovatelská přednáška 

 

knihova@knihovna-pribor.cz 

tel.:556 725 037 
www.pribor.knihovna.info 
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Stejně jako v loňském roce i o tomto letošním krmáši se zdálo, 
že nám bude přát počasí. Od rána svítilo slunce a bylo příjemně. 
Přípravy byly v plném proudu a pořadatelé z řad našeho sdružení 
měli opět plné ruce práce, a to nejen ve smyslu klasických pří-
prav. Jak si jistě všichni návštěvníci mohli všimnout, na našem 
hřišti došlo k řadě výrazných změn. Tou největší je naše nová 
multifunkční „chatka“, která bude sloužit především jako sklad. 
V letních měsících bude využívána ke schůzím našeho sdružení 
a jako zázemí pro obsluhu našich akcí. O letošním krmáši prošla 
křtem, který dopadl na výbornou. Tímto bych chtěl poukázat na 
snahu našeho sdružení - chceme, abychom to měli v Klokočově 
hezké a měli kam chodit s přáteli posedět a pobavit se. Určitě je 
vidět, že to myslíme opravdu vážně a děláme pro to maximum. 
Dále jste jistě zaznamenali  spoustu zpevněných ploch, chodní-
ků a zastřešených částí. Ty se, bohužel, nebo snad bohudík velice 
osvědčily v druhé polovině dne, kdy začalo dosti pršet. 
To byla taková malá odbočka a  nyní se vrátím k  hodnocení 
krmáše…. Ještě v první - v té hezké části dne - se vařil guláš, 
připravovalo se zázemí pro obsluhu piva, nealka a alka nápojů, 
cukrovinek, dále pro přípravu věhlasných palačinek atd. Již před 
12. hodinou přišli první návštěvníci, no a po skončení pracovní 
doby po druhé hodině se to jen hrnulo. První kotel byl za hodinu 
pryč a už se chystal druhý. Ten se taky dlouho nezdržel a na-
stoupila třetí várka. Po vyhlášení se utvořila asi dvacetimetrová 
fronta a do dvaceti minut byl tentam i třetí kotel. Naštěstí jsme 
měli v záloze párky. Trochu nepochopitelně byly i  ty za chví-
li pryč. Lidé byli natolik hladoví, že i veškeré zásoby palačinek 
zmizely. Uffff. Opět se vyskytla otázka - co teď? No nic, zahřát 

olej a jde se na topinky!!! No, co vám mám dále povídat ?! Prostě 
lidé přišli na krmáš jak se patří hladoví 
No a jak to dopadlo s počasím?  Okolo páté hodiny podvečerní 
nás navštívil déšť a až do konce akce nás neopustil. To ale ne-
byl důvod k zakončení. Lidé obsadili úplně všechna krytá místa 
včetně stanu. A určitě se dobře bavili. Poněvadž, jak je zvykem 
při nepřízni počasí, houfně se odchází domů. Oni ne,  naopak - 
zůstali. Děti navíc nafasovaly pláštěnky a hurá na parket. Až na 
ten skákací hrad.... ten si bohužel užily asi 2 hodiny a byl konec.
Až do 22. hodiny večerní nám hlavně k  tanci a  ten teda byl!! 
hrály pecky z 80. a 90. let 20. století. Náhle nastalo ticho a my 
odmítali opustit hřiště. Klokočovská mládež začala improvizo-
vat a moderně - s mobilem v ruce a s bluetooth reproduktorem 
se pokračovalo. Sice o dost tišeji, ale šlo to. Bylo natolik dobře, že 
asi zhruba dvacítka lidí opouštěla prostory hřiště až před půlno-
cí. To už se ale opravdu zhasla světla a byl konec velice úspěšné 
akce - poslední klokočovské letní akce roku 2017.
Závěrem musím za občanské sdružení  poděkovat všem, co se 
podíleli na přípravě hladkého chodu krmáše, všem, kteří přispěli 
formou dobrovolného vstupného a v neposlední řadě děkujeme 
za finanční podporu městu Příboru.
No a my pokračujeme  ve výstavbě, protože do konce listopadu  
musíme mít vše hotovo. Tak nám držte palec, ať vše klapne, jak 
má. A my se těšíme na další společné shledání u nás na hřišti 
v Klokočově. WWW.KLOKOCOV.COM

Foto: Karel Till ml.
Zpráva v Local TV Příbor, 39. týden s premiérou 24. 9. 2017

V letošním roce jsme dosáhli několika výborných výsledků. 
Zúčastnili jsme se turnajů Open v Olomouci, Kopřivnici, Pří-
boře a Uničově. Dále jsme se zúčastnili turnajů Moravia Tour 
v Olomouci a Příboře. 
V soutěži II. ligy smíšených družstev jsme obsadili 1. místo a po-
stoupili do I. ligy smíšených družstev. 
Členové našeho oddílu se zúčastnili Junior Trophy v Praze. Vik-
torie Formánková obsadila v kategorii žaček 2. místo. Dále se 
členové našeho oddílu zúčastnili 5. ročníku Memoriálu Vladi-

míra Čecha v Praze. Jedná se o mezinárodní turnaj a v soutěži 
družstev obsadili naši svěřenci 1. místo. 
Největším úspěchem je účast Michaela Čižmára na Mistrovství 
Evropy juniorů, které se konalo ve švédském Askimu. Česká re-
prezentace si z tohoto turnaje přivezla bronzové medaile. 
V současné době hraje naše družstvo minigolfu 1. ligu smíše-
ných družstev. Na prvním turnaji ligového ročníku 2017-2018, 
který se konal minulý víkend v Náměšti nad Oslavou, obsadilo 
naše družstvo pěkné 3. místo.

KLUBY, SPOLKY

Karel Till ml., za občanské sdružení Klokočov

Leopold Holub, SKDG 

KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ

ZPRÁVA O ČINNOSTI SKDG PŘÍBOR, Z. S.
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ZE SPORTU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

ŽENY BASKETBALOVÉHO KLUBU PŘÍBOR CHTĚJÍ 
DO FINÁLOVÉ SKUPINY, JUNIORKY OMLADILY

Na konci září vstoupily příborské basketbalistky do další se-
zóny s cílem vylepšit loňský ročník, ve kterém ženám BK Příbor 
utekl postup do finálové skupiny druhé ligy o  jedinou výhru. 
„Máme jasný, avšak nelehký úkol, kterým je postup ze základní 
skupiny,“ upozornila členka ženského týmu Markéta Papaková.
Úkol to bude o to těžší, že se tým vedený hrající trenérkou Janou 
Nenutilovou bude muset ve většině utkání obejít bez nejlepší 
střelkyně Michaely Drtilové. Příborská kapitánka dostala nabídku 
hrát první ligu v Havířově. „Nahradit naši jednoznačnou roze-
hrávačskou jedničku bude opravdu těžký úkol. Dobrou zprávou 
je, že Míša chce za náš tým nastupovat, jak jen to půjde,“ uvedla 
Markéta Papaková.
Přestup Michaely Drtilové není jedinou ztrátou, která družstvo 
příborských žen postihla. „Budeme opravdu hrát ve značně ob-
měněné sestavě. K oslabení došlo také na pozicích pivotek, kde si 
hráčky vybírají mateřskou přestávku. Sestava tak bude doplněna 
mladšími hráčkami, které se s ženami setkávaly již v loňské sezóně 
a na jejichž sehrávání jsme pracovali celý měsíc před startem 
sezóny,“ popsala Markéta Papaková.
Kromě již tradičních soupeřů, jako je Prostějov či Nymburk, 
čeká na tým žen v letošní sezóně 2. ligy nováček soutěže Brun-
tál, který se jistě bude chtít v druhé lize ukázat v nejlepším 

světle, a družstvo BA Sparta, které bylo přeřazeno z první ligy 
do nižší soutěže.
Složení týmu pro sezónu 2. ligy 2017/2018: Adéla Maléřová, Karin 
Šimíčková, Michaela Drtilová, Nikola Kleinová, Alice Chromeč-
ková, Klára Reichertová, Kristýna Štupáková, Dora Drabíková, 
Irena Vyvlečková, Barbora Šťastná, Klára Königová a Markéta 
Papaková. Hrající trenérkou je Jana Nenutilová.

Juniorský ženský tým Basketbalového klubu Příbor čeká 
v nadcházející sezóně generační obměna. „Proto očekávám, že 
tahle sezóna bude především o sbírání zkušeností,“ připomněla 
trenérka týmu U19 Michaela Drtilová. „Do týmu žen přešly hráčky 
ročníku 1998 Klára Königová a Kateřina Dvořáková, obejít se 
budeme muset také bez Gabriely Buskové, která bude oblékat dres 
SBŠ Ostravy v extralize U19,“ pokračovala trenérka.
K týmu, který bude i v sezóně 2017/2018 hrát Ligu juniorek U19, 
se proto připojí více hráček z družstva kadetek. „Věřím, že se holky 
ve starší kategorii neztratí,“ řekla Michaela Drtilová. Juniorský 
tým zahájil přípravu na novou sezónu počátkem srpna. „Přestože 
příprava zdaleka neprobíhala podle mých představ, pevně doufám, 
že si ostudu netrhneme. Soupeři ve skupině jsou pro nás většinou 
známí. Utkáme se ale také se dvěma nováčky, a to s týmy OSK 
Olomouc a Basket Ostrava,“ uvedla trenérka Michaela Drtilová.

PRONAJMU BYT V PŘÍBOŘE 3+KK, tel. 732 698 735

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudolfu Korčákovi, majiteli firmy RICCO, provozujícímu letní koupaliště 
a autokemp RICCO v Příboře. Umožnil opětovně všem dětem Dětského domova v Příboře a jejich doprovodům využívat 
bezplatně po celou sezónu 2017 letní koupaliště v Příboře. Za vstřícný, velkorysý a trpělivý přístup děkujeme.

Mgr. Petr Augustinský, ředitel Dětského domova v Příboře

PODĚKOVÁNÍ

Tým žen BK Příbor chce ve druhé lize bojovat o postup ze 
skupiny. 

Juniorky procházejí generační obměnou, cílem je proto zá-
chrana soutěže.   Foto: Jiří Tomaškovič, BK Příbor

INZERCE
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V pátek dne 1. září 2017 byla za doprovodu skvělé  cimbá-
lové muziky FRIŠ odstartována v Galerii Vysoké školy báňské 
v Ostravě-Porubě výstava snových  obrázků, které zde celý 
měsíc propagovaly nejen našeho význačného rodáka Sigmun-
da Freuda, ale i jeho rodiště - Příbor.
Kurátorka výstavy a autorka projektu MŮJ SEN Mgr. Marie 
Šupová měla obtížný úkol - vybrat z velikého množství zají-
mavých prací z různých koutů světa takový soubor, který by se 
hodil do tohoto atraktivního prostoru a byl rovněž důstojnou 
připomínkou našeho města. Výstava proběhla pod patrona-
cí hejtmana Moravskoslezského kraje - pana prof. Ing.  Ivo 
Vondráka, CSc.
Výstavu zahájila poslankyně Parlamentu ČR paní Mgr. Dana 
Váhalová. Její proslov se ve stručnosti dotýkal všech důležitých 
okruhů tohoto projektu, proto si jej dovoluji se svolením paní 
poslankyně předložit i čtenářům našeho Měsíčníku města 
Příbora. 

„Je mi velkou ctí Vás přivítat a zahájit dnes výstavu vý-
tvarných prací z  mezinárodní výtvarné soutěže nazvané   
MŮJ SEN – MY DREAM.
Soutěž vznikla před 21 lety u příležitosti 150. výročí narození 
Sigmunda Freuda a otevření  jeho rodného domu … 
Soutěž organizuje dobrovolná nezisková organizace Společnost 
Sigmunda Freuda  se sídlem v Příboře. Tato  soutěž  je určena 
dětem od 3 do 26  let  a   výtvarné práce nemusí  obsahovat  
pouze  sny,  které k  nám přicházejí během spánku,  ale  mohou 
zachycovat i tzv. „denní   snění“, tedy naše přání a touhy… 
Sny jako splněná přání jsou podle Freuda  přímým důsledkem 
potlačovaných emocí a   mohou reprezentovat   nevědomé, bez-
děčné myšlenky, přání nebo touhy. Ve  snech  může  podvědomí  
odkrýt přání,  která  se  vědomá mysl naučila  potlačovat.
Tato soutěž je velmi přitažlivá nejenom  pro děti - kdy vychází 
z  jejich osobních prožitků, ale  také pro pedagogy a někteří 
k tomuto tématu přistupují tvůrčím způsobem - vytvářením 
projektů, kdy téma snu propojují výukou ve více předmětech.  
Některé z prací bývají doplněny i krátkou úvahou o snu, po-
případě i názvem snu.
Sigmund Freud – zakladatel psychoanalýzy je znám po celém 
světě a spolu s L. Janáčkem patří mezi nejvýznamnější osobnosti 
Moravskoslezského kraje a rozhodně si zaslouží propagaci, a to 
nejen touto formou.
Dovolte mi na závěr  citovat Marka Twaina: Neodpoutávej 
se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale 
přestaneš žít.
Přeji Vám hezký zážitek. A nebojte se  snít a své sny uskuteč-
ňovat. “

Za doprovodné foto a pomoc při instalaci a demontáži 
výstavy děkuji srdečně  paní Marii Horvátové z Ostravy. 

supova.marie@centrum.cz, tel.: 777 6 5 1856

SNOVÁ VÝSTAVA A SIGMUND FREUD
Mgr. Marie  Šupová, autorka projektu

Z KULTURNÍHO DĚNÍ

Na doprovodném snímku je  paní poslankyně ČR, paní Mgr. Dana 
Váchalová a část kapely Friš.
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STŘEDA 4. ŘÍJNA
SENIORSKÉ ODPOLEDNE
K svátku Mezinárodního dne seniorů, který se celosvětově slaví 
1. října, připravily odbor kultury a cestovního ruchu a odbor 
sociálních věcí společensko-zábavné odpoledne pro všechny 
dříve narozené, seniory, ale i pro širokou veřejnost. Na Senior-
ském odpoledni v Kulturním domě v Příboře bude k poslechu 
a tanci hrát bluegrassová skupina CIZINCI a taneční soubor 
country tanců Bernatský Klondajk. Pro všechny návštěvníky 
bude připraveno malé občerstvení a stolová úprava sálů po-
skytne prostor i pro tanec. Místenky za 50 Kč jsou již v prodeji 
v pokladně Kulturního domu každé pondělí a středu od 13:00 
do 17:00 hodin, nebo on-line na http://kulturnidum.pribor.eu 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PÁTEK 6. ŘÍJNA
VĚRA MARTINOVÁ s kapelou JAKO DŘÍV nabídne širo-
ké spektrum skladeb, které vznikly během třicetileté dráhy 
zpěvačky na české hudební scéně. Koncert se uskuteční od 
18:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu. Vstupné 200 Kč, 
předprodej byl již zahájen v pokladně KD, která je otevřena 
každé pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin, nebo on-line 
na http://kulturnidum.pribor.eu 

SOBOTA 14. ŘÍJNA
HITY Z KAZEŤÁKU je název retro diskotéky DJ Jiřího Ha-
láka. Můžete se těšit na dobrou zábavu, taneční vystoupení, 
fotobudku a bohaté občerstvení. Začátek ve 20:00 hodin v sále 
KD Příbor, vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek jen v po-
kladně KD.

PONDĚLÍ 30. ŘÍJNA
BAZAR
Stejně jako letos v dubnu i v říjnu pořádáme BAZAR dětského, 
těhotenského a jiného oblečení a obuvi. V rámci této akce bude-
te mít možnost si pronajmout stůl, sami si své oblečení ocenit 
a  prodat. Maminky mohou přijít i  s  dětmi, které si mohou 
hrát v dětském koutku, občerstvení, dobrou kávu, či domácí 
zákusek si můžete zakoupit v malém baru ve vestibulu Kultur-
ního domu. Cena pronájmu stolu 230 x 80cm je 80 Kč, ½ stolu 
115 x 80 cm je 40 Kč. Objednávky na pronájem stolu zasílejte 
na adresu jerabkova@pribor-mesto.cz, pro více informací vo-
lejte tel. 731 130 861. Příprava od 12:00 hodin, samotný prodej 
od 14 do 19 hodin v Kulturním domě v Příboře. Vstup volný.

PÁTEK 27. ŘÍJNA
99. VÝROČÍ VZNIKU ČSR
Starosta města Příbora Ing. Bohuslav Majer zve občany měs-
ta na Vzpomínkovou akci u příležitosti 99. výročí vzniku 
samostatného československého státu. Setkání se uskuteční 
u památníku T. G. Masaryka u Masarykova gymnázia v 17:00 
hodin, hudební doprovod Dechový orchestr mladých Příbor.

ÚTERÝ 31. ŘÍJNA
ZAVÍRÁNÍ PIARISTICKÉ ZAHRADY
Stejně jako loni i letos se velmi oblíbené a navštěvované piaris-
tické zahrady na zimu uzavřou. V den uzavření jsme připravili 
od 17:00 hodin doprovodný program, ve kterém zazní bube-
nická show, pro děti budou připravena soutěžní stanoviště 
a nebude chybět občerstvení. I letos uvítáme děti, ale i dospělé 
v maskách. Doneste vydlabanou dýni či svícen, rozzáří zahra-
du a  vy získáte malou odměnu. Přineste si lucerničku nebo 

lampion. Se zahradami se rozloučíme světelným průvodem 
a slavnostně uzavřeme bránu.

PŘIPRAVUJEME : 
Ve středu 1. listopadu v 17:00 hodin bude vernisáží zahájena 
výstava fotografií pana Mojmíra Klímka z  Ostravy v  Galerii 
radnice Městského úřadu Příbor.

V pátek 3. listopadu ve „zbojnickém muzikálu“ Malované na 
skle se představí spolek Bodlák, Bernacké Ochotnické Divadlo 
z Bernatic nad Odrou.
Ve středu 8. listopadu Vás zveme na BIOSTORY, na komedii 
o hledání ….kdo hledá, najde!

Jako každým rokem i letos si připomeneme oběti válek a bojů 
setkáním na vzpomínkové akci Mezinárodní den válečných 
veteránů v sobotu 11. listopadu od 17:00 hodin.

V  neděli 26. listopadu Vás zveme na 1. adventní koncert 
v podání Dechového orchestru mladých. Uskuteční se v kostele 
sv. Valentina v 17:00 hodin. 

Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v prodeji. 
Pokladna v  Kulturním domě v  Příboře je otevřena vždy 
v pondělí a středu od 13:00 do 17:00 hodin, nebo v den před-
stavení hodinu před  jeho začátkem. Předprodej je možný 
také on-line na http://kulturnidum.pribor.eu

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Dobře si vyberte a dobře se bavte!

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017
Elen Jeřábková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM – ŘÍJEN

Pondělí 2. října do 8. října 
TÝDEN KNIHOVEN 

Městská knihovna Příbor 
Úterý 3. října od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S PASTELKOU  
Malujeme na porcelán. 

Městská knihovna Příbor 
Středa 4. října od 15:00 hod.  
SENIORSKÉ ODPOLEDNE 

Město Příbor 
Čtvrtek 5. října od 17:00 hod. 
SRÍ LANKA 
Cestopisná přednáška manželů Špillarových. 

Městská knihovna Příbor 
Pátek 6. října od 15:00 hod. 
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 
Kurz je rozložen do 2 lekcí po 1,5 hodině, 
které se budou konat s odstupem 1 týdne. 
Je určen pro malé skupinky, max. kapacita 
5 dětí + rodiče. Přijít můžete se svým dítětem, 
partnerem, těhotné ženy s panenkou.  
Cena: 350 Kč. Info: Bc. Michaela Čechová. 
e-mail: cechova.michaela6@seznam.cz 

LUNA Příbor, středisko volného času, přís. org. 
Pátek 6. října od 18:00 hod. 
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ 

Město Příbor 
Sobota 7. října od 13:30 hod. 
DEN BEZ AUT 

Město Příbor 
LUNA Příbor, středisko volného času, přís. org. 

Pátek 13. října od 15:00 hod. 
KURZ MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ 

LUNA Příbor, středisko volného času, přís. org.  
Pátek 13. října od 18:00 hod. 
KŘEST NOVÉ KNIHY SPISOVATELKY 
IRENY KOPECKÉ 
Refektář piaristického kláštera v Příboře. 

Město Příbor 
Sobota 14. října od 8:00 hod.  
SKALKA, ROZHLEDNA TETŘEV 

KČT Příbor 
Sobota 14. října od 20:00 hod.  
HITY Z KAZEŤÁKU 

Město Příbor 
Čtvrtek 19. října od 17:15 hod. 
SISSI (ÚTĚKY ALŽBĚTY RAKOUSKÉ) 
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě. 

BAV klub středisko volného času, přís. org. 
Pátek 20. října od 8:00 hod. 
FARMÁŘSKÉ TRHY 

Město Příbor, TS Příbor 
Pátek 20. října od 15:00 hod. 
PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ 
Školní zahrada MŠ Švermova.  
Pohádkové putování s plněním různých úkolů. 
Startovné: 20 Kč (drobná odměna). 
Info: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156. 

LUNA Příbor, středisko volného času, přís. org.  
Sobota 21. října od 10:00 hod.  
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ 
ČCHI-KUNG 

www.wudang.cz 

Sobota 21. října od 14:00 hod. 
TVOŘIVÁ SOBOTNÍ DÍLNA 
Keramické tvoření 
Volná tvorba. Vede: K. Fojtíková. 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Hedvábné tvoření 
Malování na šálu nebo kravatu. 
Vstupné: 100 Kč+materiál. K. Bukovjanová. 
Korálkování 
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč. 
Vede: V. Kalmusová. Veškerá tvoření jsou 
určena veřejnosti a je nutné si rezervovat 
místo! Info: K. Bukovjanová, tel. 778 013 156. 

LUNA Příbor, středisko volného času, přís. org.  
Sobota 21. října od 19:00 hod. 
FRANK SINATRA AND COUNT BASIE MEET 
AGAIN 
Kulturní dům Příbor. 

Swingtime Band - Martin Svoboda 
Pátek 27. října od 8:30 hod. 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU  
Turnaj je určen pro žáky do 15 let.  
Herna TJ Sokol. Info: K. Erle, tel. 603 751 700. 

LUNA Příbor, středisko volného času, přís. org.  
Pátek 27. října od 11:00 hod. 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

Hostinec U Čechů 
Pátek 27. října od 17:00 hod. 
VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKO-
SLOVENSKÉHO STÁTU 

Město Příbor 
Neděle 29. října od 8:00 hod. 
10. SBĚRATELSKÁ BURZA ZNÁMEK 

Klub filatelistů při SVČ Luna Příbor 
Neděle 29. října od 10:00 hod. 
POŠTOVNÍ ZNÁMKA 
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže. 
Info: L. Nenutilová, tel. 732 902 256. 

Kulturní dům Příbor, LUNA Příbor 
Pondělí 30. října od 14:00 hod. 
BAZAR                                      Město Příbor 
Úterý 31. října od 17:00 
ZAVÍRÁNÍ PIARISTICKÉ ZAHRADY 

Město Příbor 
Probíhající výstava do 31. října 
FOTOKLUB PŘÍBOR 

Město Příbor, Fotoklub Příbor 
Středa 1. listopadu od 17:00 hod.  
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ MOJMÍRA KLÍMKA  

Fotoklub Příbor, město Příbor 
Pátek 3. listopadu od 19:00 hod. 
MALOVANÉ NA SKLE                 Město Příbor 
Středa 8. listopadu od 19:00 hod. 
BIOSTORY                                 Město Příbor 
Středa 8. listopadu 
VYROBENO V TATŘE, ALE TATROVKA 
TO NENÍ! 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119, Příbor 
Říjen - březen: Út až ne: 9:00 – 16:00 hod.  

 556 722 200 
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MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA  
Lidická 50 – piaristický klášter 
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Sobota:  9:00 – 17:00 hod. 

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-4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - premiéry zpráv 2017. 
Na www.televize-pribor.cz vždy o den později. 

 776 725 909, 608 738 793  

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež: 
Pondělí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, čtvrtek:    13:00 – 17:00 hod. 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
FIT CENTRUM PŘÍBOR 
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:   9:00 – 12:00 13:00 - 21:00 hod. 
Úterý: 14:00 – 21:00 hod. 
Středa:    9:00 – 12:00 13:00 - 21:00 hod. 
Čtvrtek: 14:00 – 21:00 hod. 
Pátek:    9:00 – 12:00 13:00 - 21:00 hod. 

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí:  9:30 h  Bodyball, Overball - Draha 
 16:00 h  Rodiče s dětmi Draha, Terka 
 20:00 h  Bodystyling - Terka  
Úterý:  20:00 h  Porte de brass - Terka  
Středa: 18:45 h  Kruhový trénink - Terka  
 20:00 h  Bodyball, overball - Draha  
Čtvrtek: 20:00 h   Aerobic, body workaut - Terka 
Cena: Lekce 55 Kč, možnost zakoupení  
permanentních vstupenek (10, 20, 30 vstupů)  

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
email: tereza.sattkova@seznam.cz 

SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: muži 15:00 – 21:00 hod. 
Úterý: ženy 15:00 – 21:00 hod. 
Středa: společná 15:00 – 21:00 hod. 
Čtvrtek: muži 15:00 – 21:00 hod. 
Pátek: ženy 15:00 – 21:00 hod. 
Sobota: společná 15:00 – 21:00 hod. 

 739 805 227 
PROVOZNÍ DOBA SKATEPARKU 
Na Kamenci, Příbor 
Říjen: 10:00 – 18:00 hod. 

Technické služby města Příbora 
CVIČENÍ TAI-CHI 
Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Čt: 19:00 hod.        http://taiji-pribor.webnode.cz 

HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH  
Tenisové kurty, ul. Na Valše, Příbor 
Po – ne: 9:00 – 19:00 hod. 
Hraní pro veřejnost je možno domluvit předem 
přímo na kurtech nebo na  739 705 255. 

Tenisový klub Příbor, z. s. 
FIT CENTRUM - MAGICAL & VITAL STUDIO 
Dukelská 1348, Příbor (bývalá ZŠ Dukelská) 
Po – pá: 9:00 - 20:00 hod. 

 739 657 301 
MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ 

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
Dukelská 1346, Příbor,  556 725 029 

STŘEDA S JARKOU od 10:00 hod. 
SPOLEČNÝ PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI 
Vstupné 35 Kč. 
  4. 10. Zahajovací schůzka 
11. 10. Hraní s básničkou, říkadla-téma draci 
18. 10. Pohádka o budce 
25. 10. Tanečky, písničky, říkadla 

J. Lupíková  604 188 186 
ČTVRTEK S HELOU od 10:00 hod. 
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI 
Vstupné dobrovolné. 
Cvičení dětí v šátku a nosítku dle Anny Kohutové. 

H. Šimečková  732 834 584. 
PÁTEK S PAVLOU od 10:00 hod. 
VÝTVARNÉ ČINNOSTI PRO RODIČE S DĚTMI 
Vstupné 35 Kč. 
  6.10. Korkové tiskátko s podzimním motivem 
13.10. Zápich se strašidýlky 
20.10. Sovička-dekorace na zavěšení 

s javorovými listy 
27.10. Papírový drak 

P. Kavanová  606 848 461 
PRAVIDELNÉ AKCE 

LUNA PŘÍBOR, stř. volného času, přís. org. 
STOLNÍ TENIS 
Pondělí – pátek / 15:00 – 17:00 / v Luně 
Vstupné: 10 Kč. 
AIKIDÓ pro dospělé 
Pondělí a čtvrtek / 18:00 – 20:00 / v Luně  
Vstupné: 50 Kč. 
Vede: R. Stopka,  773 650 441 
ZUMBA®  
Pondělí / 18:00 – 19:00 / v Luně 
Vstupné: 40 Kč, permanentka 400 Kč/11 vstupů. 
Vede: R. Fialová,  607 953 300 
TRAMPOLÍNKY  
Pondělí / 19:00 – 20:00 / v Luně 
Vstupné: 70 Kč, permanentka 700 Kč/11 vstupů. 
Nutná rezervace místa! 
Vede R. Fialová,  607 953 300 
LATINO DANCE  
Čtvrtek / 18:00 – 19:00 / v Luně 
Vstupné: 75 Kč, permanentka 700 Kč/10 
vstupů. Nutná rezervace místa! 
Vede L. Vališová,  607 007 418, 
lucye.v@centrum.cz 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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Město Příbor 
Vás srdečně zve 

na literárně-hudební pořad 

a křest nové knihy spisovatelky 

Ireny Kopecké 
Nikdy nejsi sám 

13. října 2017 v 18 hodin, 
v refektáři piaristického kláštera v Příboře. 

 

Společně s autorkou účinkují: 

MUDr. Jiří Prokeš 

Ludmila Hanáková 

Tereza Hasserová 

Vladimír Arzt – kytara 
 

Vstup volný 

 

 

vyhlašují výtvarnou soutěž  

pro děti základních a středních škol 
 

 

 

 

 

Soutěžní téma: Příbor 
Historie, stavitelství, kultura, sport, příroda aj. 

 
Věkové kategorie: 
I. 5-6 let 
II. 7-10 let 
III. 11-15 let  

 
  

Výtvarné návrhy známek společně s přihláškou do soutěže 
odevzdejte v Luně Příbor do 23. 10. 2017 – termín ukončení soutěže.  

 

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, věk, bydliště, soutěžní 
téma, školské zařízení. 

 

Výstava s vyhodnocením soutěže se bude konat 29. 10. 2017 
v prostorách Kulturního domu v Příboře. 

 
Bližší informace: L. Nenutilová, e-mail: nenutilova@lunapribor.cz,  

telefon: 556 729 012, mobil: 732 902 256 

POZVÁNÍ NA KULTURU
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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 A DALŠÍ AKTIVITY 

 

Datum a místo konání:  
Sobota 7. 10. 2017 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!  
 Doprava k Michálkům koňským povozem. 
 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!! 
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Klub českých turistů Příbor 
zve na autobusový zájezd 

 

v sobotu 14. 10. 2017 
 

SKALKA, ROZHLEDNA TETŘEV 

 
 

Odjezd: Příbor 8:00 hod. od sokolovny, 8:10 hod. od Tatry 
(v případě zájmu nástup Frenštát p. R., Kopřivnice, Nový Jičín) 
 

Cena: (doprava autobusem)  
 člen KČT ostatní 
dospělý 230,- Kč 250,- Kč 
dítě (do 15 let) 210,- Kč 230,- Kč 

 

Trasy:  
1. Dolní Lomná, aut. zastávka Viadukt (po žluté), Skalka, rozhledna 

Tetřev, Mosty u Jablunkova 12,2 km (možnost zkrátit 8,7 km, 
prodloužit na Velký Polom 16,2 km) 

2. Dolní Lomná, Pod Akáty (po modré), Skalka (chata), Mosty 
u Jablunkova 8,6 km (možnost prodloužit Tetřev 10,2 km, Velký 
Polom 14,6 km, Muřinkový vrch 17,5 km) 
 

Předpokládaný návrat: 18:00 h. 
 

Přihlášky do 5. 10. 2017 na e-mail: 1.kctprobor@email.cz,  
nebo u Vladimíra Bilského tel. č. 737 375 203 
 

Platba: na účet KČT č.ú. 1762515339/0800 
             nebo hotově u V. Bilského 
 

       Těší se na vás Věra Dostálová, vedoucí zájezdu 
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Přijďte si nakoupit:
valašské frgály, vdolečky

keramika

ručně vyráběné šperky

dřevěné výrobky

domácí zavařeniny a hořčice

gazdovské sýry

FARMÁŘSKÉ 
TRHY   2017

pátek 20. října
8:00 až 16:00 hod.

Náměstí Sigmunda Freuda

Město Příbor 
a

Technické služby města Příbora 
Vás zvou na

oříšky

káva

domácí pečivo

sušené květiny

cukrovinky

medovina

pletený textil

FRANK SINATRA AND 
COUNT BASIE MEET 
AGAIN

100. výročí narození  Franka Sinatry
111. výročí narození Counta Basieho

21. ŘÍJNA 2017 v 19:00
Kulturní dům Příbor

Vstupné 100 Kč

SWINGTIME BAND MARTINA SVOBODY
&

ZBYNĚK TERNER A PETR CHADIM

 
Restaurace  

U Zlaté hvězdy Příbor 
 

Srdečně Vás zveme  

ve dnech 

 19. - 22. října 2017 
 

na  

ZVĚŘINOVÉ  
HODY  

 
Rezervace stolů  

na tel. 777 701 605. 
 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

INZERCE

INZERCE
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Kamenictví 
T o m á š   H o r ň á k 

Kopřivnice 

Tel: 723 630 336 
www.kamenictvihornak.cz 

Nabízí: 

▪ kompletní výrobu a montáž klasických i originálních žulových 
náhrobků i zvířecích pomníků.  

▪ 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. 

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!! 

ZDARMA přijedeme po telefonické dohodě sjednat Vaši zakázku 
na Váš hřbitov a na naše služby poskytujeme záruku 10 let! 

 

Tradiční čínské zdravotní cvičení – čchi-kung 
V sobotu 21. 10. 2017 v ZŠ Npor. Loma v Příboře 

od 10:00 – 17:00 hod. 
proběhne čínské zdravotní cvičení pod vedením mezinárodního 

rozhodčího ve wushu Ing. Jana Turnebera(www.wudang.cz) 
 

 
 

Čchi-kung pod názvem „12 mandarínů“ 
vytvořil lékař působící na císařském dvoře za dynastie 
Ming a jeho účelem je udržení a podpora zdraví. 
Obsahuje statické i dynamické techniky. Ke zvládnutí 
je důležitá koncentrace na cvičení, předepsané dýchání 
a přesné provádění pozic a technik. 
Prezentace začíná ve škole v 9:30 hod., nutné přezutí a volné 
oblečení,více informací na taichipribor@seznam.cz       Cena semináře 600Kč. 

UBYTOVÁNÍ
Poskytujeme ubytování  

ve 2 a 4lůžkových pokojích, 
upřednostňujeme dlouhodobé ubytování. 

Cena od 140 Kč – 250 Kč, 
podle počtu osob a délky ubytování. 

Kontakt: tel. 734 246 022
Hotel "U Nádraží", Frenštátská 132, Příbor 
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Všichni obyvatelé Příbora a místních částí, kteří 
bydlí v rodinných domech, již jistě obdrželi hnědou 
240litrovou nádobu, která je určená na bioodpad. Tyto 
nádoby představují nový systém nakládání s biologicky 
rozložitelným komunálním odpadem. Důvodem změ-
ny systému je snížit množství komunálního odpadu 
ukládaného na skládky, zejména tedy jeho biologic-
ké složky. S ohledem na očekávané zvyšování cen za 
skládkování je oddělený sběr a využití bioodpadu jed-
nou z cest, jak snížit dopad na výši poplatku za odpady.

Nový systém dále znamená, že již nebudou od daného 
data přistavovány velkoobjemové vany na sběr bio-
odpadu, jak tomu bylo v minulých letech. Dále hnědé 
770litrové kontejnery rozmístěné v současnosti v růz-
ných částech města budou postupně přemisťovány 
do sídlištní zástavby, aby i občané zde bydlící měli 
možnost rostlinnou biosložku z komunálního odpadu 
vytřídit. 

Svoz bionádob od rodinných domů bude zahájen v říj-
nu 2017. Přesný harmonogram svozů zveřejňujeme 
v místním tisku a médiích. 

Tyto služby jsou hrazeny z poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

Projekt „Nákup bionádob pro občany města Příbora“ 
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
soudržnosti prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí. 

V případě jakýchkoliv dotazů a  nejasností mohou 
občané kontaktovat technické služby - Ing.  Karin 
Juchelkovou, tel.: 731 549 482, e-mail: sluzby@tspribor.cz. 

INFORMACE O NOVÉM SVOZU BIOODPADU
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dokončení z první strany
Oslavy Dnů evropského dědictví byly ukončeny v neděli 17. září v Kulturním domě koncertem skupiny Nebe. I když nám počasí v le-

tošním roce nepřálo, oslavy se vydařily. Návštěvníci se nezalekli, přišli a bavili se s námi.  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, 
kteří se podíleli na programu i na organizačním a technickém zajištění akce. Budeme se těšit na viděnou opět za rok na Dnech evrop-
ského dědictví 2018.  

V Local TV Příbor 40. zprávy s premiérou 1. 10. 2017.

OSLAVY DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ PROBĚHLY I V DEŠTI
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Fotografie: Rostislav Schejbal


