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Blíží se topná sezóna
Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené
typy plynových a elektrických spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napojeny na komíny a kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod
výrobce nebo pokud původní návod není k dispozici, pak návod technicky funkčně srovnatelného
druhu a typu spotřebiče. Je třeba si uvědomit, že
odpovědnost za stav komínu a kouřovodu (jako
součást domu nebo objektu) nemá kominík, ale
vlastník, správce nebo uživatel objektu. Povinnost
přísluší konkrétnímu vlastníku nebo správci nebo
uživateli objektu podle povinností upravených zákonem nebo smlouvou. Musí zejména:
-

umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný přístup ke komínu a jejich čistícím zařízením.

-

připravit nádoby z nehořlavého materiálu na
ukládání sazí ze sběrací části komínového
průduchu.

-

odstranit závady komínů a spotřebičů paliv,
které byly zjištěny při kontrole, čištění nebo
zkoušení komínů.

-

-

zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do odstranění
této závady.
zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu.

A na co si dát pozor, než začneme topit?
Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo
kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát při
vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Topí-li
se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí.
Zvláštní nároky jsou stanoveny u plynových kotlů.
U nich je nutná jak čistota komínových průduchů,
tak zajištění předepsaného tahu komína. Saze se
musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém čistění, u ostatních
komínů 1 x ročně. Úhradu za čištění komínů,
popřípadě za kontrolu jejich stavu platí správce
objektu, za zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce
objednal.
Lhůty pro čištění komínů:

Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:
-

výkonu do 50 kW……………6 x ročně

výkonu nad 50 kW…………..4 x ročně

Komíny se spotřebiči na plynná paliva:
-

výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny komínovou vložkou…………2 x ročně
výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou………6 x ročně

jsou užívány celoročně:
-

Dostatečnou pozornost je nutné věnovat i
skladování tuhých paliv.

Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit např. černé
a hnědé uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí
apod.. Plochy, na kterých je palivo skladováno,
musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny porostu a
uválcovány, aby se na nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton, betonové panely s mezerami vyplněnými pískem nebo tvrdý zemitý
podklad). Podkladem nesmí být železitá škvár, jíl,
cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně zrychlují proces samovznícení. Samovznícení
nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se musí dbát
na to, aby byly prostory pro skladování zajištěny
tak, aby do zásob paliva nezatékala voda. Nad
uskladněným palivem musí být volný prostor,
aby bylo zajištěno odvětrávání. Nenaskladňovat
palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké
palivo po dešti apod.); počkat na vyschnutí paliva.
Skladovat se může pouze úplně vychladlé palivo,
je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v tenké
vrstvě ochladit. Bezproblémovou topnou sezonu
při dodržování výše uvedených zásad přejí hasiči.

výkonu nad 50 kW………….4 x ročně

V rekreačních domcích a chatkách pokud ne-

Bc. Ludmila Řezníčková, odbor sociálních věcí, Kateřina Hanzelková
a Irena Zárubová, Technické služby města Příbora s. r. o.

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva, HZS Moravskoslezského kraje

Pozvánka

Jak se osvědčuje veřejná služba

Od měsíce června 2009 v našem městě aktivně funguje na Technických
službách města Příbora veřejná služba. V jejím rámci se zapojují občané pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi do práce ve prospěch zvýšení čistoty
našeho města
Veřejná služba je vykonávána zcela bez nároku na mzdu, ovšem lidé,
kteří ji vykonávají, si tak zajistí vyšší sociální dávky. Ten, kdo v předchozím
měsíci odpracuje minimálně 20 hodin veřejné služby, má nárok na stávající
výše dávky, a ten, kdo odpracuje minimálně 30 hodin, má pak vlastní dávku o
cca 500 Kč měsíčně vyšší. Naopak lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné
nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, déle než 6 měsíců a do veřejné služby
se nezapojí, mají dávku sníženu na částku existenčního minima. V praxi to
znamená, že jim je dávka z výše 3.126 Kč snížena na částku 2.020 Kč měsíčně.
To je také důvodem, že měla veřejná služba mezi většinou poživatelů dávek pomoci v hmotné nouzi pozitivní ohlas a zapojilo se již do ní více než
25 osob. V dalších měsících se s rostoucí nezaměstnaností dá očekávat další
nárůst počtu osob, které budou mít zájem veřejnou službu vykonávat.
A jak se na veřejnou službu dívají přímo Technické služby města Příbora?
Občané města Příbora započali s výkonem veřejné služby v Technických
službách dne 2. června 2009. Každý týden se střídá celkem 5 občanů. Občané
jsou před výkonem veřejné služby proškoleni ředitelem, jsou vybaveni
ochrannými pracovními pomůckami a nářadím. Před nástupem na výkon veřejné služby jsou u občanů vykonávajících veřejnou službu mistrem prováděny testy na alkohol. Od počátku vykonávání byly zjištěny celkem tři případy
na pozitivní test alkoholu a nebyl jim následně umožněn další výkon služby.
Nezaměstnaným jsou svěřovány práce na ručním čištění okrajů komunikací, zametání chodníků, hrabání a nakládání trávy, odplevelení záhonů,
sběru odpadků z veřejných ploch, prosévání kompostu, prostě všude tam,
kde jich je zrovna zapotřebí. Až na některé výjimky, většina občanů bere tuto
práci zodpovědně. V každém případě těmto občanům vysvětlujeme, že práce, které v Technických službách vykonávají, nejsou za trest, jak si někteří z
nich myslí. A to samé platí i pro nošení bezpečnostních reflexních vest, které
je naopak chrání při výkonu veřejné služby z hlediska bezpečnosti práce a
ochrany zdraví.

výkonu do 50 kW 1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období)

na 28. zasedání Zastupitelstva města
Příbora, které se uskuteční ve čtvrtek
5. listopadu 2009
od 15.00 hod. ve velkém sále Katolického
domu v Příboře
Hlavním bodem zasedání bude:
- návrh akčního plánu rozvoje města
na léta 2010/2011

Upozornění občanům

Dnem 30.9. 2009 uplynula splatnost 2. splátky místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2009. Žádáme proto občany, kteří ještě
tento poplatek neuhradili, aby tak učinili nejpozději do 15.října 2009.
Poplatek můžete uhradit některým z následujících způsobů:
-

platba v pokladně MÚ,

-

platba prostřednictvím složenky,

-

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

Nebudou – li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří
finanční odbor poplatek platebním výměrem.
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Kluby zdraví vás zvou na přednášku

„MOZEK A VÝŽIVA“
Přednáší MUDr. Pavel Sikora
Součástí bude ochutnávka zdravé kuchyně
KDY: středa 14. října 2009 od 17:00 hod.
KDE: Základní škola Npor. Loma v Příboře
Pořádá: O. s. Život a zdraví ve spolupráci
s MÚ Příbor a ZŠ Npor.. Loma

Hostinec U Čechů vás srdečně zve na

„Zabíjačkové hody“,
které se uskuteční v pátek 23. října
od 10:00 hod.
K poslechu a tanci bude od 17:00 hod.
hrát harmonika

POWERJÓGA
Út

Rozvrh hodin
Powerjóga
16:30 – 18:00
Powerjoga

18:30 – 20:00

St

Powerjóga

18:00 – 19:30

Čt

Powerjóga

16:30 – 18:00

Powerjóga

18:30 – 20:00

Místo: Štramberská 1587
Kontakt: Pavla Jeníková, mobil: 603 119 174

Prosím uveřejňovat každý měsíc!!!!
Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. říjen
Bajerová Věra
Hanušová Eva
Malíková Libuše
Rosmarinová Jarmila
Bradáč Jaroslav
Lindušková Drahomíra
Konvičková Milada
Krupíková Františka
Hanzlíková Štěpánka
Štefánková Terezia
Šimíček Antonín
Melčáková Božena

Chvíla Alojz
Richterová Marie
Dvořáková Vlasta
Adamcová Věra
Lankočí Josef
Ondrušková Libuše
Pracuch František
Sedoníková Jarmila
Zárubová Barbora
Kurfürst Milan
Pustějovská Anna

Domov důchodců
Filipová Božena
Holubová Ludmila

S omluvou připomínáme narozeniny MUDr. Svačinová Kristýna - září
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Městská knihovna Příbor
Představujeme některé z knižních
novinek zakoupených v září:

Jaromír Jindra napsal historický román
Zajatec osudů – pražská láska Johana Keplera.
Bylo mu devětadvacet, když byl pro víru vypovězen
ze Štýrského Hradce a spolu se ženou a nevlastní
dcerou přišel do Prahy, aby se stal císařovým matematikem. Netušil, že ho ve městě čeká přátelství
s obhroublým, ale současně hluboce citově založeným Kryštofem Russwormem, překvapivé odhalení
tajné laboratoře, v níž císař Rudolf II. věznil a před
světem ukrýval alchymistu Edwarda Kellyho nebo
nebezpečné poslání, na jehož konci byla vražda.
Jeho osudem se stala láska dívky Johanny Alžběty,
pro kterou by bez rozpaků obětoval vše.
Román Velšanka Petera Ho Daviese se odehrává v posledních měsících druhé světové války.
Mladá Esther Evansová, dcera nacionalistického
velšského chovatele ovcí, prožila celý svůj dosavadní
život v odlehlé horské vesnici a touží poznat vnější svět, který k ní proniká pouze prostřednictvím
vysílání BBC. Po vylodění v Normandii k ní svět
přichází v podobě tábora německých válečných
zajatců, který byl zřízen na okraji Estheřiny obce.
Přivedení Němců do tábora je zdrojem náruživé
zvědavosti v místní hospodě, kde Esther točí pivo
pro své sousedy i pro nevítané britské dozorce.
Jednoho letního večera se skupina školáků vypraví
k hranicím tábora. Zatímco chlapci provokují vězně
přes ostnatý drát, jeden z vojáků jako by stál stranou. Je to Karsten Simmering, teprve osmnáctiletý
německý desátník, sužovaný trýznivým svědomím,
který se úporně snaží zachovat si v této těžké době
čest a lidskost.
Číše jedu pro krále je nový historický román
Jana Bauera. Na večeři u krále Václava IV. byl otráven bavorský vévoda Fridrich. Královský hofmistr nepochybuje o tom, že číše vína s jedem byla
původně určena pro samotného panovníka. Kdo
ho chtěl otrávit a proč mají vypátrat novoměstský
rychtář Jakub Protiva z Protivce a františkánský
mnich Blasius.
V próze z právnického prostředí Odvolání
John Grisham zpochybňuje spravedlnost a nestrannost amerického justičního systému, dává nahlédnout do zákulisí jeho volebních praktik, cynické
mašinerie ovládané všemocnými penězi a chytře
manipulující důvěřivými občany, proti níž se pokusí postavit civilní advokáti, hájící paradoxně zájmy
právě těchto obyčejných lidí.
Román A. N. Wilsona Milenci je příběhem
neobyčejného vztahu mezi Winifred Wagnerovou
a Adolfem Hitlerem, jak ho v letech 1925-1940 sledoval tajemník v domě Wagnerových v Bayreuthu.
V knize Ženy odjinud nás Pavla Frýdlová seznamuje s osudy a názory cizinek, které si Českou
republiku zvolily jako druhý domov, nebo zde dlouhodobě žijí. Buď přijely do Čech studovat a už tady
zůstaly, nebo se rozhodly žít v zemi svého partnera, jiné si zvolily Českou republiku jako útočiště na
svém útěku před válkou či politickým pronásledováním.
Spisovatelka a scénáristka Halina Pawlowská
napsala knihu o cestování - Když sob se ženou snídá. Je plná postřehů, povídek a zásad, které si psala
na svých cestách do deníku a doplněná recepty na
lahůdky, které si za hranicemi naší země mohla dopřát.
Autorka bestselleru Stmívání Stephenie
Meyerová napsala strhující psychologický thriller
Hostitel. Náš svět napadl neviditelný nepřítel. Lidé
se pro mimozemšťany mění na pouhé hostitelské
tělo. Jejich mozek ovládne vetřelec, ale tělo zůstává
netknuté a zdánlivě beze změny pokračuje v předchozím životě.

Z jednání rady a zastupitelstva města

66. schůze RM dne 8. září 2009 mj. projednala:
j Vzala na vědomí zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 24.8.2009 a komise pro
MPR ze dne 11.8.2009
j Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.6.2009
j Doporučila ZM odpis pohledávky ve výši 1.592
778,40 Kč za firmou Vantr trading s.r.o. z titulu
neuhrazených závazků vyplývajících z poskytnutého ručení města Příbor firmě Vantr trading
s.r.o. na částku 4 000 000,- Kč , a to z důvodu její
nevymahatelnosti
j Doporučila předložit ZM zprávu o hospodaření
města Příbora k 30.6.2009
j Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění
rozpočtu příspěvkové organizace Mateřské školy
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za I. pololetí
roku 2009, příspěvkové organizace Technických
služeb města Příbora za I. pololetí roku 2009,
příspěvkové organizace Základní školy Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín za I. pololetí roku
2009, příspěvkové organizace Školní jídelny
Komenského, Příbor, ul. Komenského čp 458
za I. pololetí roku 2009, příspěvkové organizace
Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519 za I. pololetí roku 2009, Základní školy Npor.Loma Příbor
Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za I. pololetí roku 2009 a příspěvkové
organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného
času za I. pololetí roku 2009
j Rozhodla pronajmout nemovitosti - pozemky
parc.č. 2202/1 orná půda o výměře 368 m2, parc.č. 2202/2 orná půda o výměře 319 m2, parc.č.
2202/3 orná půda o výměře 153 m2, k.ú. i obec
Příbor, za stanovených podmínek
j Nedoporučila ZM schválit převzetí zřizovatelské funkce Základní školy, Příbor, Dukelská
1346, příspěvkové organizace městem Příbor realizací skupinové integrace
j Uložila předložit novelizované zřizovací listiny
školských organizací
j Schválila v rámci rozpočtového opatření poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč z rezervy rozpočtu města Vojenskému sdružení rehabilitovaných v Příboře na vydání autobiografie
p. Vasila Coky
j Schválila v rozsahu zákona č. 107/2006 Sb. o

j
j

j
j
j

j
j
j
j
j
j
j
j

jednostranném zvýšení nájmu z bytu a sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj č.150/2009 Sb.
pro nájemní byty v majetku města Příbora, zvýšení nájemného v maximální možné výši od 1. 1.
2010
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Lávka
přes Kopřivničku“
Odsouhlasila, že vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Lávka přes
Kopřivničku“ bude předloženo na schůzi rady
města dne 29.9.2009
Stanovila zhotovitelem akce „Chodníkové těleso
na ul. Masarykova v Příboře“ firmu Ing. Jiří Vala,
Brušperk
Stanovila zhotovitelem akce „Příbor, ul.Frenštátská – veřejné osvětlení chodníku“ firmu Radim
Michalský, Skalky 90, 741 01 Nový Jičín
Ustanovila dle §74 zákona č.137/2006 hodnotící komisi v následujícím složení: členové – ing.
Jan Černoch, ing. Ivo Kunčar, ing. Jiří Hajda,
ing. Jaroslav Šimíček, Ivo Lacný, náhradníci –
Michaela Kusiaková, ing. Bc. Zuzana Turková,
Silvie Bahnerová, ing. Milan Strakoš, ing. Arnošt
Vaněk
Stanovila dle §71 zákona č.137/2006, že hodnotící komise plní i funkci komise pro otevírání
obálek
Vzala na vědomí informativní zprávu o možném
využití Katolického domu v Příboře
Doporučila ZM odkoupit objekt Katolického
domu do majetku města
Uložila připravit návrh kupní smlouvy mezi
DSKD a městem Příbor na koupi objektu
Katolického domu a souvisejících nemovitostí
Uložila předložit konečný návrh zřizovací listiny
TS města Příbora
Uložila dopracovat materiál o rozvoji bydlení o
prodej obecního bytového fondu v rozsahu dříve
plánované 3. etapy
Uložila dopracovat materiál o rozvoji bydlení o
časový harmonogram hlavních úkolů a orientační finanční náklady na jejich realizaci
Schválila upravený plán nákladů a výnosů z účtu
města vedeného Správou majetku města Příbor
s.r.o. na rok 2009 a upravený plán údržby a oprav

Czech Point v MIC
V únoru 2008 byl zahájen provoz pracoviště Czech Pointu na pokladně Městského úřadu v
Příboře. Během jeho provozu požádalo o výpisy mnoho občanů. Největší zájem byl o výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. Službu Czech Pointu však mohli občané
na městském úřadě využívat pouze v rámci úředních hodin úřadu. Případně mohli navštívit českou
poštu, která také má pracoviště Czech Pointu a výpisy vydává.
Z důvodu rozšíření služeb pro občany a umožnění získání výpisů i po úředních hodinách MÚ,
bylo zrealizováno pracoviště Czech Pointu i na Městském informačním centru. Dnem 1.10.2009 je
tedy možno získat výpisy z Czech Pointu i na MIC.
Pracovní doba MIC: pondělí – pátek od 8.00 – 17.00 hod., sobota od 9.00 – 11.30 hod.
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DBF na rok 2009
Zrušila usnesení rady města č.57/19/2 v tomto
znění: Rada města pozastavila čerpání položky
č.13 výměny oken za plastová v domech 135557 do doby vyřešení petice občanů z domu č.p.
1483¨
Uložila podat informaci, kdy budou realizované
individuální akce města zařazené v plánu nákladů SMMP (částka 2 200 tis. Kč)
Schválila přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2009
dle smlouvy pro výdaje JSDH Příbor, v celkové
výši 55 000,- Kč
Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Vydávání městského periodického zpravodaje - Měsíčník města
Příbora“
Vzala na vědomí odborný posudek příčin poruch přístavby tělocvičny ZŠ npor.Loma
Uložila jednat o náhradách způsobených škod
s účastníky výstavby tělocvičny ZŠ Npor. Loma
a o stavu jednání informovat RM
Odsouhlasila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na
akci „Rekonstrukce jídelny na ZŠ Npor.Loma“

Dne: 18. září 2009, Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Informace
pro občany:
Vážení občané města Příbora,
prázdniny jsou za námi a pracovní styl
začíná nabírat obvyklý rytmus střídání schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města. Na MÚ byl měsíc září vyplněn i kontrolou
z Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly, která se zaměřila na naplňování některých
povinností vyplývajících ze známých zákonů,
a to zákona o obcích a zákon o poskytování
informací. Není samozřejmě ještě k dispozici
závěrečná zpráva, ale již dnes mohu konstatovat, že samotné jednání mezi pracovníky úřadu
a kontrolory z průběhu kontroly přineslo řadu
podnětů, které mohou zjednodušit některé zaběhané činnosti jak v samotném chodu úřadu,
tak proces jednání ZM či RM. Některé věci
vylepšíme v zájmu lepší orientace občanů, žel
i některé jsme nuceni dělat přísněji v duchu
platné legislativy a to nemusí vždy zjednodušit
zaběhaný proces. Za uplynulé období rovněž
proběhla velice zajímavá a podnětná schůzka za
účasti starosty města Studénky p. Honuska, který nás informoval o způsobu řízení RM a ZM ve
Studénce, kde také spolupracují členové samosprávných orgánů s MÚ prostřednictvím elektronické cesty. Závěrem mé krátké zprávy chci
podat informaci, že na výběrové řízení na pracovníka odboru MPR a rozvoje bylo přihlášeno
24 zájemců a finální výběrové kolo proběhne
v úterý 22.9.2009.
A. Vaněk tajemník MÚ,
v Příboře dne 18. září 2009

Dobrá věc se podařila

V neděli 30. srpna 2009 uspořádali
občané Hájova „Přátelské letní odpoledne“ na výletišti Kulturního domu.
Pozvali občany z Jeseníku nad Odrou,
kteří byli postiženi povodní rozbouřené
Luhy ve večerních hodinách 24. června 2009. Takzvaná blesková povodeň
zaplavila část Novojičínska. Zasáhla
24 obcí, zaplavila přibližně 900 domů,
z toho 42 domů statici určili k demolici, postihla více než 4000 lidí a 8 lidí při
povodni zemřelo.
Společné letní odpoledne zahájil
předseda osadního výboru p. Radek
Jurečka za přítomnosti starosty města
ing. Milana Strakoše a starosty Jeseníku
n/O ing. Macíčka. Organizačně přispěly všechny složky kulturní komise
- liga žen, myslivci, hasiči i důchodci.
Nejdříve předvedli ukázku nejmenší
hasiči včetně vázání uzlů, děti obveselily pohádkové bytosti v prostoru celého
areálu a všichni jsme se rádi podívali

na ukázku výcviku psů, kterou předvedli kynologové ze Skotnice. Hosté
z Jeseníku nad Odrou si prohlídli mateřskou školku a kapli a ve společenské místnosti pro ně důchodci připravili malé občerstvení, aby se při kávě a
zákusku lépe besedovalo. Zpestřením
tohoto krásného odpoledne bylo vystoupení Heidi Janků, která nás všechny
pobavila, ale především děti. Nakonec
ještě předvedli požární útok místní ženy
a muži.
Pořadatelé se také postarali o znamenité občerstvení ke spokojenosti
všech - výborné langoše, párky v rohlíku, myslivecký srnčí guláš a také něco
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na zapití. A proto, že bylo krásné letní
počasí, tak se všech 400 návštěvníků
společně bavilo až do večeních hodin.
Jsme moc rádi, že jsme společně
s hosty z Jeseníku nad Odoru strávili
krásné chvíle a vyjádřili jim tak lidskou
solidaritu nad utrpením, které prožili. A
kdo ví, třeba toto setkání není poslední
a občané Hájova navážou s Jeseníkem
bližší kontakty. Bylo by to dobře. Pokud
byste chtěli shlédnout fotografie z této
akce nebo se dozvědět o další naší činnosti, stačí kliknout na www.hajov.cz.
Jan Matula, Petra Kuchařová

NOVINKY VE STŘEDISKU DIAKONIE ČCE V PŘÍBOŘE
Vážení občané,
ráda bych Vás seznámila s činností naší organizace a novinkami v tomto roce.

Z kalendáře starosty města
Srpen/září 2009, ing. Milan Strakoš
Je konec prázdnin a dovolených, pro žáky
a studenty začal opět nový školní rok. V prázdninových měsících byly zahájeny a dokončeny téměř
všechny stavební práce ve školských budovách.
Tou největší jistě byla rekonstrukce kuchyně a jídelny při škole Npor. Loma. Práce na této rozsáhlé
akci proběhly podle harmonogramu, modernizace
si vyžádala asi 13,5 mil. Kč. Na tuto akci získalo
město ze státního rozpočtu částku ve výši 8 mil.
Kč. V prázdninových měsících probíhaly na škole rovněž rozsáhlé opravy na přístavbě tělocvičny,
která po dokončení v roce 2004 vykazovala řadu
nedostatků. Opravy si vyžádaly asi 1,8 mil. Kč.
V současné době se zkoumá míra zavinění jednotlivých účastníků výstavby na základě provedených
posudků. Třetí velkou akcí, která se dotýká školských zařízení, byla modernizace kuchyně a sociálního zařízení na mateřské školce na Švermově ulici
v hodnotě 4,5 mil. Kč. Mimo hlavních účastníků
výstavby patří poděkování i zaměstnancům těchto
školských zařízení, kteří se podíleli na závěrečných
úpravách a přípravě zařízení pro nový školní rok.
V současné době byly zahájeny práce na
projektové dokumentaci úprav venkovních areálů škol, z nichž některé by měly být realizovány
v následujícím roce. Venkovní prostory doznaly
změn rovněž u Masarykova gymnázia, kde vznikly nové venkovní hřiště a sportoviště. I v letošním
roce se sešli bývalí abiturienti gymnázia v poslední
prázdninovou sobotu v aule gymnázia, aby si z úst
ředitele školy vyslechli informace o současné činnosti a výsledcích školy. Při této příležitosti jsem
je informoval o dění ve městě, o tom co se událo
a o tom, co se chystá.
Sobota 12. září a neděle 13. září patřily městské pouti, kterou doprovázelo několik koncertů
v městském parku a výstava drobného zvířectva,
kterou připravili příborští chovatelé. Ve stejnou
dobu probíhalo ve Šternberku národní zahájení
Dnů evropského kulturního dědictví, jehož hostitelem bude v příštím roce naše město. Šternberk
připravil pro návštěvníky opravdu bohatý kulturní
a sportovní program. Bylo to vidět i na velké účasti návštěvníků města, na jejich veskrze kladných
hodnoceních. Je jen na nás, jak na tyto oslavy připravíme naše město a co hostům nabídneme. Jak
jsem již vícekrát připomínal, jsme v České republice nejmenší město, které dostalo možnost tuto
akci uspořádat. Termín národního zahájení je již
stanoven na dny 10.-12. září 2010.
V neděli 30. srpna hostil Osadní výbor
v Hájově, klub hájovských seniorů a občané
Hájova návštěvníky z Jeseníku nad Odrou, kteří
byly postiženi povodní v červnu letošního roku.
Mimo finanční pomoc, která byla do Jeseníku
zaslána v červenci letošního roku, připravil osadní výbor za pomoci všech složek v obci kulturní

Kdo jsme: Diakonie ČCE – středisko
v Příboře. Jsme církevní nestátní nezisková
organizace, která poskytuje svým uživatelům
sociální služby – pečovatelské, ošetřovatelské
a nově i péči v denním stacionáři.
Pečovatelská služba umožňuje našim klientům zvládnout péči o sebe a domácnost s pomocí pečovatelů, a tak prodloužit život v přirozeném sociálním prostředí, dále podporovat
aktivní využití volného času, zmírnit nepříznivou sociální situaci vzniklou z důvodu věku či
nepříznivého zdravotního stavu a zabránit tak
sociálnímu vyloučení. Služba je poskytována
ve smluveném čase v domácnostech uživatelů
nebo v zařízeních sociální služby (Dům s pečovatelskou službou) na území města Příbora
a jeho spádových oblastí – Hájov, Prchalov
a Paseky. Služba je poskytována ve všední dny
od 7.00 – 15.30 a dle individuálních potřeb také
o víkendech. Pečovatelská služba zahrnuje: základní činnosti - pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při přesunu
na lůžko nebo vozík, pomoc při podávání jídla
a pití apod. pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc
při úkonech osobní hygieny, péče o vlasy a nehty, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy – příprava a podání jídla, dovoz obědů,
pomoc při zajištění chodu domácnosti – velký
úklid, běžný úklid, údržba domácích spotřebičů,
praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod
k lékaři či na poštu apod. Fakultativní činnosti:
dohled nad dospělým občanem, zapůjčení kompenzačních pomůcek, donáška léků, dohled nad
přípravou a užitím léků, pedikúra v DPS i v domácnosti uživatelů, základní sociální poradenství – bezplatné.
Domácí péče zajišťuje odbornou zdravotní péči našim klientům na základě ordinace
lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Zdravotní péče je zajištěna 365 dní v roce.
Zdravotní sestry zajišťují tyto činnosti: kom-

plexní ošetřovatelskou péči u ležících klientů,
ošetřovatelskou rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy, ošetřování dekubitů a jejich
prevence, ošetřování bércových vředů, převazy
pooperačních ran, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, infúzí, aplikace inzulínu,
nácvik a zaučování aplikace inzulínu klienta,
sledování fyziologických funkcí (měření krevního cukru, TK), ošetření stomií, klyzma, cévkování, ošetřování permanentního katetru, edukaci, zdravotní výchovu klientů a rodiny, další
výkony dle ordinace lékaře.
Denní stacionář je naší novou službou,
kterou jsme obohatili naši činnost. Byl otevřen
ve spolupráci s městem Příbor v květnu 2009.
Jeho posláním je předcházet sociálnímu vyloučení seniorů se zdravotním postižením, zejména s poruchami paměti (trpícími demencí
Alzheimerova typu nebo jiným typem demence). Službu poskytujeme občanům města Příbor
a jeho spádovým oblastem. V případě nenaplnění kapacity i seniorům okolních měst. Stacionář
je otevřen od 7.00 do 16.30 v pracovních dnech.

Klientům nabízíme: celodenní individuální a skupinový aktivizační program /procházky, ergoterapie, relaxační cvičení/. Příprava
a podání jídla, dohled nad dodržováním pitného
režimu. Pomoc při základních úkonech v péči
o vlastní osobu /oblékání, osobní hygiena,
dohled nad užitím léků/. Doprovod na procházce. Další činnost dle požadavků klientů.
Poradenství v sociálně zdravotní oblasti. Měření
TK, glykemie a hmotnosti na požádání klienta.
Pečujícím nabízíme: Možnost odpočinku
při náročné péči o jejich blízké.

Všechny tyto služby si můžete objednat
osobně v domě s pečovatelskou službou na ul.
Jičínská 238, Příbor nebo telefonicky: na tel. 556
725 359 nebo 736136870
Zároveň Vás zveme na Den otevřených
dveří, který se uskuteční dne 7.10. 2009 od
9.00 – 17.00 hod. Rádi vás přivítáme v domě
s pečovatelskou službou Jičínská 238 (růžový
dům).
Srdečně Vás zveme na návštěvu.
Mgr. Lenka Vaňková

Diakonie ČCE – středisko v Příboře
pořádá v rámci celostátního Týdne sociálních služeb

dne 7.10.2009 v době od 9.00 – 17.00 hod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těsíme se na vás v Domě s pečovatelskou službou na ul. Jičínská 238, Příbor.
Nabízíme prohlídku denního stacionáře, možnost vyzkoušení různých výtvarných
technik, změření TK, prezentaci firem zajišťujících zdravotnické pomůcky, prostředky.
Podání informaci o naších službách.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME A TĚŠÍME SE NA VÁS
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Rekonstrukce MŠ Kamarád – objekt na ul. Švermova skončena
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás
seznámil s další uskutečněnou rekonstrukcí školského zařízení v našem městě – rekonstrukcí
Mateřské školy na ul. Švermově (dále jen MŠ),
která je detašovaným pracovištěm MŠ Kamarád.
Tato rekonstrukce byla nutná pro odstranění
závad plynoucích z platných hygienických předpisů, kdy město dostalo od hygieny odklad pro jejich odstranění na tři roky, což je do konce roku
2010. Zastupitelstvo města pro uvedení tohoto
předškolního zařízení do stavu splňujícího přísné
hygienické normy a předpisy v rozpočtu pro rok
2009 vyčlenilo částku 4,6 miliónů Kč.

Co vše bylo předmětem rekonstrukce:
j

rekonstrukce všech sociálních zařízení objektu s posílením sociálních zařízení pro děti
v každém o jedno WC a jedno umyvadlo;
j rekonstrukce stávající kuchyně včetně výdejny stravy s vybavením novou technologií;
j úpravy a rekonstrukce vycházející z hygienických zápisů – soulad s hygienickými předpisy;
j rekonstrukce elektroinstalace v suterénu objektu v souvislosti s modernizací kuchyně
a skladových prostor;
j výměna stávajících dřevěných okenních výplní za plastové spolu s výměnou vstupních
dveřních výplní rovněž za plastové, osazení
všech oken žaluziemi a v prostorách kuchyně
a výdejen stravy umístění zábran proti vniku
hmyzu;
j provedení svislé izolace části objektu (odstranění vlhkosti v suterénních prostorách objektu);
j výmalba celého objektu;
j pokládka nového lina v učebnách a šatnách
budovy;
Výběrovým řízením byla zhotovitelem
akce vybrána firma NOSTA s.r.o., Sv. Čecha 13,

Nový Jičín, která se dobře zhostila svého úkolu. Rekonstrukce byla započata dne 22. 6. 2009,
ukončena byla dne 14. 8. 2009, kolaudace po rekonstrukci pro uvedení objektu do provozu proběhla dne 27. 8. 2009. Celkové náklady rekonstrukce činily 4. 471. 000 Kč.
Chtěl bych touto cestou poděkovat ředitelce
MŠ Kamarád paní Ivě Drholecké a vedoucí učitelce MŠ Švermova paní Ditě Pikulíkové za organizaci a včasný průběh přípravných prací k rekonstrukci objektu MŠ (vystěhování všeho vybavení,
uložení nábytku a ostatních věcí v náhradních
objektech apod.) a opětovného nastěhování a provedení finálního úklidu objektu MŠ před spuštěním jejího provozu. Poděkování patří rovněž za
kus odvedené práce pro zdárný průběh a ukončení rekonstrukce MŠ učitelkám, vedoucí školní jídelny, kuchařkám, uklízečkám MŠ a pracovníkům
Technických služeb města Příbor, bez jejichž přispění by nebylo dosaženo tak hladkého průběhu
všech záležitostí s rekonstrukcí MŠ souvisejících.
Ještě bych rád poděkoval pracovníkům MÚ
Příbor panu Ing. Ivo Kunčarovi a paní Naděždě
Střelkové, kteří organizačně a pak při samotných
kontrolních dnech sledovali a koordinovali práce
při rekonstrukci MŠ a řešili spolu se zhotovitelem
problémové záležitosti, které vyplynuly při samotném provádění díla.
V příštích číslech Měsíčníku bych vás rád
ještě informoval o další ukončené rekonstrukci,
a to rekonstrukci kuchyně a školní jídelny při ZŠ
Npor. Loma, která byla uvedena do provozu ve
středu 9. 9. 2009.
Ještě jednou všem díky za dobře odvedenou
práci při zvelebování zařízení města.
Ing. Majer Bohuslav, místostarosta

MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“

V loňském školním získala naše organizace
LUNA PŘÍBOR, svč stotisícový grant z Nadace
OKD na činnost a vybavení mateřského centra
„Zvoneček“, jehož cílem je smysluplné využití volného času maminek na mateřské dovolené, dětí
do 6 let a žen v domácnosti, formou vzdělávacích,
odborných a zájmových činností. Díky finanční
dotaci Nadace OKD jsme mohli dovybavit mateřské centrum „ZVONEČEK“ nábytkem a různými
pomůckami.
Činnost probíhala v dopoledních i odpoledních hodinách během celého týdne.

V pondělí děvčátka do 6 let navštěvovala kroužek „Tanec pro radost“, v úterý probíhalo cvičení
pro maminky s hlídáním dětí, ve středu se děti
učily různá říkadla, písničky, tanečky. Každá druhá
středa v měsíci byla věnována pohádce, do které se
zapojovaly i dětí. Činnost byla doplňována pohybovým cvičením s různými pomůckami. Při těchto
činnostech spolupracovaly i maminky. Ve čtvrtek
v dopoledních hodinách se mohly maminky vzdělávat v jazykovém kurzu anglického jazyka. O děti
bylo postaráno v dětském koutku. Páteční dopo-

ledne bylo věnováno tvoření s různým materiálem. Děti pracovaly s hlínou, modelovací hmotou,
papírem, barvičkami, textilem i různým přírodním
materiálem aj. Pracovaly na různá témata, roční
období, fantazii aj. V odpoledních hodinách probíhala výuka anglického jazyka pro nejmenší. Děti se
seznamovaly formou obrázků, říkadel a s různými
pomůckami se základy anglického jazyka.
V rámci mateřského centra probíhaly i různé
akce – Advent s výrobou adventních věnců, Mikuláš
pro nejmenší, Minikarneval, kosmetické poradny.
V průběhu školního roku naše mateřské centrum „ZVONEČEK“ navštívilo celkem 1 450 maminek a dětí. Prostřednictvím nabídky si maminky
s dětmi osvojovaly a rozšiřovaly znalosti v různých
oblastech, dovednostech, pohybových aktivitách,
rozvíjely koordinaci těla, jemnou motoriku, kreativní a sociální cítění, navazovaly nové kontakty,
učily se přizpůsobovat kolektivu.
I v letošním školním roce zveme všechny maminky s dětmi aktivně strávit svůj volný čas do našeho mateřského centra „ZVONEČEK“.
Lenka Nenutilová, Ředitelka
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odpoledne, spojené se soutěžemi hasičů, občerstvením a vystoupením Heidi Janků. Nálada byla
výborná a zejména mezi seniory obou obcí byly
navázány osobní kontakty. Akce byla opravdu velmi vydařená a výletiště v Hájově bylo znovu plné.
Dále probíhaly jednání mezi Družstvem
Katolický spolkový dům a zástupci města ve
věci prodeje a koupě objektu Katolického domu.
V současné době je pro členy zastupitelstva připraven materiál, potřebný pro rozhodnutí o případné koupi tohoto domu do majetku města.
Koupě je však jen prvá fáze toho, aby mohla být
v objektu znovu kultura provozována. Ta další
fáze je zpracování projektu modernizace, vlastní
realizace a jeho maximální využití pro kulturní,
společenské nebo taky školící účely. O tom všem
by mělo zastupitelstvo rozhodnout do konce října
letošního roku.
V sobotu 19. září otevřelo město farní úřad
a Muzeum Novojičínska v rámci Dne otevřených
dveří kulturních památek bezplatně část svých
historických objektů. Otevření památek bylo doprovázeno v odpoledních hodinách kulturním
programem na náměstí. Bohužel, účast občanů
byla tak, jako při mnoha dalších kulturních akcích,
velmi slabá.
V pondělí 14. září provedli pracovníci
Ministerstva vnitra ČR na městském úřadě kontrolu výkonu působnosti samosprávy města.
Nedořešeným problémem zůstává činnost kontrolního výboru zastupitelstva města, který se po
odchodu svého předsedy (A. Mocek) již více jak
rok neschází a tudíž nepracuje. Další kontrola,
tentokrát zaměřená na činnost jednotky Sboru
dobrovolných hasičů, se uskutečnila ve středu 16.
září.
Ještě krátce k některým stavebním akcím.
Byla zahájena dlouho požadovaná rekonstrukce
chodníku na Masarykově ulici a závěrečná etapa
rekonstrukce vnitřních prostor piaristického gymnázia. Po jejich dokončení tak bude v první polovině příštího roku otevřena zcela nová, velikostně
dostačující městská knihovna. Zároveň se začal
připravovat projekt rekonstrukce zahrad piaristického gymnázia. Tento bude veřejně projednáván
s občany města.
Závěr srpna a téměř celé září doprovázelo
příjemné počasí, teplé a slunečné. A vypadá to, že
bude pokračovat i na začátku podzimního období.
24.8.2009… jednání se zástupci Družstva Katolický
spolkový dům o nabídce na koupi objektu
25.8.2009… účast na zahájení vernisáže výstavy
„Kamenné svědectví minulosti“, kterou otevíralo Muzeum Novojičínska
26.8.2009… kontrola připravenosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Prchalově
28.8.2009… jednání starostů Lašské brány o společných záměrech v roce 2010
30.8.2009… účast na společném setkání občanů
Hájova a Jeseníku nad Odrou v Hájově
2.9.2009... účast na jednání Osadního výboru
v Prchalově
8.9.2009… veřejné projednání záměru výstavby
dětského hřiště na sídlišti Benátky
9.9.2009… pravidelná schůzka se zástupci PČR
a městské policie
11.-12.9.2009... účast na národním zahájení Dnů
evropského dědictví ve Šternberku

Vyhodnocení soutěže

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU PŘEDZAHRÁDEK
A BALKoNŮ DOMŮ A BYTŮ V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ“.
bylo spoustu krásných zahrádek a balkonových výsadeb, které nádherně zvelebovaly
a mnohé ještě stále zvelebují tuto osadu.
Posouzení soutěžních květinových
balkonových či zahradních výsadeb bylo
prováděno obdobně jako v předcházejících
ročnících. Jednotlivé výsadby byly po jejich
zhlédnutí komisí zařazeny do pomyslného
„zlatého a stříbrného pásma“.
Čtyřčlenná komise postupně osobně
zhlédla všechny přihlášené květinové zahrádky a balkony. Dle podmínek soutěže
stanovených při vyhlášení, bylo při posuzování výsadeb přihlíženo k tomu, zda lze
výsadby zhlédnout z veřejného prostranství města či osad.
Město Příbor odměnilo všechny soutěžící hodnotnou cenou, a to opětovně finanční poukázkou. V cenové výši obdržené poukázky si mohou soutěžící v zahradnictvích a květinářstvích v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.
Vyčleněná částka z rozpočtu města
Příbora byla mezi soutěžící rozdělena tak,
že ti, kteří se umístili v soutěži v tzv. „zla-

V letošním roce proběhl čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů v Příboře, Hájově
a Prchalově“. Stejně jako v předcházejících létech, tak i letos se soutěžilo ve dvou
kategoriích:
1) 	Květinová výzdoba balkonů či oken rodinných domů a bytů.

2)	Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Zájemci o soutěž se měli možnost
do uvedených kategorií přihlásit ve stanoveném termínu, zúčastnit se mohli
současně v obou vyhlášených kategoriích.
Ohodnocení pak bylo prováděno jednotlivě .
Po vyhlášení soutěže se v termínu přihlásilo celkem 32 zájemců. Z celkového
seznamu soutěžících se současně do obou
kategorií přihlásilo 14 občanů města.
Zájem o tuto soutěž oproti minulému ročníku opětovně vzrostl (rok 2008 – 28 zájemců ). Ale na rozdíl od minulého ročníku
scházeli soutěžící z místní části Prchalov.
Což je velmi škoda, protože i na Prchalově

Za hodnotící komisi
Ing. Andrea Nováková
Oficiální výsledky soutěže:

Bittnerová Marie, ul. Jičínská č.p. 55, Příbor

Busková Milada, ul. Místecká č.p. 40, Příbor
Jurečka Mořic, MUDr., ul.Myslbekova č.p. 1335, Příbor
Kaplanová Božena, ul.Lomená č.p. 1095, Příbor

Halfar Jaroslav, Ing., ul.Šmeralova č.p. 726, Příbor
Klub seniorů Hájov, Hájov č.p. 87, Příbor
Lankočí Zdeňka, ul.Štramberská č.p. 1354, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p. 86, Příbor
Monsport Radim, ul.Vrchlického č.p. 983, Příbor
Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor
Nedomová Irena, ul.Palackého č.p. 709, Příbor
Richterová Lenka, ul.Vrchlického č.p. 951, Příbor
Svobodová Anna, náměstí Sigmunda Freuda č.p. 21, Příbor
Šumberová Eva, ul.Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor

ZLATÉ PÁSMO

Monsport Radim, ul.Vrchlického č.p. 983, Příbor

Kratochvílová Jana, ul.Dukelská č.p. 1335, Příbor

II. KATEGORIE

ZLATÉ PÁSMO

V následujícím roce 2010 bude vyhlášen již 5.ročník této soutěže. Všichni, kteří
budou mít zájem se v příštím roce zúčastnit, budou s podmínkami soutěže seznámeni prostřednictvím tohoto periodika,
místního rozhlasu, lokálního TV vysílání
či webu města Příbora.

Bělunková Emílie, ul. Jičínská č.p. 170, Příbor

Fajárková Gabriela, ul.Vrchlického č.p. 932, Příbor

Jurečka Mořic, MUDr., ul.Myslbekova č.p. 1335, Příbor
Smětáková Ludmila, ul.ČSA č.p. 225, Příbor
Sobková Gabriela, Hájov č.p.106, Příbor
Zárubovi Marie a Stanislav, Hájov č.p. 106, Příbor
Žídková Terezie, ul.Úzká č.p. 451, Příbor

Poláčková Věra, ul.Gagarinova č.p. 198, Příbor
Sedoníková Jarmila, ul.Gagarinova č.p. 204, Příbor

Šumberová Eva, ul.Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor
Zárubovi Marie a Stanislav , Hájov č.p. 106, Příbor
Žídková Terezie, ul.Úzká č.p. 451, Příbor
Žárská Ivana, ul.Vrchlického č.p. 1522, Příbor
STŘÍBRNÉ PÁSMO

Surovcovi Ludmila a František, ul.Vrchlického č.p. 967, Příbor

Nedomová Irena, ul.Palackého č.p. 709, Příbor

Sopuchová Barbora , ul.Jičínská č.p. 171, Příbor

Busková Milada, ul. Místecká č.p. 40, Příbor
Čapková Alena, ul. Lidická č.p. 480, Příbor

Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor

Svobodová Anna , náměstí Sigmunda Freuda č.p. 21, Příbor

Zajoncová Eva, ul.Štramberská č.p. 1350, Příbor
STŘÍBRNÉ PÁSMO

Všem zúčastněným blahopřejeme
a děkujeme za aktivní účast v naší soutěži. Odbor životního prostředí a lesního
hospodářství zároveň tímto velmi děkuje členkám Rady města Příbora Ing. Janě
Svobodové a paní Ivaně Žárské, které byly
nápomocny v hodnocení nádherných soutěžních výsadeb.

Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor
Burešová Pavla, ul.Štramberská č.p. 1353, Příbor

I. KATEGORIE

tém pásmu“, obdrží poukázku ve výši 600,Kč. Soutěžící, jejichž výsadby byly zařazeny do „stříbrného pásma“, pak obdrží poukázku na nákup zboží v hodnotě 300,- Kč.

Bittnerová Marie, ul. Jičínská č.p. 55, Příbor
Fajárková Gabriela , ul.Vrchlického č.p. 932, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p. 86, Příbor
Patera Karel, Hájov č.p. 83, Příbor
Smětáková Ludmila, ul.ČSA č.p. 225, Příbor
Surovcovi Ludmila a František , ul.Vrchlického č.p. 967, Příbor
Volná Drahomíra, ul. Jiráskova, č.p. 143, Příbor
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Stavební činnost v městské památkové
rezervaci a v ochranném pásmu městské
památkové rezervace.
V poslední době se stavební úřad stále
častěji setkává s problematikou stavebních
činností prováděných v městské památkové
rezervaci (MPR) a jejím ochranném pásmu
bez předchozího projednání s příslušným
správním orgánem.
Jedná se zpravidla o výměnu stávajících
oken za plastová, rekonstrukce střech s osazováním nových vikýřů, umisťování výkladců
a reklam na objektech prodejen a provozoven
služeb, různé stavební úpravy, mezi něž často patří bourací práce a následné dozdívky,
zateplování budov, případně umisťování nových „drobných“ staveb – pergoly, přístřešky,
oplocení apod.
Všechny tyto činnosti, které dle stavebního zákona případně nepodléhají režimu
správního řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení), však musí být před realizací
projednány s příslušným dotčeným orgánem
hájícím zájmy památkové péče a se zdejším
stavebním úřadem. Dotčeným orgánem hájící zájmy státní památkové péče je v tomto
případě MÚ Kopřivnice, odbor stavebního
řádu, územního plánování a památkové péče,
Štefánikova 1163, Kopřivnice.
Stavební činnosti na nemovitých památkách vyžadují vždy projednání se stavebním
úřadem po předchozím vyjádření příslušného dotčeného orgánu, ten vydá stavebníkovi
závazné stanovisko, ve kterém stanoví podmínky, za kterých mohou být stavební práce
prováděny. V souladu se závazným stanoviskem následně vydá stavební úřad stavebníkovi
příslušné opatření – souhlas s ohlášenou stavbou, souhlas s provedením udržovacích prací,

stavebních úprav, územní souhlas apod.
Stavební činnosti v MPR a jejím ochranném pásmu, tj. nové stavby a stavební úpravy a udržovací práce na stávajících stavbách,
v případě, že nebudou prováděny na nemovité památce, po vydání závazného stanoviska
orgánem památkové péče, je nutno následně
vždy konzultovat se stavebním úřadem, který
posoudí, zda a v jakém režimu bude stavební
činnost projednána dle stavebního zákona.
Obecně tedy platí, že jakékoliv stavební
činnosti v MPR a jejím ochranném pásmu,
ať už se jedná o údržbu a stavební úpravy již
stávající staveb, nebo realizaci nových staveb,
lze provádět pouze po předchozím projednání s orgánem památkové péče a na základě jím vydaného závazného stanoviska a po
projednání, popř. konzultaci se stavebním
úřadem.
Nedodržení tohoto postupu může být
pokutováno stavebním úřadem dle příslušných ustanovení stavebního zákona a současně ze strany orgánů památkové péče dle
ustanovení zákona o státní památkové péči.
Seznam nemovitých památek na území
města Příbora je k dispozici v kanceláři stavebního úřadu a na internetových stránkách
Národního památkového ústavu. Informace
o vymezení MPR Příbor a jejího ochranného
pásma stavebníkům poskytnou zaměstnanci
stavebního úřadu MÚ Příbor, odboru územního plánu, rozvoje a MPR MÚ Příbor nebo
informačního centra MÚ Příbor.
Lenka Habdasová
stavební úřad MÚ Příbor

Sdružení Jóga v denním životě Kopřivnice
vás zve na

Cvičení jógy v denním životě v
Příboře
▪ Mateřská škola na ulici Pionýrů
každé úterý od 17:30 do 19:00 hod.
Kontakt: 775 084 815
„Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie“.

▪ Dům dětí LUNA
každé úterý od 17:30 – 19:00 hod.
Kontakt: 776 877 170 nebo 733 165 317

„Cvičení je zaměřeno proti bolestem zad“.
Vezměte si s sebou volnější oděv, mikinu, karimatku.
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střípky Městské policie
Dne 02.09.2009 bylo ve 20:40 hod. přijato oznámení od občana města, že před
malou chvílí uslyšel náraz a velkou ránu
a následně zjistil, že řidič motorového
vozidla naboural do vozidel zaparkovaných na ulici Štramberské. Po příjezdu na
místo bylo hlídkou MP zjištěno, že řidič
osobního motorového vozidla nezvládl řízení, najel do skupiny zaparkovaných vozidel a na čtyřech z nich způsobil škodu.
Hlídka na místě zajistila 20letého řidiče
z Lichnova, který nebyl zjevně zraněn, ale
jevil známky požití alkoholických nápojů.
Jelikož jednáním řidiče vzniklo podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky a poškozování cizí
věci, byla na místo ihned přivolána hlídka
OO Policie ČR Příbor. Ta po příjezdu potvrdila domněnku strážníků a muži naměřila v dechu 2,20 promile alkoholu. Celá
událost je tak v šetření Policie ČR.
Dne 04.09.2009 bylo v 17.20 hod. přijato oznámení, že před pohostinstvím
„Platan“ na ulici Štramberské bylo strženo
nadměrným nákladem elektrické vedení
a sloupy. Hlídka na místě zjistila, že řidič
kamionu při výjezdu z bývalého areálu JZD zachytil návěsem telefonní dráty,
které za sebou táhl několik metrů a způsobil tím zlomení dvou dřevěných sloupů.
Vzhledem k tomu, že řidič svým jednáním
způsobil škodu na majetku Telefónika O2,
byla na místo přivolána Policie ČR, která
si následně celou událost převzala k došetření.
Dne 18.09.2009 bylo v 18.30 hod. přijato oznámení, že po ulici Štefánikově
volně pobíhá bez majitele velký černý pes.
Na místě bylo z místních znalostí strážníků zjištěno, že se jedná o psa 43leté J.K.,
která bydlí na nedaleké ul. Jičínské. Na
upozornění strážníků, aby si řádně svého
psa zajistila a nenechávala ho běhat volně
po okolí, podnapilá žena hlídku nejprve
slovně napadla a poté si nadzvedla triko
a na přítomné vystrčila poprsí. Po svém
„vystoupení“ byla žena uklidněna a předána do péče svému manželovi. Jelikož však
celá událost proběhla před více osobami,
dopustila se žena svým jednáním veřejného pohoršení podle § 47, odst. 1, písm. c,
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, za
které bude následně řešena.

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace
IČ 75088398, DIČ CZ75088398
Dukelská 1346, 742 58 Příbor, telefon: +420 556 725 029, +420 736 673 012
e-mail: luna@lunapribor.cz, internet: http://www.lunapribor.cz

MĚSÍC ŘÍJEN
Pravidelné akce
VOLEJBAL PRO DOSPĚLÉ
Pondělí / 19:30-21:30 / tělocvična / 20 Kč

STOLNÍ TENIS
Pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / zdarma

KALANETIKA, KONDIČNÍ CVIČENÍ
Pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 30 Kč
Středa / 19:00–20:00 / tělocvična / 30 Kč

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
Úterý / 17:30-19:00 / LUNA / kurzovné 800 Kč
Harmonie těla, mysli a duše

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

FLORBAL PRO DOSPĚLÉ

Počet míst omezen. Do 12. 10. je možno se přihlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, šála,
kravata). V ceně barvy a kontury.

Tvořivé dopoledne od 9:00 do 12:00 hodin.
Podzimní dekorace s přírodnin a drátků Akce pro
veřejnost. Vstup: 20 Kč

Akce pro veřejnost
Informace: K. Bukovjanová

Táborové setkání od 8:00 do 16:00 hodin

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

Tvoření s přírodnin, podzimní dekorace, sportování. Cena 80 Kč (oběd, pitný režim, poplatek
za vstup)

13. října / úterý / 19:00 /

sraz před restaurací U Čechů
Pozorování večerní oblohy dalekohledem
CELESTRON C8 NGT. Pozorovat budeme např.
planety Jupiter, Uran a Neptun, různé dvojhvězdy
a hvězdokupy. Pozorování se koná jen za příznivého počasí. Akce pro veřejnost.
Informace: tel. 737 811 310

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Z CHORVATSKA
16. října / pátek / 18:00 / LUNA
Informace: L. Nenutilová
Výtvarná dílna

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Na akci je nutno se nahlásit do 27.10. do 11:00
hodin. Akce pro děti z tvořivého letního tábora.
Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková

VELKÝ MÉDER
ve spolupráci s Klubem českých turistů
31. října – 1. listopadu / sobota - neděle / odjezd
5:00, návrat 20:00 / SOKOLOVNA
Zájezd do termálů.
Cena: členové KČT 1 000 Kč, nečlenové 1 100 Kč,
děti KČT 900 Kč, děti nečlenové 1 000 Kč
V ceně - doprava, nocleh, polopenze a pojištění
Vstupné: 6,5 Eur/den, 3,5 Eur/den – důchodci,
4,5 Eur/den - děti. Akce pro veřejnost. Informace:
V. Bilský 737 375 203, L. Nenutilová

20. října / úterý / 16:00 – 20:00 / LUNA /
200 Kč+30 Kč podložka

Připravujeme:

Středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 Kč

Kurz pletení z pedigu pro začátečníky. Pod vedením lektorky paní Věry Slívové si upletete tác.

27.11.	ADVENTNÍ VĚNCE

Akce

Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlásit do 16.10. Akce pro veřejnost. Informace: K.
Bukovjanová

1. – 8.12. ZIMNÍ VÝSTAVA - BETLÉMY

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
1. října / čtvrtek / 17:00 / LUNA
Informace: L. Nenutilová

ZÁJEZD DO KRAKOVA A VĚLIČKY
10. října / sobota / 6:30 / LUNA

Poznávací zájezd do Krakova, solných dolů ve
Věličce a letecko-vojenského muzea. Akce pro
veřejnost. Cena: děti do 15 let 300 Kč,
dospělí 450 Kč. Vstupné: letecké muzeum (děti 3
zl, dospělí 5 zl), hrad Wawel (dospělí 3 – 19 zl,
děti platí polovinu), solné doly (děti 35 zl,
dospělí 49 zl). Zájemci do solných dolů
se musí přihlásit do 2.10.
Informace: J. Lupíková
Výtvarná dílna

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
13. října / úterý / 16:00 – 19:00 / LUNA /
100 Kč+materiál

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).

Výtvarná dílna

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

28.11.

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

MATEŘSKÉ CENTRUM

„ZVONEČEK“

27. října / úterý / 16:00 – 20:00 / LUNA / 200 Kč
Kurz pletení z pedigu pro pokročilé pod vedením
lektorky paní Věry Slívové. Výrobek bude upřesněn. Počet míst je omezen. Na akci je nutno se
přihlásit do 23.10. Akce pro veřejnost. Informace:
K. Bukovjanová

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY

Úterý s Jarkou

KALANETIKA

9:30 – 11:30 / LUNA / 25 Kč

27. října / středa / 19:00 /
sraz před restaurací U Čechů

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

Pozorování večerní oblohy dalekohledem
CELESTRON C8 NGT. Pozorovat budeme např.
Měsíc, planety Jupiter, Uran a Neptun, různé
dvojhvězdy, hvězdokupy a mlhoviny. Pozorování
se koná jen za příznivého počasí. Akce pro veřejnost.

Společný program pro maminky s dětmi.
10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč

Informace: tel. 737 811 310

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29. října / čtvrtek / LUNA

Měsíčník města příbor a 10

Středa s Alenkou

POHYBOVÉ HRÁTKY, ŘÍKADLA
Pátek s Ladou - Šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč

VÝTVARNÁ ČINNOST

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o.
Masarykova 489
Tel.: 556 723 778 mobil: 739 080 862

ŘÍJEN 2009

Úterý 6.10. Odjezd v 17:45 hod
od sokolovny v Příboře.
Zveme vás do divadla J.Myrona
v OSTRAVĚ na muzikál

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY
DO VŠECH KROUŽKŮ, KLUBŮ A KURZŮ

,,HELLO, DOLLY!“

středa - pátek

provoz hudební – rockové zkušebny

Jerry Herman-Michael Stewart
Předprodej v BAV klubu. Cena:200,-Kč

Pátek 2., 9., 16., 23., 30 vždy od 16:30 hod.

Středa 7.10. 15:00 hod.

Kurz tance-mládež

KROUŽEK DJEMBE BUBNOVÁNÍ-DĚTI

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské
Přihlášky v BAV klubu.

(zahajovací schůzka) BAV klub na ul. Masarykově

Pátek 2., 9., 16., 30. vždy od 19:00 hod.

Středa 7.10. 17:00 hod.

KURZ DJEMBE BUBNOVÁNÍ–DOSPĚLÍ

Kurz tance-dospělí

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské
Přihlášky v BAV klubu.

(zahajovací schůzka)
BAV klub na ul. Masarykově

Pátek 2.10. 14:45 hod.

Pondělí 12.10. 17:00 hod.

(zahajovací schůzka)
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

(zahajovací schůzka) BAV klub na ul. Masarykově

RC MODELY

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Úterý 13.10. 16:00 hod.

DISCO DANCE - děti od 1. tř.
DISCO DANCE - starší děti
DISCO DANCE - předškoláci

Pondělí 5.10. 14:45 hod.

DRAMATICKÝ KROUŽEK

(zahajovací schůzka) BAV klub na ul. Masarykově

-zahajovací schůzka
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

Pondělí 5.10. 16:00

AKUSTICKÁ KYTARA
ROCKOVÁ KAPELA I., II., SOUMRAK

Úterý 13.10. 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

- zahajovací schůzky, BAV klub na ul. Masarykově

(zahajovací schůzka)
Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen
– leden vč.
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč
za 2 vyuč.h
Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro
zdraví ženy:
Je vhodný pro všechny věkové kategorie - je
vhodný i pro ženy s nadváhou – šetrně
odstraňuje napětí, blokády, bolesti páteře, zmírňuje klimakterické potíže – stimuluje
činnost žaludku a střev, upravuje zažívací problémy – napravuje špatné držení těla
– nepřetěžuje dolní končetiny – naučí pohybovat
celým tělem, svůdně a přitažlivě
- naučí i jinak dýchat, což je vhodným tréninkem
šedé kůry mozkové
- umožní estetický tvořivý projev a sebevyjádření pohybem.
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské
Pátek 23.10.18:00 – 22:00 hod.

Půlkolona

frekventantů kurzu tance BAV klubu
Zveme i rodiče, mládež, veřejnost. Předprodej
vstupenek v BAV klubu.
Čtvrtek 29.10. 17:30 hod.

GASTROLEKCE S DISKOTÉKOU
Pro frekventanty kurzu tance
V Junior baru v BAV klubu

Termíny zahajovacích schůzek kroužků pro šk. rok 2009/10
Datum
Den
Hod.
18.9.2009 pátek 16:30 hod.
30.9.2009 středa 15:15 hod.
30.9.2009 středa 17 hod
2.10.2009 pátek 14:45 hod.
2.10.2009 pátek 19 hod.
5.10.2009 pondělí 15 hod.
5.10.2009 pondělí

16 hod.

7.10.2009 středa
12.10.2009 pondělí

15 hod.
17 hod.

13.10.2009

úterý

16 hod.

13.10.2009

úterý

18 hod.

Název kroužkukurzu
Kurz tance - mládež
Aikido
TK Lenka - páry
Latinsko-americké tance
Kurz tance - dospělé páry
Dramatický kroužek
Akustická kytara
Rocková kapela I.
Rocková kapela II.
Rocková kap. Soumrak
Djembe - bubnování
RC modely
Disko taneční a aerobik
pro děti od 1. třídy
Disko taneční
pro starší děti
Disko a aerobik pro předškolní děti
Orientální tance

Místo
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
BAV klub na ul. Masarykově
BAV klub
na ul. Masarykově
BAV klub na ul. Masarykově
BAV klub na ul. Masarykově
Zrcadlový sál
na ul. Dukelské
Zrcadlový sál
na ul. Dukelské
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
Zrcadlový sál na ul. Dukelské

Návrh rozvrhu / činnosti kroužku
pátek 16:30 – 18:45 Zrcadlový sál na ul. Dukelské
středa 15:15 – 17:00 Zrcadlový sál na ul. Dukelské
středa 17:00 – 19:00 do listopadu vč. neděle 10 - 12 h od prosince pátek 17 - 19 h Zrcadlový sál
pátek 14:45 – 16:15 Zrcadlový sál na ul. Dukelské
pátek 19:00 – 21:30 Zrcadlový sál na ul. Dukelské
pondělí 15:00 – 16:30 nebo dle dohody BAV klub na ul. Masarykově
pondělí, středa, pátek
vždy 15:15 – 16:45
upřesnění na zahajovací schůzce
BAV klub na ul. Masarykově
středa 15:00 – 16:30 (děti) středa 17:00 – 19:00 (dospělí) BAV klub na ul. Masarykově
úterý 15:30 – 17:00 BAV klub na ul. Masarykově
úterý 13:45 – 15:15
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
úterý 15:15 – 16:45
Zrcadlový sál na ul. Dukelské
úterý16:45 – 17:45 Zrcadlový sál na ul. Dukelské
úterý 18:00 – 19:30 Zrcadlový sál na ul. Dukelské

Rozvrh činnosti dalších kroužků z nabídky BAV klubu bude uveden, až se přihlásí dostatečný počet zájemců.
Z organizačních důvodů může docházet ke změnám rozvrhu.
Na zahajovacích schůzkách se upřesní rozvrh činnosti, budou sděleny potřebné informace, provedena kontrola přihlášek.
Nejpozději na zahajovací schůzce nutno uhradit zápisné na 1. pololetí, jinak nemůže být člen zařazen do činnosti kroužku, kurzu!
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ROZVRH HODIN 2009 – 2010:
Pondělí: 16:45 – 17:45

STEP AEROBIC ( Tereza )
20:00 - 21:00

TJ Příbor, oddíl aerobiku ASPV v tělocvičně na ulici
Štramberské v Příboře pořádá cvičení aerobiku :

AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)

„ Zpět do kondice po prázdninách aneb užijme si
svátek v pohybu !!!!!!“

Úterý: 16:00 – 17:00

MIX AEROBIC ( Tereza )

28. října 2009

Středa: 9:30 – 10:30

BODY BALL+ STRETCH ( Draha )
18:45 – 19:45

„ středa“

DANCE AEROBIC ( Tereza )
20:00 – 21:00
BODY BALL+OVER BALL ( Draha )
Čtvrtek: 16:30 – 17: 15

PORT DE BRAS ( fitko ), ( Tereza )
20:00 – 21:00
BODY ACTION ( Tereza )

Pátek: 17:45 – 18:45

STEP AEROBIC ( Tereza )

Profi cvičitelka
TEREZA SATTKOVÁ
Licence „ A “ IFAA

19:00 - 20:00
BODY BALL+OVER BALL ( Draha )
PORT DE BRAS: je cvičení inspirováno tancem,
baletem, studiem těla, strečinkem a silovým tréninkem. Pohyby při tomto cvičení protahují zkrácené svaly a uvolňují páteř a kloubní spojení.

Oblečení sponzoruje firma NEYWER.

17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:15 - 20:15

-

prezentace
STEP FOR ALL
LATINO DANCE

BODY BALL: cvičení na velkých míčích.
OVER BALL: cvičení s malými míčky.

CENA………………………120 kč
………………………. 70 kč jednotlivé hodiny

STEP AEROBIC: cvičení na stepových bedýnkách.

Nutno se přihlásit předem! Omezený počet míst!!!
Sattková Tereza
mobil: 724 963 164 – stačí jen sms
e-mail : tereza.sattkova@seznam.cz

DANCE AEROBIC: cvičení, které se skládá z určité choreografie.
BODYSTYLING A BODY ACTION: různé druhy a styly posilování s náčiním i bez něj.

Hledám komunikativní
a příjemné lidi
do nově otevřené
kanceláře v Příboře.
Tel.: 731 475 539

Den města – 19.9.2009
Den otevřených kulturních památek
Statistika návštěvnosti: památkové objekty
Procházky po MPR s průvodkyní paní Janečkovou
kostel Narození Panny Marie
kostel sv. Kříže
kostel sv. Františka
kostel sv. Valentina
piaristický klášter – Muzeum
Rodný dům S. Freuda
Radnice – fotografické expozice
varhanní koncert Marka Kozáka ve farním kostele
náměstí S. Freuda s doprovodným programem

cca návštěvníků
95
200
155
155
200
250
185
60
100
310

V příštím čísle: Poděkování všem spoluorganizátorům a více o události
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INSTALACE ZDARMA

Měsíčník města příbor a 13

ORIGINAL 72
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…okna, kterými teplo neuteče!
Přemýšlíte jak ušetřit?

…nákup nových oken nebyl nikdy výhodnější!
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DECPLAST – český výrobce úsporných dřevěných a plastových oken, dveří a zimních zahrad s tradicí již od roku 1994.
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Sledujte www.decplast.cz
nebo volejte zdarma 800 555 251
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NYNÍ JEŠTĚ VÝHODNĚJI: REAL.OKNA Original 72 mm
s cenou od 3229 Kč
(kvalitní plastový pětikomorový profil Zendow, Deceuninck,
dvojsklo, Uw = 1,2 [W/m2K], kování MacoMultimatic)

t
as

Výměnou starých oken za Energy OKNA A+
od společnosti Decplast můžete na topení ročně ušetřit
tisíce korun! A díky novým podmínkám Zelená úsporám
Vám teď navíc půlku ceny Energy OKEN vrátí stát!
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zaměřený na

BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY
BRAMBORÁKY ALLA PIZZA
Rozvoz po Příboře zdarma.

Ø

32cm

Obal v ceně. Minimální objednávka 100,- Kč.
Rozvoz menu !!! po Příboře zdarma od 1 porce.

ROZVOZ ZDARMA DO 7 km

Hájov, Kateřinice, Kopřivnice - Lubina,
Kopřivnice, Mošnov, Prchalov, Příbor, Rychaltice,
Skotnice, Závišice
ZA PŘÍPLATEK 10,- Kč

Fryčovice, Hukvaldy, Libhošť, Mniší, Sedlnice,
Štramberk, Trnávka
ZA PŘÍPLATEK 30,- Kč

Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Petřvald,
Stará Ves n.O., Staříč, Studénka

Hotel & Irish pub U Freuda
Nádražní 416, Příbor
Tel: 774 711 077
www.rozvoz-pribor.wz.cz
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Přehled akcí v Příboře na měsíc říjen 2009
Středa 30. září do středy 2. prosince

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ING. MOJMÍRA KLÍMKA
„NÁRODNÍ PARKY USA“

Středa 14. října od 17:00 hod.

PŘEDNÁŠKA „MOZEK A VÝŽIVA“
ZŠ Npor. Loma Příbor. Přednáší MUDr. Pavel Sikora.
O. s. Život a zdraví, ZŠ. Npor. Loma, MÚ Příbor

Galerie v radnici. Město Příbor

Neděle 18.října

Pondělí 5. října až pátek 9. října

VLAKOVÝ ZÁJEZD „ TAM KDE KONČÍ KOLEJE ...LITOVEL“

TÝDEN KNIHOVEN

Info: Pavel Bilík tel. 605 126 090. KČT Příbor

Městská knihovna Příbor

Pondělí 19. října od 17:00 hod.

Úterý 6. října od 17:00 hod.

VICTORIA NA PLAVBĚ KOLEM SVĚTA

přednáška s promítáním Jindřicha Kuchejdy- kapitána repliky plachetnice, s níž v roce 1519
vyplul Portugalec Magalhães na historicky první plavbu kolem světa.
Městská knihovna Příbor

Úterý 6. října až pondělí 30. listopadu

DŘEVĚNÉ KOSTELY EVROPY „Kresby ze skicáku
a z knihy Jiřího Langera“
Refektář. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 6. října v 17:00 hod.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Úterý 6. října od 17:45 hod.

ZÁJEZD DO DIVADLA J. MYRONA V OSTRAVĚ NA MUZIKÁL
,,HELLO,DOLLY!“
Odjezd od sokolovny v Příboře. Předprodej v BAV klubu. Cena:200,-Kč. Bav Klub Příbor

PŘÍBĚHY MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ V PŘÍBOŘE
- O ČEM VYPOVÍDAJÍ DOCHOVANÉ
DETAILY NA PŘÍBORSKÝCH DOMECH

Přednáška zapojená do projektu „Kamenné svědectví minulosti“. Heraldické památky Novojičínska
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Úterý 20. října od 16:00 do 20:00 hod.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlásit do 16.10. DDM Luna Příbor

Pátek 23. října od 10:00 hod

„ZABÍJAČKOVÉ HODY“
Hostinec U Čechů. K poslechu a tanci bude od 17:00 hod. hrát harmonika.
Hostinec U Čechů

Pátek 23.října od 18:00 hod. do 22.00 hod.

Půlkolona - FREKVENTANTŮ KURZU TANCE BAV KLUBU

Středa 7. října od 9:00 do 17:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DIAKONIE
ČCE STŘEDISKO V PŘÍBOŘE

Zveme i rodiče, mládež, veřejnost. Předprodej vstupenek v BAV klubu. Bav klub Příbor
Diakonie ČCE Příbor.

Sobota 10. října od 6:30 hod.

Úterý 27. října od 16:00 do 20:00 hod.

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlásit do 23.10. DDM Luna Příbor

ZÁJEZD DO KRAKOWA A VĚLIČKY
Poznávací zájezd do Krakova, solných dolů ve Věličce a letecko-vojenského muzea.
Zájemci do solných dolů se musí přihlásit do 2.10.
DDM Luna Příbor

Pondělí 12. října od 16:00 hod.

Úterý 27. října od 19:00 hod.

POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
Sraz před restaurací U Čechů. Pozorování se koná jen za příznivého počasí.
DDM Luna Příbor

Středa 28. října od 17:00 hod.

TRADIČNÍ HÁJOVSKÝ KRMÁŠ
Kulturní dům Hájov 16:00 hod. – Mše – Místní kaple. 17:00 hod. – Krmášská zábava
K poslechu a tanci hraje Helianthus
Kulturní komise Hájov

Úterý 13.října od 15:00 hod.

VÝROBA PODZIMNÍCH DEKORACÍ
Akce pro děti a jejich maminky. Městská knihovna Příbor

Úterý 13. října od 16:00 do 19:00 hod.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Počet míst omezen. Možno se přihlásit do 12. 10.
a požádat o zajištění materiálu (šála, šátek, kravata)
DDM Luna Příbor

Úterý 13. října od 18:00 hod.

KONCERT V RÁMCI SVATOVÁCLAVSKÉHO FESTIVALU
„HIPOCONDRIA ENSEMBLE“
Kostel sv. Valentina, umělecký vedoucí: Jan Hádek, sólista: Lucie Dušková – Flauto Traverso
program: „A MODO ITALIANO“, Město Příbor

Úterý 13. října od 19:00 hod.

„ ZPĚT DO KONDICE PO PRÁZDNIDÁCH, ANEB UŽIJME SI
SVÁTEK V POHYBU!!!
Tělocvična na ulici Štramberská
17:00 - 18:00 - PREZENTACE
18:00 - 19:00 - STEP FOR ALL
19:15 - 20:15 - LATINO DANCE
Nutno se přihlásit předem! Omezený počet míst!!!
Sattková Tereza mobil: 724 963 164 – stačí jen sms e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz
TJ Příbor, oddíl aerobiku ASPV

Čtvrtek 29. října od 9:00 do 12:00 hod.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY- „ I. TVOŘIVÉ DOPOLEDNE“
Tvoření z přírodnin a drátků
DDM Luna Příbor

Sobota 31. října až neděle 1. listopadu od 5:00 do 20:00 hod.

ZÁJEZD DO TERMÁLŮ „VELKÝ MÉDER“

Odjezd od sokolovny v Příboře. Informace: p. Bilský - 737 375 203.
Lenka Nenutilová - lenka.nenutilova@luna.cz. DDM Luna Příbor a KČT Příbor

Probíhající výstava do neděle 28. února 2010

Pozorování večerní oblohy

„KAMENNÉ SVĚDECTVÍ MINULOSTI“

Sraz před restaurací U Čechů. Pozorování se koná jen za příznivého počasí. DDM Luna Příbor

Heraldické památky Novojičínska. Nový sál muzea. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
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