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svozy VOK PODZIM 2010
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ:

SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA
Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 27. září 2010 do 7. října 2010 podzimní svoz
objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.
Vany jsou určeny pro:
� velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny,
sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady
Do van je zakázáno odkládat:
� nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry, a jiné)
� běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic
� zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)
� pneumatiky
� stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné
látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi)
Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberská mohou občané po prokázání
totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy
odpadů:
� nebezpečné odpady,
� elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící
zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče),
Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané
TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan doveze na sběrný dvůr nekoppletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), uhradí za
toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2010.
� objemný odpad (200307)
�
vytříděné složky komunálního odpadu – sklo(200102), papír (200101), kovy (200140)
Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2010:
� 170904 - jiný stavební a demoliční odpad
� 170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť)
� 170903 -jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky (eternit, lepenka, asfat.
směsi)
� 170102 - cihly
� 170101 - betony do velikosti cihly a nad velikost cihly
� 170103 - tašky a keramické výrobky
� 170604 - izolační mateiály
� 170504 - zemina
� 170506 – vytěžená hlušina

INFORMACE PRO ODVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
OBČANŮ MĚSTA PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA

OD

I v letošním roce Technické služby města Příbora nabízí pro občany města služby, aby došlo ke
zlepšení pořádku ve městě a nevytvářely se černé skládky kolem stanovišť separačních nádob
a popelnic.
1)
Pokud si občan města objedná přistavení velkoobjemové vany (VOK) na odvoz většího množství
objemného odpadu z důvodu jednorázového vyklizení bytu, uhradí pouze za skutečně ujeté
kilometry z místa přistavení na skládku a zpět včetně manipulace vozidla (objemný odpad má
uhrazen v poplatku za popelnice – ten již účtován nebude). Občan města Příbora v tomto případě
uhradí za přepravu VOK z Příbora na skládku a zpět cca 1.800 korun.
2)
Občané si mohou objednat odvoz kusového vybavení bytu (lednička, pračka, skříň, sporák aj.)
taktéž pouze za úplatu dopravy jednorázově, a to ve výši 100 korun za jeden kus. Elektrozařízení,
které spadá do systému zpětného odběru, musí být kompletní a nerozebrané ( lednička, pračka,
sporák, televize ). Termín odvozu lze dohodnout a zaplatit předem na TS města Příbora.
V případě dalších informací týkajících se odpadů a služeb s tím spojených sdělíme na tel. čísle:
556 725 046 nebo 737 245 986.

I nadále platí, že za uložení pneumatiky občan zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez
disku, a to dle platného ceníku pro rok 2010. Občané mají možnost pneumatiky uložit při
výměně v pneuservisech.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA JE
STANOVENA V TĚCHTO DNECH:
pondělí
od 8.oo do 11.oo
od 12.oo do 16.3o
čtvrtek
od 8.oo do 11.oo
od 12.oo do 16.3o
sobota
od 8.oo do 12.oo
V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno a oznámen náhradní termín pro
uložení odpadu na TS města Příbora.

UPOZORNĚNÍ TECHNICKÝCH
SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA

Z důvodu konání Dnů evropského dědictví ve městě Příboře ve dnech
od 10. září 2010 do 12. září 2010 bude sběrný dvůr v sobotu dne 11. září
2010 pro veřejnost uzavřen. Náhradní termín místo soboty byl stanoven
na pátek 10. září 2010. Občané města Příbora, Hájova a Prchalova mohou
v tento den uložit odpady v areálu TS v době od 8:00 do 12:00 hod.

STUDIO PSYCHICKÉ RELAXACE KOPŘIVNICE
POŘÁDÁ

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ NA TÉMA
HLEDÁNÍ VNITŘNÍ HUDBY

Muzikoterapie využívá hudbu, hlas, rytmus, vibrace a vše, co s tím souvisí, k navození pozitivních změn v oblasti tělesné i duševní. Rozehrajeme
svou duši a budeme hledat svou vnitřní hudbu s pomocí afrických a šamanských bubnů a tibetských misek a dalších etnických nástrojů.
S sebou: pohodlné oblečení, karimatka, deka, zapůjčení bubnů možné.
Lektorka: Naděžda Smazová

Svaz letců ČR, odbočka plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor
zve všechny bývalé příslušníky leteckých útvarů letiště Mošnov na

7.10.2010 OD 17,00-21,00 HODIN
MÍSTO KONÁNÍ: MEDICAL CARE CENTRE
(BUDOVA BÝVALÉHO MÚ)

21. setkání,

Záhumenní 1477
742 21 Kopřivnice
Počet účastníků: max. 12

které se uskuteční

CENA: 450,--Kč

v sobotu 25. září 2010 od 14:00 h.

Mobil: +420 602 600 937

v prostorách školní jídelny na ul. Komenského.
Závazné přihlášení do 14. září s účastnickým poplatkem 300,- Kč
v Klubu vojenských důchodců - Čs. armády 1377, Příbor.

tel.: +420 556 852 056

e-mail: studio.relaxace@gmail.com
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Nový školní rok v knihovně
s Erbenovými pohádkami
Městská knihovna připravuje na školní rok
2010/2011 řadu akcí pro školy i pro veřejnost
k výročí 200 let od narození českého básníka,
prozaika, jazykovědce, historika a sběratele lidové tvorby Karla Jaromíra Erbena. Erben žije
v našem povědomí především jako autor Kytice
a pohádkář. Neméně významná byla však jeho
činnost vědecká, zejména v oboru historie a národopisu. Řadí se k zakladatelům české folkloristiky a etnografie. Známé pohádky - Tři zlaté
vlasy děda Vševěda, Zlatovláska, Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, Živá voda, Jabloňová panna a další
patří do zlatého fondu české literatury pro děti
a mládež. Erbenovy pohádky byly mnohokrát
zfilmovány a jsou skvělou četbou pro naše děti
a vnoučata, protože boj dobra se zlem, víra ve
spravedlnost, otázky viny a trestu jsou hlavními
motivy jednotlivých pohádek a tato témata jsou
stále aktuální a potřebná.
Od září vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro
děti na téma „Pohádky K. J. Erbena“. Děti mohou
namalovat jakoukoli pohádku nebo pohádkovou
postavu a obrázek donést do knihovny. Malovat
mohou pastelkami, fixy, pastelem, vodovými,
temperovými barvami. Je možné také vyrobit koláž, vše na papír formátu A4 až A2. Nejzdařilejší
obrázky budou vyhodnoceny a oceněny.
V Týdnu knihoven 4. až 8. října 2010 bude
na dětském oddělení městské knihovny probíhat

kvíz: „Jak znáte pohádky K. J. Erbena?“. V listopadu, kdy se K. J. Erben před 200 lety, přesně 7.
11. 1811 v Miletíně v Čechách narodil, proběhne 9. listopadu v 15 hod. na dětském oddělení
Výtvarná dílna a čtení pohádek tohoto autora.
Celý listopad bude probíhat velká soutěž „O tři
zlaté vlasy“. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i třídy mateřských a základních škol. Mladší
děti mohou vytvořit leporelo, starší komiks na
téma vybrané Erbenovy pohádky, případně balady z jeho básnické sbírky Kytice. Podmínky
soutěže budou včas rozeslány a můžete si je vyzvednout v městské knihovně. Soutěžit se bude
o hodnotné knihy.
Pro školky i školy nabízíme tento školní rok
jako hlavní náplň knihovnických lekcí život a
dílo Karla Jaromíra Erbena, které je stále aktuální mravními zákony i obecně lidskými životními
situacemi. Film Františka A. Brabce z roku 2000
je dokladem toho, že dílo K. J. Erbena je stále
živé. Obsahuje sedm zfilmovaných básní ze sbírky Kytice – Vodník, Svatební košile, Polednice,
Kytice, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba a Štědrý
večer.
Pohádky K. J. Erbena potěšily již mnoho
generací dětských čtenářů. Věříme, že zaujmou
děti a jejich rodiče i dnes.
Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

Blahopřejeme jubilantům narozeným v srpnu a září
Jubilanti srpen

Lubomír Bín
Jaroslav Bolek
Olga Bönischová
Julius Bugár
Ludmila Eichnerová
Ludmila Jarnotová
Helena Jurášková
Ludmila Křenková
Anna Machová
Ludvík Monsport
Vladimír Plandor
Jana Šlosarová
Ferdinand Socha
Růžena Tománková
Ludmila Chalupová
Zdeňka Lyčková
Anežka Raganová
Marie Šustková
Jaroslav Frydrych
Antonín Hajda
Vlasta Hajdušková
Marie Šimíčková
Ludmila Tvarůžková

Jubilanti září

Ludmila Dobečková
  
Rudolf Husek
Ludmila Janošová
Lubomír Jurečka
Pavel Jurečka
Irena Kopecká
Josef Mikulík
Vlasta Pěnčíková
Jiřina Střelková
Amalie Ticová
Vladimír Žitňanský
Marie Bittnerová
Marie Holaňová
Josef Michna
Bohumila Neusserová
Rudolf Novák
Ludmila Rašková
Josef Richter
František Surovec
Ludmila Vyvialová
Vladimír Zálešák
Ludmila Pustějovská

Zdeňka Balcarová
Ludmila Kloudová
Věra Krušinová
Maria Majchráková
Josef Prachař
Irena Šmídová
Rudolf Tic
Marie Zahradníková
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Městská knihovna Příbor
Knižní novinky na měsíc září
Christine Feehan v knize Kouzlo ve větru
zavede čtenáře do ospalého městečka, kde se
bývalý bezpečnostní technik Dan Wilder snaží
najít klid. To se mu ale nedaří – zná příliš mnoho důležitých tajemství. Seznámí se však s nejstarší ze sedmi sester Drakeových, Sárou, která
oplývá zvláštními schopnostmi. Obstojí nadpřirozené síly proti modernímu zlu?
Román Myslím jenom na tebe americké
spisovatelky Jill Mansellové je zábavné a vtipné
čtení nejen na dovolenou. Děj nás udrží v napětí
od začátku až do poslední stránky. Tato kniha
pobaví vztahem matky a dcery a jejich problémy
s muži.
Retro krimi Anne Perryové Pohřeb v modrém líčí obraz anglického velkoměsta viktoriánského období. V ateliéru známého londýnského
umělce byly nalezeny mrtvoly dvou žen. Vše
nasvědčuje tomu, že došlo k vraždě. Případu se
ujímá William Monk, který se snaží dokázat nevinu manžela jedné z obětí.
Český autor Luboš Y. Koláček nás v knize
Ďábel na Budyni zavádí do časů alchymistů
a mágů, kteří se počátkem 17. století soustřeďují v Českém království. Módou se stalo hledání
Kamene mudrců. Na Budyni se scházejí tři významní mágové své doby a na základě nalezeného rukopisu chtějí přivést své alchymické vize
ke konečnému výsledku. Má to však jeden háček: o pomoc musejí požádat samotného ďábla…
Elizabeth Astonová je skvělá pokračovatelka
Jane Austenové. Román Dcery pana Darcyho
se stal světovým bestsellerem. Ocitáme se
v Londýně roku 1818. Do města, kde právě začíná tradiční jarní společenská sezóna, přijíždí
z venkovského panství k příbuzným pět mladých Darcyových dcer. Jak obstojí ve složitých
vztazích a intrikách, když rodiče jsou v cizině
a oporu je třeba hledat ve vlastním rozumu
a citu?
Americká autorka J. P. Wardová v románu
Milenec z temnot představuje tajné bratrstvo
šesti upířích bojovníků, ochránců svého rodu.
Bratrstvo černé dýky vede nekonečnou a neúprosnou válku se svými odvěkými nepřáteli o
svá území. Ve druhém díle Milenec z věčnosti
se opět přeneseme do Caldwellu, kde se odvíjí
příběh dalšího upířího bojovníka.
Kniha Miep Giesové a A.L. Goldové
Zachránit! popisuje život ženy, která ukrývala
rodinu Anne Frankové. Miep Giesová byla zaměstnankyně Otty Franka, otce Anne Frankové
a přítelkyně rodiny a jedním z pěti lidí, kteří
těmto běžencům zprostředkovávali pouto se
světem. Sháněla jídlo, šatstvo, četbu a poskytovala psychickou podporu, tolik potřebnou pro
Židy v okupovaném Amsterdamu.

Z jednání rady a zastupitelstva města

83. schůze RM v mimořádném termínu dne
28. června 2010 mj. projednala:
j Vzala na vědomí výsledek likvidace svazku
obcí – „Sdružení obecních televizí“ ze dne
21. 6. 2010.
j Vzala na vědomí záporný hospodářský výsledek ve výši 96 264,96 Kč za rok 2009 příspěvkové organizace Technických služeb města
Příbora.
j Uložila vyrovnat (likvidovat) ztrátu organizace
za rok 2009 ve výši 96 264,96 Kč a ztrátu z minulých let ve výši 165 788,28 Kč do tří následujících let ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace.
j Uložila zpracovat opatření k vyrovnání (likvidaci) finanční ztráty organizace za rok 2009 a ztráty z minulých let v celkové výši 262 053,24 Kč.
84. schůze RM dne 10. srpna 2010 mj. projednala:
j Vzala na vědomí výsledky hospodaření TS
k 30. 6. 2010.
j Vzala na vědomí zprávy o stavu pohledávek hospodaření města a jeho organizací k 30.6.2010
předloženými MÚ, TS a SMMP s.r.o.
j Uložila předložit návrh na rozšíření hranic
MPR k projednání do komise pro MPR.
j Uložila přizvat předsedu komise pro MPR do
RM k projednání problematiky drobných sakrálních staveb.
j Vzala na vědomí zápis z jednání komise pro
MPR ze dne 8. 6. 2010.
j Doporučila ZM schválit v rámci změny rozpočtu města navýšení příspěvku MŠ Příbor
Pionýrů o částku Kč 10 tis.
j Rozhodla schválit Místní pořadník žadatelů o
pronájem obecních bytů v Příboře na období
od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010.
j Rozhodla povolit Mateřské škole Příbor,
Pionýrů 1519 výjimku naplněnosti tříd školy
z počtu 24 dětí na 26 dětí ve II. a III. třídě pro
školní rok 2010/2011 za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví.
j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr města Příbor pronajmout nebytový prostor v objektu Kulturního domu č. p. 560 na ul. Lidické
v Příboře za účelem využití prostoru jako nahrávacího studia, případně kanceláře o celkové
ploše 9,5 m2 za stanovených podmínek.
j Doporučila ZM zařadit do změny rozpočtu roku 2010 finanční prostředky ve výši
252.000,-- Kč potřebné pro hydrogeologický
posudek a projekt rekultivace skládky Skotnice
j Uložila dopracovat podle vznesených připomínek kalkulace cen za služby a návrh smlouvy
o pronájmu hrobových míst .
j Doporučila ZM v souladu s bodem č. 8
„Pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům domů (fyzickým osobám) v MPR schválených ZM Příbora 26.6.2008“ přidělit finanční
příspěvek vlastníkovi domu č. p. 413, nv ulici
Řehoře Volného, parc. č. 82 a 83 v k. ú. Příbor
Petru Pargáčovi ve výši 100.000,- Kč.
j Vzala na vědomí finanční požadavek TS města
Příbor ve výši Kč 273 tis. na zajištění odstranění černé skládky v lokalitě Příbor – Točna.
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Uložila zařadit finanční požadavek Kč 273 tis.
na zajištění odstranění černé skládky v lokalitě
Příbor – Točna mezi podklady pro tvorbu rozpočtu města pro rok 2011.
Schválila občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti – STATIM, se sídlem 104 00
Praha 10, Hájek 88, pro zřizování a provoz
schránek pro odložené děti z rezervy rozpočtu
města Příbor finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Vzala na vědomí zprávu předloženou tajemníkem MÚ o přípravách rekonstrukce budovy
radnice.
Uložila zadat zpracování studie výtahu budovy
radnice ze zadního traktu budovy.
Vzala na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na revitalizaci bytového domu č. p. 1483-1485 na ulici U Tatry ve
výši 8 mil. Kč v režimu dočasného rámce.
Vzala na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na revitalizaci bytového domu č. p. 1358-1360 na ulici Štramberská
ve výši 600 tisíc Kč v režimu blokové výjimky.
Vzala na vědomí návrh využití dotačního programu Zelená úsporám pro revitalizaci bytových domů v Příboře.
Stanovila zhotovitelem akce „Revitalizace bytového domu č.p. 1486-1488 na ulici U Tatry
v Příboře“ firmu BYSTROŇ – zateplení a.s.,
Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz.
Stanovila zhotovitelem akce „Příbor – rekonstrukce památníku obětí 2. světové války“ firmu SATES MORAVA, spol. s r.o., Železničního
vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí.
Vzala na vědomí přijetí předběžných opatření
vedení Ministerstva kultury pro podporu připravovaných záměrů vlády České republiky vyvolaných dosavadním vývojem ekonomiky.
Odsouhlasila, v případě definitivního rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o snížení kvót
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2010, variantu s procentuelním ponížením
příspěvku z Ministerstva kultury u všech akcí
zařazených do Programu regenerace MPR
a MPZ pro rok 2010 stejně s tím, že vzniklý
rozdíl doplatí vlastník obnovované kulturní
památky v rozsahu tabulky, která je součástí
předkládaného materiálu.
Vzala na vědomí rozhodnutí Správní rady
Nadace ČEZ o nepřidělení nadačního příspěvku z programu Oranžové schody na projekt
„Základní škola Npor. Loma v Příboře – škola
bez bariér“.
Odsouhlasila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
na akci „Stavební úpravy ul. Kašnice - Příbor“.

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

j

j

j

Z jednání zastupitelstva města

36. zasedání ZM dne 30. června 2010 mj. projednalo:
j ZM schválilo udělení veřejné finanční podpory
schválené v 1. rozpočtové změně na zajištění činnosti těmto organizacím následovně: viz tabulka
*1) účelově na zajištění oslav 90. výročí kopané
v Příboře
*2) účelově na zpracování dokumentů pro výstavu Příbor historický a současný
j ZM schválilo udělení veřejné finanční podpory
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j
j

schválené v 1. rozpočtové změně na zajištění
údržby a provozu těmto organizacím následovně: viz tabulka s. 5.
*1) účelově na nákup fotbalových branek
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře Cenu města Příbora paní Mgr.
Marii Šupové.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře Cenu města Příbora panu Ing.
Vladimíru Těšlíkovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře Cenu města Příbora panu Mgr.
Janu Drtilovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře Cenu města Příbora paní Vlastě
Trojčínské.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře Cenu města Příbora panu Hugo
Jahnovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení
EHD 2010 v Příboře Cenu města Příbora panu
Rudolfovi Klimšovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení
EHD 2010 v Příboře Cenu města Příbora panu
Zdeňkovi Pukovcovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení
EHD 2010 v Příboře Cenu města Příbora panu
Josefu Jaluškovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení
EHD 2010 v Příboře Cenu města Příbora panu
Jiřímu Šajtarovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře Cenu města Příbora panu Janu
Koprajdovi.
Udělilo u příležitosti Národního zahájení EHD
2010 v Příboře čestné občanství města Příbora
panu Ing. Milanu Galiovi.
Doporučilo valné hromadě společnosti SMMP
s.r.o. zvolit pana Iva Lacného, nar. 1. 12. 1958,
trvalým pobytem Příbor, Prchalov 84 jednatelem společnosti SMMP s. r. o.
Doporučilo valné hromadě společnosti SMMP
s.r.o. zvolit pana Václava Kovalského, nar. 17. 10.
1959, trvalým pobytem Příbor, Lidická 103 členem dozorčí rady společnosti SMMP s.r.o.
Doporučilo valné hromadě společnosti SMMP
s.r.o. zvolit paní Vladimíru Sklenovskou,
nar.17.9.1960, trvalým pobytem Příbor,
Frenštátská 729 členem dozorčí rady společnosti SMMP s.r.o.
Schválilo dodatek č.1 „Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku č. 405/09/
BP/MŠBMH“ mezi převodcem městem
Příbor a nabyvatelem příspěvkovou organizací města Mateřskou školou Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, IČ: 0064125891 dle předloženého návrhu.
Uložilo předložit návrh koncepce rozvoje kultury na období let 2010 – 2014.
Schválilo prověřit v rámci veřejnoprávního
projednání zadání Územního plánu Příbora
dle § 47, zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů celou řadu požadavků, které jsou k dispozici na internetových
stránkách.

Dne: 16. srpna 2010 - Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Poř. č
3
4
6
8
10
12
14
16
17
19
21
25
27
28
31
32
34
36
37
40
41
43

Plánované Požadovaná Schválená Přerozdělení
schválené
celkové
VFP Kč
změny
náklady Kč částka Kč
100 000,- Kč
Myslivecké sdružení Hájov
8 000
7 000
3 000
1 000,Český svaz včelařů ZO Příbor
8 000
6 000
2 000
Český svaz včelařů ZO Příbor
7 500
7 500
5 000
SVP TSUNAMI Příbor - klub futsalu
100 000
30 000
8 000
4 000,Junák - svaz skautů a skautek ČR
138 000 33 000 Kč
13 000
9 000,Český zahrádkářský svaz ZO Hájov
8 000
8 000
2 000
1 000,Kynologický klub Příbor
30 000
30 000
5 000
4 000,Tělovýchovná jednota Příbor - oddíl led. hokeje
71 000 20 000 Kč
8 000
5 000,Tělovýchovná jednota Příbor - oddíl kopané
260 000 60 000 Kč
27 000 12 000,- *1)
Basketbalový klub Příbor
690 000
175 000
71 000
10 000,Společnost přátel DOM Příbor
126 000
100 000
75 000
5 000,Tenisový klub Příbor, o.s.
62 898
40 000
5 000
6 000,KČT (klub českých turistů)
13 800 10 000 Kč
3 000
1 000,Svaz tělesně postižených v ČR
76 000
32 000
14 000
4 000,Myslivecké sdružení Příbor
5 000
4 000
3 000
Horolezecký oddíl Příbor
22 000
15 000
5 000
2 000,Fotoklub Příbor
14 600
10 000
4 000 19 000,- *2)
Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
27 000
12 500
6 000
BaV klub Příbor
277 000
50 000
11 000
8 000,Sbor dobrovolných hasičů Hájov
31 000
31 000
8 000
2 000,Český svaz chovatelů Příbor
38 000
8 000
4 000
1 000,Společnost Sigmunda Freuda
192 900
192 900
18 000
6 000,Celkem
881 900
300 000
100 000
Předkladatel

Plánované Požadovaná Schválená Přerozdělení
schválené
celkové
částka
VFP
změny
náklady
200 000,- Kč
1 ZO Český zahrádkářský svaz „Sídliště“
46 800
46 800 Nesplňovali podmínky
5 000 ,2 Myslivecké sdružení Hájov
65 000
45 000
31 000
3 000,5 Český svaz včelařů ZO Příbor
4 000
3 000
0,1 000,7 Sdružení hudebníků Příbor
51 000 Kč 51 000 Kč 21 000 Kč
9 000,9 Junák - svaz skautů a skautek ČR
62 000
50 000
36 000
4 000,11 Český zahr. svaz ZO Hájov
45 100 Kč 25 000 Kč
7 000 Kč
13 Kynologický klub Příbor
40 000
30 000
15 000
3 000,15 Tělovýchovná jednota Příbor
1 886 000
730 000
552 000
58 000,18 TJ Příbor - oddíl kopané
210 000
210 000
0,- 42 000,- *1)
20 Basketbalový klub Příbor
266 500
195 000
161 000
10 000,22 Společnost přátel DOM Příbor
66 240
66 240
65 000
23 Základní umělecká škola
280 000
140 000
135 000
1 000,24 Tělocvičná jednota Sokol Příbor
278 000
185 000
97 000
26 000,26 Tenisový klub Příbor, o.s.
68 700
46 000
19 000
4 000,30 Myslivecké sdružení Příbor
80 000
60 000
30 000
3 000,33 Horolezecký oddíl Příbor
24 000
15 000
10 000
35 Sbor dobrovolných hasičů Prchalov
250 000 100 000 Kč
0,5 000,38 BaV klub Příbor
810 000
250 000
84 000
17 000,39 Sbor dobrovolných hasičů Hájov
16 500
16 500
8 000
1 000,42 Český svaz chovatelů Příbor
29 000
12 000
9 000
44 Společnost Sigmunda Freuda
61 500 60 000 Kč 20 000 Kč
8 000,Celkem
2 336 540 1 300 000
200 000

Poř. č. Předkladatel

Informace pro občany:

čas letních dovolených se chýlí ke konci,
a tak mi dovolte připomenout, že v letošním
roce nás čeká v tomto volebním období již pouze
jedno zasedání zastupitelstva města podle plánu
práce, a to je 16. září 2010. Bude se konat jako obvykle v 15:00 hodin a všechny občany na zasedání
zvu do velkého sálu kulturního domu v Příboře.
Potom již bude po volbách a bude schválen no-

vým zastupitelstvem města nový plán zasedání
zastupitelstva, který začne ustavujícím zasedáním s volbou starosty a místostarosty města
a také členů rady města. Pro úplnost zvolíme
v novém volebním období shodně jako ve starém
23 členů ZM a 7 členů RM.
A. Vaněk tajemník MÚ, v Příboře dne 16. srpna 2010

Příbor a dotace nejen z Evropské unie

V letech 2007 – 2013 má Česká republika
možnost čerpat dotace z Fondů EU. I Příbor
se zařadil mezi úspěšné žadatele. V roce 2008
získal 10,2 mil. Kč na dva projekty – Stavební
úpravy MŠ Kamarád v ul. Frenštátské a
Naučnou trasu městskou památkovou rezervaci. V roce 2009 byly úspěšné žádosti na projekty
Odkanalizování ulic Hukvaldská a Myslbekova
(dotace 3,1 mil.Kč), Stavební úpravy piaristického kláštera – knihovna (dotace 9,1 mil. Kč),
Upgrade pracoviště Czech POINT (23 tis. Kč).
V letošním roce jsou již jsou vydána rozhodnutí o podpoře dalších tří projektů financovaných
z EU, a sice Stavební úpravy MŠ Pionýrů (8,6
mil. Kč), Revitalizace zahrad MŠ Kamarád (8,5
mil. Kč), Efektivní úřad Příbor (1,6 mil. Kč).

Kromě dotací z Evropské unie se daří městu
získávat nemalé finanční prostředky i z dalších
zdrojů. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje
byly podpořeny projekty Rekonstrukce křižovatek mezi školami (12 mil. Kč v roce 2008),
nové chodníky v ulici Ostravské (900 tis. Kč
v roce 2007) a Místecké (950 tis. Kč v roce 2009),
Národní zahájení dnů EHD (200 tis. Kč v letošním roce) a další menší projekty.

Ze státního rozpočtu se v posledních letech
podařilo zajistit spolufinancování dvou větších
projektů – Rekonstrukce jídelny ZŠ Npor. Loma
(8 mil. Kč v roce 2009) a Rekonstrukce střechy
ZŠ Jičínské (3 mil. Kč v roce 2007), z rozpočtu
ministerstva obrany bude v letošním roce částkou 1,09 mil Kč podpořen projekt Rekonstrukce
památníku obětí 2. sv. války.
Každoročně získává město, a není to samozřejmost, finanční prostředky z Ministerstva
kultury ČR v rámci programu Regenerace MPR
a MPZ pro opravy nemovitých kulturních památek jak ve vlastnictví města, tak i ve vlastnictví
soukromých majitelů. Za léta 2007 - 2010 z tohoto programu přiteklo do rozpočtu města téměř 5 milionů korun.
V letošním roce se město rovněž zapojilo
do programu Zelená úsporám a podalo žádosti o dotaci na Revitalizaci bytových domů v ul.
U Tatry a v ul. Štramberská, o těchto žádostech
bude rozhodnuto do konce letošního roku.
Závěrem nezbývá než si přát, aby byl Příbor
i nadále v získávání dotací nejméně tak úspěšný,
jako dosud.
Ing. Jiří Hajda, Ing. Milan Strakoš
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Akce ke Dni bez aut
a k podpoře zpětného
odběru elektrozařízení.
Městský úřad Příbor, odbor životního prostředí a lesního hospodářství si také letos dovoluje pozvat občany města na společné odpoledne
pořádané u příležitosti Dne bez aut. Akce se bude
konat v sobotu 18. září 2010.
Den bez aut bývá vyhlášen vždy na 22. září.
Cílem kampaně je, aby si lidé uvědomili nutnost
chránit ovzduší a snažili se sami omezit zbytečné
používání motorových dopravních prostředků.
Příborskou akci připravil příborský městský úřad
spolu se střediskem volného času „Luna“ Příbor a
s rančem u Michálků.
Ve 14,00 hod. se účastníci akce, zejména děti
a jejich rodiče, sejdou na letišti pro bezmotorová letadla, aby si společně užili pouštění draků.
Mohou přijít pěšky, přijet na kolech nebo v kočárku, ale bez použití motorového dopravního
prostředku.
Odpoledne bude pokračovat příjezdem
koní a jízdou koňským povozem po polních cestách směrem k Michálkům, kde bude připraveno
občerstvení v podobě pitíčka, oplatky a párku.
Překvapení v podobě her a soutěží připraví středisko volného času Luna.
Další akci s názvem „Zatočte s elektroodpadem“ zaměřenou na ochranu životního prostředí připravila pro občany města Příbora firma
ELEKTROWIN, a.s. Ve čtvrtek 30. září v 10:00
hodin na příborském náměstí seznámí občany se
způsobem zpětného odběru elektrozařízení, který
zajišťuje .
Hlavním cílem je podpořit snahu obyvatel
vašeho města odevzdávat staré elektrospotřebiče
na sběrný dvůr ve Štramberské ulici, kde budou
následně ekologicky zlikvidovány.
Za odbor ŽPLH
Ing. Libuše Volná

První hasičská akce pod novou pergolou

V sobotu 7. srpna 2010 pořádal SDH
v Prchalově tradiční hasičský výlet s letním večerem. V rámci této akce byla otevřena nově vybudovaná pergola. Tuto slavnostní událost zahájil
předseda OV pan Hugo Jahn. Přivítal všechny
přítomné občany a také hosty, a to starostu města Příbora Ing. Milana Strakoše, členy rady města
Ing. Janu Svobodovou a JUDr. Františka Bergera.

Z kalendáře starosty města
červenec/srpen 2010
ing. Milan Strakoš
Druhá polovina prázdnin už tak teplá a slunečná jako ta první nebyla. Navíc byla doprovázená místy prudkými dešti a bouřkami, které na
mnoha místech naší republiky vyvolaly povodně a
místy způsobily značné škody, a to nejen materiální. Nikdo z nás by se jistě nechtěl vrátit do roku
1997, kdy povodně zasáhly i naše město, následné
odstraňování škod trvalo několik měsíců, zabezpečení řeky Lubiny několik let.
Během prázdnin se Příbor připravoval na
slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví.
Bylo vymalováno podloubí na náměstí a opraveny fasády některých měšťanských domů. Ve výlohách se objevily pozvánky a téměř celé minulé
vydání Měsíčníku bylo věnováno této významné
společenské a kulturní události. Díky sponzorům se podařilo zabezpečit tuto akci i finančně.
Generálním partnerem se stala místní společnost PRIMUS, která mimo finančních prostředků poskytla rovněž jeden ze svých výrobků, průmyslovou pračku. Tuto cenu si z Příbora odveze
jedno z členských měst Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska. Pračka v hodnotě
200 000,- Kč bude sloužit v některém sociálním
nebo zdravotním zařízení vylosovaného města.
Na základě jednání, které jsem průběžně inicioval, bylo asi od dvaceti sponzorů převedeno na
účet města více jak 1 mil. Kč. Všechny akce, které
se během tří dnů v Příboře uskuteční, tak mohou
občané a návštěvníci zhlédnout zdarma. Velká
část finančních prostředků byla na účet města
převedena od společností, které se pohybují a
podnikají v oblasti výherního průmyslu. Výherní
hrací automaty nebo terminály ve většině z nás
vzbuzují spíše negativní emoce. Velká část zisku
těchto společností však na druhé straně putuje
do sportu, kultury, školství, do státní a obecních
pokladen. V průběhu příprav byla do organizace
tohoto kulturního svátku zapojena celá řada občanů a institucí. Pozvěte své známé a přijďte se
podívat na celou řadu kulturních vystoupení, doprovodné výstavy z historie a současnosti, lidové
řemeslníky a tradiční městskou pouť. Podrobné
informace získáte na webových stránkách města
nebo městské televize, v informačních skříňkách
a v informačním středisku.
Na informačním středisku si můžete v současné době zakoupit knihu, která nese název
„Příborský okres“. Knihu napsal v roce 1917 místní rodák Ferdinand Pokorný a k prodeji je pouze
několik výtisků. Je to velmi zajímavé a poutavé
čtení.
Potěšující
informace
jsme
obdrželi
z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Z Evropských dotací jsme získali miliónové dotace na opravy mateřských škol a jejich zahrad.

Na začátku poděkoval všem, kteří se jakkoliv
podíleli na tomto díle - především panu starostovi
za jeho nezištnou pomoc, všem členům rady města a členům městského zastupitelstva za podporu
při schválení rozpočtu města. Poděkoval také vedoucímu odboru plánování, rozvoje a MPR Ing.
Jaroslavu Šimíčkovi a referentce tohoto odboru
paní Michaele Kusiakové za poradenství a technickou přípravu na této stavbě.
Dále předseda OV ve svém proslovu připomněl, jak příprava a samotná výstavba probíhala:
„Sešli jsme se dnes, abychom společně oslavili další mezník na cestě ke stále lepší vybavenosti
a vzhledu naší obce. Jistě si ještě všichni dobře
vzpomínáte, jak jsme v roce 2003 otevírali nové
asfaltové hřiště. Součástí tohoto projektu byla již
tenkrát tato pergola, ale ke stavbě nedošlo. Město
v té době nedisponovalo potřebnými finančními
prostředky na to, aby se projekt realizoval v celém rozsahu. V obci bylo třeba během dalších let
řešit naléhavější úkoly, a tak se výstavba pergoly
posunula do pozadí. Léta přitom běžela a často se
stávalo, že když místní hasičský sbor organizoval
na výletišti své kulturní akce, počasí jim nepřálo.
Proto přišli členové hasičského sboru koncem
loňského roku s iniciativou začít dle svých skromných finančních možností s postupným budováním této pergoly. Když se tento zamýšlený projekt
vyjednával na schůzi OV, byl na ní přítomen i starosta města pan Ing. Milan Strakoš. Tomu se záměr místních hasičů zamlouval a přislíbil jim přiměřenou finanční pomoc z městského rozpočtu.
Již v jarních měsících letošního roku zajistil
SDH na vlastní náklady přípravu staveniště a budování potřebných patek za vydatné brigádnické
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pomoci svých členů. Samotnou dřevostavbu financovalo město a provedla ji tesařská firma pana
Sýkory z Hájova. Spolupráce byla velmi dobrá,
práce byla odvedena rychle, spolehlivě a kvalitně.
V květnu během 14 dnů firma práci dokončila.
Zbývalo však ještě mnoho dodělávek a drobných
prací, jako oprava dláždění, odvedení dešťové vody, natření celé pergoly a další. Vzhledem
k tomu, že se současně se stavbou provedlo také
zastřešení budovy, kde jsou umístěny toalety,
přistoupilo se k rozsáhlé opravě i tohoto objektu. Udělala se nová vodoinstalace, vstupy k pánským i dámským záchodům se obložily keramickou dlažbou a provedl se nátěr venkovní fasády.
V neposlední řadě se musely také přemístit ruské kuželky na nové místo. Všechny tyto práce se
prováděly za brigádnické pomoci našich občanů
a členů SDH bez nároku na finanční odměnu. Na
finančních nákladech na nákup potřebného materiálu se podílel OV a SDH.
Myslíme si, že se nám podařilo vytvořit hodnotné a užitečné dílo, které najde bohaté uplatnění. Zdaleka nebude sloužit jen hasičům na jejich
výlety, soutěže a jiné akce, ale již dnes se těší pergola velkému zájmu z řad občanů k organizování
různých rodinných oslav a posezení s přáteli. Je
tedy bezesporu, že tyto vynaložené investice nebyly marné, a že tato stavba obohatí kulturně společenský život na Prchalově.
Ještě než starosta města Ing. Milan Strakoš
přistoupil ke slavnostnímu přestřižení pásky,
zhodnotil a ocenil toto nově vybudované dílo.
Především vyzvedl práci a starostlivost předsedy
našeho OV pana Hugo Jahna a při této slavnostní
příležitosti mu předal „Cenu města za rok 2010“.
Dále večer probíhal tradičním způsobem, pro
děti bylo připraveno kolo štěstí a za zvuku živé
hudby členové SDH nabízeli návštěvníkům kotlíkový guláš a speciality z udírny.
Tato akce se vydařila a ke zdárnému průběhu
přispělo i pěkné počasí!
Dagmar Tobolová

Vyhodnocení 5. ročníku soutěže „O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU
VÝSADBU PŘEDZAHRÁDEK A BALKÓNŮ DOMŮ A BYTŮ
V PŘÍBOŘE, HÁJOVĚ A PRCHALOVĚ“.
Když nás jarní období letos překvapilo svou
nepřízní počasí, mnozí jsme se obávali, že nám
nedovolí vysazovat a zvelebovat své zahrádky
a balkony. Tyto obavy se nakonec naštěstí nepotvrdily. Což je velmi dobře a můžeme tedy obdivovat spoustu krásných zahrádek a balkonových
výsadeb, které zkrášlují Příbor, Hájov a Prchalov.
Majitelé některých z nich využili možnosti zúčastnit se v letošním roce dalšího ročníku 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 balkonu 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.
Do soutěže se přihlásilo celkem 43 účastníků. Z celkového seznamu soutěžících se současně do obou kategorií přihlásilo 19 občanů města Příbora a osady Hájov. Zájem o tuto soutěž
oproti minulému ročníku opětovně vzrostl (rok
2009 – 33 zájemců).

ného pásma“.
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 odmění 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, jenž se
umístili v soutěži v tzv. „zlatém 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. Finanční výše poukázek zůstává totožná jako
v předcházejícím roce.
Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za aktivní účast v naší soutěži. Odbor životního prostředí a lesního hospodářství zároveň
tímto velmi děkuje paní Ivaně Žárské, člence
rady města Příbora, která byla ochotně nápomocna v hodnocení nádherných soutěžních výsadeb.
Ing. Andrea Nováková,
referentka odboru ŽPLH MÚ Příbor
Oficiální výsledky soutěže
II. KATEGORIE

ZLATÉ PÁSMO

I. KATEGORIE
Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor
Bouchalová Ludmila, ul. ČSA č.p. 1372, Příbor
Burešová Pavla, ul.Štramberská č.p. 1353, Příbor
Drápalová Hana, ul. N Benátkách č.p.929, Příbor
Dlouhá Jana, ul. Štramberská č.p. 1389, Příbor
Halfar Jaroslav, Ing., ul.Šmeralova č.p. 726, Příbor
Hanzlíková Jarmila, Myslbekova č.p. 1057, Příbor
Kaplanová Božena, ul. Lomená č.p. 1095, Příbor
Klub seniorů Hájov, Hájov č.p. 87
Kožušková Milena, Bc., ul. Řehoře Volného č.p. 406
Kubečková Alena, Hájov
Lankočí Zdeňka, ul.Štramberská č.p. 1354, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p. 86
Monsportová Jana, ul.Vrchlického č.p. 983, Příbor
Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor
Vašková Jitka, ul. Dr. Čejky č.p. 1518, Příbor
Šumberová Eva, ul.Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor
Zajoncová Eva, ul.Štramberská č.p. 1350, Příbor
Zárubová Marie, Hájov č.p. 106
Busková Milada, ul. Místecká č.p. 40, Příbor
Čapková Alena, ul. Lidická č.p. 480, Příbor
Fajárková Gabriela, ul. Vrchlického č.p. 932, Příbor
Franek Patrik, ul. Sládkova č.p. 1446, Příbor
Krakovská Zdenka, ul. Místecká č.p. 1112, Příbor
Pírková Marie, ul. Palackého č.p.752, Příbor
Nedomová Irena, ul. Palackého č.p. 709, Příbor
Smětáková Ludmila, ul.ČSA č.p. 225, Příbor
Svobodová Anna, Nám.Sigmunda Freuda 21, Příbor
Surovcovi Ludmila a František, ul.Vrchlického č.p. 967
Sobková Gabriela, Hájov č.p.106
Teichman Josef, ul. Jičínská č.p.167, Příbor
Tyllichová Marie, Nám. Sigmunda Freuda 23, Příbor

Za hodnotící komisi

Bělunková Emílie, ul. Jičínská č.p. 170, Příbor
Busková Milada, ul. Místecká č.p. 40, Příbor
Drápalová Hana, ul. Na Benátkách č.p. 929, Příbor
Kaplanová Božena, ul.Lomená č.p. 1095, Příbor
Kubečková Alena, Hájov,
Monsportová Jana, ul.Vrchlického č.p. 983, Příbor
Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor
Nedomová Irena, ul.Palackého č.p. 709, Příbor
Pírková Marie, ul. Palackého č.p.752, Příbor
Svobodová Anna , Náměstí Sigmunda Freuda č.p. 21
Sopuchová Barbora , ul.Jičínská č.p. 171, Příbor
Šumberová Eva, ul.Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor
Švidrnochová Bohumila, ul.Vrchlického č.p. 960, Příbor
Žídková Terezie, ul.Úzká č.p. 451, Příbor
Žárská Ivana, ul.Vrchlického č.p. 1522, Příbor

STŘÍBRNÉ PÁSMO

STŘÍBRNÉ PÁSMO

ZLATÉ PÁSMO

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 stříbr-

Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor
Fajárková Gabriela, ul.Vrchlického č.p. 932, Příbor
Franek Patrik, Sládkova č.p. 1446, Příbor
Hanzelková Ludmila, ul. Šafaříkova č.p. 1397, Příbor
Hanzlíková Jarmila, ul. Myslbekova č.p. 1057, Příbor
Hozová Veronika, ul. Luční č.p. 1527, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p. 86
Patera Karel, Hájov č.p. 83
Poláčková Věra, ul.Gagarinova č.p. 198, Příbor
Slovák Radomír, ul. Vrchlického 967, Příbor
Smětáková Ludmila, ul.ČSA č.p. 225, Příbor
Surovcovi Ludmila a František , ul.Vrchlického č.p. 967r
Tyllichová Marie, Nám. Sigmunda Freuda 23, Příbor
Zárubová Barbora, Hájov č.p.85
Zárubovi Marie, Hájov č.p. 106
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Konkrétně na stavební úpravy a revitalizaci zahrad
MŠ Pionýrů částku 8,6 mil. Kč a na revitalizaci zahrad MŠ Frenštátské a MŠ Švermové částku 8,5 mil.
Kč. Stavební úpravy MŠ Pionýrů byly provedeny o
letošních prázdninách, zbývající práce tj. revitalizace zahrad proběhne asi v příštím roce. Stejně zřejmě
bude u zahrad obou dalších mateřských škol.
V těchto dnech se dokončují stavební úpravy
ulice Nerudova a výstavba nových parkovacích
míst v ul. Štramberské. Složitost úprav Nerudovy
ulice vyvolala řadu jednání a dodatečných opatření s vlastníky sousedních nemovitostí, a to zejména proto, že vstupy a vjezdy na soukromé pozemky a taky výškové osazení jednotlivých domů je na
různé výškové úrovni. O to hůř se do tohoto prostředí realizuje stavba komunikace se souvislým
povrchem. Většina požadavků ze strany vlastníků
nemovitostí však byla projektantem a technickým dozorem stavby akceptována a realizována.
Problémy související s možným podmáčením
domů byly odstraněny odvodňovacími žlaby nebo
svislou izolací základů.
Nezadržitelně se blíží komunální a senátní
volby, jejichž termín je stanoven na 15. – 16. října.
Do komunálních voleb podalo v Příboře kandidátku celkem sedm volebních stran (KDU - ČSL,
SNK-Příbor je náš domov, KSČM, Česká pirátská
strana, TOP 09, ČSSD a ODS), na kterých jsou
uvedena jména 144 kandidátů. O jejich představách se jistě mnoho dovíte z volebních programů
nebo z televizní diskuze, kterou chystá studio
DUYVIS Video. Vysélat se bude 17-19.9.
Jak jsem byl informován zástupci dodavatelů
stavby, pokračuje výstavba obchvatu města směrem na Kopřivnici podle časového harmonogramu. Současné dopravní zatížení ulice Štramberské
by mělo postupně klesat. k výraznějšímu snížení
dopravy by mělo dojít v závěru měsíce října, kdy
bude pro staveništní dopravu zprůjezdněná část
budovaného obchvatu s propojením na hlavní
komunikaci Příbor – Frenštát. Zvýšené dopravní
zatížení Štramberské ulice způsobuje ale rovněž
výstavba kruhového objezdu v Lubině s dlouhodobým čekáním na průjezd upravovaným úsekem
a využíváním Štramberské ulice pro zrychlení dojezdu do Kopřivnice.
Návštěva kinematografu bratří Čadíků po
čtyři večery v Příboře byla velmi úspěšná a návštěvnost jednotlivých filmových představení na
příborském náměstí byla obrovská.
I některé další kulturní akce se těšily dostatečné účasti návštěvníků. V Prchalově byla dokončena a otevřena pro veřejnost velká dřevěná
pergola na místním výletišti. Předsedovi osadního výboru panu Hugo Jahnovi jsem při této příležitosti předal Cenu města Příbora, kterou mu
30. června letošního roku udělilo Zastupitelstvo
města Příbora. Vzhledem k tomu, že pan Jahn
tuto funkci již v příštím volebním období nebude
zastávat, ještě jednou mu touto cestou děkuji za
spoustu volného času, který věnoval rozvoji obce
Prchalov.

HISTORIE A SOUČASNOST Příbora,
výstava v Galerii na radnici, od 8. 9. 2010

Z velkého množství fotografií
a pohlednic, které jsem měla k dispozici
z archivu města Příbora, z archivu
Muzea Novojičínska, p.o., z archivů
Lubomíra Loukotky a Rudolfa Jarnota,
jsem vybrala dvě stovky těch, které mi
připadaly z hlediska historie zajímavé.
Z tohoto počtu jsem při pohledu na současná místa začala vyřazovat. Zůstalo asi
150 snímků. Fotografové mohli vyrazit
do terénu. Někdy pořídili fotku napoprvé, jindy se několikrát vraceli. Najít místo, kde byla pořízena historická fotografie, bylo mnohdy velmi obtížné. Některé
změny – ať už větší, či menší, mnohokrát
nelahodily oku fotografa – zejména
uměleckého - jako je Rudolf Jarnot. Ten
pořizoval část fotografií. Další místa fotili Pavel a Jakub Nedomovi a Jaromír
Kavan. Všichni se shodli na tom, že
máme v Příboře tolik zeleně…. Často
zakryla původní kouzelný výhled. Z
toho důvodu musely být vyřazeny další fotografie. Zůstalo jich nakonec sto.
Polovinu z nich uvidíte na výstavě.

Naskytne se vám tak možnost
zhlédnout vždy jedno místo z doby minulé dávné i nedávné a doby současné.
Texty ke všem snímkům připravil
kronikář města Lubomír Loukotka a měl
opravdu hodně práce! Popsat minulost
a současnost u stovky fotek a pohlednic
to dá, věřte, pořádně zabrat!
Ještě musím dodat, že jsme současnou situaci nearanžovali. Mnohdy bychom rádi demontovali značky, požádali
řidiče o přeparkování aut, obešli sloupy,
vymazali dráty…ale ne. Realita je realita.
I tak přišla řada na úpravy v počítači. Tam se muselo říznout vlevo,
vpravo…, tam přidat….tam zvětšit….tak,
aby se stará fotka s novou co nejpřesněji
překrývala. Pokud fotografové dodrželi
úhel pohledu, bylo vyhráno!
Výstava bude věrnou ukázkou toho,
jak se Příbor během let měnil a změnil.
Přijďte se podívat, jak se nám tyto změny
podařilo zachytit.
Vernisáž 8.9. v 17 hod.
I. Nedomová
  

  

  

  

  

  

JAK ŠEL ČAS….

v Příboře, výstava plakátů v klášteře – v 1. poschodí na chodbě. od 8. 9.
Na začátku byl sběr materiálu.
Historické fotografie jsem vybírala
z archivu města Příbora, hodně mi
pomohli na odborech kultury a rozvoje.
Řadu fotografií nabídl starosta Sboru
dobrovolných hasičů Příbor L. Hanzelka,
nahlédla jsem do archivů Hájova
a Prchalova. Několik hodin jsme strávili
s Rudolfem Jarnotem u archivních fotografií Muzea Novojičínska. Pan Jarnot
vyhledával také mezi stovkami svých
fotografií, stejně tak Lubomír Loukotka,
Lubomíra Jurečka a Jaromír Kavan.
Vyšli mně vstříc i v Okresním archivu
Nový Jičín. A pomáhali další hodní lidé.
Dostalo se mi do rukou nejméně 40 fotografií divadla, které se v Příboře hrálo
těsně po válce, několik desítek fotografií
oddílu kopané ještě z dob 1. republiky….
Unikátní snímky.
Kupodivu největší problém byl
s fotografiemi z konce 20. a počátku
21. století. Zároveň se ukázalo, že s příchodem digitální fotografie ubylo „promyšlených“ snímků a přibylo těch, které
nebylo možné využít.
Fotografie z akcí poskytli převáž-

  

ně Stanislava Slováková, M. Růžička a
Jaromír Kavan. Ten současně pořizoval
některé aktuální záběry. A když bylo třeba, musela jsem vyrazit do terénu i já.
Postupně jsem téměř ze dvou tisíců snímků na plakáty zařadila asi 400
z nich. Někdo se může zlobit, že to či
ono schází, ale plakáty mají velikost 70 x
100 cm a témata Sport, Kultura, Hasiči,
Průmysl, Církevní památky, Farní kostel,
Náměstí, Bydlení…. jsou tak široká, že
ani při nejlepší vůli nemohly obsáhnout
vše. Rámcově ale skutečně jednotlivé oblasti mapují a ukazují – JAK ŠEL ČAS…..
Grafickou podobu plakátům dodal
Martin Vala – grafik z Brušperka.
Budete-li mít chvilku volna, zajděte
se na plakáty podívat. Budou k vidění na
chodbě kláštera vernisáž od 8. 9. v 16 hod
I. Nedomová

  

  

Oficiální program EHD
14.00 hodin

pátek 10. září
13.00 hodin
14.00 hodin
16.00 hodin
16.30 hodin
16.40 hodin
17.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
20.30 hodin
22.15 hodin

prohlídka areálu Farního kostela s hrou na varhany
( farní kostel Narození Panny Marie )
vernisáž Vladimíra Bruntona – s cimbálovkou „Pramínky“
( refektář piaristického kláštera )
prezentace malých velkých umělců ZUŠ Příbor
( náměstí Sigmunda Freuda )
vernisáž Vladimíra Bruntona – fotografické obrazy
( refektář piaristického kláštera )
show mažoretek – Příbor a Havířov		
( náměstí Sigmunda Freuda )
zahájení výstavy Nositel tradice lidových řemesel
( výstavní síň v muzeu Novojičínska )
koncert Elvis Presley revival
( náměstí Sigmunda Freuda )
koncert pěveckého sboru „Permoník“
( kostel sv. Valentina )
taneční párty s BugaBoo
( náměstí Sigmunda Freuda )
noční ohňostroj u kolotočů
( v areálu za sportovní halou )

10.00 hodin

11.20 hodin
13.00 hodin

16.30 hodin
17.00 hodin
17.15 hodin
17.45 hodin
18.15 hodin
20.00 hodin
20.00 hodin
23.00 hodin
neděle 12. září
7.00 hodin

sobota 11. září
9.00 hodin

15.15 hodin

koncert DOM Příbor (Dechový orchestr mladých)
( náměstí Sigmunda Freuda )
Slavnostní oficiální Národní zahájení EHD 2010
slavnostní fanfáry z věže farního kostela – žesťové nástroje
předávání ocenění Nositel tradice lidových řemesel
( náměstí Sigmunda Freuda )
koncert DOM Příbor (dechový orchestr mladých)
( náměstí Sigmunda Freuda )
„Malý muzikál“ - vystoupení dětí Mateřské školky Hájov
( náměstí Sigmunda Freuda )

vystoupení folklorního souboru Ostravička
( náměstí Sigmunda Freuda )
koncert Dixi Street Band
( náměstí Sigmunda Freuda )
pouliční „Bílé divadlo“
( náměstí Sigmunda Freuda )
mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
Slavnostní ukončení oficiálního programu dne – předání Cen města
( náměstí Sigmunda Freuda )
hra z věže farního kostela ( žesťové nástroje ) 15-20 min
( farní kostel Narození Panny Marie )
koncert skupiny „NIGHTWORK“
( náměstí Sigmunda Freuda )
„Divotvorný hrnec“ hraje štramberské „Divadlo pod věží“
( kulturní dům )
Rockový festival pana Frýdeckého (Kabát Revival, Vilém Čok…..)
( náměstí Sigmunda Freuda )
slavnostní ohňostroj - ozvučený
( náměstí Sigmunda Freuda )

8.30 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
14.00 hodin
16.00 hodin

mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
slavnostní pouťová mše ve farním kostele
( farní kostel Narození Panny Marie )
program pro děti – Minidiskotéka s Míšou Růžičkovou
( náměstí Sigmunda Freuda )
koncert Sdružení hudebníků Příbor
( náměstí Sigmunda Freuda )
Rock koncert skupiny EXIT RF
( náměstí Sigmunda Freuda )
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NIGHTWORK - 11. 9. 2010 v 18.15 hod. náměstí

„Kapela vznikla v r. 2005 z tehdy aktuální potřeby Františka Soukupa a jeho přátel hodnotně využít své sklony
k záškoláctví,“ píše se na webových stránkách. Hlavní filozofií skupiny je bavit své posluchače energickou muzikou,
maximálně využít a propojit na koncertech hudební i hereckou složku.
Právě ve chvíli, kdy pánové z kapely trávili léto v Řecku na Rhodosu, jsme
jim položili pár - opravdu jen pár…bylo přece léto a dovolené… OTÁZEK.
Tady jsou… S čím se publiku v Příboře v září představíte, máte jasně daný program nebo budete improvizovat, popřípadě představíte něco nového?
V Příboře se představíme v plné síle a jako každý koncert budeme improvizovat. Samozřejmě máme daný playlist, ale snažíme se, aby každý koncert byl originální. V playlistu se určitě objeví písně, které budou na nové
desce, která vyjde na podzim letošního roku. Např. Dyktátor uderground
nebo píseň Tepláky, podle které se bude jmenovat i nová deska – Tepláky,
aneb kroky Františka Soukupa. Pro ty, kteří vás pořádně neznají – jste přece
jen mladíci a kapela je též hodně mladá….jaký styl hudby hrajete? A co texty?
VŠE …!!! Náš styl obsahuje vše, co se líbí. Asi nenajdeme tu správnou škatulku. Jde o disko-funky-pop-alternativ☺. Texty si převážně píšeme sami
nebo v kruhu rodinném…
Co vás inspiruje, když píšete, skládáte, vybíráte…… je to věc náhody, nebo přemýšlíte, přemýšlíte… a hups je to tam!
Inspiruje nás život, neboť život je pestrý jako náš repertoár.
Je vás šest hezkých hochů…, říkají děvčata a možná nejen ona, ale i mladé
dámy a starší dámy a vůbec… Uvidíme. A uvidíme vás i v „převlečcích“ – stejně
jako v klipech? Máte „oděvního - převlečkového“ poradce nebo zvládáte tuhle
stránku sami?

  

Převleky vymýšlíme sami…odráží se v nich naše skryté tužby. Máme ale
i našeho stylistu Dušana Chrástka, který nás ovšem pouze občas krotí.
Přijali jste pozvání na zahájení Dnů evropského dědictví do Příbora. Byli jste
už v těchto končinách? (Příbor leží asi 3 km od Kopřivnice a 20 km od Ostravy).
Příbor používáme každý den, ale ještě jsme s ním nehráli.
Do téhle chvíle pánové možná odpovídali společně, možná si určili svého mluvčího…to nám neprozradili, ale další otázka byla pro každého zvlášť. Kromě
Franty odpověděli všichni.
Když napíši Příbor s velkým Pé, co vám jako první bleskne hlavou… PRVNÍ!!!!
Vojta – Velký Příbor.
Kuba P. – město ležící asi 3 km od Kopřivnice a 20 km od Ostravy☺.
Honza – po příletu ze Shanghaje myslím na 2 dřevěné tyčky.
Ondra – Knedlo-vepřo-zelo.
Kuba A. – Příbor…město, ve kterém jsem ještě nejedl.
Přeji hezké léééto (ptali jsme se v červenci…)! Mimochodem, které roční období
milujete a třeba i proč, pánové?
Vojta, za všechny… momentálně LÉÉÉTO, protože je na co koukat, …milujeme
svá opálená těla.

  

Tak uvidíme! A uslyšíme… Koho? Vojtu Dyka, Kubu Prachaře, Honzu Maxiána, Frantu Soukupa, Ondru Sluku, Kubu Antla….
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Ptala se I. Nedomová, LTV Příbor

  

Uživatelé a zaměstnanci
Domova Příbor, p. o.
zvou Všechny příznivce
na

„Podzimní veselici„
v pátek dne 8.října 2010
od 16 hodin
Živá hudba a občerstvení zajištěno
Domov Příbor, p.o. Masarykova 542 74258 Příbor

!!!! INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE !!!

LUNA PŘÍBOR, středisko volného času

!!!! INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE !!!

KROUŽKY, KLUBY 2010 – 2011
zahajovací schůzky

  

00

- 17 00 a ve čtvrtek 1530 - 17

Tréninky budou probíhat od 13.9. 2010 do 15.6.2011.
Podrobnější informace o náboru získáte od trenérů:
Kluci: Miroslav Slovák - 603 99 54 18 , e-mail: mira.slovak@tiscali.cz
Holky: Ivoš Nedoma - 777 76 34 19, e-mail: ivoned@seznam.cz

!!!! I NFORMACE PRO DĚTI A RODIČE !!!

VOLEJBAL II pro mládež a dospělé
ANGLIČTINA – všechny kurzy
KLUB PL. MODELÁŘŮ „TORA“
RYBÁŘ I, II
BŘIŠNÍ TANEC mladší dívky
BŘIŠNÍ TANEC starší dívky
ZUMBA pro ženy

6.9.
13.9.
27.9.
4.10
4.10.
4.10
4.10.

19:30
18:00
15:00
16:00
17:00
17:00
18:30

R. Beseda
Z. Dřevojánková
T. Kotrc
Z.Pařízek, L.Lupík
J. Urbánková
J. Urbánková
V. Kovaříková

JÓGA
MC ZVONEČEK - cvičení
KERAMIKA I
MÍČOVÉ HRY
VOLEJBAL I pro děti

14.9.
5.10.
5.10.
5.10.
5.10.

17:30
10:00
14:00
15:00
16:00

V. Šťastná
J. Lupíková
K. Bukovjanová
J. Lupíková
P. Busková

800 Kč/rok
25 Kč

BŘIŠNÍ TANEC - začátečníci
BŘIŠNÍ TANEC - pokročilí
FLORBAL IV pro dospělé
KONDIČNÍ CVIČENÍ pro ženy
MC ZVONEČEK – hry, pohádky
NETRADIČNÍ SPORTY – POI a jiné
CHOVATELÉ
FRANCOUZŠTINA
KERAMIKA II

15.9.
15.9.
15.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
29.9.
6.10.

17:00
18:00
20:00
19:00
10:00
16:00
16:00
16:00
15:00

J. Urbánková
J. Urbánková
B. Pargač
J. Grýmová
A. Gunčágová
J. Lebloch
D. Kičurová
Z. Bučková
K. Fojtíková

Upřesníme
Upřesníme
20 Kč /hod
30 Kč /hod
25 Kč
500 Kč/rok
500 Kč/rok
1 000 /2 000 Kč/rok

ANGLIČTINA pro maminky
AEROBIC
ANGLIČTINA pro děti
ZUMBA pro dívky

16.9.
30.9.
30.9.
30.9.

10:00
15:00
16:00
16:30

Z. Dřevojánková
J. Lupíková
L. Holaňová
V. Kovaříková

1 000 /2 000 Kč/rok
500 Kč/rok
500, 1 000 Kč/rok
500 Kč/rok

MC ZVONEČEK - šmudlíci
FLORBAL III, IV
FLORBAL I, II
LUNA KLUB „KREATIV“
KERAMIKA III

1.10.
1.10.
1.10.
8.10.
8.10.

10:00
15:00
16:30
14:00
17:00

J. Lupíková
D. Kováč
M. Uhříček
K. Bukovjanová
L. Filipová

25 Kč
500 Kč/rok
500 Kč/rok

150 Kč/rok +vstupné
150 Kč/rok +vstupné

CAPOEIRA – bojový tanec

2.10.

17:30

L. Chodura

500 Kč/rok

00

Basketbalový klub Příbor má dlouholetou historii a jeho mládežnická družstva patří dlouhodobě
mezi nejlepší v rámci Moravskoslezského kraje i České republiky. Několik titulů mistrů
a vícemistrů Če ské republiky dokumentuje dobrou práci trenérů a výbornou výkonnostní
úroveň družstev. Podívej se na webové stránky www.bkpribor.cz, kde se můžeš seznámít
s dalšími úspěchy mládežnických družstev a významnými osob nostmi příborského basketbalu.

!!!! INFORMACE PRO DĚTI A RODIČE !!!

20 Kč /hod
1 000, 2 000 Kč/rok
500 Kč/rok

PONDĚLÍ

30

a v pátek 15 - 17
30

CENA
dítě/dospělí

ÚTERÝ

Holky: pondělí 15

- 17

30

VEDOUCÍ ZK

STŘEDA

Kluci: úterý 16

00

HODINA

ČTVRTEK

Basketbalový klub Příbor organizuje nábor dětí do mládežnických družstev na školní rok
2010/2011. Chlapci a děvčata narození v letech 2002, 2003, 2004 a 2005 přijďte
s mamkou či taťkou do tělocvičny ZŠ Npor.Loma v Příboře (vchod zezadu
od venkovního hřiště) na trénink basketbalových přípravek kluků a dívek.

DEN

PÁTEK

Baví vás míčové hry? Chcete pravidelně trénovat?

NÁZEV

SO

Ahojky holky a kluci

DEN



100, 200, 400 Kč/rok

Upřesníme
Upřesníme
30 Kč /hod

150 Kč/rok +vstupné

500 Kč/rok
500 Kč/rok

150 Kč/rok +vstupné

Dukelská 1346, 742 58 Příbor  556 725 029
736 673 012
e- mail: luna@lunapribor.cz
internet: http://www.lunapribor.cz
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A VÍTE TŘEBA ŽE …

  

Před dvěma lety jsme široké veřejnosti představili nový druh zábavy a sportu. Byl dovezen z Asie, neměl
jméno a nikdo o něm nevěděl vůbec nic. Několik nesmělých obrázků na internetu a jediné laické video nás
tehdy utvrdilo v tom, že tato jednoduchá zábava může být vynikajícím doplňkem pro téměř všechny vodní
hladiny, které existují. Proč to nezkusit poprvé v našem městě a proč mu nedat jméno? Proč nezačít propagovat nový druh zábavy právě v Příboře? Proč nepřitáhnout obchodníky a turisty na něco, co doposud nikdo
v Evropě nevyzkoušel? Proč se nepokusit zvýšit turistický ruch, proč nepomoci podnikatelům ve městě? Proč
neustále jen poslouchat, jak v našem městě nic nejde, jak tady nic není. Proč se musí za zábavou jezdit všude
jinde? Otázek nás napadlo mnoho, a tak jsme si jako rodinná firma řekli, že to jednoduše změníme. Měli jsme
dobré jazykové znalosti, měli jsme za sebou více než 20 let práce na různých vodních plochách. Ale především,
byli jsme tým, který nepracuje, ale baví se prací.
Bylo rozhodnuto. Zábava se bude jmenovat AQUAZORBING a evropskou kolébkou musí být právě
„TOTO“ město. Dali jsme si cíl, že do roka a do dne seznámíme alespoň 10 provozovatelů vodních ploch s touto sportovní zábavou. Do roka a do dne? Před námi bylo 365 dnů, z toho 80% chladných zimních a deštivých
podzimních dnů, kdy většina lidí na letní radovánky nemyslí.
Začali jsme tudíž s legislativou, sbírali první zkušenosti v oblasti zahraničního obchodu, logistiky, věnovali se mezinárodním jazykům v oblasti obchodního styku, pronajímali si v zimě kryté bazény a sdělovali
médiím, že jsme tady. Bylo jaro roku 2009 a my měli prvních několik objednávek a chabé záruky, že snad si
někdo výrobek zakoupí. Počátkem léta se objevilo několik nesmělých průkopníků především z oblasti středočeského kraje, kteří chtěli vyzkoušet aquazorbing na poděbradských jezerech či na Slapské přehradě. První
odvážlivec se také našel na vsetínské přehradě Bystřička a další dva byli z Ostravska. Po celoroční každodenní
práci to byly slabé výsledky, ale věděli jsme, že s mravenčí prací se úspěch musí dostavit. V rámci evropských
norem jsme zdokonalili legislativu, začali informační materiály vydávat v různých světových jazycích, registrovali se na zahraniční internetové servery, osobně začali objíždět provozovatele vyhlášených aquaparků.
Absolvovali několik zahraničních cest především do přímořských letovisek a zcela zadarmo nabízeli celou
zimu zábavné programy pro všechny, kteří projevili zájem. Najezdili jsme téměř 30 000 km, navštívili osobně
60 míst v Evropě a předváděli a předváděli, vymýšleli nové nápady a hlavně rozšiřovali sortiment. Byla nám
jasné, že jediným výrobkem „díru do světa“ neuděláme. Uběhl další rok, psal se únor 2010. Na počátku jara se
začala média výrazným způsobem zajímat nejen o aquazorbing, ale také o nás. Zimní každodenní příprava
se vyplatila. Aquapark Praha Česlice - největší aquapark ve střední Evropě se stal našim druhým domovem,
bavili jsme v jeho bazénech návštěvníky několik měsíců. Právě díky tomu a TV Nova jsme se stali mediálně
známými. O naše služby a o naše výrobky měli najednou zájem téměř všechny Slovenské termální aquaparky.
- Tatralandia v Liptovském Mikuláši, Thermál v Bešeňové, Aquacity v Popradě, Senecká jezera u Bratislavy
či vzdálená Zemplínská Šírava. Další zájemci na sebe nenechali dlouho čekat. Od Šumavy až k Tatrám od
Libereckého Babylonu až po Vranovskou přehradu. Všude tam se během jarních měsíců aquazorby začaly expedovat. Říkali jsme si, je to pěkné, ale naším smyslem bylo a smyslem turismu je přece dostat co největší počet návštěvníků do našeho města. Netušili jsme, že počátkem měsíce května začnou zvonit telefony, na svých
počítačích objevíme denně desítky emailů z různých evropských míst. Velice nás překvapilo, že velká většina z
nich chce vidět výrobky přímo v akci přímo u nás v našem městě! Podnikatelé z Polska, Německa, Rumunska,
Bulharska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Nizozemí, Belgie, Maďarska,Černé Hory, Slovinska, ale také
Itálie nebo Švýcarska na sebe nenechali dlouho čekat. Precizně připravená legislativa prověřená kontrolními
orgány v ČR, nové doposud neznámé výrobky typu Aquaspace, Aquaroller, celá kolekce doplňkové techniky,
dokonalý servis, různorodost a barevnost, vysoká kvalita a skvěle připravený městský letní areál přesvědčil
evropské podnikatele, že i v malém městě na severu Moravy se dá dělat úspěšně mezinárodní obchod. Když
se nám na jaře začali ozývat z dalekého Islandu, Finska, dorazily objednávky z Kanárských ostrovů, volali
podnikatelé z Mexika nebo vzdálené Indie, věděli jsme, že naše každodenní práce není zbytečná.
Projekt „Aquazorbing do škol“, který postupně vzniká a který má podporu v projektech EU, je další velkou
možností, jak se netradičně prosadit v tomto oboru. Předváděcí akce, pronájmy a servis nafukovacích atrakcí nám otevřely další velké možnosti. Spolupráce byla navázána s rakouskou veřejnoprávní televizí ORF, se
soukromými rádii, lázeňskými komplexy-především v Jáchymově, počátkem září odjíždíme na propagační
akci do Itálie a Rakouska, kde ve Štýrském Hradci v hotelu Thermál H20 předvedeme nové výrobky. Nabídka
nafukovacích bazénů a aquazorbů s vánočně laděnou tématikou je další cesta pro zábavní centra a velké
obchodní řetězce v nadcházející zimní sezoně.
Jsme teprve na počátku, naším úkolem bylo před dvěma lety nabídnout a ukázat nový výrobek a jeho
možné využití. Loni jsme se dokázali stát českou jedničkou na trhu. Letos na sklonku léta nám naši výrobci
jednoznačně potvrdili, že jsme pro ně největšími evropskými odběrateli. Rozšiřujeme svoji nabídku o nové
atraktivní výrobky jako jsou vodní trampolíny, vodní ledové hory, nafukovací reklamy, výkonná vzduchová
zařízení a v neposlední řadě sázíme na individuální požadavky zákazníka. Jde především o barevnost, různé
nestandardní tvary a velikosti. Příborská veřejnost a především malí návštěvníci se mají v příštím roce na co
těšit. Městský areál vás prostě bude ještě více bavit, zažijete nové pocity. Chceme, abyste měli něco - co není
jinde, chceme nabídnout aktivní oddych i zábavu.
A čím jsme vlastně dokázali oslovit v době celosvětové krize, celoevropského „lamentování“, každodenního vzdychání, jak je těžké s něčím začít, že v našem městě se nic neděje, že všichni musí odjíždět, že je tady
málo možnosti … co bylo tím úspěchem? NÁPAD, PRECIZNOST, DŮSLEDNOST, SEBEVZDĚLÁVÁNÍ. Jsme
dnes rádi, že nejen turisté, ale i byznysmeni z velké části evropského kontinentu hledají prstem na mapě moravské městečko Příbor. A dnes to není již jen ve spojení „V našem městě se narodil Sigmund Freud“. My jen
skromně dodáváme: „V našem městě se narodil AQUAZORBING.“
jednatelé společnosti

AQUAZORBING.CZ spol. s r. o.

Robin, Dominik a Rudolf Korčákovi
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Naše služby pro Vás:

• Stavební materiál a práce

- Prodej kompletního stavebního materiálu (zdící materiál, izolace,
střešní krytiny a komponenty, komínové systémy), výstavba
a rekonstrukce střech, půdní vestavby, sádrokartony, zateplení
fasád, fasády, zámkové dlažby, revitalizace

• Kominické služby a práce

- Výstavba a rekonstrukce komínů, bourání komínů, vložkování,
frézování, izolace a opláštění, klempířské a zámečnické práce,
kontrola a čištění, revize, autorizované měření účinnosti
spalování a emisí, kolaudace, kamerové prohlídky
kouřové zkoušky, prodej komínových vložek

• Topenářské služby a práce

- Prodej, montáž a servis krbů, kamen a kotlů, prodej kouřovodů

• Elektrotechnika - výpočetní technika

- Elektroinstalační materiál a práce, prodej a servis výpočetní
techniky

• Úspora při vytápění a spalování paliv

- Úspora při vytápění, ohřevu vody a spalovacích procesech –
technologická úprava komplexu spalinové cesty
- Průměrná úspora (závisí na technických parametrech a stavu
zdroje - malé 18 – 35 %, střední 12 – 18 %, velké 5 – 12 %

Kontakt:

PTB Services
Za tratí 539
739 24 Krmelín

+420 776 777 157
info@ptbservices.cz
www.ptbservices.cz

PTB Services - nejrychlejší, nejspolehlivější, cenově nejpříznivější
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Týden sociálních služeb
4.-8. října 2010
4.10.2010
5.10.2010

6.10.2010
7.10.2010
8.10.2010

Program:
v terapeutické dílně“
„Den otevřených dveří“
„Sportovní hry“
(senioři/junioři MŠ Kamarád)
„Den otevřených dveří“
„Trénink paměti“
Přípravy na veselici
„Podzimní veselice„
„Den

10.00-15.00
10.00-16.00

9.30-11.00
10.00-16.00

Prodejní  prostory  k  pronájmu  

  

Nabízíme  k  pronájmu  prodejní  prostory  o  rozloze  16m²,  
   je  možné  využít  i  původní  vybavení  prodejny  (skříňky  a  
stojany).  Výhodou  je  dobrá  dopravní  dostupnost  (ulice  
  
Frenštátská,  u  hlavní  silnice)  s  možností  parkovaní.  Pro  
   více  informací  volejte  na  telefonní  číslo  607670093.  

10.00-11.00
celý den
16.00-22.00

Zveme všechny příznivce k příjemnému posezení a zábavě.
Obyvatelé a zaměstnanci Domova Příbor, p.o.

  
  
  

Prodám zahradu v PříbořeKlokočově, 1087 m2
v klidném prostředí,
na okraji města.

Na pozemku je dřevěná chatka 4 x 5 m, pergola,

STŘÍHÁNÍ PSŮ
U MAJITELE
Volejte tel:
602 771 552

  
  

domek na nářadí, vrtaná
studna. Zahrada je celá

oplocená, jsou vysázeny
ovocné stromy a okrasné
keře. Cena dohodou.

Tel 603 773 389
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DĚTSKÉ DOMEČKY
www.detske-domky.cz, Tel.: 722 557 777

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za bm
Balení Celkem
100 cm

45 Kč

25 m

1.125 Kč

160 cm

67 Kč

25 m

1.675 Kč

125 cm
150 cm
180 cm
200 cm

56 Kč
59 Kč
81 Kč
84 Kč

25 m
25 m
25 m
25 m

1.400 Kč
1.475 Kč
2.025 Kč
2.100 Kč

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem oplocení,
jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod. Kompletní
nabídku zboží a služeb naleznete na
www.ploty-pletivo.cz
GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, rolovací i sekční a to
jak ruční tak s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže. Více
informací naleznete na
www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD
10 KČ. Kompletní nabídka je na
www.thuja.cz

!!! AKCE !!!



OČNÍ OPTIKA
Eva Bojková
ulice K. Čapka
směr k Penny Marketu

 731 517 292
Otevírací doba:
Pondělí  Pátek:
08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

http://optika.pribor.cz

NÁKUP
nad 1 000, Kč
dárek dle výběru
NÁKUP
nad 2 500, Kč
bonus 300, Kč
NOVÁ PODZIMNÍ
KOLEKCE BRÝLÍ
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Příbor Net
Internet po kabelové televizi

AKCE:

S novým školním rokem internet na měsíc
zdarma a bez připojovacího poplatku

*Platí pro nově zaregistrované klienty

 nabídka více tarifů  časově neomezeno  datově neomezeno

 individuální přístup 
CORSAT s.r.o., K Nemocnici 18, Nový Jičín
 556 710 590; 603 531 164; 603 468 354
pripojeni@pribornet.cz
spravce@pribornet.cz
corsat@corsat.cz

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 26.ZÁŘÍ
RUKAMA – NOHAMA ( proč se učit angličtinu )

Řeknete si – klišé, to už tady bylo milionkrát. Což takhle příběh ze života, abych vás motivovala učit se anglický jazyk?
Bylo mi asi 15, když jsem poprvé navštívila Kanadu. Se zvacím dopisem od své tety, která tam přebývala už od roku 1968, žádnou
anglickou slovní zásobou ale s optimizmem, vždyť se přece domluvím všude. Přinejhorším „rukama – nohama“.
Teta mě přivítala jak se patří a já si užívala prázdniny. Až do doby, kdy jsem měla jít poprvé sama nakupovat. Měli jsem oslavu a já
měla koupit zákusky. Asi tušíte, co se stalo. Přišla jsem do obchodu a začala jsem vykládat, že bych si dala tamtu laskonku, pak indiánka,
špičku a tenhle taky nevypadá špatně. Prosím zabalit. Prodavačka se na mě dívala, jako bych nebyla z jiné země, ale z jiné planety.
Vysoukala ze sebe: „vot?“ to je anglicky co?. No já si řekla, držíc se zásady „rukama – nohama“, že na ty zákusky budu ukazovat, no to už
snad pochopí i ……

A jak jsem si pomyslela, tak jsem i udělala. Bylo to asi takto. Vždy jsem ukázala na zákusek a řekla: „ ten“ A

bylo to. Asi i začátečníci v angličtině ví,že TEN v angličtině znamená číslovku 10.
Takže si dokážete představit, co se asi stalo. S mega balíkem zákusků ( bylo jich 60 !!!) jsem odkráčela domů. Naštěstí mi vyšly
peníze.
Takže doufám, že pokud jste byli zastánci: ( VŠAK JÁ SE NĚJAK DOMLUVÍM ) , rychle na to zapomeňte.
Ještě dovětek – teta se smála celých 10 minut.

Přeji vám hezký den a hodně úspěchů ve studiu ☺ Jana

BOJA - JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘÍBOR
specialista na výuku cizích jazyků
- dotované kurzy pro maminky na MD ( 1450,- Kč ) na rok
- dotované kurzy pro seniory ( 2000,- Kč na rok )
- akce 1 + 1 zdarma zaplaťte celoroční kurz a máme jedno místo do kurzu navíc.
Kontaktní osoba: Jana Borovičková 608 050 555
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PŘEHLED AKCÍ V PŘÍBOŘE NA MĚSÍC září 2010

Sobota 4. září až neděle 5. září.

Zahájení proběhne v pátek 17. září od 16:30 h

90 let příborského skautingu

Skauti z Příbora vás srdečně zvou na oslavy 90 let od založení
příborského skautingu. Můžete se těšit na zábavné odpoledne
plné her a soutěží, ukázkový skautský tábor a mnoho dalšího.
Oslavy se budou odehrávat v městském parku.
Program:
Sobota 4. září
13:00 h – slavnostní zahájení oslav
– otevření výstavy 90 let skautingu v Příboře
– křest knižní publikace „90 let skautingu v Příboře“
14:00 h – zahájení odpoledne plného her pro děti a mládež
16:00 h - prezentace činnosti pro veřejnost
19.00 h - zapálení slavnostního ohně , večer s hudbou
Neděle 5. září
10:00 h - polní mše svatá, Junák Příbor

Probíhající výstava do neděle 5. září.

„SLOVANÉ“

Nový sál. Archeologická výstava o životě našich předků
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Neděle 5. září od 11:30 h

Pod hasičskou zbrojnicí Hájov.
I. ročník pohárové soutěže v požárním útoku.
Akce začíná startem domácího družstva. Soutěž je zároveň 12.
kolem VI. ročníku „Beskydské ligy“.
Bohaté občerstvení, kotlíkový guláš a skvělá zábava zajištěna.
Bližší informace na www.sdhhajov.ic.cz. SDH Hájov

Středa 8. září od 17:00 h.

PŘEDNÁŠKA „PRVNÍ POMOC
- RESUSCITACE“

ZŠ Npor. LomaPřednáší vystudovaný záchranář a pedagog
z kardiologického centra nemocnice Třinec Mgr. David Stebel.
Součásti přednášky budou i praktická cvičení.
O. s. Život a zdraví, ZŠ Npor. Loma

Pátek 10. září až neděle 12. září.

Národní zahájení dnů evropského
dědictví

Více informací k této akci naleznete v kompletním programu
EHD v Měsíčníku města
popř. v MIC Příbor.
Město Příbor

Pátek 10. září od 17:00 h.

Vernisáž výstavy „DĚDICTVÍ
DOVEDNOSTÍ LIDSKÝCH RUKOU

Sobota 18. září od 6:30 h.

34. ročník turistického pochodu
anáčkovy chodníčky

„Pochod okolím města Příbora a Hukvald“
Start všech tras na nádraží ČD Příbor od 6:30 do 9:00 h.
Odjezd autobusu na trasu 15km B do Chlebovic na
rozhlednu a 10km Hukvaldy obora je v 9:00 h od nádraží ČD.
Cíl všech tras je v restauraci U Čechů.
Trasy: pěší – 10km – 15km A – 15km B – 25km – 50km
cyklo – 30km – 60km. Orientační jízda vlastním autem –
30km. KČT Příbor

Příbor v koši

Sportovní areál ZŠ Npor. Loma v Příboře.
4. ročník turnaje ve streetballu 3+1 o atraktivní ceny.
Rozdělení do dvou kategorií:
Mladší do 14 let - startovné za tým 100 Kč
Starší od 15 let - startovné za tým 150 Kč
Program: zajímavý host, hudebně bude doprovázet DJ TOM,
občerstvení zajištěno. Více info na: www.streetballpribor.cz,
tel: 737 568 554. Dětská misie Příbor

Sobota 18. září od 14:00 h.

DEN BEZ AUT

ve 14:00 h se účastníci akce, zejména děti a jejich rodiče sejdou
na letišti pro bezmotorová letadla u „Šibeňáku“, aby si společně
užili pouštění draků. Mohou přijít pěšky, přijet na kolech nebo
v kočárku, ale bez použití motorového dopravního prostředku.
Odpoledne bude pokračovat příjezdem koní a jízdou koňským povozem po polních cestách směrem k Michálkům,
kde bude připraveno občerstvení v podobě pitíčka, oplatky a
párku. Překvapení v podobě her a soutěží připraví středisko
volného času “Luna“. Den bez aut bývá vyhlášen vždy na 22.
září. Cílem kampaně je, aby si lidé uvědomili nutnost chránit
ovzduší a snažili se sami omezit zbytečné používání motorových dopravních prostředků. Město Příbor, Ranč u Michálků
Příbor, LUNA Příbor, SVČ,příspěvková organizace

Sobota 25. září až úterý 28. září od 5:00 h.

Nový sál. Výstava Nositelů tradic lidového řemesla u příležitosti Dnů evropského dědictví. Od pátku 10. září do neděle
12. září bude během Dnů evropského dědictví vstup zdarma!!!
Výstava potrvá až do čtvrtku 25. listopadu.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Středa 8. září od 16:00 h a 17:00 hod

vernisáže výstav

„Jak šel čas.. v Přéboře (Klašter) a Historie a současnost
(radnice) Příbor

Pátek 10. září od 19:00 h.

„POUŤOVÁ DISKOTÉKA U FITKA“

Areál Fit centra Příbor na Štramberské ulici. Občerstvení
zajištěno. K poslechu a tanci hraje DJ Martin David. Šárka
Matušková

Sobota 11. září až neděle 12. září od 8:00 do 17:00 h.

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE,
HOLUBŮ, A OKRASNÉHO PTACTVA

autobusový zájezd
„BLOUDĚNÍ MEZI SKALNÍMI MĚSTY“

Odjezd: 5:00 - Nový Jičín „Lidl“, 5:15 - Příbor „Sokolovna“,
5:30 - Kopřivnice KB, 5:40 - Štramberk Palárna
Trasy: 25.9. – Adršpašsko-teplické skály (s průvodcem)
26.9. – Broumovské stěny
27.9. – Bledne skaly (Polsko)
28.9. – Ostaš a Kočičí skály
tel.: 608 623 240, e-mail: vlastule@seznam.cz KČT Příbor

Sobota 25. září od 14:00 h.

21. setkání příslušníků
leteckých útvarů letiště Mošnov

v prostorách školní jídelny na ul. Komenského.
Závazné přihlášení do 14. září s účastnickým poplatkem 300,Kč. v Klubu vojenských důchodců - Čs. armády 1377 Příbor.
Svaz letců ČR, odbočka plk. JUDr. Ing. Vladimíra Vaňka Příbor

Sobota 25. září od 14:00 do 22:00 h

v chovatelském středisku v Příboře „ za Sokolovnou“.
Vstupné: děti do 15 let 5,- Kč, dospělí 20,- Kč
Český svaz chovatelů základní organizace Příbo

Úterý 14. září od 15:00 h.

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ

pro veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let
v Zrcadlovém sále na ul. Dukelská
Kursovné : 1.350,- Kč celkem 42 hod. vždy v PÁTEK
Kolona 27.11. v Kulturním domě. Vstupné 100,- Kč:
Gastrolekce – stolování s rautem, společ.výchova. CD s fotodokumentací z kurzu tance 100,-Kč. Tel.: 556 723 778, 739
080 862, bavklubpribor@iol.cz . BAV Klub Příbor

Sobota 18. září od 9:00 h.

O HÁJOVSKÝ POHÁR

r

KURZ TANCE a společenského chování

Budeme tvořit obrázky z plyšových kuliček. Zveme všechny
děti a rodiče. Městská knihovna Příbor

BUBENICKOU PÁRTY BONGA,
DJEMBÉ , PERKUSE ,ORIENT
A AFRICKÉ TANCE

Venkovní areál BAV klubu ul. Masarykova v Příboře,
v případě špatného počasí-v budově BAV klubu
Program: setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkuse
nástroji-bonga,ethno djembé, tamburíny,tibetské mísy,didžeridu a další.Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou-zapůjčíme
V průběhu prodej občerstvení, opékání buřtů.

Muzikoterapie, workshopy bubnování a tanců, , jamování,
ukázky capoeiry. Vyvrcholením programu budou workshopy a
koncert skupiny CAMARA (bubenická smršť z Ostravy).
Vstupné: 130,- Kč – dospělí na místě, 50,-Kč – děti do 15 let
100,- Kč – dospělí v předprodeji, 250,-Kč – rodinné
vstupné (2 dospělí, 1-3 děti) bavklubpribor@iol.cz, tel: 556 723
778, mobil: 739 080 862. BAV klub Příbor

Čtvrtek 30. září od 10:00 h.

„Zatočte s elektroodpadem“

Náměstí S. Freuda Příbor
Akce je zaměřená na ochranu životního prostředí. Pro občany
města Příbora akci připravila firma ELEKTROWIN a. s., která
seznámí občany se způsoben zpětného odběru elektrozařízení,
který zajišťuje. Hlavním cílem je podpořit snahu obyvatel našeho města odevzdávat staré elektrospotřebiče na sběrný dvůr na
Štramberské ulici, kde budou následně ekologicky zlikvidovány. Město Příbor a firma ELEKTROWIN a.s.

Půjčovní doba
v Městské knihovně Příbor
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 08:00 -12:00 – 13:00 -15:00 h
Úterý: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 08:00 -12:00 – 14:00 -18:00 h
Pátek: 08:00 -12:00 - 14:00 -18:00 h
Oddělení pro děti
Pondělí: 13:00 -15:00 h
Úterý: 13:00 -17:00 h
Čtvrtek: 13:00 -17:00 h
Městská knihovna Příbor

POWERJÓGA

Út 16:30 – 18:00, Čt 18:30 – 20:00
Štramberská 1587. tel: 603 119 174. Pavla Jeníková

tenisové kurtY PŘÍBOR

Tenisový klub Příbor nabízí veřejnosti možnost hraní na tenisových kurtech. Kurty jsou otevřeny denně od 9:00 h . Hraní
je možno domluvit přímo, na kurtech za restaurací MEXIKO
nebo na tel: 739 705 255. Tenisový klub Příbor

připravujeme!!!

Pondělí 4. října až pátek 8. října.

Týden sociálních služeb

Domov Příbor, p. o. na Masarykové ulici v Příboře.
Obyvatelé a zaměstnanci Domova Příbor, p.o. vás srdečně
zvou k příjemnému posezení a zábavě.
Program:
Pondělí 4. října: 10:00 – 15:-00 - „Den v terapeutické dílně“
Úterý 5. října: 09:30 - 11:00 - „Sportovní hry“ (senioři/junioři MŠ Kamarád)
10:00 – 16:00 - „Den otevřených dveří“			
Středa 6. října: 10:00 – 16:00 - „Den otevřených dveří
Čtvrtek 7.října 10:00 – 11:00 - „Trénink paměti“
Během celého dne budou také probíhat přípravy na veselici
Pátek 8. října: 16:00 – 22:00 - „Podzimní veselice„		
Živá hudba a občerstvení zajištěno
Domov Příbor, p. o.

Zahájení proběhne v pátek 8. října od 19:00 do 21:30h.

KURZ TANCE pro dospělé páry

Zrcadlový sál na ul. Dukelská v Příboře
Kurzovné: 1.100,- Kč/ os. V ceně: 8 lekcí po 3 hod.
3. 12. Závěrečný večírek - 5 hod.
V průběhu tanečních lekcí možnost občerstvení.
Nemůže-li se některé lekce zúčastnit Váš stálý partner-ka,
můžete si přivést jiného. Pořádání kurzu je podmíněno účastí
10 párů. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku,
ozvěte se, prosím, co nejdříve, máte-li o kurz zájem. Pozvěte i
své známé! Tel.: 556 723 778, 739 080 862,
bavklubpribor@iol.cz BAV klub Příbor
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