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BYDLENÍ PŘÍBOR
PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE
V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje město Příbor průzkum
zájmu o bydlení ve městě Příboře

“Bydlení Příbor“

Průzkum se vztahuje ke dvěma objektům a jedné lokalitě ve městě Příboře, jedná se o objekt č.p. 586 na Masarykově ulici (označen 1) a objekt č.p.1346 na Dukelské ulici (označen 2) a lokalitu “Za školou“ (označena 3).
1. Objekt č. p. 586 na ulici Masarykova (bývalý DDM Luna)

2. Objekt č.p. 1346 v ulici Dukelské (bývalá ZŠ Dukelská)

3. Lokalita „Za školou Npor. Loma“

Více informací a dotazník naleznete na straně 7 a 8.

VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE
O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ
V pátek 12.10.2012 ve 14 hodin byla ukončena webová anketa o nejhezčí fotografii z dovolené. Vítězkou se stala 24letá fotografka Gabriela Bittnerová z Příbora. Celkový počet hlasujících
(z 1 počítače lze poslat pouze 1 hlas) byl 537, z toho 215 hlasovalo pro vítězné fotografie. Výherkyně obdrží dárkový
poukaz v hodnotě 500,- Kč. Gratulujeme.
Děkujeme všem soutěžícím a hlasujícím a už nyní pro Vás připravujeme další soutěžní téma.
Ing. Iveta Busková, Kancelář vedení města.
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Členové Rady města Příbora na 46. schůzi dne 25. září 2012 projednali 30 jednacích bodů. Rada města mimo jiné:
- Vzala na vědomí zápis ze schůze osadního výboru Prchalov č. 20
ze dne 4. července 2012 a č. 21 ze dne 5. září 2012.
- Schválila Domovu s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve
stáří s. r. o. Trnávka z rozpočtu města z paragrafu 4329 finanční dar
na sociální službu ve výši 10.000 Kč.
- Schválila pořadník pro přidělení bytů zvláštního určení v domech
s pečovatelskou službou v Příboře na období od 25. 9. 2012 do
31. 12. 2012.
- Uložila zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných
staveb a zařízení pro poskytování prodeje vlastních výpěstků,
ostatního zboží a služeb.
- Schválila „Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města
Příbora“ s účinností od 1. 10. 2012.
- Schválila smlouvu o dílo na akci „Oprava opěrné zdi areálu kostela sv. Kříže v Příboře“ s uchazečem TERRA – stavební spol. s r.o.,
Zauliční 147, 725 26 Ostrava – Krásné Pole.
- Uložila zveřejnit záměr města Příbora pronajmout nebytový prostor (garáž) v ulici Fučíkova č.p. 1303 dle předloženého návrhu.
- Rozhodla schválit „Místní pořadník“ pro přidělení obecních bytů
1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od 1. 10. 2012 do 31. 12.
2012.
Členové Rady města Příbora na 47. schůzi v mimořádném termínu dne 27. září 2012 projednali 5 jednacích bodů. Rada města
mimo jiné:
- Schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „Úprava prostranství
kolem farního kostela v Příboře“ se zhotovitelem akce SLUMEKO,
s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice spočívající v posunu
termínu části předmětu díla (zeleň – do 30. 4. 2013).
- Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 286/2012/SOD/ISM/30
mezi městem Příborem a firmou LUKY, Jindřich Lukeš, Příbor
na stavební akci „Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ
Jičínská a ZŠ Npor. Loma“ v původním rozsahu uzavřené smlouvy.
Členové Rady města Příbora na 48. schůzi v mimořádném termínu dne 8. října 2012 projednali 3 jednací body. Rada města mimo
jiné:
- Doporučila společnosti ASOMPO a.s. se sídlem Životice u Nového
Jičína realizovat reklamní akci společnosti v roce 2012 prostřednictvím střediska volného času Luna, p. o. se sídlem v Příboře,
Dukelská 1346.

-

-

-

§ 3322
§ 3322
-

-

Ostatní náklady v MPR
Finanční prostředky města k
Programu regenerace MPR +
dotace do MPR

Údržba chodníků, odstavných
ploch a parkovišť

+70,00 tis. Kč

-130,00 tis. Kč

§ 2212
Oprava ulic na Benátkách
+130,00 tis Kč
Celkem
0,00 tis. Kč
Schválilo rozpočtové opatření č. 7 spočívající v přesunu finančních
prostředků z položky Rezerva na paragraf 2212 Silnice, položka
Oprava ulic na Benátkách následovně:
Rezerva

-

-70,00 tis. Kč

Celkem
0,00 tis. Kč
Schválilo rozpočtové opatření č. 6 spočívající v přesunu finančních
prostředků z paragrafu 2219 Záležitosti pozemních komunikací,
položka údržba chodníků, odstavných ploch a parkovišť na paragraf 2212 Silnice, položka Oprava ulic na Benátkách následovně:
§ 2219

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Příbora na 16. zasedání dne 20. září 2012
mimo jiné:
- Vzalo na vědomí zprávy z výborů a komisí.
- Rozhodlo prodat část nemovitosti – pozemku parc.č. 3251/1 ostatní plocha – manipulační plocha, k.ú. obec Příbor, nacházející se
v záplavovém území v rozsahu cca 200 – 220 m2 za nabídkovou
cenu ve výši 301 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem, včetně
daně z převodu nemovitosti.
- Rozhodlo vykoupit nemovitosti – pozemky parc. č. 551/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 1456 m2 za cenu 166 Kč/
m2 a část parc. č. 703/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v rozsahu hranic zastavitelného území za cenu 105 Kč/m2, vše v k. ú.
Klokočov u Příbora.
- Rozhodlo prodat část nemovitosti - pozemku parc. č. 2952/3 lesní
pozemek, k.ú. obec Příbor v rozsahu cca 230 m2 za kupní cenu ve
výši 90 Kč/m2 .
- Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora
a jeho příspěvkových organizací za 1. pololetí 2012.
- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho
příspěvkových organizací k 30. 6. 2012.

Schválilo rozpočtové opatření č. 2 spočívající v přesunu finančních prostředků z položky rezerva na paragraf 3113 Základní školy
v rozsahu potřebném pro realizaci akce „Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma následovně:
Rezerva
-260,00 tis. Kč
ZŠ
Jičínská
–
osazení
termore§ 3113
+210,00 tis. Kč
gulačních ventilů
ZŠ Npor. Loma – osazení ter- +50,00 tis. Kč
§ 3113
moregulačních ventilů
Celkem
0,00 tis. Kč
Schválilo rozpočtové opatření č. 3 spočívající v přesunu finančních
prostředků z paragrafu 3319 Záležitosti kultury, položka granty
na paragraf 3429 Zájmová činnost, položka poskytnutí finančního
daru za účelem účasti na turnaji v minigolfu následovně:
Záležitosti kultury, položka
§ 3319
-2,00 tis. Kč
granty
Zájmová činnost, položka poskytnutí finančního daru za
§ 3429
+2,00 tis. Kč
účelem účasti na turnaji v minigolfu
Celkem
0,00 tis. Kč
Schválilo rozpočtové opatření č. 5 spočívající v přesunu finančních
prostředků na paragrafu 3322 Zachování a obnova kulturních památek, položka Ostatní náklady v MPR na položku Finanční prostředky města k Programu regenerace MPR + dotace do MPR následovně:

-250,00 tis.Kč

§ 2212
Oprava ulic na Benátkách
+250,00 tis.Kč
Celkem
0,00 tis. Kč
Schválilo rozpočtové opatření č. 8 spočívající v přesunu finančních
prostředků z paragrafu 3111 Mateřské školy, položka slavnostní
otevření revitalizovaných zahrad MŠ na položku MŠ Frenštátská
– příspěvek na provozní činnost následovně:
Slavnostní otevření revitalizova-3,00 tis. Kč
ných zahrad MŠ
MŠ Frenštátská – příspěvek na
§ 3111
+3,00 tis. Kč
provozní činnost
Celkem
0,00 tis. Kč
Vzalo na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace
Technických služeb města Příbora za měsíc červen 2012.
Uložilo zpracovat seznamy existujících a neexistujících pasportů
majetku, který obhospodařují Technické služby města Příbora.
§ 3111

-

Usnesení z jednání rady města i zastupitelstva uvádíme na
www.pribor.eu v plném znění.
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Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor.

informace Z městského úřadu

INFORMACE O PRAVIDELNÝCH DOTAČNÍCH PROGRAMECH V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE V PŘÍBOŘE
Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitých kulturních památek, vlastníci objektů na území Městské památkové rezervace Příbor a vlastníci historicky cenných objektů i mimo městskou památkovou rezervaci,
rádi bychom Vám přiblížili pravidelné dotační programy v oblasti památkové péče v Příboře. Mnozí z Vás se již jistě s některým z dotačních titulů setkali, ale i těm bychom chtěli poskytnout souhrnné informace o termínech, možnostech i podmínkách získání finančních příspěvků.
Na území Příbora každoročně probíhají dva dotační tituly.
1. „Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón“ Ministerstva kultury.
2. Program města Příbora probíhající dle „Pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům domů (fyzickým osobám) v městské památkové rezervaci schválených Zastupitelstvem města Příbora 26. 6. 2008.“
Ad 1. „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „Program“).
Tento dotační program se vztahuje pouze na nemovité kulturní památky na území Městské památkové rezervace Příbor. Je vyhlašován
Ministerstvem kultury zpravidla v září roku, který předchází plánované obnově památky. Přihlášky – anketní dotazníky jsou přijímány do konce října.
Přihlášku je možné si vyzvednout na Městském úřadě Příbor na odboru
rozvoje města. Je nutné k ní doložit:
- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánu a památkové péče),
- příslušné povolení stavebního úřadu - MÚ Příbor (sdělení k ohlášení
prací nebo stavební povolení, popřípadě nařízení o udržovacích nebo
zabezpečovacích pracích),
- přesný popis obnovy,
- celkové náklady na obnovu (v případě, že se jedná o akce obnovy většího rozsahu, tj. s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více, je potřeba
akci doplnit propočtem – odhadem nákladů projektanta nebo stavební
firmy, jinak nebude akce přijata)
- fotografie současného stavu památky a jejích částí, na nichž mají být
v následujícím roce prováděny stavební práce.
Přibližně v únoru následujícího roku Ministerstvo kultury rozdělí dotace jednotlivým městům. Město následně vyzve jednotlivé žadatele o dotaci o sdělení informací o aktuálním stavu připravenosti plánované obnovy
a o doložení dokladů pro zpracování souhrnného přehledu (tj. smlouvy
o dílo, rozpočtu prací, povolení k restaurování atd.).
Zpravidla do konce března je nutné souhrnné přehledy a podklady zaslat na Ministerstvo kultury.
V letních měsících je dotace vyhodnocena a přidělena ministerstvem.
Poté je žadatelům doručeno rozhodnutí o získání finančního příspěvku.
Z „Programu“ lze získat maximálně 50% celkových nákladů, z rozpočtu
města 10% celkových nákladů. V případě restaurování lze získat až 100 %
nákladů.
Po provedení obnovy musí být do konce příslušného roku předány
všechny podklady k vyúčtování dotace.
Termíny a podmínky tohoto dotačního titulu se mohou v jednotlivých
letech dle požadavků Ministerstva kultury mírně měnit.
Ad 2. Program města Příbora probíhající dle „Pravidel pro přidělování
příspěvků vlastníkům domů (fyzickým osobám) v městské památkové
rezervaci schválených Zastupitelstvem města Příbora 26. 6. 2008“ (dále

jen „Pravidla“).
V rámci tohoto dotačního programu mohou být poskytnuty příspěvky vlastníkům objektů na obnovu objektů na území Městské památkové
rezervace Příbor, výjimečně i vlastníkům historicky cenných objektů mimo
území městské památkové rezervace. O zařazení těchto objektů rozhoduje
zastupitelstvo města.
Příspěvky lze poskytnout na práce související:
a) s vnějším vzhledem objektu (oprava fasád, renovace, výjimečně výměna
kopií oken, dveří, výkladců, vrat, výměna klempířských prvků, střešní
krytiny) v souladu se závazným stanoviskem,
b) se statickým zabezpečením objektu,
c) s opravou krovu, komínových těles,
d) se snížením hladiny spodní vody.
Tento příspěvek může být poskytnut na stejný objekt maximálně jednou do 3 let.
Žádost o příspěvek musí být doručena na Městský úřad Příbor
do 30. dubna příslušného roku. Žádost musí obsahovat:
1. přesný popis uvažovaných prací.
2. rozpočtové náklady.
3. doklad o vlastnictví.
4. závazné stanovisko orgánu památkové péče (MÚ Kopřivnice, odbor
stavebního řádu, územního plánu a památkové péče) – o závazné stanovisko je nutné zažádat orgán památkové péče s dostatečným předstihem!
5. ohlášení stavebních prací, případně stavební povolení.
Výše příspěvku nepřekročí 50% prokázaných nákladů nezbytně nutných na zachování památkové podstaty objektu a o poskytnutí příspěvku
rozhoduje příslušný orgán města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Závěrem: Často vyskytujícím se problémem u obou dotačních
titulů je absence závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.
O závazné stanovisko je nutné zažádat orgán státní památkové péče s dostatečným předstihem (minimálně 2 měsíce) před podáním žádosti o dotaci!
Dále upozorňujeme na skutečnost, že při provádění stavebních prací
na nemovité kulturní památce jsou vlastníci povinni informovat o zahájení prací orgán státní památkové péče a pravidelně zvát jeho zástupce na kontrolní dny.
V PŘÍPADĚ NESPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NELZE FINANČNÍ
PŘÍSPĚVEK PROPLATIT!
V případě dotazů kontaktujte prosím Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města, náměstí Sigmunda Freuda 19, kontaktní osoba Ing.
arch. Renata Šablaturová, 2. patro, kancelář 13a, tel. 556 455 421, e-mail:
sablaturova@pribor-mesto.cz
Zde jsou k vyzvednutí i potřebné formuláře nebo je možné je stáhnout
na adrese www.pribor.eu v sekci FORMULÁŘE A TISKOPISY.
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci při obnovách historicky
cenných staveb.
Ing. arch. Renata Šablaturová, odbor rozvoje města.

Vážení občané města Příbora,
dovolte, abych Vás informovala o dalším průběhu projektu „Efektivní úřad Příbor“.
Ve dnech 7. – 8. 10. 2012 proběhlo výjezdové školení vedoucích pracovníků úřadu. Týkalo se témat: principy vedení lidí, manažerské role a funkce, proces řízení, vedení lidí, účinné delegování a principy týmové práce ve veřejné správě.
V průběhu měsíce října byla rovněž realizována klíčová aktivita Tvorba etického kodexu pracovníků úřadu, jejímž výstupem je vnitroorganizační směrnice tajemníka, která je umístněna na webových stránkách města.
V tomto měsíci bude realizováno výjezdové školení členů zastupitelstva a tvorba etického kodexu členů zastupitelstva.

Ing. Iveta Busková, vedoucí kanceláře vedení města.
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ZMĚNA PRAVIDEL PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA PŘÍBORA

Rada města Příbora na své 46. schůzi dne 25. 9. 2012 schválila nová pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora. Z pravidel, která
jsou účinná od 1. října 2012, jsme pro čtenáře Měsíčníku vybrali následující změny některých článků pravidel:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Čl. 1
Základní pojmy
Účelem Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora je úprava
postupu správců bytů při pronajímání těchto bytů tak, aby v této oblasti hospodaření s majetkem města byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti
a transparentního přístupu.
Za byt se podle těchto pravidel považuje místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou k tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.
Rozhodování o přidělování bytů přísluší radě města s výjimkou případů, které
rada města svěřila do působnosti některého z odborů městského úřadu nebo
organizaci založené městem.
Pravidla stanovují podmínky pro:
a) přidělování bytů 1+1 a 2+1 do nájmu podle pořadníku,
b) přidělování bytů do nájmu na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného,
c) výběr nájemce formou přistoupení k závazku,
d) přidělování bytů do nájmu v obecním zájmu,
e) dočasný nájem na dobu určitou,
f) výměnu bytů,
g) podnájem bytu,
h) uzavírání společného nájmu bytu,
i) přechod nájmu bytu.
Podání žádosti o byt nezakládá právní nárok na uzavření nájemní smlouvy.
Na rozhodování podle těchto pravidel se zákon o správním řízení neaplikuje.
Správci bytů ve smyslu těchto pravidel jsou:
a) odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor (dále jen pověřený odbor),
b) Správa majetku města Příbor s.r.o. (dále jen správce bytového fondu).

Čl. 2
Přijímání žádosti o byty 1+1 a 2+1 přidělované do nájmu podle pořadníku
1. Pověřený odbor eviduje žádosti žadatelů o přidělení obecního bytu ve dvou
seznamech žadatelů o byt, a to:
a) seznamu žadatelů o přidělení bytů 1+1,
b) seznamu žadatelů o přidělení bytů 2+1.
2. Pověřený odbor zařadí do seznamu žadatelů o pronájem bytu zájemce, který
splňuje tyto podmínky:
a) je starší 18 let,
b) má na území města hlášen trvalý pobyt, a to minimálně po dobu dvou let
nepřetržitě před podáním žádosti,
c) v případě, že zájemce nesplňuje podmínku pod bodem b), bude zařazen do
seznamu zájemců o pronájem bytu pouze tehdy, jestliže má na území města
platný pracovní poměr na dobu neurčitou po dobu jednoho roku před podáním žádosti; žádost bude ze seznamu zájemců o pronájem bytu vyřazena v
případě, že žadateli bude ukončen pracovní poměr na území města,
d) nemá neodvozené užívací právo k jinému bytu (tj. např. nemá právo nájmu
k družstevnímu bytu, nemá vlastnické právo k nemovitosti určené k bydlení,
právo odpovídající věcnému břemeni). Zájemci však může svědčit odvozené
užívací právo k bytu (tj. právo podnájemní nebo právo bydlení na základě souhlasu nájemce – společná domácnost).
3. Do seznamů žadatelů nebude zařazena žádost zájemce, který:
a) nesplňuje podmínky uvedené v čl. 2, odstavec 2,
b) pozbyl práva nájmu k bytu z důvodu neplnění povinností nájemce,
c) protiprávně užívá obecní byt či nebytový prostor ve vlastnictví města k bydlení,
d) má dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým osobám po termínu splatnosti (např. místní poplatky – odpady, psi, pokuty apod.).
4. Žadatel podává žádost o nájem bytu na předtištěném formuláři, který je zájemci dostupný na pověřeném odboru nebo na webových stránkách města.
Žadatel je povinen vyplnit formulář pravdivě a úplně. V případě zjištění nepravdivých nebo nesprávných údajů, zvýhodňujících žadatele v jeho žádosti,
bude žádost ze seznamů žadatelů vyřazena.
5. Pokud je ve formuláři stanoveno, že některý z uváděných údajů musí být ověřen příslušným orgánem, je žadatel povinen před podáním žádosti toto ověření zajistit na své náklady.
6. Žádost o pronájem bytu musí být každoročně ze strany žadatele potvrzena, tzn. musí být aktualizována tak, aby odpovídala skutečnosti. Žadatel má
povinnost nahlásit změnu každé rozhodné skutečnosti k posouzení žádosti
(např. změna adresy, pobytu, snížení počtu členů domácnosti, získání podnájmu, nájmu, vlastnictví bytu či domu, apod.).

Pokud žadatel nebude svou žádost aktualizovat vždy do jednoho roku od data
jejího podání, bude žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o pronájem bytu.
Aktualizace žádosti se podává na předtištěném formuláři, který je zájemci dostupný na pověřeném odboru nebo na webových stránkách města.
7. Vyrozumění o zařazení či nezařazení žádosti do seznamu žadatelů o pronájem
bytu se zájemcům zasílá do 30 dnů od obdržení žádosti písemně na adresu,
kterou v žádosti uvedli. Oznámení o vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů z
důvodu jejího nepotvrzení žadatelem dle čl. 2, odst. 6, se vyrozumění nezasílá.
8. Při změně žádosti na jinou velikost bytu bude žádost zařazena podle data podání první žádosti.
Čl. 3
Pořadník pro přidělování bytů do nájmu
1. Pořadník pro přidělení bytů o velikosti 1+1 a 2+1 je seznam žadatelů dle čl. 2,
který sestavuje pověřený odbor zpravidla na období šesti měsíců od 1. 1. do 30.
6. a od 1. 7. do 31. 12. daného roku.
2. Do pořadníku jsou žadatelé o byt 1+1 a 2+1 seřazeni podle naléhavosti jejich
bytové potřeby, která je určena bodovým hodnocením podle Přílohy č. 1, která
je nedílnou součástí těchto pravidel. Nejvyšší počet bodů označuje nejvyšší
naléhavost bytové potřeby žadatele. Žadatelé jsou v pořadníku zapsáni pod
sebou a označeni pořadovými čísly. Při rovnosti bodů rozhoduje počet osob
společné domácnosti (manželé, druh a družka, děti) a následně datum podání
žádosti.
3. Pořadník schvaluje rada města a zveřejňuje se způsobem ve městě obvyklým.
4. Přidělit lze jen volný byt, takto označený bytovým technikem správce bytového fondu na formuláři „Hlášení volné nájemní jednotky - bytu“ odeslaném na
pověřený odbor. Pověřený odbor takto označený byt přiděluje dle schváleného
pořadníku.
5. Nájemní smlouvu na přidělený byt je žadatel povinen uzavřít se správcem bytového fondu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě z jakýchkoli
důvodů nájemní smlouvu neuzavře, bude výzva považována za zrušenou a byt
bude přidělen dalšímu žadateli v pořadí.
6. Nájemní smlouvu s žadatelem uzavře správce bytového fondu v souladu s platnými právními předpisy na dobu určitou 3 let.
V případě, že nájemce v této době plní řádně veškeré povinnosti vyplývající ze
smlouvy o nájmu bytu a domovního řádu, bude nájemní smlouva po uplynutí
doby 3 let změněna dodatkem k nájemní smlouvě na dobu neurčitou.
7. Při neuzavření nájemní smlouvy dle čl. 3, odst. 5, nebo při odmítnutí přiděleného bytu bude žádost žadatele zařazena na konec pořadníku. Při druhém odmítnutí nebo neuzavření nájemní smlouvy bude žádost ze seznamu žadatelů o
pronájem obecního bytu vyřazena s tím, že žadatel na přidělení bytu netrvá a
svou bytovou potřebu si vyřešil jinak. O odmítnutí je učiněn záznam v pořadníku.
8. Další žádost žadatele vyřazeného dle čl. 3, odst. 7, o nájem obecního bytu bude
přijata až po uplynutí 2 let od druhého odmítnutí přiděleného bytu.
Čl. 4
Přidělování bytu do nájmu na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného
1. Volné byty 3+1 a větší se přidělují na základě nejvýše nabídnutého smluvního
nájemného. Předkládání nabídek uchazečů proběhne obálkovou metodou.
2. Účast uchazeče v nabídce za nejvýše nabídnuté smluvní nájemné je podmíněna:
a) trvalým bydlištěm uchazeče v městě Příboře, a to minimálně po dobu dvou
let nepřetržitě před podáním nabídky,
b) pokud trvale nebydlí ve městě Příboře, je ve městě zaměstnán po dobu minimálně jednoho roku před podáním nabídky nebo zde má místo podnikání
– bude doloženo potvrzením zaměstnavatele o trvalém pracovním poměru ne
starší 1 měsíce nebo kopií živnostenského listu,
c) uchazeč není vlastníkem bytu nebo objektu určenému k bydlení či jeho části
(rodinný dům, dům s byty apod.) – bude doloženo čestným prohlášením,
d) nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým
osobám po termínu splatnosti – bude doloženo čestným prohlášením,
e) v případě, že je uchazeč nájemcem obecního bytu, doložit vyjádření, že v
případě vítězné nabídky vrátí stávající byt městu.
3. Bude-li zjištěno, že uchazeč nesplňuje podmínky nebo nepředložil v termínu
pro podání nabídek všechny požadované náležitosti uvedené v čl. 4, odst. 2, v
nabídce uvede nepravdivé údaje, nečitelnou nebo chybějící nabídku finanční
částky či jiné nesrovnalosti, nabídka nebude podána ve stanoveném termínu,
bude jeho nabídka vyřazena.
4. Vyřazena bude také nabídka uchazeče, který je nájemcem obecního bytu a v
průběhu nájmu se opakovaně dopouští porušování nájemní smlouvy a souvi-
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sejících právních předpisů.
O zveřejnění záměru a výběru nájemce rozhodne rada města, která zároveň
jmenuje pracovní skupinu pro vyhodnocení nabídek. Navržená vyvolávací
částka smluvního nájemného nesmí být nižší než běžné nájemné v daném bytovém domě.
Záměr města pronajmout byt formou nejvyšší nabídky smluvního nájemného
bude zveřejněn v nabídce na úřední desce městského úřadu, informačních tabulích a webových stránkách města, a to nejméně po dobu 15 dnů.
Zveřejnění záměru pronajmout byt formou smluvního nájemného musí obsahovat:
a) identifikaci bytu, polohu bytu, stav bytu, vybavení bytu aj.,
b) minimální výši měsíčního nájemného za m2 bytu,
c) termín prohlídky bytu,
d) termín odevzdání nabídek,
e) heslo nabídkového řízení,
f) adresu pro odevzdání obálek.
Žádost zájemce musí obsahovat tyto povinné údaje:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) datum narození,
c) stav,
d) trvalé bydliště,
e) kontakt,
f) výši nabídky smluvního nájemného,
g) čestné prohlášení zájemce, že nevlastní byt či objekt určený k bydlení a
nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým osobám po termínu splatnosti,
h) závaznou informaci o tom, zda je nájemcem bytu ve vlastnictví města a
zda tento stávající byt vrátí městu v případě, že s ním bude uzavřena nájemní
smlouva na nabízený byt,
i) v případě, že žadatel nemá trvalý pobyt na území města, rovněž potvrzení o
trvalém pracovním poměru na území města dle čl. 4, odst. 2.
Žadatel podá svou nabídku podle zveřejněného záměru v zalepené obálce
označené v levém horním rohu adresou a číslem bytu. Nabídku opatří žadatel
podpisem.
V případě, že žadatelé jsou manželé, je nutné uvést identifikační údaje a podpisy obou manželů.
Pořadí na pronájem bytu bude určeno usnesením rady města sestupně od nejvyšší nabídkové ceny.
Nájemcem bytu se stane žadatel, který podal nejvyšší nabídku smluvního nájemného.
V případě rovnosti nejvyšších nabídek, rozhoduje los na schůzi rady města.
Nájemní smlouvu s žadatelem uzavře správce bytového fondu v souladu s platnými právními předpisy na dobu určitou 3 let.
V případě, že nájemce v této době plní řádně veškeré povinnosti vyplývající ze
smlouvy o nájmu bytu a domovního řádu, bude nájemní smlouva po uplynutí
doby 3 let změněna dodatkem k nájemní smlouvě na dobu neurčitou.
V případě, že nájemce do doby přidělení bytu za nejvyšší nabídku smluvního
nájemného užívá jiný obecní byt, je jeho povinností vrátit tento městu, a to
do 15 dnů od podpisu nové nájemní smlouvy.
V případě, že budoucí nájemce (vítězný uchazeč) neuzavře do 15 dnů od doručení se správcem bytového fondu nájemní smlouvu nebo od své nabídky
odstoupí, přechází právo na sjednání nájemní smlouvy na dalšího zájemce dle
schváleného pořadí pronájmu dle usnesení rady města.
Čl. 5
Výběr nájemce bytu formou přistoupení k závazku
V případě, že uvolněný byt bude zatížen dluhem na nájemném a úhradách
spojených s užíváním bytu po předchozím nájemci, bude tento byt nabízen za
podmínky uzavření písemné dohody o přistoupení k závazku dle § 533 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník).
Byt bude pronajat tomu, kdo formou obálkové metody předloží nejvyšší nabídku na přistoupení k závazku, přičemž zájemce musí nabídnout přistoupení
k závazku minimálně ve výši:
a) u bytů 1+1		
40 tisíc Kč,
b) u bytů 2+1		
50 tisíc Kč,
c) u bytů 3+1		
60 tisíc Kč,
d) u bytů 4+1		
70 tisíc Kč.
V případě rovnosti nejvyšších nabídek rozhodne rada města o budoucím nájemci losem.
Žadatelem musí být občan starší 18 let s trvalým pobytem v Příboře, který
není vlastníkem ani nájemcem bytu nebo domu.
Rada města odmítne nabídku na výběr nájemce obecního bytu za podmínky
uzavření písemné dohody o přistoupení k závazku ve smyslu ustanovení občanského zákoníku od zájemců, kteří:
a) pozbyli práva nájmu k obecnímu bytu z důvodu neplnění povinností nájemce,

b) mají dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým
osobám po termínu splatnosti.
6. Rada města rovněž odmítne nabídku o přistoupení k závazku od zájemců,
kteří již v minulosti nabídku podali, byli vybráni a nesplnili závazky uvedené
v přihlášce na výběr nájemce obecního bytu za podmínky uzavření písemné
dohody o přistoupení k závazku.
7. Nájemní smlouva s vybraným zájemcem bude uzavřena až po uzavření dohody o přistoupení k závazku se správcem bytového fondu a uhrazení částky
odpovídající výši přistoupení k závazku nabídnuté zájemcem.
8. V případě, že výše nabídnuté částky na přistoupení k závazku bude vyšší než
existující pohledávka k předmětnému bytu, budou nad tuto výši uspokojeny
jiné obtížně vymahatelné pohledávky spojené s užíváním bytů, které budou
předem vybrány a schváleny radou města.
9. V případě, že nájem bytu bude ukončen, se částka, kterou zájemce uhradí na
základě dohody o přistoupení k závazku, nevrací.
10. Záměr města pronajmout uvolněný byt zatížený dluhem bude zveřejněn pověřeným odborem na úřední desce městského úřadu, informačních tabulích a
webových stránkách města, a to nejméně po dobu 15 dnů.
11. Zveřejnění záměru pronájmu bytu s dluhem musí obsahovat:
a) identifikaci bytu, polohu bytu, stav bytu, vybavení bytu aj.,
b) minimální výši nabídky přistoupení k závazku,
c) termín prohlídky bytu,
d) termín odevzdání nabídek,
e) heslo nabídkového řízení,
f) adresu pro odevzdání obálek.
12. Žádost zájemce o byt s dluhem musí obsahovat tyto povinné údaje:
a) jméno a příjmení žadatele,
b) datum narození,
c) stav,
d) bydliště,
e) kontakt,
f) výši nabídky přistoupení k závazku,
g) čestné prohlášení zájemce, že není vlastníkem ani nájemce bytu nebo domu
a nemá dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či založeným právnickým
osobám po termínu splatnosti.
13. Žadatel podá svou nabídku podle zveřejněného záměru v zalepené obálce
označené v levém horním rohu adresou a číslem bytu. Nabídku opatří žadatel
podpisem.
14. V případě, že žadatelé jsou manželé, je nutné uvést identifikační údaje a podpisy obou manželů. Pokud žádá jeden z manželů, pak součástí nabídky musí
být souhlas druhého z manželů nebo prohlášení, že finanční prostředky, které
budou použity na úhradu závazku, nespadají do společného jmění manželů.
Souhlas nebo prohlášení musí být opatřeno ověřeným podpisem.
15. V případě, že zájemce o pronájem bytu s dluhem, který bude radou města určen nájemcem bytu, nedodrží podmínky dané usnesením rady města, tj. nepodepíše dohodu o přistoupení k závazku a tento závazek neuhradí v nabídnuté
výši, bude označen za nájemce bytu s dluhem další zájemce v pořadí s nejvyšší
platnou nabídkou přistoupení k závazku.
16. V případě, že nebude na základě prvního zveřejnění bytu s dluhem doručena
žádná nabídka na pronájem bytu nebo žádný z přihlášených zájemců nebude
splňovat podmínky vyhlášení, bude byt s dluhem zveřejněn opakovaně. V případě opakovaného zveřejnění bude byt s dluhem nabídnut i zájemcům, kteří
nemají trvalý pobyt na území města Příbora.
Čl. 6
Přidělování bytů v obecním zájmu
1. Z důvodu zájmu obce je možno pronajmout byt pracovníkům organizací zřízených městem nebo působících na území města, dále rovněž soukromým
osobám působícím na území města, jejichž činnost přispívá k plnění důležitých úkolů a potřeb města (např. pracovníci v oblasti bezpečnosti, školství,
zdravotnictví, apod.).
2. Pronájem musí být podmíněn výkonem konkrétní funkce nebo dobou trvání
specifické situace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a její prodloužení vázáno splněním uvedených podmínek.
3. Žádost o přidělení bytu podává ve prospěch žadatele u právnických osob statutární orgán spolu se zdůvodněním žádosti. Žádost za žadatele může předložit radě města i starosta.
4. Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu může být podána v případě, že žadatel není nájemcem nebo vlastníkem bytu nebo domu na území města.
5. Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu projednává vždy rada města a při
rozhodování přihlíží zejména k veřejnému zájmu na chod obce.
Úplné znění pravidel a formuláře žádostí najdete na webových stránkách
města www.pribor.eu pod odkazem bytová problematika. Formuláře si rovněž můžete vyzvednout na odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor,
náměstí Sigmunda Freuda 19.
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DOKONČENÍ PROJEKTŮ
SPOLUFINANCOVANýCH Z PROSTŘEDKŮ EU
  

V poslední době proběhla v Příboře tři slavnostní otevření stavebních
akcí, na jejichž realizaci město získalo finanční prostředky ze strukturálních
fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko.
První akcí bylo slavnostní otevření cyklotrasy spojující města
Kopřivnici a Příbor konané ve spolupráci s Kopřivnicí dne 27. 9. 2012.
Na projekt s názvem „Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek
Příbor“ obdrželo město dotaci ve výši 2,1 mil. Kč, když celkové náklady
včetně projekčních prací dosáhly částky 2,6 mil. Kč. Stavební práce provedla
firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.
Projektem s nejvyšší obdrženou dotací se stal projekt s názvem
„Stavební úpravy piaristického kláštera - III.etapa - I.NP“.
O tomto projektu již bylo napsáno mnohé, proto jen připomenutí. Stavbu
prováděla ostravská firma STAV MORAVIA, spol. s r.o. Celkové náklady
projektu činily 25,4 mil. Kč, z toho 21,1 mil. Kč byla dotace.

Slavnostní otevření nově rekonstruovaných prostor 14. a 15. září s doprovodným kulturním programem se stalo velkou společenskou událostí.
Třetím projektem byla „Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova
gymnázia“. Tento projekt byl rozdělen do dvou etap. Na první etapu, která
zahrnovala vybudování parkovišť za prodejnou „Z“ a rekonstrukci příjezdové komunikace podél Mateřské školy Kamarád, získalo město dotaci ve výši
85 % způsobilých výdajů, což činí přibližně 4,1 mil. Kč. Protože se při veřejné zakázce, která byla vypsána na obě etapy projektu dohromady, podařilo
vysoutěžit příznivou cenu, rozhodlo se město realizovat obě etapy současně.
Z vlastního rozpočtu města byla rekonstruována křižovatka „u letadla“. Byly
zbudovány nové autobusové zastávky, chodníky, tři přechody pro chodce,
bylo instalováno nové veřejné osvětlení a nové dopravní značení. Stavbu, jejíž celkové náklady činily 12,8 mil. Kč, prováděla firma SATES MORAVA,
spol. s r.o.
Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města Příbora.
Podrobné informace k jednotlivým akcím také na www.televize-pribor.cz.

MUZEUM PŘÍBOR

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE - VÝSTAVY

do 25. listopadu 2012
PŘEDMĚTY Z PŘÍBORSKÝCH MĚŠŤANSKÝCH DOMÁCNOSTÍ Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ
Nahlédnutí do doby, kdy císař vstával a s ním celá monarchie. Krásné předměty, které měšťané používali třeba k ranní očistě, u jídla apod. Malý výstavní sál.
do 21. února 2013
KŮRA, LÝKO, CHOROŠE, TRÁVA, KOŘENY, PAŘEZY ...
Důležité přírodní materiály v lidské kultuře a téměř zapomenuté tradiční technologie jejich zpracování. K vidění jsou klobouky z choroše,
boty muže z ledovce Ötziho, oregonské sandály z lýka, lýčený provaz na vodníka…. Výstava pro děti, celé rodiny i ostatní. Velký výstavní sál.
středa 7. listopadu 2012, 17.00 hodin
NÁVŠTĚVY CÍSAŘSKÉ RODINY HABSBURKŮ NA PŘÍBORSKU A NOVOJIČÍNSKU
Přednáška odborného pracovníka Muzea Novojičínska Radka Polácha. Vstupné: 15,- Kč, přednáškový sál.

úterý 20. listopadu 2012, 17.00 hodin
PŘÍRODNÍ MATERIÁLY V TRADIČNÍ KULTUŘE
Doprovodný pořad k výstavě „Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy...“
Beseda spojená s promítáním a praktickou ukázkou – doporučen vstup s jedlovou či smrkovou šiškou. Vstupné: 15,- Kč.

pátek 30. listopadu 2012, 17.00 hodin
ČERNÁ HODINKA V MUZEU, POVĚSTI Z LAŠSKA A KRAVAŘSKA
Tajemné vyprávění z dávných časů v podání sběratelů lidových pověstí Jaromíra a Jiřiny Poláškových. Vstupné: 15,- Kč, přednáškový sál.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
  

Knižní novinky na měsíc listopad

Švédská autorka Katarina Mazetti napsala humoristický román Šťastně až do smrti. Mladý počítačový expert Janne se zamiluje do Mariany, chudé ženské po třicítce se dvěma otravnými dětmi. Mariana považuje Janneho po prvním krátkém vzplanutí spíše
za obtížný hmyz – jakmile se ho zbaví, objeví se znovu ve zmutované podobě, šíří kolem sebe dobrou náladu a vyhazuje spoustu peněz za drahé dárky. Překonají společenské rozdíly a budou spolu žít
šťastně až do smrti?
Německý autor Zoran Drvenkar napsal napínavý thriller s originální zápletkou s názvem Sorry. Na počátku byl neobvyklý nápad:
založit v Berlíně agenturu s názvem Sorry, která se z pověření klientů bude omlouvat za způsobená příkoří - tu nespravedlivě propuštěnému zaměstnanci, tu zase podvedené milence. K údivu čtyř
zakladatelů se brzy zakázky jen hrnou. Jenže pak dostanou hrdinové
objednávku – mají se omluvit brutálně zavražděné mrtvole a zadavatelem je sám vrah…
Nový román britské spisovatelky Jane Fallonové Ve stínu sestry se zamýšlí nad tím, nakolik lidský vzhled ovlivňuje život člověka,
jeho vlastnosti a chování okolí. Celý život žila Abi ve stínu své úspěšné starší sestry. Cleo měla všechno: krásu, majetek, šťastnou rodinu,
kariéru žádané modelky. Jen na mladší sestru jí posledních dvacet

let nezbýval čas… A tak když Abi dostane pozvání, aby strávila léto
se sestrou a její rodinou, dlouho se nerozmýšlí.
Argentinka Claudia Pinèirová patří k vzácným autorům s vynikajícím smyslem pro napínavou zápletku. Tragikomický případ
jedné nevěry Tvá přináší pronikavou analýzu lidských vztahů postižených předstíráním. Poté, co hlavní hrdinka náhodou objeví milostné psaníčko s otiskem rtů a podpisem Tvá, sleduje manžela na
noční dostaveníčko s milenkou a stane se svědkem tragické nehody.
Tato nahodilá smrt uvede do pohybu sérii událostí, v níž každý hraje
za sebe a nikdo není zcela bez viny.
Román Řeč květů je prvotinou mladé americké spisovatelky
Vanessy Diffenbaughové. Vypráví příběh svéhlavé, zarputilé Victorie
Jonesové, která byla do svých devíti let odmítnutá desítkami pěstounských rodin. Její skutečný život začíná teď, v den jejích osmnáctých narozenin, kdy odchází z dětského domova, aby se postavila na
vlastní nohy. Jak má ale Victoria žít ve světě, kterému nerozumí –
mnohem bezpečněji se cítí ve světě rostlin a více než jazykem lidí se
domluví květomluvou, kterou se kdysi naučila od jediné osoby, která
jí kdy byla blízká, pěstounky Elizabeth.
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Elen Fialová, Městská knihovna Příbor.
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BYDLENÍ PŘÍBOR - Průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře
V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje město Příbor průzkum zájmu
o bydlení ve městě Příboře
“Bydlení Příbor“.
Průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře
- je vyhlášen od 01.11.2012 do 17.12.2012,
- je určen jak pro občany města Příbora, tak i mimopříborské,
- bude vyhodnocen v 1. čtvrtletí roku 2013. Výsledky průzkumu budou
použity jako jeden z podkladů pro rozhodnutí orgánů města o konečném využitím níže uvedených objektů a lokalit.
Průzkum se vztahuje k následujícím objektům a lokalitám ve městě Příboře:
1/ objekt č. p. 586 v Masarykově ulici
Objekt bývalého domu dětí a mládeže má jedno podzemní a dvě nadzemní
podlaží. Pro účely bydlení je uvažováno i s využitím podkroví.
Je obklopen vzrostlou zelení s možností aktivní i pasivní relaxace ve volném
čase.
K objektu náleží i sousedící pozemky, které jsou vhodně umístěné i dostatečně rozsáhlé pro vybudování menšího dětského hřiště v zadním traktu
areálu, resp. parkovacích míst při vjezdu z Masarykovy ulice.
Revitalizace objektu bude zahrnovat zejména zateplení obvodového pláště
a střechy, výměnu oken a dveří, úpravy vnitřních dispozic a výměnu vnitřních rozvodů a sítí.
Záměrem je vybudování nájemních bytů s tím, že zájemci o bydlení budou
mít možnost ovlivnit dispoziční řešení bytové jednotky. Není vyloučena ani
varianta budoucího odkoupení bytu do osobního vlastnictví zájemce.
Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce objektu pro účely bydlení
v případě dostatečného zájmu – rok 2014.
2/ objekt č. p. 1346 v Dukelské ulici
Jedná se o třípodlažní budovu bývalé Základní školy Dukelské, která se nachází v centrální části “horního“ sídliště.
Suterén objektu je možno využít jako úložné a skladovací prostory (sklepy), případně pro zřízení domácí dílny. Pro účely bydlení lze využít
i podkroví budovy. Přilehlý areál zahrnuje venkovní hřiště a nabízí prostor
pro vybudování parkovacích míst.
Revitalizace objektu bude zahrnovat zejména zateplení obvodového pláště
a střechy, výměnu oken a dveří, úpravy vnitřních dispozic a výměnu vnitřních rozvodů a sítí.
Záměrem je vybudování nájemních bytů s tím, že zájemci o bydlení budou
mít možnost ovlivnit dispoziční řešení bytové jednotky. Není vyloučena ani
varianta budoucího odkoupení bytu do osobního vlastnictví zájemce.
V případě dostatečného zájmu by rekonstrukce objektu pro účely bydlení
mohla být zahájena v roce 2015.
3/ lokalita “Za školou Npor. Loma“
Záměr bytové či individuální výstavby v lokalitě “Za školou Npor. Loma“ je
již dlouhodobý. Ve zpracovaných studiích je navrhována jak bytová výstavba
ve dvou, maximálně třípodlažních bytových domech, tak individuální výstavba rodinných domů.
Na podzim 2012 bude Zastupitelstvo města Příbora projednávat nový
územní plán města, který určí regulativy využití této lokality.
Pozemky by byly jednotlivým zájemcům nabízeny s již vybudovanými inženýrskými sítěmi. Zahájení samotné výstavby v lokalitě Za školou lze předpokládat nejdříve po roce 2015, nejbližší roky budou věnovány vypracování
územní studie, která stanoví platný rozsah pozemků určených pro individuální a bytovou zástavbu v této lokalitě, projektové přípravě a získání patřičných povolení.

Průzkum zájmu o bydlení „Bydlení Příbor“
- má informativní charakter, vyplněním dotazníku nevznikají zájemci
o bydlení ani městu Příboru žádné právní nároky vůči druhé straně,
- se vztahuje pouze k výše uvedeným objektům a lokalitám, tzn. že přidělování uvolněných obecních bytů ve stávajících bytových domech bude
i nadále probíhat v souladu s Pravidly pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanům dle platného Pořadníku,
- umožňuje vyjádřit svůj zájem o bydlení v jednom či více objektech
(lokalitách),
- zahrnuje i část věnovanou možnosti finančního podílu zájemce na investičním záměru, se zaměřením na ty zájemce o bydlení, kteří jsou
schopni a ochotni se finančně podílet na realizaci daného projektu; případný finanční vklad budoucích nájemníků bude považován za předplacené nájemné na odpovídající dobu, nebo bude zohledněn při stanovení
výše nájemného po určitou dobu - toto nájemné bude nižší než obvyklé
nájemné.
Spoluúčast na financování není povinná, pro účely průzkumu má jen
informativní charakter. Finanční spoluúčast zájemce je nepovinný údaj
v dotazníku.
Město Příbor se tímto obrací na zájemce o bydlení v našem městě, aby
svůj zájem projevili prostřednictvím Dotazníku. Formulář Dotazníku
najdete na webových stránkách města (www.pribor.eu) pod odkazem
Bytová problematika, dále bude opakovaně otištěn v Měsíčníku města
Příbora (toto vydání a prosinec 2012) a rovněž bude k dispozici na podatelně městského úřadu a na odboru rozvoje města (kontakt viz níže).
Chceme Vám předem poděkovat za zodpovědné vyplnění údajů
v Dotazníku, které umožní získat co nejobjektivnější představu o zájmu
o bydlení ve městě Příboře.
Vyplněný formulář
- zašlete poštou na adresu Městského úřadu v Příboře, na obálku
uveďte: “Bydlení Příbor“,
nebo
- zašlete elektronicky na sablaturova@pribor-mesto.cz, do Předmětu
emailu uveďte: “Bydlení Příbor“,
nebo
- doručte osobně přímo na podatelnu Městského úřadu v Příboře,
přízemí, pracoviště městského informačního centra.
Dotazník lze rovněž vyplnit přímo na Městském úřadě v Příboře:
Adresa:
Město Příbor
Městský úřad
Odbor rozvoje města
nám. Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Renata Šablaturová
2. patro, č. dveří 13a
Telefon: 556 455 421
Email: sablaturova@pribor-mesto.cz
Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Út, Čt: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

„V hravém těle mladý duch“ KLUBOVÁ STŘEDA

Každou první středu v měsíci 7. 11. a 5. 12. 2012 vždy od 15:00 – 17:00 hod. zveme členy i nečleny Svazu tělesně postižených na společné posezení do
Klubu seniorů na náměstí S. Freuda v Příboře se zaměřením na:
• společenské a stolní hry,
• tělovýchovné chvilky (cvičení vestoje, vsedě, s PET lahví, se stuhou, s míčkem),
• křížovky, kvízy,
• ruční práce,
• posezení s přáteli a kamarády u kávy a čaje.
Informace také na www.televize-pribor.cz, 41S zprávy.
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BYDLENÍ PŘÍBOR

Průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře

Jméno a příjmení: ……………........................………...........……………........................………....................

Rok narození: …………….........................

Adresa: ……………........................……….........................……………........................……….......................……………........................………...........................
Telefon: ……………........................………......................... E-mail: ………...…………........................………........................................……….........................
1/ Mám zájem o nájemní bydlení v objektu Masarykova č. p. 586
Velikost bytu vyberte: 1+1 (předpokládaná výše nájmu 2.000 - 2.500 Kč/měsíc)
2+1 (předpokládaná výše nájmu 3.000 - 3.500 Kč/měsíc)
Spoluúčast na financování rekonstrukce objektu vyberte: ANO/NE (nepovinný údaj) pokud ano, vyberte: výše částky do 100 tisíc Kč / nad 100 tisíc Kč
2/ Mám zájem o nájemní bydlení v objektu Dukelská č. p. 1346
Velikost bytu vyberte: 1+1 (předpokládaná výše nájmu 2.000 - 2.500 Kč/měsíc)
2+1 (předpokládaná výše nájmu 3.000 - 3.500 Kč/měsíc)
Spoluúčast na financování rekonstrukce objektu vyberte: ANO/NE (nepovinný údaj) pokud ano, vyberte: výše částky do 100 tisíc Kč / nad 100 tisíc Kč
3/ Mám zájem o bydlení v lokalitě “Za školou Npor. Loma“
a/ individuální výstavba rodinného domu
doplňte velikost parcely ……….m2 doplňte přijatelná výše prodejní ceny pozemku ………Kč/m2
b/ nájemní bydlení v bytovém domě
velikost bytu vyberte: 1+1 (předpokládaná výše nájmu 2.500 - 3.000 Kč/měsíc)
2+1 (předpokládaná výše nájmu 3.500 - 4.000 Kč/měsíc)
Spoluúčast na financování výstavby bytového domu vyberte: ANO/NE (nepovinný údaj) pokud ano, vyberte: výše částky do 100 tisíc Kč / nad 100 tisíc Kč
Případná doplňující sdělení zájemce přiložte prosím na samostatném listu. Předpokládaná výše nájmu nezahrnuje cenu za energie.
Datum: …………………............…..				

Podpis: ……………........................……............…

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU - VYZVEDNĚTE SI, PROSÍM, SVOU SADU TAŠEK NA TŘÍDĚNÍ ODPADU!

Třídění komunálního odpadu je klíčovou aktivitou v oblasti odpadového hospodářství. Množství vytříděného odpadu podstatným způsobem
ovlivňuje výši místního poplatku za odpady.
Město Příbor obdrželo v rámci podpory třídění obalových složek komunálního odpadu 1000 sad tašek pro třídění komunálního odpadu od společnosti EKOKOM a.s., která podporuje třídění obalových složek odpadu
a spolupracuje na tomto úseku se spol. ASOMPO a.s.
Občané města Příbora mají možnost získat zdarma do své domácnosti 1 sadu tašek na třídění papíru, plastů a skla. Jedinou podmínkou je,
že všichni členové domácnosti mají uhrazen místní poplatek za nakládání

s odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Občané, kteří mají
o sadu tašek zájem, si ji mohou osobně vyzvednout v kanceláři životního
prostředí Městského úřadu Příbor, Freudova 118 (budova Správy majetku
Příbora, naproti rodnému domku Sigmunda Freuda).
Protože je v Příboře více než 3000 domácností, nemusí se dostat
na všechny zájemce. Proto budou tašky přidělovány podle pořadí zájemců.
Podpořte i Vy další nárůst třídění komunálního odpadu
v našem městě! Děkujeme.
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora.

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S VELKOOBJEMOVÝMI VANAMI PRO BIOODPAD, JSOU POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ

Jak byli občané informováni již v předchozích číslech Měsíčníku
a v Local TV Příbor, mají od letošního října možnost odkládat bioodpad ze
zahrádek do velkoobjemových van. Technické služby je přistavují na určená
místa pravidelně vždy o víkendech.

Po prvních zkušenostech musíme říct, že novinka se osvědčila.
Kontejnery jsou zahrádkáři plně využívány. Technické služby však také zjistily, že někteří občané do přistavených van odkládají i takové druhy odpadu, které do nich nepatří, např. pytle s polystyrenem. Proto občany žádáme
společně s pracovníky Technických služeb města Příbora o více pozornosti
a ukázněnosti při odkládání odpadu ze zeleně do velkoobjemových van.

Velmi by nás mrzelo, kdybychom, v krajním případě, museli tuto službu
zrušit. Stalo by se tak, pokud by se situace s odkládáním jiného než rostlinného biologického odpadu do kontejnerů opakovala. Finanční prostředky
vynakládané na sběr bioodpadu ze zahrádek s dotřiďováním odpadu totiž
nepočítají. Rádi bychom tuto službu nadále poskytovali, protože víme, že
její zrušení by bylo nespravedlivé vůči těm, kteří se pravidly řídí a kontejnery využívají podle instrukcí. Těm za ukázněnost moc děkujeme, ostatní
o ni prosíme.
A jsme rádi, že celkově je nová služba přijímána velmi pozitivně.

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora.

„DEN BEZ AUT 2012“

V sobotu 6. října 2012 město Příbor společně se střediskem volného
času Luna a rančem Michálků už posedmé uspořádalo akci k „Evropskému
týdnu mobility a Evropskému dni bez aut“. Každoročně jsou zvány děti i dospělí na letiště pro letadlové modely za svatým Janem poblíž boroveckých
rybníků na pouštění draků. Účastníci přicházejí pěšky, přijíždějí na kole,
v kočárku – tedy bez použití motorového vozidla.
V předchozích letech i letos akci přálo počasí. Foukalo zpočátku možná
o něco více, než bylo pro pouštění draků potřeba, ale podzimní slunce příjemně hřálo a doprovázelo cestou účastníky, kteří se posléze z letiště vydali
koňským povozem k Michálkům, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení. Kromě příjemného a veselého zážitku má tato cesta také symbolizovat,

že lidé nemají zapotřebí používat k dopravě motorová vozidla více, než je
nutné. U Michálků měly děti možnost se projet na ponících nebo koních,
opéci si párek, malovat si a hrát různé hry „s Lunou“. Také obdržely omalovánku nebo pexeso s ekologickou tématikou.
Všem, kteří se v letošním roce zúčastnili této akce, děkujeme. Děkujeme
také vlastníku pozemku letiště, který plochu nabízí každoročně zdarma,
klubu leteckých modelářů a všem organizátorům - středisku volného času
Luna, Michálkům, v neposlední řadě dalším chovatelům koní a dětem, které
při akci pomáhají koně vodit a chystat občerstvení.
Jsme rádi, že se někteří účastníci každoročně vracejí a akce se jim líbí.
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Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Příbora.

SMLOUVY

Kupní smlouva je upravena v § 409 až 475 obchodního zákoníku. Podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku si smluvní strany
mohou dohodnout, že se jejich závazkový vztah, který nespadá
pod vztahy uvedené v § 261 obchodního zákoníku, se řídí obchodním zákoníkem. Jestliže ovšem taková dohoda směřuje ke
zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná. Dohoda o režimu obchodního zákoníku
musí mít ze zákona písemnou formu.

Pokud smluvní strany zvolí režim obchodního zákoníku, řídí
se obchodním zákoníkem i vztahy vzniklé při zajištění závazků
ze smlouvy. Podmínkou je, že osoba poskytující zajištění (například ručitel) s tím projeví souhlas, nebo alespoň v době vzniku
zajištění ví, že zajišťovaný závazek se řídí obchodním zákoníkem.
Ustanovení občanského zákoníku nebo zvláštních právních
předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách,
zneužívajících klauzulích a jiná ustanovení směřující k ochraně
spotřebitele, je třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní
strany, která není podnikatelem. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto
vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se
použijí ustanovení občanského zákoníku.
Spotřebitelské smlouvy jsou upraveny v části osmé občanského zákoníku. Jako spotřebitel je v § 52 až 65 občanského zákoníku definována osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dodavatelem je podle občanského zákoníku osoba, která při
uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti.
Výhradně podle občanského zákoníku se na základě kupní smlouvy převádí vlastnické právo k nemovitostem. Naproti
tomu kupní smlouva podle obchodního zákoníku se vztahuje
jen na veškeré movité věci. Z právního hlediska řadíme mezi movité věci i zvířata, dále například dodávky energií a medií. Převod
cenných papírů se řídí zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
Základním závazkem z kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží v podobě movité věci určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu, a převést na něho
vlastnické právo k takové věci a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní smlouva podle obchodního zákoníku umožňuje, aby bylo možné nabýt vlastnické právo ke zboží
i v případě, kdy prodávající není vlastníkem prodávaných movitých věcí. Podle § 446 obchodního zákoníku je to možné v případě, kdy kupující nevěděl, že prodávající není vlastníkem zboží
a že není ani oprávněn se zbožím nakládat za účelem jeho prodeje. Pokud by o tom kupující věděl, vlastnické právo by nepřešlo.
Skutečný vlastník zboží se však může dovolat této neplatnosti
u soudu, ale musí prokázat, že kupující o tom, že prodávající není
vlastníkem, věděl.
Předmětem kupní smlouvy není jen zboží, které bylo vyrobeno, ale i to, které ještě vyrobeno není. Nepůjde tedy v tomto
případě o smlouvu o dílo, ale o smlouvu kupní. Jedině v případě,
když se kupující zaváže předat druhé straně podstatnou část věcí,
kterých je zapotřebí k výrobě zboží, nepůjde o smlouvu kupní,
ale o smlouvu o dílo. Není rozhodné, kolik procent částí zboží
dodá kupující sám, ale důležitější je, zda takové části zboží budou
podstatné pro existenci a funkci zboží. Dále se nebude jednat
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o kupní smlouvu, jestliže převážná část plnění dodávající strany
spočívá pouze ve vykonávání činnosti nebo jestliže závazek takové strany zahrnuje montáž. Výrazem „montáž“ musíme však
rozumět kompletaci zboží a nikoli pouhé uvedení zboží do chodu, tedy například zapojení počítače. Zboží je dodáno, jestliže
je dodáno prodávajícím řádně a včas. Místo a způsob dodání
zboží musí být dohodnuty, a pokud tomu tak není, platí, že zboží
je dodáno v případě, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě, kde má prodávající své sídlo nebo místo
podnikání, popřípadě bydliště nebo organizační složku, jestliže prodávající její místo včas kupujícímu oznámí. Dodací lhůta
zboží není podstatnou náležitostí smlouvy. Není-li doba dodání
zboží obsažena ve smlouvě, je prodávající povinen bez vyzvání
kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání.

Obchodní zákoník nestanoví záruční dobu pevným časovým
údajem, jako je tomu u kupní smlouvy podle občanského zákoníku, nestanoví tedy záruku, ale stanoví pouze podpůrně, jak odpovídá prodávající za vady zboží. Pro praxi je třeba vědět, že
v případě, kdy smlouva neobsahuje dohodnutou nebo jednostranně stanovenou záruku prodávajícím, odpovídá prodávající za vady zboží objektivně jen v rozsahu vad, které má zboží
v době přechodu nebezpečí z prodávajícího na kupujícího.
Pokud jde o vady, které vznikly později, tedy vady, za které běžně
podle občanského zákoníku odpovídá objektivně prodávající po
celou záruku, odpovídá prodávající podle obchodního zákoníku
jen v případě, kdy kupující prokáže, že porušil určité ustanovení
smlouvy.
Práva z odpovědnosti za vady se promlčují. Právo namítat
promlčení práv z odpovědnosti za vady, uvedené v reklamaci kupujícího, má prodávající v závislosti na tom, kdy mohl kupující
vady zjistit, nejpozději ve lhůtě dvou let po dodání zboží. Tato
dvouletá lhůta stanovená v zákoně však může být prodloužena, a to i nad zákonnou hranici maximální délky promlčecí
lhůty, tedy nad deset let. Prodloužení se může stát jak dohodou,
tak jednostranným prohlášením prodávajícího. Vlastnické právo
před předáním zboží však může kupující nabýt i před předáním
zboží, jestliže se o tom písemně s prodávajícím dohodne. Není
vyloučeno ani pozdější nabytí vlastnického práva. Podmínkou
již není písemné ujednání. K přechodu vlastnického práva
dochází nejčastěji až zaplacením části nebo celé kupní ceny.
Obchodní zákoník zná i ujednání v souvislosti s kupní smlouvou.
Jde o takzvanou koupi na zkoušku. Koupě na zkoušku znamená,
že buď strany ve smlouvě sjednají určitou dobu, která se nazývá
zkušební, anebo chybí-li takové ujednání, činí tato lhůta ze zákona tři měsíce od uzavření smlouvy. V této lhůtě by měl kupující
objednané zboží schválit. Jestliže v této lhůtě kupující zboží nepřevezme, jedná se ze zákona o podmínku odkládací. V případě,
že kupující zboží nepřevezme a do konce zkušební doby nesdělí
prodávajícímu, že zboží schvaluje, může prodávající dodat kupujícímu zboží. V případě, kdy kupující zboží převezme, má podmínka povahu podmínky rozvazovací. V takovém případě platí,
že kupující zboží schválí, jestliže je písemně neodmítne ve zkušební době.
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JUDr. Radomír Velička, právník, MÚ Příbor.

informace městské policie

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE

V průběhu měsíce října strážníci řešili opakovaně porušování obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném
prostranství. Bohužel hlavními hrdiny v těchto událostech byli také nezletilí.
Dne 13. 10. 2012 ve 20:45 hod. přijali strážníci oznámení, že na ul. Leoše
Janáčka leží zřejmě podnapilý mladík. Provedenou dechovou zkouškou
bylo u mladého muže zjištěno 2,69 promile alkoholu v dechu. Jelikož mladík nebyl schopen prokázat svou totožnost, rozhodla hlídka o jeho převozu
na Policii České republiky.
Při řešení této události však hlídka zjistila, že v blízkém okolí se pohybují další osoby, které jeví známky opilosti. V této lokalitě pak bylo zkontrolováno
dalších pět osob, přičemž dvě z nich byly mladší 15 let. Při ověřování výšky
hladiny alkoholu v dechu bylo zjištěno, že mladiství mají od 0,60 do 1,4 promile alkoholu v dechu. Následně byli kontaktováni rodiče nezletilých, kteří
si je převzali. Bohužel v žádném z případů se hlídce nepodařilo zjistit osoby,
které alkohol osobám mladším 18 let podaly. O požití alkoholu nezletilými, respektive mladistvými osobami byl informován odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany dětí při MÚ v Kopřivnici.
Dne 4. 10. 2012 v 17:05 hod. přijali strážníci anonymní oznámení, že po městě se pohybují osoby, které nabízejí drobné upomínkové předměty za 50,- Kč

  

jako příspěvek na charitativní činnost. Hlídka zastihla dvojici v Jičínské ulici
a provedla kontrolu osob. Nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Nicméně
je nutné uvést, že oznamovatel se zachoval správně. Při jakémkoli podezření, ať už jde o charitativní sbírky či výhodné nabídky telefonů, změny tarifů nebo změny dodavatele plynu a elektřiny, mají občané možnost zavolat
strážníky městské policie, kteří ověří, zda nedochází k porušování zákona.
V měsíci září a říjnu 2012 proběhla ve dnech 14., 19. a 26. září a 11. října 2012
pravidelná kontrola dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel v obci.
Kontrolní měření probíhala v průběhu dne na schválených úsecích v lokalitách: ul. Frenštátská, Jičínská, Místecká, Ostravská, Štramberská a v části
Prchalov. Celkem bylo zkontrolováno cca 40 vozidel. Nejvyšší rychlost byla
naměřená v části Prchalov, kde vozidlo překročilo nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 23 km/hod. V úseku s povolenou rychlostí 50km/hod. vozidlo
jelo rychlostí 73km/hod.
Tyto dopravní přestupky překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci jsou
řešeny v blokovém řízení a bodový přestupek je následně oznámen příslušnému správnímu orgánu.
Libor Bolom, vedoucí strážník Městské policie Příbor

Gratulace seniorům

Blahopřejeme jubilantům narozeným v listopadu
Emilie Pálová
Miroslava Filipová
Adolfina Rožnovská
Božena Petrová
Drahomíra Riemerová
Slavomil Hrbáč
Marie Jeřábková
Anna Krompolcová
Marta Friedlová
Emil Macek
Marie Vychodilová

Božena Šafranková
Irena Schneiderová
Josef Filip
Blažena Kamínová
Božena Švarcová
Antonín Klasna
Jaroslava Košíčková
Ludmila Gillarová
Jaroslava Sobotíková
Jaroslav Drápala
Arnošt Böhm

Emil Krištof
Stanislav Dort
Ondrej Babača
Libuše Klasnová
Milada Bayerová
Jana Soldánová
Jiřina Galiová
Dagmar Pukovcová
Helena Lavická

ze škol

KDYŽ SE CHODÍ
DO KNIHOVNY…

…tak se samozřejmě předpokládá, že se budou knížky prohlížet,
číst, povídat si o nich… Ale když se v knihovně objeví dopoledne dvě
třídy školáků i s paní učitelkou, tak se asi děje něco jiného. No a to jiné
bylo povídání s paní spisovatelkou Terezou Říčanovou. Do knihovny
přišli žáci 2. ročníků, a tak je zřejmé, že paní spisovatelka oslovuje spíše
malé čtenáře. Nejenže si s dětmi povídala, ale na začátku sehrála pro
děti loutkové představení. Divadélko si dovezla vlastní až ze svého bydliště - statku u Pelhřimova, kde se věnuje volné tvorbě, čtyřem dětem
a hospodářství.
A že to byla zábava. Nejen při představení, ale také potom, kdy paní
Říčanová vyprávěla dětem různé příběhy ze života svého a hlavně svých
zvířecích kamarádů. Reakce dětí: „Byla úžasná, skvělá, legrační. Já mám
její knížky doma…“
A které knížky to jsou? Tak třeba – Kozí knížka, Vánoční knížka,
Baba nad čerta nebo obrazové album Noemova archa, které bylo nominováno na cenu Magnesia Litera.
Děkujeme, paní spisovatelko, děkujeme, milé paní knihovnice.

Žáci 2. A a 2. B ZŠ Npor. Loma Příbor.

Toulky Příborem
Vybaveni mapou, buzolou a pracovními listy s úkoly jsme vyrazili do
ulic města Příbora objevovat krásná a zajímavá místa.
Při dvouhodinovém putování nás čekalo deset zastavení. Mezi nimi
byla místa historicky cenná, na která je každý Příborák samozřejmě hrdý.
Obešli jsme všechny příborské kostely, bývalou piaristickou kolej, rodný dům S. Freuda, nejstarší příborskou školu, starý hřbitov a nevynechali
jsme ani nejdůležitější budovu ve městě - radnici. Zde jsme přijali pozvání
pana starosty Strakoše a prohlédli si ji zevnitř.
Na náměstí jsme jako detektivové pátrali po různých stopách minulosti a hledali odpovědi na otázky v pracovním listu.
Celou trasu jsme důkladně za-   
kreslovali do mapy města, na náměstí jsme pomocí buzoly určili světové
strany.
Poslední úkol všechny čekal
doma - zpracovat výsledky svého putování a pozorování.
Že máme ale krásné město!
Více článků ze školních akcí
naleznete na www.zsjicinska.cz.
Mgr. Michaela Eliášová,
ZŠ Příbor, Jičínská 486.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI pořádanými městem Příborem
Léto velmi rychle uběhlo a před námi jsou již jen podzimní a zimní dny,
a proto mně vážení spoluobčané dovolte, abych se ohlédla za kulturními akcemi, které pro Vás město spolu s různými organizacemi a spolky připravilo
pro letní měsíce v letošním roce 2012.
První kulturní akcí, která proběhla dne 1. května, byl tradiční prvomájový koncert. Uspořádal ho spolu s městem Dechový orchestr mladých
Příbor pod vedením pana Ivo Lacného.
Již 26. května se uskutečnila další zajímavá kulturní akce. V městském
parku jsme mohli slavit s Městskou policií v Příboře 20 let od jejího založení. Městská policie spolu s městem Příborem připravila pro děti a mládež
různé soutěže, lidé si mohli prohlédnout techniku Policie ČR, zhlédnout
ukázky speciální kynologické skupiny Městské policie z Ostravy a bylo připraveno mnoho dalších zajímavých akcí.
1. červen patřil našim dětem. Pracovníci příborské radnice spolu se
střediskem volného času Luna Příbor, s Junákem, pracovníky Technických
služeb Příbor a školami připravili Den dětí spojený s osvětovou kampaní
Tonda obal. A tak děti z mateřských škol a žáci základních škol i děti s rodiči získávali během celého dopoledne informace o třídění odpadu, mohli
si zasoutěžit ve znalostech o městě a ekologii. Nakonec byli odměněni sladkostmi.
Dne 2. června proběhlo několik kulturních akcí. Příborské gymnázium
pořádalo v parku tradiční Majáles. Společnost S. Freuda roztančila díky
folklornímu festivalu náměstí a vyhodnotila mezinárodní výtvarnou
soutěž „Můj sen“. Luna Příbor spolu s příborskými chovateli uspořádala
Den dětí s Lunou a na Hájově se slavilo. K 125. výročí zřízení obecné školy
připravily paní učitelky tamní Mojí školky ve spolupráci s městem velmi bohatý kulturní program.
Pokud si chtěl někdo v červnu zasportovat, tak se mohl zúčastnit
I. zumba party pod širým nebem v městském parku. Milovníky rocku potěšil 16. června rockový festival Redfest. Taktéž probíhal v městském parku.
Měsíc červen byl zakončen v parku na nábřeží Rudoarmějců tradičními svatojánskými ohni a metáním metel. Tuto kulturní akci pořádal spolu s městem a Mysliveckým sdružením Příbor - Hájov pan MUDr. Mořic
Jurečka. Akce byla hojně navštívena.
V měsících červenec a srpen se uskutečnily tradiční letní večery pořádané příborskými hasiči, myslivci, včelaři uspořádali letní odpoledne
s včelařskými domácími výrobky. Kromě těchto tradičních akcí se uskutečnily
i další akce pořádané soukromými subjekty, ať to byly letní diskotéky, nebo
různé taneční večery.

Město Příbor ve spolupráci s provozovatelem koupalištěm připravilo
v červenci a srpnu velmi zajímavé akce pro děti a jejich rodiče. 1. července
koupaliště slavilo 20 let od otevření a na 19. srpna byla připravena akce
„Na vlnách letního dobrodružství“. Děti spolu s rodiči si na obou akcích
mohly zasoutěžit, zatancovat, zaplavat a ještě získaly zajímavé ceny.
Ve dnech 14. až 17. srpna, opět po roce, navštívil město Kinematograf
bratří Čadíků. Svou nabídkou filmů se zaměřil jak na děti, tak i dospělé.
Tady všem účastníkům filmových představení patří velký dík. Organizátoři
kinematografu vybrali v Příboře pro charitativní účely 21 138 korun. Na
dané trase - stejně jako vloni - to byla rekordní částka.
Pokud občanu města nestačily k jeho kulturnímu vyžití akce v Příboře,
mohl navštívit i Prchalov a Hájov. I tady bylo z čeho vybírat.

A léto, i když s nádechem podzimu, pokračovalo a já nemohu zapomenout na příborskou pouť. V jejím rámci byly uspořádány hned tři akce, jednak tradiční příborské rockování, které se konalo v sobotu večer, v nedělním
dopoledni se uskutečnil koncert Swingového orchestru Pavla Písteckého
z Kopřivnice a odpoledne proběhl kon cert hudební skupiny Charlie
Straight. Byl hojně navštíven a měl velký úspěch.
V měsíci září proběhly Dny EHD, v rámci kterých byly otevřeny nové
prostory v piaristickém klášteře a při této příležitosti vystoupil v Příboře
světoznámý houslista Jaroslav Svěcený spolu s folkovou skupinou Jablkoň
a žáky ZUŠ v Příboře. Koncert byl překrásný a člověk si z něj mohl odnést
mnoho hudebních zážitků. V rámci Dnů EHD se město rovněž snažilo sestavit program tak, aby si příborští občané a návštěvníci města mohli vybrat z různých hudebních žánrů. V budově piaristického kláštera vystupovala cimbálová muzika Pramínky, u rodného domu S. Freuda šansoniérka
Céline Bossu, která svými písněmi zavedla posluchače do malebné Francie.
Na náměstí předvedla své umění kapela Stanley’s Dixie Street Band a večerní náměstí patřilo Swingovému orchestru Bedřicha Pukovce pod taktovkou
Zdeňka Pukovce. Dny EHD zakončil v neděli svým vystoupením v kostele
sv. Valentina Komorní orchestr z Kopřivnice. V jeho programu Letem světem zazněly i básně Mgr. Ireny Kopecké.

Město Příbor spolu s různými organizacemi a subjekty se snažilo nabídkou kulturních akcí v létě zaujmout všechny věkové kategorie. Věřím, že
každý občan města si tu svou akci vybral a dobře se na ní bavil.
I přesto mě velmi mrzí, že ne všechny pořádané aktivity si našly tolik
příznivců, kolik jsem si podle kritických ohlasů, že se ve městě nic neděje,
představovala.

Proto Vás, vážení občané našeho města, žádám a též vyzývám, abyste sami řekli, které kulturní akce Vám v Příboře chybí a co byste navrhovali. Své náměty můžete zasílat na mou meilovou adresu: mistostarosta@pribor-mesto.cz nebo je odevzdat u pracovnic odboru rozvoje
města, oddělení kultury (kancelář v sídle Správy majetku Příbor).
V těchto dnech se připravuje plán kulturních akcí na rok 2014, který se snažíme připravit tak, aby v něm byly podchyceny všechny věkové
skupiny ve městě a zároveň byl žánrově rozmanitý. Svými náměty jej
můžete ovlivnit.
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Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města.
Foto: Nikola Horňáková a Kamila Návratová.

ZAUJALO NÁS

STOLETÉ SVĚDECTVÍ

Za každým jménem padlého vojáka v 1. a 2. světové válce, které je vytesáno
na pomníku v parčíku u Základní školy Jičínské, se skrývá příběh. Příběh
končící smrtí. O jednom z nich - Rudolfu Kalmusovi - vypráví kniha Stoleté
svědectví. K vydání ji připravila Irena Kopecká.
Poprvé se veřejnost se Stoletým svědectvím mohla seznámit už 21. listopadu 2011 v příborské pobočce Muzea Novojičínska, p. o. Básnířka Irena
Kopecká tehdy na literárním večeru představovala svou novou sbírku
Cesta za nadějí a zároveň uvedla několik krátkých ukázek z připravovaného
Stoletého svědectví.
„Je to knížka o příborském rodáku, mém strýci Rudolfu Kalmusovi, který zemřel v 1. sv. válce,“ řekla tehdy Irena Kopecká. A dodala: „Jeho korespondence
z války - dopisy, lístky, které posílal mému otci Adolfovi do Příbora, zůstala
zachována. Někdy jsou velmi stručné, někdy rozsáhlejší, každý je jiný. Dá se
z nich ale vyčíst, jak lidé, kteří museli válčit, toužili po míru.“
Podzim 1914

V posledním lístku psal jsem Ti, že snad to prádlo potřebovat nebudu
a sice z toho důvodu, že byla velice kritická doba, nepočítal jsem, že přečkám tyto dny, zároveň ti musím sdělit, že měl jsem štěstí od Boha. Ve
švarmlinii na holém poli spadl přede mnou na jeden krok šrapnel, odrazil se, přeskočil mě a vedle nohou vryl se opět do země, tenkrát obdivoval
každý mé štěstí.
Já na povrch klidně vstal a šel dále, za hrozné této bitvy padlo jich dosti,
a tak již čtyřikráte byl jsem blízko smrti….
Budu-li, budu Ti psát brzy zase, vás všechny zdraví v boji stojící bratr
Rudolf.
Stoleté svědectví obsahuje 36 psaní. Jedno je více, druhé méně čitelné. Proto musela každé z nich Irena Kopecká přepsat. „Do obsahu
Feldpostkorrespondenzkarte či dopisů psaných v zákopech inkoustovou tužkou jsem nijak nezasahovala,“ vysvětluje Irena Kopecká, „jsou autentickým
svědectvím dopadu války na člověka, který se bez vlastní vůle ocitl na bojišti
a jehož jedinou touhou bylo dožít se konce války a vrátit se ke svým milovaným.“
Únor 1915

Milý Adolfe.
…...jsem zdráv a daří se obstojně, piš brzy, každá sebemenší zmínka
z domova mě vždy velice potěší…… Tvůj bratr Rudolf.
Brzy přišel lístek se znepokojujícím obsahem.
Červenec 1915

Milý Adolfe.
Sděluji Ti, že z ruského bojiště odjíždíme, kam ale nevím, jistě do Itálie.
Nemám času více psáti, pozdrav všechny ode mě, nevím, jak nám to půjde, ač jsme staří majstři, přece máme trochu strach.
Dopis tento hodím z vlaku někde na nádraží, by jej dobří lidé poslali
dále,neb jinak nemohl bych Ti to sděliti. Vás všechny ještě jednou zdraví
bratr Rudolf
Tatínka prosím, by sdělil mé Rézi taky o tom.
20. července přišel do Příbora lístek ze 7. července 1915, ve kterém Rudolf
všechny zdraví. 8. srpna dorazilo strohé oznámení:
Sdělujeme Vám, že Váš bratr Rudolf Kalmus dne 15/7 t.r. padl.
K. K.Landwehrinfanterieregiment Teschen Nr. 31, 10. Kompkomando
Ten, kdo na loňském literárním večeru slyšel ukázky z knihy, byl překvapen.
Kristián Chalupa brněnský spisovatel tehdy řekl: „To mě moc zaujalo, toto
se musí vydat, je to úžasná kniha.“

A tak Irena Kopecká se ptala, chodila, žádala …. A dnes? Kniha je na světě.
Vydala ji společnost Šmíra-Print s.r.o.
Ačkoli kniha ještě není v distribuci, pár výtisků její autorka už svým přátelům a nejbližším darovala. Ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat.
Josef Jindra ze Sobotky píše: „Moc děkuji za Stoleté svědectví, knihu lásky
k lidem, kteří před námi vytvářeli dějiny a kteří padli, zemřeli za cizí
zájmy…. Soustředila jste krásné i smutné dokumenty, vzpomínky, krásu,
bolest. Děkuji…“
D. Poláková z České Třebové jako by předchozího čtenáře doplňovala: „Jsem
moc ráda, že kniha Stoleté svědectví je na světě a v tak působivém provedení.
Z válečných lístků a dopisů i po jednom století se přenášejí na čtenáře pocity
jejich autora. Vedle beznaděje a odevzdání se osudu uprostřed válečných
hrůz také obrovská touha vrátit se domů... Byla by velká škoda, kdyby se tak
vzácný dokument nedostal mezi čtenáře.“
K vydání knihu doporučil historik Jiří Tichánek: „Předně musím podotknout, že jako příborský rodák jsem tuto knihu velice přivítal. Je skutečností, že na našem knižním trhu se objevují knihy s tématem druhé světové války více, než té první. Je to jistě pochopitelné, neboť z té
druhé války přece jen ještě žijí přímí účastníci i pamětníci. Z té první
již tomu tak není. Ačkoliv nechci hrůzy druhé světové války v žádném
případě zlehčovat, myslím si, že ta první však byla v mnoha aspektech
daleko drsnější. Šlo totiž především o válku zákopovou, kdy na přímou
zteč šli mnohdy i ještě ne plně dospělí chlapci, kteří ještě ani neokusili díky své nezralosti, radosti života. A to nemluvím o válce chemické,
která byla taktéž pro onu dobu charakteristická a veskrze zločinná.“
A Jiří Tichánek pokračuje: „Kniha „Stoleté svědectví“ nám přibližuje tuto
válku v dochované korespondenci polní pošty od mladého vojáka – příborského rodáka. Přečteme-li si jména padlých na příborském pomníku obětem I. sv. války, mnoho nám ona uvedená jména asi neřeknou.
A přece byl jejich osud jistým způsobem společný. V knize paní Mgr.
Kopecké tak získáváme jedinečně cenný dokument ukazující na onu
dobu z bezprostředního pohledu bojujícího vojáka. Po přečtení knihy
v mnohém z nás zůstane jen pocit hořkosti nad nesmyslností každé války. Svým vlastně i regionálním pojetím, kdy jde o osobu našeho města, je
kniha ve své podstatě ojedinělá. Díky za ni!“
I já děkuji za to, že jsem mohla nahlédnout do osudu jednoho z mužů, který
byl tam, kde být nechtěl, a chtěl se vrátit tam, kde být nemohl - domů.
Na závěr ještě zajímavost: parčík, v němž je umístěn pomník padlým se jménem Rudolfa Kalmuse, navrhoval, včetně výsadby jeho bratr Adolf. Býval
v Příboře známým zahradním architektem. Ale to už by byl jiný příběh, tak
možná někdy příště.
Napsala a ptala se Irena Nedomová, LTV Příbor.
Odpovídali: Irena Kopecká, Kristián Chalupa, Jiří Tichánek.

PS: KŘEST Stoletého svědectví proběhne 16. listopadu 2012 v 18 hodin
v Muzeu Příbor. Křtít budou tři kmotři - vydavatel Ing. Pavel Šmíra, spisovatel Jiří Tichánek a vedoucí Muzea Příbor Václav Michalička.
Zároveň proběhne křest další knihy Ireny Kopecké - Proměny duše. Její
spoluautorkou je Anna Pustowková, psychoterapeutka, která některá témata iniciovala. Kniha má 72 povídek. Pomohou čtenáři, jak si poradit se
zlostí, vztekem, co s tím, když štěstí spí, jak se mít rád…. Tuto knihu pokřtí
tři kmotřenky: Anna Pustowková, Sylva Česlarová, která doplnila publikaci
pěti energetickými obrázky, a Ludmila Hanáková. Ilustracemi doplnil malíř
Boris Zvada.
Knihy budou k dostání v informačním centru příborské radnice.

ze škol

KDYŽ SI DĚTI „MUSÍ“ VYMÝŠLET…

Sloh… Vypravování… Vytvoř příběh… Hlavní postavy… Zápletka…
Není to jednoduché být dobrým vypravěčem, kolik z nás to umí?
Ale učit se to děti musí. Proč to nezkusit tak trochu jinak.
Sedmý ročník, slohová výuka, žáci si vybírají z krabice libovolný předmět. Na výběr jsou mušle, mořští ježci, kameny, škeble – připomínky prázdnin. Když si vyberou, pokládají předměty na lavici, otvírají sešity a píší větu
z tabule.
Ležím na lavici ve třídě, je pátek a teď vám budu vyprávět, jak jsem
se sem dostal/a/…
Tak a teď děti pokračujte, teď je to už jenom na vás…
MUŠLE
Narodila jsem se v Jaderském moři. Moji rodiče mě vychovávali na dně
moře. Když jsem dospěla, šla jsem do světa, cestou jsem potkala žraloky,

sardinky, rejnoky, velryby.
Jednoho dne jsem se dostala na nejkrásnější místo na světě a zalíbil se
mi tam jeden škeblák. On se do mě taky zamiloval. Plavali jsme si tak mořem, když mi najednou řekl: „Pojď, vezmeme se.“ Já řekla: „Ano.“
Vzali jsme se, měli jsme děti, žili jsme si pěkný život. Jednou jsem tak
plavala s manželem do obchodu a najednou, kde se vzala, tu se vzala, obří
tlapa. Táhla mě ven z moře a já jsem jen bezvládně řvala: „Pomoc, pomoc.“
Nikdo mi nepomohl, nechala jsem tam děti i manžela…
Ta obří tlapa mě vzala a dala mě usušit. Já tam pomalu umírala a vzpomínala na život pod mořem. Ten život, to byla nádhera, všude plavaly ryby,
rejnoci, krabi…Umřela jsem, lidé si mě vzali jako suvenýr. Nikdy bych tohle
nikomu nepřála.
Mgr. Vladislava Strnadová a Marián Sattek, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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pozvání na kulturní akce
PROGRAM AKCÍ – LISTOPAD 2012
Pátek 2. lis topadu od 18:00 hod.

PŮLKOLONA FREKVENTANTŮ
TANEČNÍHO KURZU

V programu: taneční vystoupení, taneční hry
a soutěže. Hraje Repro tým BAV klubu. Zrcadlový
sál BAV klubu na ulici Dukelské. Vstupné: 50,- Kč.
BAV klub Příbor  739 080 862

Neděle 4. listopa du od 15:00 hod.

KONCERT „DOTKNI SE S VĚTLA“

Pěvecký sbor Ondráš.

Probíhající výstav a do 6. listopadu

“PŘÍBOR VČERA A DNES “

Výstava fotografií Fotoklubu Příbor. Galerie v radnici.
Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 427/428

Úterý 6 . listopad u od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské.
BAV klub Příbor  739 080 862

Středa 7. listopadu od 17:00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOT OGRAFIÍ

„ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU PŘÍBOR“

Vernisáž výstavy se uskuteční od 17:00 hod.
v obřadní síni Příbor.
Výstava potrvá do 8. ledna 2013. Galerie v radnici.
Město Příbor a Fotoklub Příbor  556 455 427

Středa 7. listopadu od 17:00 hod.

PŘEDNÁŠKA „NÁVŠTĚVY
CÍSAŘSKÉ RODINY HABS BURKŮ
NA PŘÍBORSKU A NOVOJIČÍNSKU“

Úterý 13. listopa du od 15:00 hod.

ODPOLEDNE S KROKODÝL EM

Výtvarné odpoledne pro děti a rodiče.
Městská knihovna Příbor  556 455 037

Úterý 13. listopa du od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor  739 080 862

Čtvrtek 15. listopadu od 16:00 hod.

TURNAJ VE STOLNÍM TE NISE

Pro děti, mládež, rodiče, veřejnost,pro všechny.
Startovné: děti 20,- Kč, ostatní 30,- Kč.
Zrcadlový sál BAV klubu na ulici Dukelské .
BAV klub Příbor  739 080 862

Čtvrtek 15. listopadu od 17:00 hod.

MORAVA V TZV. TEMNÉM 10. STOLETÍ

Přednáška PhDr. Aleny Ovčačíkové. Je 10. století
pro Moravu opravdu temné? Co skrývají archiválie
sousedních států? Netradiční a zakázané prameny.
Co ukrývá oficiální česká historie? Čím nás
překvapí archeologie?
Městská knihovna Příbor  556 455 037

Pátek 16. listopadu od 18:00 hod.
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER , křest
dvou knih Stoleté svědectví a Proměny duše.

Mgr. Irena Kopecká

Úterý 20. listopa du
od 9:00 do 12:00 od 16:00 do 20:00 hod.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Přednáší Radek Polách odborný pracovník Muzea
Novojičínska. Vstupné 15,- Kč.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Práce s vlastním materiálem. Počet míst omezen,
na akci je nutné se přihlásit a požádat o zajištění
materiálu (šátek, šála, kravata). Cena: 100,- Kč
(Počet míst omezen).

MEZINÁRODNÍ DEN VÁLE ČNÝCH
VETERÁNŮ S LAMPIÓNOVÝM
PRŮVODEM

Pod vedením lektorky paní Věry Slívové.
Výrobek bude upřesněn na kurzu. Kurz pro
začátečníky i pokročilé. Cena 200,- Kč.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 9. lis topadu od 17:00 hod.

Město Příbor  556 455 427/428

Pátek 9. lis topadu od 19:30 hod.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVEN Í: PERLY
PANNY SERAFÍNKY (R. PISKAČEK)

Hraje divadelní soubor Pod věží Štramberk.
Vstupné: dospělí: 80,- Kč. Předprodej v MIC
od 1. 11. Kulturní dům Příbor.
Město Příbor  556 455 427/428

Sobota 10. lis top adu od 8:30 hod.

V. ROČNÍK „AEROBIK SHOW PŘÍBOR“

Akce se koná k 20. výročí otevření sportovní haly.
8:30 – 9:30 - prezentace
9:30 – 10:20 - Step dance workout/Klára
10:30 – 11:20 - Port de bras/Tereza
11:50 – 12:40 - Dance, dance/Tereza
12:50 – 13:40 - Fitness jóga/Klára
Cena: 300,- Kč - předprodej, 350,- Kč - na místě.
Tereza Sattková  724 963 164

Sobota 10. lis top adu od 19:00 hod.

SVATOMARTINSKÝ VEČER

Svatomartinské menu s husičkou a vínem
na objednávku do středy 7. listopadu na tel.
776 644 102 nebo přímo v restauraci Mexiko.
K poslechu a tanci hraje skupina Largo.
Restaurace Mexiko  776 644 102, 775 378 489

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

Úterý 20. listopa du od 17:00 hod.

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
V TRADIČNÍ KULTUŘE

Doprovodný pořad k výstavě: Kůra, lýko,
choroše, tráva, kořeny, pařezy. Beseda spojena
s promítáním a praktickou ukázkou. Doporučen
vstup s jedlovou či smrkovou šiškou.
Vstupné 15,- Kč.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Úterý 20. listopadu od 18:00 hod.

ORIENTÁLNÍ TANCE

BAV klub Příbor  739 080 862

Sobota 24. listopadu od 4:00 hod.

ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČN Í VÍDNĚ

s průvodkyní Z. Tvarůžkovou.
Návštěva památek a předvánočního jarmarku.
Cena: dítě do 15 let 350,- Kč, dospělí 700,- Kč.
Přihlásit se můžete do 21. 11. 2012.
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Sobota 24. listopadu v 15:00 hod.

MOJE TRDLOVÁNÍ, taneční přehlídka
mateřských škol v obecním domě na Hájově.

Moje školka Hájov, www.moje-skolka.cz
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Sobota 24. listopadu od 19:00 hod.

KOLONA TANEČNÍHO KURZU

Hraje Repro tým BAV klubu. Cena 100,- Kč.
Předprodej v BAV klubu. KD Příbor.
BAV klub Příbor  739 080 862

Probíhající výstava do 25. listopadu

„PŘEDMĚTY Z PŘÍBORSKÝCH
MĚŠŤANSKÝCH DOMÁCNOSTÍ
Z 2. POLOVINY 19. STOLETÍ“

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Neděle 25. listopadu od 16:00 hod.

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT DECHOVÉHO
ORCHESTRU „TATROVÁK“
ZALOŽENÉHO B. PUKOVCEM
Sdružení hudebníků Příbor

Probíhající cyklu s přednášek
do pondělí 26. listopadu

MUZEJNÍ ŠKOLA
(NEJEN) PRO SENIORY II.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Pondělí 26. listopadu od 17:30 hod.

PODVEČER V RYTMU BUBNŮ DJEMBÉ

Možnost zapůjčení bubnů djembé – omezený
počet. Cena: děti do 15 let 50,- Kč, ostatní 100,-Kč.
BAV klub Příbor  739 080 862

Úterý 27. listopadu od 17:15 hod.

„JOSEF A JEHO ÚŽASNÝ
PESTROBAREVNÝ PLÁŠŤ“

LOUTKOVÉ DIVADLO "BE RÁNEK"

"O PEJSKOVI A KOČIČCE"

Hrajeme každé úterý od 17:00 hod.

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
V PŘÍBOŘE
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod.
Neděle: 9:00 – 12:00 hod.

Vysílání LTV Příbor

Vysílání denně v 4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.
Zpravodajství - premiéry: středa a neděle.
Pořady z archivu - sobota.
Zasedání ZM na www.televize-pribor.cz
 776 725 909, 608 738 793

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY

Oddělení pro dospělé:
Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod.
Oddělení pro mládež:
Pondělí: 13:00 – 15:00 hod.
Úterý, čtvrtek: 13:00 – 17:00 hod.
Městská knihovna Příbor  556 725 037

ZUMBA S PAVLOU

Tělocvična ZŠ Npor. Loma
Pondělí: 18:00 – 19:00 hod. PILOXIN
Středa: 19:00 – 20:30 hod.
ZUMBA + POSILOVÁNÍ BŘÍŠKA
Vstupné: 60 min. 70,- Kč, 90 min. 90,- Kč.
Pavla Kovalčíková  739 135 127

CVIČENÍ AEROBICU

Zájezd do divadla J. Myrona. Muzikálová Bible
ROKENROLU. Odjezd od Sokolovny v Příboře.
Předprodej v BAV klubu. Cena: 250,- Kč.
BAV klub Příbor  739 080 862

Pátek 30. listopadu
od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hod.

ADVENT V LUNĚ

Tradiční výroba adventních věnců.
Vstupné 20,- Kč + materiál (polyst. věneček,
stuhy, svíčky a jiné jsou k dispozici a dle
vlastního výběru si hradí každý sám).
Luna Příbor, SVČ  556 725 029

Pátek 30. listopadu od 17:00 hod.

ČERNÁ HODINKA V MUZEU

Pověsti z Lašska a Kravařska. Tajemné
vyprávění
z dávných
časů
v podání
sběratelů lidových pověstí Jaromíra a Jiřiny
Poláškových. Vstupné: 15,- Kč.

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

Úterý 4. prosince

TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ JÍZDA,
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Město Příbor  555 455 427/428

Probíhající výstava do 21. února 2013

„KŮRA, LÝKO, CHOROŠE, TRÁVA,
KOŘENY, PAŘEZY…“

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191

RODNÝ DŮM SIGMUNDA F REUDA

Duben až září:

Úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hod.
Říjen až březen:
Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod.

Rodný dům S. Freuda  556 722 200

Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Po 16:45 – 17:45 hod. easyaerobic, body workout
20:00 – 21:00 hod. mix aerobic
Út 16:40 – 17:30 hod. port de bras
18:00 – 19:00 hod. step aerobic
St
8:30 – 9:20 hod. body styling
9:30 – 10:30 hod. body ball
18:45 – 19:45 hod. dance aerobic
20:00 – 21:00 hod. body and Over ball
Čt 16:30 – 17:20 hod. port de bras – fit
20:00 – 21:00 hod. body workout
Pá 17:45 – 18:45 hod. step aerobic
18:50 – 19:50 hod. body ball
Cena: 1 vstup 45,-Kč, student 35,-Kč, děti do 14
let 25,-Kč. 10 vstupů 400,-Kč, student 350,- Kč.
Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

KURZY JÓGY

Cvičí se v Příboře současně na dvou místech
Úterý: 18:00 – 19:30 hod.
Luna Příbor, SVČ,  733 165 317
Úterý: 17:30 – 19:00 hod.
MŠ na ulici Pionýrů  775 054 815

FITCENTRUM
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí - pátek: 9:00 – 21:00 hod.

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská
Pondělí, čtvrtek : 15:00 – 21:00 hod. muži
Úterý, pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy
Středa, sobota: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy
 607 714 27
INFORMACE O AKCÍCH NALEZNETE
TAKÉ NA: www.pribor.eu
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KULTURNÍ OKÉNKO aneb CO NÁŠ ČEKÁ A NEMINE V LISTOPADU A PROSINCI

Listopad
Již začátkem měsíce listopadu nás čeká velmi zajímavá akce,
a sice společné vystoupení pěveckého sboru Ondráš
a Komorního orchestru Kopřivnice. Koncert pod názvem „Dotkni
se světla: se uskuteční v neděli 4. listopadu od 15.00 h ve farním
kostele Narození Panny Marie.
Ve středu 7. listopadu od 17.00 h proběhne na radnici další
vernisáž fotografií, tentokráte členů Českého rybářského svazu –
místní organizace Příbor. Zajímavosti ze života boroveckých rybníků a z jejich okolí budou k vidění do 8. ledna.
Na pátek 9. listopadu je připraveno několik na sebe navazujících akcí. Srdečně zveme všechny občany města, aby se zúčastnili
tradičního lampiónového průvodu a uctili tak památku válečných
veteránů. V 17.00 h nejprve u pomníku padlých v I. a II. světové
válce v parčíku u ZŠ Jičínské. Poté se v lampiónovém průvodu přesuneme na náměstí, kde proběhne pokládání kytic u pamětní desky
„Vlastencům a osvoboditelům“ před radnicí. Od 17.45 h se přímo
na náměstí můžete těšit na závěrečnou „ohňovou show“.
Tentýž den pak od 19.30 hodin ve velkém sále Kulturního
domu budeme moci zhlédnout divadelní představení „Perly
paní Serafínky“ v provedení divadelního souboru Divadla Pod
věží. Předprodej lístků v ceně 80,- Kč/os bude zahájen 1. listopadu
v městském informačním centru.
O týden později se v pátek 16. listopadu od 18.00 hodin
v refektáři piaristického kláštera uskuteční literárně-hudební večer, kde budou předneseny ukázky z nových knih Mgr. Ireny
Kopecké. Obě díla „Proměny duše“ a „Stoleté svědectví“ zde budou pokřtěna. . To vše za hudebního doprovodu Marie Tylečkové
a Vladimíra Arsta.
Poslední listopadovou neděli 25. listopadu od 16.00 h
v Kulturním domě proběhne Vzpomínkový koncert dechového
orchestru „Tatrovák“ založeného Bedřichem Pukovcem. V programu zazní nejpopulárnější skladby českých a světových skladatelů.
Na prosinec pro vás chystáme…
V neděli 2. prosince začne série adventních koncertů vystoupením hudebního uskupení Borovanka pod taktovkou pana
Lacného. Koncert se uskuteční od 16.00 hodin. Místo konání
upřesníme na plakátech.

Na úterý 4. prosince odpoledne vás zveme na tradiční
Mikulášskou jízdu spojenou s rozsvícením vánočního stromu.
Na náměstí bude připraven pro všechny děti bohatý program, mimo
jiné i o významu adventu a o vánočních zvycích, které dodržovali
naši předci.
Na čtvrtek 6. prosince je pro všechny rodiče a příznivce
Základní umělecké školy Příbor připraven vánoční koncert žáků
této školy. Uskuteční se od 17.00 hodin v refektáři piaristického
kláštera.
V sobotu 8. prosince v dopoledních hodinách proběhne na náměstí mikulášský jarmark a na tentýž den od 17.00 h je připraven
druhý ze série adventních koncertů – tentokrát vystoupí s vánočním programem Dechový orchestr mladých Příbor v Kulturním
domě.
V pátek 14. prosince se město Příbor připojí k celorepublikové
akci „Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.“ Přijďte si všichni
na náměstí v určený čas (pravděpodobně ve 14.30 hodin, upřesníme na plakátech) poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pojďte
s námi překonat celorepublikový rekord z roku 2008. Balónky
s prázdným přáníčkem od nás obdržíte zdarma před akcí.
V neděli 16. prosince od 16.00 h se uskuteční třetí adventní koncert v podání žáků a absolventů Základní umělecké školy
Příbor. Koncert se uskuteční v kostele sv. Valentina.
V sobotu 22. prosince od 17.00 h sérii adventních koncertů uzavře společným vystoupením hudební sdružení Schola
a Sdružení hudebníků Příbor, které se odehraje v Kulturním
domě.
Na sv. Štěpána v úterý 25. prosince se ve farním kostele
Narození Panny Marie uskuteční vystoupení chrámového sboru
a Sdružení hudebníků Příbor.
Ihned následující den 26. prosince rozvlní řady Kulturního
domu od 19.00 hodin populární „Elvis Presley Revival Band“.
Vstupenky v ceně 120,- Kč budou v předprodeji v městském informačním centru.
Prosincovou nabídku nám uzavře tradiční „Živý Betlém“
ve čtvrtek 27. prosince na příborském náměstí. Jen v případě
extrémního počasí se program přesouvá do farního kostela Narození
Panny Marie.
Připravila Věra Váňová, odbor rozvoje Městského úřadu Příbor.


sídlo nejbližší pobočky:

Svazarmovská 317
738 02 Frýdek - Místek
Tel./Fax: 558 431 492
www.porr.cz
REALIZACE VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH DODÁVEK
PRO VEŘEJNÝ I PRIVÁTNÍ SEKTOR
pozemní stavby - dopravní a inženýrské stavby - stavby mostů a betonových
konstrukcí - výroba a pokládka asfaltových směsí - sportovní stavby
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Město Příbor
vás zve na vzpomínkovou akci

MEZINÁRODNÍ DEN
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
S LAMPIÓNOVÝM PRŮVODEM
PÁTEK 9. LISTOPADU 2012
OD 17:00 HOD.
Program:
17:00 hod.
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VZPOMÍNKOVÉ SLAVNOSTI
V PARČÍKU U ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIČÍNSKÉ
17:10 hod.
POLOŽENÍ KYTIC U POMNÍKU PADLÝCH
V I. A II. SVĚTOVÉ VÁLCE
17:15 hod.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD OD POMNÍKU
NA NÁMĚSTÍ S. FREUDA
17:30 hod.
POLOŽENÍ KYTIC U PAMĚTNÍ DESKY
„VLASTENCŮM A OSVOBODITELŮM“
PŘED RADNICÍ
17:45 hod.
OHŇOVÁ SHOW NA NÁMĚSTÍ S. FREUDA
Hudební doprovod: Sdružení hudebníků Příbor.

Sdružení hudebníků Příbor vás zve na

VZPOMÍNKOVÝ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU „TATROVÁK“
založeného Bedřichem Pukovcem,

který se koná v neděli 25. listopadu od 16:00 hod.
v Kulturním domě v Příboře.
V programu zazní nejpopulárnější skladby českých a světových skladatelů.
Koncert nastudoval a řídí Zdeněk Pukovec.
Program uvádí Pavel Handl.
Vstupné: 50,- Kč

Academi Via Familia o.s.

společně s městem Příborem
zve rodiče s dětmi, prarodiče, strýčky, tety... na

DEN RODINY

Jak si hrály děti včera, dnes a zítra
24.11.2012 do FIT Centra v Příboře od 14.30 h.
Hry, soutěže, povídání, kolo štěstí, bleší trh,
nafukovací matrace pro děti, stepmanie...
Občerstvení zajištěno.

VSTUP VOLNÝ!

SE
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D OT K
Gabriel Fauré:

TL
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REQUIEM

Dále zazní hudba francouzských, německých a českých autorů

Účinkují

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín
Komorní orchestr Kopřivnice

4. listopadu 2012
Příbor – kostel Narození Panny Marie
v 15.00 hodin

Ostrava - Mariánské Hory - kostel P. Marie Královny
v 18.00 hodin
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Pohřební služba st. AGNES

se sídlem v Příboře, Freudova 118

pod náměstím, naproti rodnému domu S. Freuda
nabízí občanům tyto služby :


KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ POHŘBU



ZHOTOVENÍ FOTOPORCELÁNU

Petr Škrobánek

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

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

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KAMENOSOCHAŘSKÝCH PRACÍ



PRODEJ NÁHROBNÍCH DOPLŇKŮ



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




PRODEJ KŘESTNÍCH SVÍCÍ A KŘESTNÍCH ROUŠEK

VSYP A ROZPTYL URNY NA ROZSYPOVÉ LOUČCE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V PŘÍBOŘE

Provozní doba v kanceláři

Pondělí – Pátek: 8:00  12:00

13:00 – 16:00

Tel. 556 722 608, 737 629 969  Londinová Hana
Pohotovostní služba 24 hodin denně
Bezplatná linka 800 111 202

Ing. Jan Monsport

CUKRÁRNA s KAVÁRNOU

“ U MAMIN KY”
náměstí Sigmunda Freuda 9, Příbor.

BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI
PROVÁDĚNÍ TRHACÍCH PRACÍ
Technik BOZP

- prevence, identifikace a hodnocení rizik na pracovištích
- tvorba a aktualizace dokumentů BOZP
- provádění školení BOZP
- ohlašování, vyšetřování a evidence pracovních úrazů
- komunikace s orgány státní správy

Mánesova 997, 742 58 Příbor
Telefon: 605 546 759
e-mail: jan.monsport@seznam.cz

Tel: 732 986 982
cukrarnaumaminky@seznam.cz

Personál vás srdečně zve k příjemnému posezení
u domácího zákusku a dobré kávy. V nabídce
dále máme široký sortiment bílých a červených
vín, nealko nápojů, teplé čaje, horká čokoláda,
horké ovoce, horké bylinky, svařák, horká
griotka a jiné…..
Dále pro Vás připravujeme výrobu obložených
baget,
hamburgerů,
obložených
chlebů
a chlebíčků a jiného rychlého občerstvení…

!!! Přijímáme objednávky
na vánoční cukroví !!!
Na vaši návštěvu se těší nová majitelka
cukrárny Olga Strnadová.
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z italských surovin
upečená italským kuchařem
podle původní receptury
www. pizzerieumarty.cz



KOUPÍM
PRONAJMU

ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY
v Příboře a jeho okolí.
Prosím nabídněte na

 604 804 389

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE
!!! NABÍZEJÍ: !!!!
 ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka)
 HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina)
 KOKS (ořech I, II )



ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ



VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE
S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU



PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q
DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA!



ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH
DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ



NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU!



PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY



PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY



DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI
DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Veškeré informace na tel:

604 68 68 54

Uhelné sklady Bruzovice
Areál zemědělského družstva

PROVOZNÍ DOBA: PO-PÁ
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9-15 hod.

AKCE do 31. 12. 2012

PŘI NÁKUPU BRÝLÍ – plastové čočky
s antireflexní úpravou
1+1 ZDARMA

inzerce

10% SLEVA stálým zákazníkům, seniorům, dětem.
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí až pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.

EVA BOJKOVÁ

Středa: 8:00 – 12:00

ul. Karla Čapka, Příbor (směrem k Penny Marketu) Tel: 731 517 292
http://optika.pribor.cz

SLAVÍME 20.VÝROČÍ
ZALOŽENÍ

Od 1. 11. - 30. 11. 2012 sleva 10%
na veškerý sortiment.
FIRMA AKVAHOL
akvaristika, prodej krmiv
a pomůcek pro zvířecí miláčky.
Sídlo: Nerudova 145
(u vlakového nádraží, Příbor)
Tel: 731 473 515

Děkujeme věrným zákazníkům za dosavadní přízeň.
Holaň a spol.
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ze škol...

  

  

KDYŽ SE STANE EXKURZE POVEDENÝM VÝLETEM…

V úterý 9. října tohoto roku vyjelo 46 sedmáků na exkurzi. Po návratu z ní dostali
v českém jazyce tento úkol: Pozvi na tuto exkurzi své známé, kamarády… Teď jsi novinář, jak si poradíš? Jak si někteří poradili, posuďte sami.
Milá teto,
chtěl bych tě pozvat do úžasného ARCHEOPARKU v Chotěbuzi. ARCHEOPARK
se nachází pár kilometrů od polských hranic, cesta je dobře značená, je to směr Český
Těšín. Před ARCHEOPARKEM tě bude čekat milá průvodkyně. Nevím, jestli budeš
soutěžit, ale my, kteří jsme dobře poslouchali a správně odpovídali, jsme byli obdarováni keramickým kroužkem. Ten, kdo jich měl nejvíce, vyhrál repliku stříbrné mince.
Byla moc pěkná. Pokud ji budeš chtít, nezoufej, můžeš si ji koupit. A co tu je vlastně
k vidění? Nachází se zde nádherné napodobeniny slovanské vesničky, kde se můžeš
podívat na různé typy domků – zemnici, podzemnici, srub, shromažďovací místnost.
Projdeš se také po dřevěném mostě, který je vyroben bez jediného hřebíku. Uprostřed
vesničky si můžeš zastřílet z luku, posvačit, nebo si jen tak posedět. Zjistíš, že jsou tady
prováděny vykopávky a vždycky se tu něco zajímavého najde.
A pokud už budeš mít historie moc, nebo se strýc bude nudit, mrkněte se do
Rybího domu. Ten nemůžete minout, je hned vedle parkoviště. Jsou tam ryby, teto, to
je jasné, ale jaké… Velké, malé, tlusté, tenké, plavou si vedle tebe, je to fascinující. Když
v Rybím domě vyjdeš po schodech, můžeš si koupit za 20 korun krmivo a užiješ si.
Tak, ještě ti chci říct, že ráno jsme vyjeli v 8 hodin a v 1 jsme byli na oběd doma.
Stálo nás to 150 korun. Ty si klidně můžeš zajít na oběd do Rybího domu, nebo někam
cestou.
Jestli chceš, pojedu s vámi, bylo to tam opravdu prima.
Ahoj, Tonda.
Sedmáci, ZŠ Npor. Loma, Příbor.

PO STOPÁCH FRANTIŠKA PALACKÉHO

Ve čtvrté třídě se žáci v hodinách vlastivědy neučí už jen o svém rodném městě, ale rozšiřují si své znalosti o poznání celého našeho regionu.
A tak se seznamují s městy, která leží v naší blízkosti, s přírodou v našem okolí,
s přírodními zvláštnostmi a v neposlední řadě i s významnými osobnostmi, které se v našem
okolí narodily nebo zde působily.
K nejvýznamnějším osobnostem, které se u nás narodily a vyrůstaly, patří František
Palacký. A po stopách jeho začátků jsme se s dětmi ze čtvrtých tříd vydali.
Nejdříve jsme zavítali do Palackého rodného domku v Hodslavicích, kde jeho otec působil jako učitel. Dnešní děti byly překvapeny maličkou třídou a stolem s lavicemi, na kterých
se sedělo i psalo. Viděly břidlicovou tabulku, kterou děti používaly místo sešitů, pero, kterým
později psaly, kalamář na inkoust, dřevěný penál a jiné zajímavosti. Myslím, že tehdejším
dětem vůbec nezáviděly. Zaujalo je však, že František již ve svých pěti letech měl přečtenou
bibli a od osmi let pomáhal tatínkovi učit ve škole. Dozvěděly se, že v devíti letech odešel za
vzděláním do nedalekého Kunína, kde tamější hraběnka Walburga založila na svém zámku
školu.
Vydali jsme se tedy i my na kunínský zámek, kde se František dále vzdělával. Děti
se zde učily od rána od šesti hodin do večera do sedmi s jedinou hodinovou přestávkou
v poledne na oběd. Naše děti udivilo, že Františka tento způsob života bavil a byl rád, když se
hodně dozvěděl a naučil.
Zjistily však, že jeho píle a snaha o vzdělání měly úspěch, že jeho dílo Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, které psal padesát let, se stalo základem poznání naší minulosti,
a že byl právem již za svého života nazýván „Otcem národa“.
Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor.
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