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Dešťovka na efektivní hospodaření 
se srážkovou a odpadní vodou

• Vyhodnocení 12. ročníku soutěže 
„O  nejhezčí květinovou výzdo-
bu domů a  bytů pro rok 2017“ 
v Příboře

• Topení a komíny
• Organizace školního roku 

2017/2018
• Nové herní prvky ve městě
• Technické služby města Příbora
• Vytyčení kabelových tras
• Knižní novinky na měsíc září
• Blahopřání
• Víkendový pobyt pro mladé hasiče 

z Hájova
• Hasičský letní večer na Hájově
• Koncert v Domově Příbor
• Vyhodnocení rekreační cykloturi-

stické akce „Příborský SokolŠlap“
• Snové obrázky budou propagovat 

Příbor v ostravské galerii VŠB-
-TUO

• Oprava varhan v kostele 
sv. Valentina v Příboře

• Začátek sezóny se blíží. Basket-
balisté na soustředění v Rožnově

• Příborský florbalový tým získal 
ve finále 1. místo

• Revivalový minifestival po roce  
-  opět se vydařil

• Kulturní okénko na měsíc září
• Kulturní program – září
• Inzerce, pozvánky

Před rokem jsme všichni netrpělivě čekali na okamžik, kdy se slavnostně přestřihne páska Kul-
turního domu v Příboře. Stalo se tak 3. září a život tomuto zařízení vdechlo vystoupení Jaroslava 
Svěceného, příborských škol i školek a Janka Ledeckého s jeho skupinou.

Dokončením stavby vše začalo a nikdo z nás si nemohl být úplně jistý, zda se podaří do budo-
vy v novém kabátě vrátit i život. Po roce fungování si dovolím spokojeně pokyvovat hlavou a říkat 
si – snad se to podařilo.

Rok to byl velmi náročný, ale krásný. Kulturní dům využívá k pronájmu spousta spolků a sdru-
žení, školy a školky, školicí střediska, slaví se zde rodinné oslavy a svatby. V Kulturním domě se 
tančí, zpívá, hraje divadlo, konají se zde výstavy. Zkrátka a dobře to zde žije.

Kulturní dům aneb Jako by to bylo včera
Ing. Iveta Busková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Foto: Robert Mročka

Nevěříte?
Zde je výčet akcí, které jsme měli tu čest v našem 
Kulturním domě za rok znovuotevření zrealizo-
vat: seniorské odpoledne - Pramínky s pořadem 
Pověsti, povědačky a jine dřysty, divadelní hra 
Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou 
Krausovou, preventivní akce městské poli-
cie Senioři, braňte se podvodníkům!, taneční 
pro mládež a  dospělé, bazar dětského oble-
čení, koncert Light&Love a  Thoma Artwaye, 
pohádka Až na dno mamuta, divadelní před-
stavení Fidlovačka anebo žádný hněv a žádná 
rvačka, anglicko-česká inscenace pro základní 
školy, výstava obrazů Josefa Šlosara, divadelní 
představení Ducháčkové, slavnostní koncert 
u  příležitosti 20. výročí založení Swingového 
orchestru Bedřicha Pukovce, koncert filmových 

a  muzikálových melodií ZUŠ Příbor a  DOM 
Příbor, vánoční rukodělný jarmark a  Restau-
rant Day, vánoční zpívání a  tančení s  Míšou 
pro děti, IV. adventní koncert v podání Scholy 
a Komorního orchestru Příbor, vánoční show 
s příborským Elvisem, Novoroční koncert v po-
dání velkého symfonického orchestru Sdružení 
hudebníků Příbor, Obecní ples, Songfest aneb 
Vítání nového čínského roku, výuka orien-
tálních tanců, výstava energetických obrázků 
Amelie Gabrieli, plesy - města, KDU-ČSL, ha-
sičů a dalších spolků, komedie Opona nahoru!, 
přednáška Druhově pestré směsi bylinných 
trávníků a květnatých luk, pochování basy - pří-
borský masopust, koncert zpěvačky a herečky 
Szidi Tobias, divadlo Hledání ztraceného ráje 
s  Ivanou Jirešovou a  Zdeňkem Podhůrským,  
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

62. schůze RM v mimořádném termínu dne 25. července 2017 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů
- Uložila uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových pro-

stor na náměstí Sigmunda Freuda 29 dle důvodové zprávy 
(žádost paní <anonymizováno>).

- Uložila zveřejnit informaci o hledaných pracovních pozicích 
dle žádosti pana H. Sertela, Německo.

- Projednala návrh dohody mezi vlastníkem kanalizace společnos-
tí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., 28. říj-
na 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava a městem Příbor 
o podmínkách zrušení kanalizačního řadu DN 300 BE při stavbě 
„Rekonstrukce dešťové kanalizace z ulice Myslbekovy v Příboře“.

- Schválila dohodu o narovnání za zrušení kanalizačního řadu z dů-
vodu přípravy stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace z ulice 
Myslbekovy v Příboře“ mezi společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava, a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava a městem Příbor.

- Schválila dohodu obcí Příbor, Skotnice, Sedlnice a  společnosti 
EUROVIA se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Oblast 
Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín o užívání místních 
komunikací v souvislosti se stavbou silnice I/58 Příbor-Skotnice.

- Nominovala místostarostku města Příbora, Ing. Danu Foriško-
vou, Ph.D., zastupovat město Příbor ve Správní radě Destinačního 
managementu turistické oblasti Beskydy Valašsko, o. p. s.

- Schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Úprava vjezdu“ 
na pozemku parc. č. 805 v k. ú. Příbor mezi stavebníky Josefem 
a Lenkou Machů, oba bytem Fučíkova 1311, 742 58 Příbor a vlast-
níkem pozemku městem Příborem.

- Schválila na základě prokazatelně doložených výdajů na realizaci 
stavby „Úprava vjezdu“ poskytnutí finančního příspěvku Josefovi 
a Lence Machů, oba bytem Fučíkova 1311, 742 58 Příbor ve výši 
2.850 Kč.

- Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem Svoz 
bionádob v Příboře pro TS města Příbora, p. o.

- Schválila přesun částky ve výši 102.000 Kč z výdajové části rozpočtu 
města Příbora roku 2017, § 3635 Územní plánování a projekční 
práce, položka „Projekty všeobecně + podklady pro dotace“, na 
§ 3613 Nebytové hospodářství, položka „Objekt Dukelská – energe-
tická opatření“, na zpracování upravených energetických posudků, 
projektové dokumentace a žádostí o dotaci v rámci 70. výzvy Ope-
račního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy č. p. 1346 na ul. Dukelská v Příboře“.

Zpracováno dne 17. srpna 2017

komedie Manželský čtyřúhelník s Danou Homolovou, Michaelou 
Badinkovou, Danielem Rousem a Martinem Krausem, přednáška 
Géniové živé vody, bazárek oblečení, dětské představení Velryba 
Lízinka aneb Dobrodružství v českých řekách, zábavný pořad Au-
tokolektiv Zdeňka Izera, Festival neprofesionálních komorních 
a symfonických těles, tančírna, youtuberská show, první představení 
příborského amatérského divadla Smítko mezi loupežníky, Grant 
Gala koncert Ostravského symfonického orchestru, představení 
plné písniček a klauniád s Tomem a jeho lotrovinami.
Výčet je to dlouhý a hlavně pestrý a o to nám na odboru kultury 
a  cestovního ruchu jde především. Snažíme se myslet na všech-
ny – od malých dětí, přes puberťáky, až po dospělé každého věku. 
Doufáme, že jste si i vy z nabídky právě uplynulých dvanácti měsí-
ců vybrali a že se vám v Kulturním domě líbilo. 
Poděkování za ten rok fungování Kulturního domu patří vám, 
kteří nás navštěvujete, nebo se k nám chystáte, nájemcům a dále 
všem, kteří nám se samotným provozem pomáhají –  zvukařům, 
osvětlovačům, fotografům, dobrým duším v bufetu, brigádníkům 
pomáhajícím se stěhováním, šatnářkám, pokladním, uklízečkám, 
technickým službám, městské televizi, odborům městského úřadu, 
a to především odboru investic a správy majetku a odboru financí, 
vedení města a členům zastupitelstva a mnoha dalším, bez nichž 
by to nemohlo fungovat.

A na co se můžete těšit v nejbližší době? 
3. 9. Tančírna - pohodový jazz a swing 30. a 40. let 20. století, 30. 9. 
Sněhová královna - dětské představení, 4. 10. seniorské odpoledne, 
6. 10. koncert Věry Martinové a kapely Jako dřív, 8. 11. komedie 
Biostory, 17. 12. vánoční koncert Kamil Střihavka & Leaders. 

Výčet není konečný, aktuální informace jsou uvedeny na http://
kulturnidum.pribor.eu/. Na těchto internetových stránkách také 
naleznete aktuální ceník pronájmu a rezervační systém, díky kte-
rému si můžete danou místnost zarezervovat.
Lístky na představení lze zakoupit v pokladně Kulturního domu 
vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin anebo elektronicky na 
http://www.mujbijak.cz/klient-841/kino-230.

Těšíme se na Vás a Vaše úsměvy,  
protože úsměv nestojí nic, ale udělá mnoho.

Foto: Stanislava Slováková
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INFORMACE

Skládka tuhých komunálních odpadů ve Skotnice vznikla při-
bližně v roce 1973 jako skládka domovních odpadů, čistírenských 
kalů z podniku Lonka Příbor a také některých odpadů z podni-
ku TATRA Příbor. Od roku 1993 probíhá na skládce monitoring 
znečištění podzemních vod, výsledky ukazovaly občasné mírné 
překročení limitů znečištění těžkými kovy nebo ropnými látkami.  
Ministerstvo životního prostředí uložilo v roce 1994 městu - jako 
provozovateli této skládky – provedení rekultivace. Dlouhou dobu 
se hledal vhodný způsob. Vzhledem k tomu, že náklady na realiza-
ci prvního rekultivačního projektu byly vysoké, bylo doporučeno 
najít jinou vhodnou a méně nákladnou variantu. Až v roce 2013 
bylo nalezeno řešení s využitím recyklovaného sádrovce, který 
má dobré izolační vlastnosti a  splňuje všechny potřebné testy 
kvality, a mohl tedy funkčně nahradit cenově náročnou nepro-
pustnou fólii. Zároveň bylo doporučeno sladit načasování prací 
s dobou stavby silničního obchvatu Skotnice, bylo navrženo vy-
užití kulturní zeminy vhodné pro travní osev, která bude skryta 
při této stavbě. Tento postup byl sladěn s projektem obchvatu. 

Akci se daří zrealizovat za velmi výhodných podmínek, náklady 
budou vyčísleny po úplném dokončení. 
Rekultivační práce započaly koncem listopadu 2016. Těleso sklád-
ky bylo dle projektu upraveno, byla navezena vrstva izolačního 
sádrovce. Návoz byl koordinován s ohledem na počasí, vozilo se 
v zimě, kdy mrzlo, a na jaře, když bylo vhodné suché podloží, aby 
nedocházelo k většímu znečištění vozovek. Trasa byl zvolena  po 
části silnice III. třídy na Prchalově, po „bílovecké“ cestě a dále po 
dočasně zřízené panelové komunikaci. V současnosti je tato eta-
pa prací ukončena. Plocha, na níž byla zřízena panelová cesta, je 
uvedena do původního stavu a vrácena do zemědělského půd-
ního fondu. Terén samotné skládky byl upraven podle projektu 
a v současnosti je přichystán pro koordinovaný návoz kulturní 
zeminy ze stavby obchvatu.
Jsme rádi, že se daří zrealizovat tuto dlouho připravovanou i od-
kládanou akci. Souvisí s tím i ukončení platby odvodů za dočasné 
vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 
Po skončení rekultivace bude plocha oseta trávou. 

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fon-
dem životního prostředí (SFŽP) ČR vyhlásilo 07.08.2017 
druhé kolo dotačního programu Dešťovka na efektivní hos-
podaření se srážkovou a odpadní vodou. Majitelé a stavebníci 
rodinných a bytových domů mají nyní měsíc na přípravu žá-
dostí, které začne SFŽP ČR elektronicky přijímat 7. září v 10:00 
hod. přes webové stránky www.dotacedestovka.cz, kde nyní 
naleznete podrobné informace k  vyhlášenému dotačnímu  
programu. 

Program zahrnuje tři varianty podpory:

- AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU ZAHRADY

- AKUMULACE SRÁŽKOVÉ VODY PRO SPLACHOVÁNÍ WC 
A ZÁLIVKU ZAHRADY

- VYUŽITÍ PŘEČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY S MOŽNÝM 
VYUŽITÍM SRÁŽKOVÉ VODY

Pro obecné informace o programu Dešťovka můžete kontaktovat 
zdarma i zelenou linku 800 260 500, kde vám každý pracovní 
den mezi 7.30 a 16.00 hod. ochotně poradí. Své dotazy můžete 
zasílat také prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sfzp.cz.
Preferujete-li osobní kontakt, nebo již řešíte svoji podanou 
žádost, nabízí vám SFŽP ČR možnost osobní konzultace na 
krajských pracovištích, a to vždy v pondělí a ve středu od 9.00 
do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 od 12.00 hodin. 

Na krajském pracovišti v  Ostravě, se sídlem Českobratrská 
2227/7, 702 00 Ostrava 2, můžete kontaktovat tyto pracovníky:
Kateřina Biedrawová +420 595 198 439 katerina.biedrawova@sfzp.cz
Marek Václavek +420 595 198 433 marek.vaclavek@sfzp.cz
Michal Flössel +420 595 198 436 michal.flossel@sfzp.cz
Alena Matyášková +420 595 198 438 alena.matyaskova@sfzp.cz

Čerpáno a zpracováno ze zdroje: webové stránky 
 www.dotacedestovka.cz; www.sfzp.cz

MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci opatření sociální služby, sociální za-
čleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra.
Výzva běží od 7. 8. 2017 do 2. 10. 2017, 12:00 hodin
V rámci výzvy je možné žádat dotaci na:
1. Podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím programů 

a činností v oblasti sociálního začleňování nad/mimo rámec zákona č. 108/2006 Sb.
2. Podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vy-

loučení.
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 7. 9. 2017. Místo konání bude upřesněno na webových stránkách http://maslassko.cz

REKULTIVACE SKLÁDKY VE SKOTNICI

INFORMACE K DOTAČNÍMU PROGRAMU DEŠŤOVKA NA 
EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU A ODPADNÍ VODOU

INFORMACE K DOTACÍM

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor

Ing. Libuše Volná, Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města Městského úřadu Příbor 
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Letošní jaro bylo ve znamení mrazíků, kdy nám spousta 
ovocných stromů v bohatém a krásném květu pomrzla. Oba-
vy z velmi slabé úrody se bohužel potvrdily. Léto bylo horké 
a vytrvalé. Zahrádkáři a pěstitelé tak museli pěstované zele-
nině, ovoci či rostlinám na svých zahradách, předzahrádkách 
či v zahradních truhlících věnovat častější a vydatnější zálivku 
vody. Přesto nás příroda, naše zahrádky či záhony odměnily 
a stále odměňují svým pestrobarevným zbarvením. 

Město Příbor již po dvanácté ocenilo výsadby v okolí va-
šich domů a bytů v Příboře a v osadách Hájov a Prchalov. Do 
letošního ročníku soutěže, který vyhlásil Městský úřad Pří-
bor, odbor rozvoje města, se přihlásilo 122 zahrádkářů ze 
všech částí Příbora.

Tradičně se soutěžilo v těchto kategoriích:
1. Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů a bytů.
2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

Komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené 
květinové výzdoby oken, balkónů, teras, zahrádek. Hodno-
tila i květinové výsadby a úpravy zeleně před vchody domů 
a předzahrádky. Stejně jako v předcházejících ročnících i le-
tos musela být hodnocená výsadba viditelná z  veřejného 
prostranství. Důvodem stanovení tohoto kritéria je záměr, 
aby se ohodnocené výsadby podílely na zvelebení města. Ty, 
které nebylo možno zhlédnout z cesty, chodníku, komise ne-
hodnotila. I tak v I. kategorii bylo hodnoceno 100 výsadeb, 
ve II. 86. Komise je po pečlivém uvážení rozřadila do dvou 
pásem - zlatého a stříbrného. 

Výše odměny se odvinula od zařazení do zlatého či stří-
brného pásma, a také dle soutěžní kategorie. Vyšší finanční 

částkou jsou ohodnoceny soutěžní výsadby v kategorii dru-
hé, a to z důvodu větší náročnosti na údržbu, zálivku apod. 
Celková částka z rozpočtu města Příbora, která je vyčleněna 
k tomuto účelu, byla mezi soutěžící rozdělena takto:

Kategorie Odměna  
za zlaté pásmo (Kč)

Odměna  
za stříbrné pásmo (Kč)

1. 300,- 150,- 
2. 350,- 200,- 

Město Příbor zašle soutěžícím informační dopis s  vý-
sledkem vyhodnocení jejich výsadeb. Finanční poukázky 
ohodnocených výsadeb si pak budou moci vyzvednout v úřed-
ních hodinách MÚ Příbor dne 25.09.2017, a  to v  zasedací 
místnosti v přízemí MÚ Příbor. V cenové výši obdržené po-
ukázky si mohou soutěžící v zahradnictvích a květinářstvích 
v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.

V letošním roce hodnotila komise ve složení paní Ivana 
Žárská (členka zastupitelstva města Příbora), Ing. Libuše Vol-
ná a Ing. Andrea Nováková (pracovnice odboru rozvoje města 
MÚ Příbor). MÚ Příbor, odbor rozvoje města touto cestou 
paní Ivaně Žárské velmi děkuje za její vstřícnost a čas věno-
vaný práci v terénu a posouzení soutěžních výsadeb.

Soutěžícím velmi děkujeme za jejich účast v letošním roč-
níku soutěže. Všem pěstitelům a zahrádkářům přejeme, aby 
v nadcházejících létech jejich zahradničení a zahrádkaření 
přálo počasí a umožnilo jim se těšit z rozkvetlých zahrad, za-
hrádek a balkónů či bohatých výpěstků co nejdéle. 

Za hodnoticí komisi Ing. Andrea Nováková, pracovnice odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor

VYHODNOCENÍ 12. ROČNÍKU SOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ  
KVĚTINOVOU VÝZDOBU DOMŮ A BYTŮ PRO ROK 2017“ V PŘÍBOŘE

Oficiální výsledky soutěže: 
1. KATEGORIE

ZLATÉ PÁSMO

Bajerová Petra, Nová 981, Příbor

Bajerová Vlasta, Švédská 89, Příbor

Bělunková Libuše, Hukvaldská 1080, 
Příbor

Bordovská Jana, Hájov 70, Příbor

Borovičková Eliška, Mgr., Nová 1005, Příbor

Borovičková Vlasta, Myslbekova 1048, 
Příbor

Bouchalová Ludmila, ČSA 1372, Příbor

Böhmová Anna, Hájov 96, Příbor

Burešová Pavla, Štramberská 1353, Příbor

Busková Eva, Sadová 1245, Příbor

Busková Milada, Místecká 40, Příbor 

Cenknerová Dana, Švédská 84, Příbor

Davidová Anna, Štramberská 1389, Příbor

Dohnalová Magdalena, Ř. Volného 402, 
Příbor

Drápalová Hana, Na Benátkách 929, Příbor

Fajárková, Gabriela, Fučíkova 1301, Příbor

Fialová Marie, Řehoře Volného 409, Příbor

Franek Patrik, Sládkova 1446, Příbor
Göttlicherová Marie, Hájov 79, Příbor 
Halfar Jaroslav, Šmeralova 726, Příbor 
Hanáčková Lucie, Prchalov 45, Příbor
Hanáková Sylva, Myslbekova 1614, Příbor
Hanzlíková Jarmila, Myslbekova 1057, 
Příbor
Hončová Pavla, 9. května 1185, Příbor
Jurečková Marie, Myslbekova 1022, Příbor
Juřenová Pavlína, Prchalov 56, Příbor
Kabátová Věroslava, Jičínská 238, Příbor
Kačmařová Šárka, Ing., Nová 1012, Příbor
Kadurová Josefa, Řehoře Volného 26, 
Příbor
Kalužová Ludmila, Prchalov 66, Příbor
Kaplanová Blanka, Lesní 1220, Příbor
Kaplanová Božena, Lomená 1095, Příbor
Klub důchodců Hájov, Obecní dům Hájov, 
Příbor
Konečná Blažena, ČSA 1379, Příbor
Kožušková Milena, Bc., Ř. Volného 406, 
Příbor
Kratochvílová Jana, Frenštátská 1610, 
Příbor

Kročková Zdenka, Štramberská 1356, 
Příbor

Kulovaná Marie, Dukelská 590, Příbor

Kunčarová Zdeňka, Masarykova 760, 
Příbor

Laníková Zdeňka, Štramberská 1350, 
Příbor

Liberda Roman, Osvobození 1287, Příbor

Lisová Libuše, Prchalov 34, Příbor

Londinová Hana, Hájov 86, Příbor

Máchová Jana, Kamenná 1544, Příbor

Majer Radek, Jičínská 812, Příbor

Majerová Jana, Myslbekova 1055, Příbor

Majerová Miluše, Myslbekova 1070, Příbor

Maková Ludmila, Na Benátkách 919, Příbor

Masopustová Vlasta, 9. května 1141, Příbor

Matulová Lenka, Hájov 124, Příbor

Michálková Vlastimila, Vrchlického 968, 
Příbor

Monsportová Jana, Vrchlického 983, Příbor

Monsportová Marcela, Vrchlického 1099, 
Příbor

Monsportová Miroslava, Mánesova 997, 
Příbor
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Monsportová Pavla, Prchalov 71, Příbor

Monsportová Renáta, Na Valše 373, Příbor

Monsportová Zuzana, L. Janáčka 935, 
Příbor

Nedomová Irena, Palackého 709, Příbor

Nechvátalová Marie, Myslbekova 1061, 
Příbor

Pešková Marie, Prchalov 25, Příbor

Pírková Marie, Palackého 752, Příbor

Plandorová Drahomíra, Pol. vězňů 3, Příbor  

Pustějovská Jana, 9. května 1178, Příbor

Rečková Lenka, Na Valše 780, Příbor

Ručková Marie, Palackého 710, Příbor

Sikorová Marie, Kašnice 610, Příbor

Slovákovi Radomír a Stanislava, Smetanova 
377, Příbor

Smětáková Kateřina, Nová 1006, Příbor

Solanská Alžběta, Řehoře Volného 404, 
Příbor

Střelková Helena, Lidická 101, Příbor

Sudová Ludmila, Na Benátkách 993, Příbor

Suchánková Jarmila, Prchalov 69, Příbor

Svoboda Josef, náměstí S. Freuda 21, Příbor

Sýkorová Marcela, Hájov 103, Příbor

Sýkorová Olga, Hájov 114, Příbor

Ščudlíková Eva, Nádražní 685, Příbor

Šlosarová Alžběta, Ř. Volného 404, Příbor 

Šimečková Jiřina, Hájov 72, Příbor

Šimíček Jan, 9. května 1136, Příbor

Štůsková Ludmila, Tyršova 243, Příbor

Švidrnochová Bohumila, Vrchlického 960, 
Příbor

Tichá Eurydika, Na Nivách 903, Příbor

Tománková Jaroslava, Kašnice 328, Příbor

Tvarůžková Marta, Na Benátkách 984, 
Příbor

Tyllichová Marie, náměstí S. Freuda 23, 
Příbor 

Vahalíková Ivana, Štramberská 1356, 
Příbor

Veselková Bohumila, Na Nivách 985, 
Příbor

Záruba Stanislav, Hájov 106, Příbor

Zárubová Gabriela, Hájov 106, Příbor

Zemánková Marie, Vrchlického 978, Příbor

Žárská Hana, Ostravská 1621, Příbor 

Žárský Rudolf, Místecká 37, Příbor

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Bortlová Renáta, Lesní 1234, Příbor

Bzirská Helena, Na Hrázi 1613, Příbor

Kladivová Veronika, Jičínská 475, Příbor

Kletenská Věra, Myslbekova 1052, Příbor

Kubečková Martina, Hájov 151, Příbor

Kunčarová Ivana, Vrchlického 963, Příbor

Štůsek Marian, Tyršova 243, 742 58 Příbor

Záruba Libor, Hájov 85, Příbor

2. KATEGORIE

ZLATÉ PÁSMO

Bělunková Emilie, Jičínská 170, Příbor

Bělunková Libuše, Hukvaldská 1080, 
Příbor

Bílek Jaroslav, Gagarinova 207, Příbor 

Bordovská Jana, Hájov 70, Příbor

Borovičková Eliška, Mgr., Nová 1005, 
Příbor

Borovičková Vlasta, Myslbekova 1048, 
Příbor

Bortlová Renáta, Lesní 1234, Příbor

Böhmová Anna, Hájov 96, Příbor

Busková Eva, Sadová 1245, Příbor

Busková Milada, Místecká 40, Příbor

Cenknerová Dana, Švédská 84, Příbor

Demlová Zdenka, Npor. Loma 1391, Příbor 

Dostál Josef, Švédská 87, Příbor

Dostálová Jana, Švédská 85, Příbor

Drápalová Hana, Na Benátkách 929, Příbor

Franek Patrik, Sládkova 1446, Příbor

Halfar Jaroslav, Šmeralova 726, Příbor 

Hanáčková Lucie, Prchalov 45, Příbor

Hanzelková Ludmila, Šafaříkova 1397, 
Příbor

Hončová Pavla, 9. května 1185, Příbor

Jakubová Miluše, Prchalov 9, Příbor

Jurečka Mořic, MUDr., Myslbekova 1022, 
Příbor

Jurečková Marie, Okružní 1421, Příbor

Kalužová Ludmila, Prchalov 66, Příbor 

Kaplanová Božena, Lomená 1095, Příbor

Kletenská Věra, Myslbekova 1052, Příbor

Krakovská Zdenka, Místecká 1112, Příbor

Kratochvílová Jana, Frenštátská 1610, 
Příbor

Kubečková Martina, Hájov 151, Příbor

Kunčarová Ivana, Vrchlického 963, Příbor

Kunčarová Zdeňka, Masarykova 760, 
Příbor

Lisová Libuše, Prchalov 34, Příbor

Liberda Roman, Osvobození 1287, Příbor

Majerová Jana, Myslbekova 1055, Příbor

Majerová Miluše, Myslbekova 1070, Příbor

Masopustová Vlasta, 9. května 1141, 
Příbor

Matulová Lenka, Hájov 124, Příbor

Michálková Vlastimila, Vrchlického 968, 
Příbor

Monsportová Jana, Vrchlického 983, 
Příbor

Monsportová Marcela, Vrchlického 1099, 
Příbor

Monsportová Miroslava, Mánesova 997, 
Příbor

Monsportová Pavla, Prchalov 71, Příbor

Monsportová Renáta, Na Valše 373, Příbor

Nedomová Irena, Palackého 709, Příbor

Nechvátalová Marie, Myslbekova 1061, 
Příbor

Paterová Denisa, Hájov 83, Příbor

Pešková Marie, Prchalov 25, Příbor

Pustějovská Dana, Prchalov 46, Příbor

Pustějovská Jana, 9. května 1178, Příbor

Rečková Lenka, Na Valše 780, Příbor

Rubina Igor, Na Valše 365, Příbor

Rubinová Jaromíra, Na Valše 784, Příbor

Ručková Marie, Palackého 710, Příbor

Schrollová Věra, Prchalov 54, Příbor

Sikorová Marie, Kašnice 610, Příbor

Slovákovi Radomír a Stanislava, 
Smetanova 377, Příbor

Sopuchová Barbora, Jičínská 171, Příbor

Svoboda Josef, náměstí S. Freuda 21, 
Příbor

Šimečková Jiřina, Hájov 72, Příbor

Šimíček Jan, 9. května 1136, Příbor

Škorvagová Jiřina, Myslbekova 1068, 
Příbor

Štůsková Ludmila, Tyršova 243, Příbor

Švidrnochová Bohumila, Vrchlického 960, 
Příbor

Tvarůžková Marta, Na Benátkách 984, 
Příbor 

Tyllichová Marie, náměstí S. Freuda 23, 
Příbor 

Urbanová Alena, Masarykova 826, Příbor

Zaoralová Vladimíra, Myslbekova 1068, 
Příbor

Záruba Stanislav, Hájov 106, Příbor

Zemánková Marie, Vrchlického 978, 
Příbor

Žárská Ivana, Vrchlického 1522, Příbor

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Bajerová Petra, Nová 981, Příbor

Bajerová Vlasta, Švédská 89, Příbor

Bzirská Helena, Na Hrázi 1613, Příbor

Hanzlíková Jarmila, Myslbekova 1057, 
Příbor

Hodulíková Anna, Jičínská 236, Příbor

Juřenová Pavlína, Prchalov 56, Příbor

Kaplanová Blanka, Lesní 1220, Příbor

Kladivová Veronika, Jičínská 475, Příbor

Kulovaná Marie, Dukelská 590, Příbor

Máchová Jana, Kamenná 1544, Příbor

Londinová Hana, Hájov 86, Příbor

Monsportová Zuzana, L. Janáčka 935, 
Příbor

Střelková Helena, Lidická 101, Příbor

Sudová Ludmila, Na Benátkách 993, Příbor

Veselková Bohumila, Na Nivách 985, 
Příbor

Záruba Libor, Hájov 85, Příbor
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V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všich-
ni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na 
povinnosti související s  jejich provozem, které jsou stanoveny 
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové 
cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způso-
bených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré 
si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spa-
linových cest musí provádět a kdo je může provádět? 

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění po-
souzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá 

technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a pro-
vedena a bylo zahájeno její užívání,

• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně 
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech 
připojených spotřebičů,

• zda je zajištěn volný a  bezpečný přístup ke spalinové cestě 
a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisti-
cím otvorům,

• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hoř-
lavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B 
až F,

• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spa-
linové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, 
půdním prostorem nebo střechou, a vývodů spalin obvodovou 
stěnou,

• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při 
minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebi-

če stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že 
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení 
čištění a kontroly spalinové cesty,

• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném po-

dezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, 
která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika 
spalinových cest.

Čištění spalinové cesty 
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména 

se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve 
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečis-
ťujících částí nahromaděných v  neúčinné výšce komínového 
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. 

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW 
včetně provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v kli-
du a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, 
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by 
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do pří-
jezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého 
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo pís-
ku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je 
to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením 
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním 
sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže 
dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při 
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod 
výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze tako-
vé palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání 
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se 
tím nedokonalému spalování a  vzniku nadměrných usazenin 
ve spalinové cestě.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

pevné kapalné plynné

celoroční 
provoz

sezónní 
provoz

celoroční 
provoz sezónní provoz

do 50 kW 
včetně

čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

nad 50 kW čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

TOPENÍ A KOMÍNY
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Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 
3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy

 5. 2. - 11. 2. 2018 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, 
Karviná 

12. 2. - 18. 2. 2018 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

19. 2. - 25. 2. 2018 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-
-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

26. 2. - 4. 3. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, 
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

5. 3. -  11. 3. 2018 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad 
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 

12. 3. - 18. 3. 2018 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svita-
vy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, 
STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH                        

A KONZERVATOŘÍCH

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL ROZDĚLÍ LETOS  
NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM 2 MIL KČ. 

 

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem 
žádostí o udělení finanční podpory. Tato výzva 

je určená organizacím či jednotlivcům, kteří 
nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením na 

aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, 
zdraví, sportu nebo sociálních služeb. 

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje                        
kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým 

hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití mládeže          
a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému 

životu. 

Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného           
v Moravskoslezském kraji v roce 2017 posílejte své žádosti 

v termínu od 1. září do 20. října 2017. 

Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu 
najdete na webu www.vitkovicesteel.com.  

O přidělení finančních příspěvků rozhodne správní rada   
Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu 2017. 

V případě dotazů, prosím, použijte e-mail 
nadacni.fond@vitkovicesteel.com 

MŮŽEME SI DOVOLIT UMÍRAT DOMA? 
 

 

 

 
 

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života                                 
je možná i v domácích podmínkách.                                                                       

Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami. 
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným 
dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby 
jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od 
potíží ať už fyzických, nebo psychických, které onemocnění v závěru 
života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje 
specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální 
pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny 
v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. 
Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní 
číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek 
působí i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat. 

V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem 
DOMA, pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle 

doma a že existují služby, které vám pomohou.                                                       
Kampaň proběhne od 9. do 15. října.                                                                  

Více informací se dočtete na facebookové události  
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“. 

Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Gurťjevova 11,                  
Ostrava – Zábřeh, tel: 725 409 411 

Více informací lze najít na:                                                           
www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém profilu 
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Ve městě Příboře byly v průběhu července doplněny cvičeb-
ní prvky na workoutovém hřišti na ul. Štramberské. Rozšíření 
o stupňovitou lavici, lavici se stalky (bradla) a stalky poskytuje 
další možnosti využití venkovní posilovny. Rozšíření provedl 
ostravský výrobce workoutových parků a hrazeno bylo z roz-
počtu města.

Projekt workoutových hřišť je v  poslední době stále více 
populární. S ohledem na to, že je čím dál těžší dostat mladé 
lidi ven od počítačů, se určitě město bude snažit nadále tyto 
aktivity podporovat. V případě návrhů a nápadů na zlepšení se 
občané mohou obrátit na správce workoutového parku – Tech-
nické služby města Příbora (Ing. Pavelka, tel.: 737 245 981, 
e-mail: dispecer@tspribor.cz).

Technické služby rovněž instalovaly ve městě nové her-
ní prvky. Hřiště ve Štramberské ulici bylo doplněno o sestavu 
dvou houpaček a prolézačku s názvem Pavouk se skluzavkou. 
Hřiště v ul. Dr. Čejky u cyklostezky bylo doplněno o prolézačku 
Hexagon. Všechny tyto prvky jsou vyrobeny z nerezové oce-
li a tvrzených plastů. Tento typ konstrukce zaručuje dlouhou 
životnost a vysokou stálost prvků. Jako povrch tlumící náraz 
byl zvolen kačírek. Volba a výběr kvalitního a oblého kačírku 
nabízí pohodlné a bezpečné užívání herních prvků. 

Doufáme, že toto rozšíření umožní lepší využití veřejného 
prostoru. Město Příbor a  technické služby se budou i  nadá-
le snažit udržovat a zlepšovat úroveň veřejných prostranství. 

NOVÉ HERNÍ PRVKY VE MĚSTĚ
Ing. Vladimír Pavelka, dispečer Technických služeb města Příbora

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

INFORMACE O NOVÉM SYSTÉMU SVOZU BIOODPADU
 

Technické služby města Příbora ve spolupráci s městem Příborem mění systém nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem ve městě Příboře a v jeho místních částech.  

Důvodem změny systému je snížit množství komunálního odpadu ukládaného na 
skládky, zejména tedy jeho biologické složky. S ohledem na očekávané zvyšování 
cen za skládkování je oddělený sběr a využití bioodpadu jednou z cest, jak snížit 
dopad na výši poplatku za odpady. 
Dalším důvodem je rovnocennost možnosti přístupu občanů vlastnících rodinné 
domy odložit nepotřebný bioodpad do bionádoby, kterou budou mít zapůjčenu od 
technických služeb a již nebudou muset vozit plná kolečka k jednomu společnému 
kontejneru na ulici. 

    Nový systém sběru a svozu bioodpadu bude zajišťován přímo od rodinných 
domů, 

 bionádoby budou rozvezeny k jednotlivým rodinným domům v průběhu září, 
 již nebudou od daného data přistavovány velkoobjemové vany na sběr 

bioodpadu,  
 zahájení svozu se uskuteční již letos v říjnu, četnost svozu 1x14

dní, 
 přesný harmonogram svozu bude zveřejněn 

v místním tisku a médiích.  
 

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

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

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte TS města Příbora: 

Ing. Karin Juchelková, tel.: 731 549 482 

Workoutové hřiště - Štramberská ulice

Dětské hřiště ve Štramberské ulici
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HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA 

www.tspribor.cz 

 

 

HARMONOGRAMY SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 
 

V souvislosti se zavedením nového systému sběru bioodpadu v Příboře do nádob                 
o objemu 240 l (přidělených každému vlastníku rodinného domu v Příboře a v jeho 
místních částech, který je zároveň občanem Příbora) mění Technické služby města 
Příbora harmonogram svozu velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad. 
Poslední svoz těchto van proběhne v září (viz tabulka 1.).  

 

Tabulka 1. 

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
září 2017

 DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

 

29. 8. - 5. 9. 

Prchalov u kaple 

 Štefánikova ulice zahrádkářská osada 

 Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 

 Hájov naproti pomníku 
září 

19. 9. - 26. 9. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 
 křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 

 ulice 9. května u transformátoru 

 Hájov naproti pomníku  
 

Od října již budou moci občané odkládat bioodpad do nádob přidělených 
k jednotlivým rodinným domům. Svoz bude probíhat 1 x za 14 dní, vždy v pátek 
a v sobotu.  
V pátek bude svezen Prchalov a část Příbora (viz rozpis ulic v tabulce)  
a v sobotu Hájov a zbývající část Příbora včetně Klokočova (viz rozpis ulic v tabulce). 
 

Harmonogram přistavování velkoobjemových van na biologicky rozložitelný odpad                
pro zahrádkářské osady zůstává nezměněn (viz tabulka 2.) 
 
Tabulka 2. 

HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 
ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD 

 

podzim 2017 
DATUM STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

říjen 

26. 10. - 2. 11. 
ZO Fučíkova 
ZO Orinoko 

2. 11. - 9. 11. 
ZO Hájovka - prostřední osada 
ZO Farská 

9. 11. - 16. 11. 
ZO Včelínek (Frenštátská) 
ZO Hájovka - parkoviště u p. Haase 

16. 11. - 23. 11. ZO Březinova 

2 
 

ZO Hájovka - U Čecha 
HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 

OD RODINNÝCH DOMŮ - bionádoby 
 

říjen - prosinec 2017 
DATUM ULICE 

P
Á

T
E

K
 

6.10. 
 

20.10. 
 

3.11. 
 

17.11. 
 

1.12. 
 

22.12 

 

28. října Křivá  Šmeralova
B. Buska Lidická   Smetanova 
Bezručova Masarykova  Štefánikova  
Březinova  Místecká - od centra po řeku Stojanova  
Čs. armády  Na Hrázi  Sv. Čecha 
Dukelská  Na Kamenci Švédská  
Dvořákova  Na Valše  Švermova 
Hřbitovní Nádražní Štramberská
J. Rašky nám S. Freuda Tržní
J. Hory  Nerudova  Tyršova  
Jičínská   O. Helmy  U Brány 
Jiráskova  Okružní Úzká  
Juráňova  Ostravská   V Kopci 
K. H. Máchy  Palackého  Větřkovská
Kašnice  Pol. vězňů Viznarova
Komenského Ř. Volného  Wolkerova  
Kpt. Jaroše Remešova Žižkova
Krátká Šafaříkova

S
O

B
O

T
A

 

7.10. 
 

21.10. 
 

4.11. 
 

18.11. 
 

2.12. 
 

23.12. 

 

9. května Lomená Osvobození
Alšova Luční Pod Haškovcem 
B. Němcové Mánesova  Říční
Erbenova  Místecká - od řeky směr FM Sadová 
Hluboká Mlýnská Sládkova
Hukvaldská Myslbekova Sušilova  
Choráze Na Benátkách Tovární 
Kamenná Na Nivách  U Tatry 
Kubinova nábřeží Rudoarmějců Vrchlického 
L. Janáčka  Nová Zahradní 

Lesní

 

 

Větve, které vzniknou občanům s podzimního ořezu stromů a keřů, mohou občané 
uložit do velkoobjemových van v rámci jednoho svozu, který proběhne v listopadu                 
(viz tabulka č. 3) 
 
Tabulka 3. 

HARMONOGRAM SVOZU VĚTVÍ
listopad 2017

 DATUM  STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY 

listopad 

14. 11. - 21. 11. 

Větřkovská ulice u separačních nádob 

křižovatka ulic Sv. Čecha a Šmeralova 

ulice 9. května u transformátoru 

Hájov naproti pomníku  

21. 11. - 28. 11. 

Prchalov u kaple 

Štefánikova ulice zahrádkářská osada 

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022 

Hájov naproti pomníku 
 

Více informací k uvedeným svozům poskytnou technické služby: 
- Ing. Karin Juchelková, tel:. 731 549 482, e-mail: sluzby@tspribor.cz 
- Mgr. Pavlína Nývltová, tel.: 731 674 984, e-mail: obchod@tspribor.cz 

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

DS 77j35ss 
   

HLÁŠENÍ ZÁVAD www.tspribor.cz  
   

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

Ing. Vladimír Pavelka, dispečer 

Mgr. Pavlína Nývltová, odpady 

dispecer@tspribor.cz 

obchod@tspribor.cz 

737 245 981 

731 674 984 

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

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

Ing. Karin Juchelková, prodejní akce 

Lukáš Kocián, elektro 

Kollárová Kateřina, koordinátor 

sluzby@tspribor.cz 

elektrikar@tspribor.cz 

koordinator@tspribor.cz  

731 549 482 

734 687 726 

737 245 983 

OTEVÍRACÍ DOBA – KANCELÁŘ 
 

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

 

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

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

PÁTEK ZAVŘENO  

OTEVÍRACÍ DOBA – SBĚRNÝ DVŮR 
 

PONDĚLÍ 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ÚTERÝ ZAVŘENO  

STŘEDA 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00  

ČTVRTEK ZAVŘENO  

PÁTEK ZAVŘENO  

SOBOTA 8:00 – 12:00  
 

Technické služby města Příbora nabízejí novou službu - vytrasování 
kabelových sítí v zemi.
Skutečné uložení inženýrských sítí často nesouhlasí s projektovou do-
kumentací. Někdy není ani dokumentace k dispozici. Nalezení místa 
poruchy či trasy vedení často ušetří velké částky za zbytečné výkopové 
práce „naslepo".
Vedení sítí zjišťujeme radiodetekční metodou pomocí aktivního ručního 
lokátoru. Tímto přístrojem se dají hledat pouze kovová vedení (oceloliti-
na, zinkovaná ocel, měď, nerez ocel).
Vysílač (induktor signálu) se napojuje přímo na vedení, nebo do jeho těs-
né blízkosti (indukce signálu do vedení). Přenosným ručním přijímačem 
je zjišťována trasa vedení, případně místo poruchy.

V případě zájmu o vytyčení a jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na: 
Lukáš Kocián, tel.: 734 687 726, e-mail: elektrikar@tspribor.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA
VYTYČENÍ KABELOVÝCH TRAS
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KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Josef David
Jaromír Holášek 
Václav Jakubec
Jaroslava Jeřábková

Božena Kaplanová
Marie Kociánová
Jarmila Lojdová
Pavel Šimíček

Irena Šťastná
Anna Vidličková
Ludmila Žárská
Josef Janča

Helena Kološová
Ludmila Monsportová
Stanislav Kotrc  

Jarmila Friedelová
Milan Mohapl

A taktéž blahopřejeme i obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny.
Věra Simperová Jarmila Šmídová Zdeňka Šimíčková Jena Váňová 

Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám blahopřáli k Vašim jubilejním narozeninám, a to 70-75-80 a víceletým,  
které slavíte v měsíci září:

BLAHOPŘÁNÍ

Dodatečně blahopřejeme k jubilejním narozeninám,  
které oslavil pan Adolf Žurek v měsíci srpnu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elena Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Thriller Barryho Eislera Oko boží je jasně inspirován od-
haleními, která přinesla aféra Snowden. Theodore Anders, 
ředitel americké NSA, má jasno: v zájmu národní bezpečnos-
ti je nutné zaznamenat každý telefonní hovor, e-mail a vše, 
co souvisí s činností na internetu. Evelyn Gallagherová se 
v agentuře stará o kamerové sítě a aplikaci na rozpoznávání 
tváří. Jenže pak upozorní na podezřelou souvislost mezi sle-
dováním a řadou zdánlivě náhodných úmrtí. Než se naděje, 
má sama v patách dvojici vládních zabijáků…

Constance Leisureová napsala příběh s vůní levandule - 
Láska v Provence. Přeneseme se do malebného městečka 
se všemi jeho radostmi i bolestmi. Působivý román o lásce 
a pečlivě střežených tajemstvích vtáhne čtenáře do spleti 
osudů obyvatel dvou vesniček v malebné Provence.

Vlastimil Vondruška vydává další příběh Oldřicha z Chlu-
mu a jeho pomocníků s názvem Vzpoura goliardů. Píše se 
rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří v boji o trůn římského 
krále proti Alfonsi Kastilskému jeho konkurenta Richarda 
Cornwalského a za to má slíben majestát, propůjčující mu 
rakouské a štýrské léno. Jenže v diplomacii není nic takové, 
jak by se mohlo na první pohled zdát. Oldřich z Chlumu 
odjíždí s několika významnými velmoži do německých Cách 
s tajným posláním. Záhy po příjezdu je zavražděn císařův 
komoří a  osobní přítel Richarda Cornwalského. Z  vraždy 

jsou obviněni čeští šlechtici a  uvězněni. Vše zůstává na 
panoši Otovi…

Detektivka britské autorky Ann Grangerové Trosky je skvěle 
vystavěný, mrazivý příběh, který se čte jedním dechem. Jed-
noho dne objeví starý Monty na pohovce ve svém domě mrt-
volu. Netuší však, že to není jediné nepříjemné překvapení, 
které mu zasáhne do života… Monty žije sám v rozpadajícím 
se sídle, mrtvého nezná on, ani jeho příbuzní. Inspektorka 
Campbellová je ale přesvědčená, že někdo z nich lže.

Spisovatelka Irena Obermannová napsala zajímavý detek-
tivní román Dobré duše. Do bývalého sklářského městečka 
Vlčí Úpice přijíždí mladá geniální šachistka Alice, aby tu 
sehrála simultánní partii se členy místního šachistického 
kroužku. Krátce po příjezdu však doslova zakopne o mrtvolu 
místní starostky. Alice začíná hrát jinou partii – navzdory 
policii i  všem obyvatelům městečka se snaží vypátrat, co 
se stalo. Vrah je na tahu. Dá mat? Nebo ho Alice zastaví?

Finská autorka Katja Kettu se v románu Porodní bába zabý-
vá rolí Finů za války, což je téma, s nímž se finská společnost 
dodnes obtížně vyrovnává. Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti 
Pečenga na severu Finska probíhá laponská válka. Osud mla-
dé porodní báby se navždy změní, když potká nacistického 
důstojníka Johannese a ona se do něj bezhlavě zamiluje…
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V úterý 1. 8. 2017 se v Domově Příbor uskutečnilo vystoupení 
uměleckého Dua Ruggieri. Ani velmi horké letní počasí nezabráni-
lo manželům Ruggieri, aby přijeli do Příbora až z Ústí nad Labem.  
Před desátou hodinou se jídelna našeho Domova proměnila v kon-
certní sál a naši uživatelé ve slavnostně oblečené publikum. Výběr 
krásných operních árií se díky zvučnému hlasu pana Ruggieri nesl 
celým Domovem.  Program byl protkán tanečním doprovodem 
v podání paní Soni Ruggieri, střídaly se nejen známé melodie, ale 
i kostýmy.  Po každém výstupu následoval nadšený potlesk našich 
uživatelů i zaměstnanců. Na krásné dopoledne s operními melo-
diemi budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Třetí víkend v červnu se mladí a starší hasiči SH ČMS Sboru 
dobrovolných hasičů Hájov zúčastnili tematického soustředění za 
účelem přípravy na plánované akce „Floriánek CUP“ ( celoroční 
liga mladých hasičů okresu Nový Jičín) a soutěže „O pohár staros-
ty KSH MSK“ (Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje) 
v roce 2017–2018. Již druhým rokem se uskutečnilo v obci Veřovice 
v překrásném sportovně relaxačním areálu Orlovny.

Přesun z místní části města Příbora Hájova do obce Veřovice 
pojali mladí a  starší hasiči netradičně, na kolech. Naplánovanou 
trasu z Hájova přes obec Mniší, Tichou, město Frenštát pod Rad-
hoštěm s výjezdem na místní dominantu lokality Horečky, kolem 
vrcholu hory Velký Javorník s cílem v obci Veřovice zvládli všichni 
na jedničku s hvězdičkou.

V rámci tematického soustředění jsme uskutečnili výšlap na 
nejvyšší bod Veřovických vrchů horu Velký Javorník, během které-

ho mladí i starší hasiči plnili předem připravené úkoly s hasičskou 
tématikou (např. uzlování, topografie, hod na cíl). Výšlap byl zakon-
čen opékáním špekáčků na vrcholu hory. 

S radostí jsme využili venkovního, ale také díky nepřízni počasí 
vnitřního zázemí sportovně relaxačního areálu Orlovny ke zdoko-
nalování naplánovaných aktivit a soutěží s hasičským a sportovním 
zaměřením. Vzhledem k nepřízni počasí jsme se rozhodli navštívit 
také krytý bazén v  Kopřivnici. V nočních hodinách si vedoucí mladých 
a starších hasičů připravili oblíbenou stezku odvahy s dobrovolnou  
účastí.

Návrat domů do místní části města Příbora - na Hájov byl opět 
na kolech, který se zvládl bez obtíží.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov tímto děkuje městu 
Příboru za finanční výpomoc formou grantu, vedení Základní školy 
Npor. Loma Příbor, rodičům a známým.

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov uspořádal v sobotu 
29. 7. 2017 tradiční hasičský Letní večer, který se konal v areálu 
výletiště pod Obecním domem na Hájově. Celý týden před pláno-
vanou akcí bylo nepříznivé počasí, a tak jsme byli velice rádi, že 
se nám v sobotu na obloze objevilo sluníčko a trochu se oteplilo.
Letošní akce se zúčastnilo 110 občanů z Hájova, Příbora a okol-
ních obcí.
V průběhu večera nám k tanci a poslechu zahrála skupina KIWI. 
Její repertoár byl pestrý, obsahoval jak moderní, tak klasické hity. 
K dispozici byl bohatý výběr občerstvení, jak už se u venkovních 

akcí nabízí. Hosté si nejvíce pochutnali na klasických hasičských 
špízech připravených na grilu. A nejen díky teplému večeru od-
cházeli nejspokojenější a  nejvytrvalejší hosté až kolem druhé 
hodiny ranní.
Všichni organizátoři se už těší na příští rok, aby nejen pro své příz- 
nivce uspořádali opět hasičský Letní večer.
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov tímto děkuje městu Pří-
boru za finanční výpomoc formou grantu na tuto akci, protože 
bez této finanční pomoci bychom nemohli hasičský Letní večer 
uskutečnit v takovém rozsahu, jak si návštěvníci akce zaslouží.

KLUBY, SPOLKY

Martin Maléř

Vojtěch Jalůvka, starosta SH ČMS SDH Hájov

Mgr. Radka Rojíčková

VÍKENDOVÝ POBYT PRO MLADÉ HASIČE Z HÁJOVA

HASIČSKÝ LETNÍ VEČER NA HÁJOVĚ

KONCERT V DOMOVĚ PŘÍBOR
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Co mají společného snové obrázky z naší mezinárodní výtvar-
né soutěže „MŮJ SEN – MY DREAM“ s Technickou univerzitou 
v Ostravě?
Společnost Sigmunda Freuda v Příboře odstartuje v pátek 1. září 
2017 výstavu pod patronací hejtmana Moravskoslezského kraje 
prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., výstavu v Galerii Vysoké školy báňské.
Vernisáž obohatí svým špičkovým výkonem cimbálová muzika FRIŠ. 
V průběhu celého měsíce září bude výstavní soubor ke zhlédnutí 
v budově rektorátu VŠB-TUO v Porubě (tř. 17. listopadu 2172/15).  
Jedná se o  výstavu výtvarných prací z  mezinárodní výtvarné 
soutěže „MŮJ SEN – MY DREAM“. Tato soutěž je určena dětem 
a mládeži od 3 do 26 let a má již 20letou tradici. Jejím hlavním cílem 

je propagace jedné z nejvýznamnějších osobností našeho Moravsko-
slezského kraje – Sigmunda Freuda. A proto je každoroční uzávěrka 
soutěže stanovena na 6. května – na den Freudova narození.

Výstava reaguje na skutečnost, že dosud Freud je, podobně jako 
Leoš Janáček, stále ještě známější v zahraničí, než doma, a chce 
tuto situaci zlepšit….. 

Výtvarná soutěž MŮJ SEN je velmi oblíbená jak u  dětí, tak 
i u pedagogů. Domnívám se, že je to způsobeno šíří svobody roz-
hodování, kterou mladým tvůrcům poskytuje. Soutěžní propozice 
totiž uvádí, že obsahem kresby nemusí být pouze sen ve spánku, ale 
i denní snění, tedy autorovy přání a touhy. 

Výstava bude doplněna citáty o snech  v češtině a angličtině, rovněž 
tak výčtem dalších úspěšných propagačních projektů směřovaných 
k propagaci našeho světově význačného rodáka. Bude přístupná ve 
všedních dnech od 8.00 do 16.00. Srdečně zvu.

Domnívám se, že jméno Freud je dodnes „nosná značka“ a že skrývá 
značné rezervy pro účinnou mezinárodní propagaci našeho kraje .
 
Na závěr si dovolím připojit citát známého vědce, Václava Pačese: 
„Věda je uskutečněný sen.“ 

Kontakt: Marie Šupová, autorka a  organizátorka mezinárodních 
projektů k propagaci význačného rodáka našeho kraje – Sigmunda 
Freuda, tel. 777 6 5 1856

V sobotu 1. 7. 2017 se od 8 hodin sjížděli do areálu sokolovny 
účastníci SokolŠlapu -  cyklisté, aby si vybrali k projížďce jednu ze 
sedmi tras připravených Tělocvičnou jednotou Sokol Příbor. 

Ze statistiky vyplývá, že o naši akci má zájem čím dál větší počet 
cyklistů. V letošním roce se jich účastnilo 81. Z toho mužů 46. Těší 
nás také, že ženy se k mužům co do počtu přibližují. Šlapalo jich 35. 
Dvě maminky vyslyšely naše motto „s kočárkem, na kole…“ a vydaly 
se na trasu Orinoko. Děti v kočárcích byly nejmladšími účastníky 
naší rekreační cykloturistické akce, a tak dostaly hezké upomínkové 
předměty. Dále mezi nejmenší děti, které ale již poháněly své stro-
je šlapáním, patřili Jakub, Jonáš a Tomáš 5 let, a o rok starší Eliška 
a Eliška a Jakub.

A jaký byl zájem o jednotlivé trasy? Trasu na hrad Starý Jičín od-
šlapalo 7 cyklistů. O největší počet účastníků soutěžily v letošním 
roce dvě trasy - Borovecké rybníky a  Okolo vodní nádrže Brušperk.  
Brušperk  nakonec - stejně jako v  loňském roce – zvítězil. Okolo 
vodní nádrže Brušperk se vydalo 27 sportovců – o jednoho více než 
k Borovci. Na naše nejtěžší trasy se vydalo na svých ořích 19 cyklis-
tů. Ondřejník 10, Velký Javorník 4 a Lysou horu 5 cyklistů, z toho 
jedna žena - gratulujeme. Náš obdiv patří Jiřímu Juřenovi z Prcha-
lova, který absolvoval tři nejtěžší vrcholy našich tras - Lysou horu, 
Velký Javorník a Ondřejník. 

Nejvzdálenějšími účastníky byla jedna žena a dva muži z Ostravy. 
Nejstaršími účastníky byli dva muži ve věku 69 let. 

Navodit dobrou atmosféru na našem SokolŠlapu se snažíme již při 
startu žertovnými otázkami na prezentačním lístku. Někteří cyklis-
té nám k našemu pobavení odpověděli rovněž žertovným způsobem, 

jako např. Máš příjmení? MÁM. Jméno máš taky? JO. Kde pobýváš? 
DOMA U TV apod. 

Těšilo nás, že v podstatě všichni uvedli svou e-mailovou adresu, 
která slouží pouze pro potřeby upozornění na termín 5. ročníku 
příborského SokolŠlapu 2018. Zde můžu jen podotknout, že k to-
muto výročí chystáme překvapení. 

Letos všichni účastníci obdrželi ze startovného 40 Kč poukázku na 
stravu v hodnotě 20 Kč a upomínkový předmět s emblémem Sokol-
Šlapu. Mohli se rovněž zdarma zúčastnit zábavy při country hudbě. 
K dispozici byla také sprcha v prostorech sokolovny. 

Tuto možnost odměny za fyzické výkony při absolvování SokolŠla-
pu můžeme účastníkům poskytnout jenom díky finanční podpoře 
města Příbora a podpoře sponzora CykloArt. Za což děkujeme.

V Local TV Příbor 33. zprávy www.televize-pribor.cz

Mgr. Marie Šupová, předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda v Příboře

Karel Erle, TJ Sokol Příbor

SNOVÉ OBRÁZKY BUDOU PROPAGOVAT PŘÍBOR
V OSTRAVSKÉ GALERII VŠB-TUO

VYHODNOCENÍ REKREAČNÍ CYKLOTURISTICKÉ AKCE  
„PŘÍBORSKÝ SOKOLŠLAP“
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 Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás informovat o dalších 
pracích týkajících se opravy a výstavby nových varhan v kostele 
sv. Valentina v Příboře (období duben - červenec 2017).

1) Všechny píšťaly cínové i dřevěné jsou již vyrobeny (celkem 
1 021ks píšťal).

2) Ve varhanářské dílně byla kompletně postavena varhanní 
skříň a probíhají i nadále restaurátorské práce (ak. mal. Pe-
ter Stirber).

3) Chybějící prvky varhanní skříně varhan byly doplněny (kvě-
ten/červen 2017).

4) Byla dokončena a postavena měchová konstrukce (sestava 
3 klínových měchů).

5) S organologem Ostravsko-opavské diecéze panem Jiřím 
Krátkým byly prodiskutovány detaily ohledně uspořádá-
ní píšťal ve varhanách a naznačeno tvarosloví a informace 
k provedení nového hracího stolu varhan.

6) Byly dohodnuty rozměry kláves, ponor, materiály, roz-
místění rejstříků a  rozměry popisů v  návaznosti na 
Staudingerovy nástroje daného období.

7) V otázce potahů spodních manuálových kláves bude oslo-
vena firma Ludwig Eisenschmid GmbH se žádostí o návrh 
vhodného načervenalého a tvrdého dřeva, které by se blí-
žilo strukturou a barvou původním potahům varhan.

Také bychom Vás chtěli informovat, že je stále možnost přihlá-
sit se k projektu „Adopce píšťal“, kdy si případní zájemci mohou 
adoptovat píšťalu a podpořit libovolnou finanční částkou toto 
velké dílo. Podrobnější informace k „Adopci píšťal“ jsou uvede-
ny na internetových stránkách farnosti: www.farnostpribor.cz  
Ukončení prací a předání nových varhan k užívání očekává-
me s Boží pomocí v červnu 2018. 
Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu.  

Zaznamenáno dne 1. 8. 2017

Martin Monsport , Farnost Příbor

OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VALENTINA V PŘÍBOŘE
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ZE SPORTU

Jiří Tomaškovič, www.bkpribor.cz

ZAČÁTEK SEZÓNY SE BLÍŽÍ. 
BASKETBALISTÉ NA SOUSTŘEDĚNÍ V ROŽNOVĚ

V polovině září začne nová basketbalová sezóna. Všechny týmy Basketbalového klubu Příbor se na start svých soutěží pilně při-
pravují už od poloviny srpna, kdy se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil pravidelný kemp. 
Účast byla znovu veliká. Do prostor Základní školy 5. května se letos o prázdninách vypravila přibližně stovka basketbalistů a basket-
balistek od šesti do osmnácti let. Od soboty 19. do soboty 26. srpna je tam čekal dril a dřina, ale také zábava zkušeně usměrňovaná 
ostřílenými trenéry Miroslavem Slovákem, Robertem Bukovjanem, Liborem Piškytlem, Petrem Bobkem, Martinem Říčkou, Michaelou 
Drtilovou a Martinou Mazáčovou. 
Děti se po příjezdu rozdělily do několika týmů. Po loňském roce, kdy bylo soustředění věnováno olympijským hrám v Riu, se tentokrát 
zařadily do družstev, která nesla názvy podle týmů zámořské NBA. 
„Náplní soustředění je všeobecná sportovní příprava zaměřená na rozvoj rychlosti, výbušnosti a obratnosti, ze které budou hráčky 
i hráči čerpat v příštích měsících. Naším úkolem a také přáním ale bylo, aby se děti učily spolupracovat v kolektivu,“ přiblížil trenér 
Miroslav Slovák.
Co se naučily, prodají v sezóně, která pro většinu týmů začne v polovině září a skončí v dubnu, případně květnu příštího roku. Basket-
balový klub do soutěží organizovaných Českou basketbalovou federací vyšle jedenáct týmů. Juniorky a mladší žáci U14 i U15 budou 
hrát ligu, ženy už tradičně druhou ligu.

Rozdělení týmů do soutěží
Ženy (v minulé sezóně 7. místo) 2. liga, skupina B
Sezónu zahájí v sobotu 23. září domácím utkáním proti Prostějovu, o den později 
se utkají doma se Žďárem nad Sázavou. Dalšími soupeři budou Basket Poděbrady, 
Nymburk B, Brandýs nad Labem, Bruntál a Sparta Praha. 
Juniorky (4. místo) liga U19
První utkání čeká tým vedený Michaelou Drtilovou v sobotu 30. září na palubovce 
SŠMH Brno B. Dalšími soupeři juniorek budou ve skupině C - SBŠ Ostrava B, BK 
Havířov, OSK Olomouc, Jiskra Kyjov, Basket Ostrava a Tišnov.
Kadetky (3. místo) nadregionální soutěž, skupina D
K prvnímu utkání nového ročníku nastoupí kadetky 8. října v Bruntále. Dalšími soupeři 
budou SBŠ Ostrava C, Krnov, Frýdek-Místek, Zlín a Basket Ostrava.
Mladší žačky U15 (loni 6. místo v žákovské lize) nadregionální soutěž
Letos budou hrát mladší žačky vedení Miroslavem Sýkorou nadregionální soutěž, 
kterou zahájí v sobotu 16. září doma proti Prostějovu. Dalšími soupeři jim ve sku-
pině E budou Basket Ostrava, SBŠ Ostrava B a Start Havířov.
Mladší minižačky U13 (9. místo) oblastní přebor
Tým vedený Liborem Piškytlem a Martinem Říčkou se i letos zapojí do oblastního 
přeboru. První zápas je čeká v neděli 17. září proti Prostějovu. Dalšími soupeři budou 
Valašské Meziříčí, Krnov, Přerov mix, Frýdek-Místek, Havířov, Bruntál, SBŠ Ostrava, 
Basket Ostrava, Lipník nad Bečvou a Rožnov pod Radhoštěm. 
Muži (4. místo) oblastní přebor
Nově se v Moravskoslezském kraji budou hrát dvě skupiny - oblastní přebor a loňská 
druhá třída, která ponese název Severomoravský přebor. Muži BK Příbor si polepšili 
a nově budou hrát vyšší soutěž - oblastní přebor proti týmům  Botucal Karviná, Tři-
nec, Snakes Ostrava C, Frýdek-Místek, SBŠ Ostrava, Nový Jičín C, Vsetín a Labrador 
Ostrava. První kolo je čeká doma 17. září doma proti SBŠ Ostrava.
Kadeti U17 (4. místo) nadregionální přebor
Kadeti budou stejně jako v minulé sezóně hrát nadregionální přebor. Ve skupině E 
se nejprve 23. září utkají doma se Sokolem Karviná a poté se postaví Startu Havířov, 
Snakes Ostrava B a BCM Olomouc.
Mladší žáci U15 (6. místo) žákovská liga i nadregionální soutěž
Tým vedený trenérem Miroslavem Slovákem zůstává v žákovské lize, kterou zahájí 
28. října na hřišti NH Ostrava (dalšími soupeři jsou Snakes Ostrava, JBC Brno, SAM 
BŠM Brno, Opava, Orli Prostějov, Vysočina), zahraje si ale souběžně také nadre- 
gionální soutěž. Tu odstartuje 16. září v Havířově a poté bude hrát ve skupině F proti 
Basketpoint Frýdek-Místek, Valašskému Meziříčí, Lipníku, Bruntálu, Snakes Ostrava 
B a Novému Jičínu. 
Starší minižáci U14 (2. místo) žákovská liga
V žákovské lize se čtrnáctiletí basketbalisté utkají ve skupině F s Orly Prostějov, Snakes 
Ostrava, Opavou, BCM Olomouc, Snakes Frýdek-Místek, NH Ostrava a Novým 
Jičínem, s nímž 28. září doma soutěž zahájí. 

Přibližně stovka dětí se v srpnu zúčastnila tradičního 
letního basketbalového soustředění v  Rožnově pod 
Radhoštěm.  Foto: Jiří Tomaškovič/BK Příbor
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Mladší minižáci U13 (3. místo) oblastní přebor
Tým vedený Robertem Bukovjanem bude hrát oblastní přebor proti Opavě, Krnovu, Sokolu Karviná, Novému Jičínu, děvčatům 
z SBŠ Ostrava, NH Flames Ostrava, Snakes Ostrava, Hladnovu a Startu Havířov. Soutěž zahájí Torola 17. září doma proti BK Opava.
Nejmladší minižáci U 12 (vicemistři ČR) oblastní přebor
Loni nejúspěšnější tým klubu bude opět působit v oblastním přeboru, který zahájí v neděli 17. září doma proti BK Havířov. Dalšími 
soupeři budou Snakes Frýdek-Místek, Snakes Orlová, NH Flames Ostrava MOaP, Snakes Ostrava, Havířov, Krnov, Opava, NH Flames 
Ostrava-Poruba, Bruntál a Hladnov. 

A to není vše. Příborští basketbalisté věkové kategorie U15 a U14 si v nadcházející sezóně zahrají v evropské lize EYBL (European 
Youth Basketball League). „Zatím je domluveno, že na soupisce týmu Snakes Ostrava bude pětice našich hráčů. Liga je dvouletý projekt, 
kdy každou sezónu bude každý tým absolvovat tři turnaje v evropských zemích. Nejlepší týmy postoupí do superfinále,“ řekl trenér 
Miroslav Slovák. O soutěži EYBL ale někdy příště.

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58        Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 
IČO: 25 39 05 62         email: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu: 271 286 370 297 / 0100

KURZ  
TANCE 

pro mládež 

Zahájení : pátek   15. 9. 2017  v 17:00h 
                  v Kulturním domě Příbor 

                    Kurzovné: 1.600,- Kč  
 

V ceně: 10 lekcí vyučovacích (vždy v pátek 17:00 – 19:00hod)    
     včetně Půlkolony  4 h – Půlkolona 
 1 lekce            6 h - Závěrečný ples - kolona - 
                                      v so 25. 11. 2017                               

Do našeho kurzu se mohou přihlásit všechny věkové kategorie. 
                                             
Absolventi mohou dále pokračovat v našem „Tanečním klubu Lenka“ 

se zaměřením hlavně na latinsko-americké tance, 
soutěžní tanec párů i skupin. 

 

Přihlášky osobně nebo ke stažení na: www.bavklubpribor.cz 

BAV klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. 
Office: Masarykova  489, Příbor 742 58        Tel.: 556 723 778  Mobil: 739 080 862 
IČO: 25 39 05 62         email: info@bavklubpribor.cz Číslo účtu: 271 286 370 297 / 0100

 
 

KURZ TANCE 
pro dospělé páry 

 
 
 

Zahájení : pátek   15. 9. 2017  v 19:00h 
                  v Kulturním domě Příbor 

                    Kurzovné: 1.600,- Kč  
 
 
 
 
 

V ceně: 10 lekcí vyučovacích (vždy v pátek 19:00 – 21:00hod)    
     včetně Půlkolony  4 h – Půlkolona 
 1 lekce            6 h - Závěrečný ples - kolona - 
                                      v so 25. 11. 2017                        

 
Pozvěte i své známé!

 
Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů 

tance a ty, kteří se už někdy věnovali tanci 
v kroužcích, klubech, na plesech apod.

 
 

Přihlášky osobně nebo ke stažení na: www.bavklubpribor.cz 
 

V našem městě působí kromě již známého basketbalového 
týmu, vítězných vzpěračů, tenistů také úspěšný florbalový tým 
SK J-Elita. Tento tým se pravidelně zúčastňuje SFL florbalové ligy 
amatérských hráčů a vede si velmi dobře. Např. v roce 2009/2010 
skončil na 2. místě, rovněž tak v roce 2010/2011 a také v letech 
2015/2016. V letošním roce skončil ve finále na 1. místě. Hráči 
odvedli skvělou práci. Nejúspěšnějším hráčem v této soutěži byl 
Jiří Pargač, Dan Rebroš a Dominik Eichner.
Této ligy se mohou za určitých podmínek zúčastnit i 2 registrovaní 
florbalisté hrající nějakou soutěž v ČR a k úspěchu mimo jiné 
přispěl i Dominik Eichner, který hraje v současnosti extraligovou 
soutěž a reprezentoval v letošní sezóně ČR v severských zemích. 
Blahopřeji tomuto hráči a jsem ráda, že z našeho města pocházejí 
i úspěšní sportovci, kteří šíří jméno našeho města.
SK J-Elita florbalový tým spolupracuje s SVČ Lunou Příbor, kde 
pomáhají vychovávat nové kádry. Pořádají florbalové turnaje, vedli 
i florbalové kroužky a snažili se o vedení svěřenců na zápasech 
a turnajích.

Gratuluji celému týmu SK J-Elita a trenérovi p. Bohumíru Par-
gačovi a  jeho kolegům k 1. místu ve finále SFL florbalové ligy. 
Rovněž jim děkuji za vzornou reprezentaci našeho města a přeji 
jim mnoho dalších sportovních úspěchů.

Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

PŘÍBORSKÝ FLORBALOVÝ TÝM ZÍSKAL VE FINÁLE 1. MÍSTO



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

V sobotu 12. srpna se uskutečnil v městském parku Revivalový minifestival. Na druhém ročníku vystoupily 3 revivalové skupiny: 
Team Revival ze Znojma, U2 Revival z Brna a Kabát Revival z Moravy.
Park se zaplnil až do posledního místečka a zaujal všechny věkové kategorie – od mlaďošů až po starší.
Jako pořadatelé jsme se báli o přízeň počasí, ale jediná „malá nočná búrka“ byla naštěstí ta, o které zpíval Team Revival.
V loňském roce jsme tuto akci založili jako novou a dle míry spokojenosti a návštěvnosti je už nyní jasné, že se stane akcí tradiční.

Foto: Stanislava Slováková 
Fotogalerie: http://www.pribor.eu/obcan-1/fotogalerie/rok-2017/12082017-revivalovy-minifestivalek-1383cs.html

V Local TV Příbor, 35. zprávy, www.televize-pribor.cz

REVIVALOVÝ MINIFESTIVAL PO ROCE  -  OPĚT SE VYDAŘIL
Ing. Iveta Busková, odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Příbor

Z KULTURNÍHO DĚNÍ
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NEDĚLE 3. září
TANČÍRNA
Pohodový jazz a swing 30. a 40. let 20. století. Šlágry první re-
publiky a jazz age. Přijďte si zatančit, nebo se jen zaposlouchat. 
Pro zájemce výuka tanců zdarma!

K poslechu a tanci Vám zahraje známá swingovo-jazzová ka-
pela Ladislav von Kokesch LAM TRIO!!!. 

Začátek v 18:00 hodin, vstupné 50 Kč. Moc se na Vás těšíme!

STŘEDA 6. září
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU PŘÍ-
BOR 
Z 22 členů Fotoklubu Příbor budou vystavovat své fotografie 
Libor Buzek, Lenka Jamnická, Lubomír Jurečka, Magda Kapla-
nová, Vladan Mácha, Alena Pončová a Lukáš Ukropec. 

Vernisáž se uskuteční v 17:00 hodin v Galerii radnice v 1. pa-
tře Městského úřadu Příbor. Výstava potrvá do 31. října 2017.

SOBOTA 9. září a NEDĚLE 10. září
TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ
V rámci příborské pouti jsme pro Vás připravili 2 koncerty. 
Tradiční dopolední koncert Swingového orchestru Bedři-
cha Pukovce pod vedením dirigenta Zdeňka Pukovce začne 
v 10:30 hodin v městském parku. 

Od 16:00 hodin se pak můžete těšit na vystoupení hudebního 
tělesa HRADIŠŤAN.

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vy-
sokou uměleckou i  interpretační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným 
inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence 
lidová tradice. Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťa-
nu tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica. 
Vstup na oba koncerty je zdarma.

Podrobný program obou dnů TRADIČNÍ PŘÍBORSKÉ POUTI 
naleznete na plakátu uvnitř Měsíčníku.

PÁTEK 15. září až NEDĚLE 17. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  
– EUROPEAN HERITAGE DAYS
V uvedených dnech se bohatý kulturní program bude konat na 
různých místech města a věříme, že si každý vybere něco zají-
mavého a akce se zúčastní.

V pátek 15. září od 18:00 hodin Vás zveme do refektáře pia-
ristického kláštera na koncert „Z koncertních síní do filmu“ 
mladého klavíristy Martina Hýla a  jeho hostů. Zazní klasic-
ká hudba - Johannes Brahms, Sergej Rachmaninov, populární 
hudba - Céline Dion, Barbra Streisand, Queen a filmová hud-
ba z filmů Statečné srdce, Piráti z Karibiku, Pocahontas, zazní 
klavír, housle a zpěv.

V sobotu 16.  září program celého dne zahájí v  8:00 hodin 
VII.  Příborské muzejní ráno s  poetickým komponovaným 
pořadem o  saxofonu s  Radimem Hanouskem v  Muzeu No-
vojičínska, p. o., Muzeu a  pamětní síni S. Freuda Příbor. 
V uvedených prostorách budou k vidění také dvě výstavy: Síla 
a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska a Mauric Remeš 
– příběh lékaře a slavného paleontologa.

Příborské památky budou bezplatně otevřeny od  9:00 do 
17:00 hodin, farní kostel Narození Panny Marie až od 12 hodin.

V 9:30 hodin bude na chodbě knihovny piaristického kláštera 
zahájena vernisáží výstava fotografií Stanislavy Slovákové - 
Procházka Příborem.

Komentovaných procházek městskou památkovou rezervací 
se můžete zúčastnit v 10:00 nebo v 15:00 hodin, sraz účastní-
ků před farním kostelem.

Doprovodný program EHD bude letos nově probíhat v piari-
stické zahradě od 14:00 hodin a můžete se těšit mimo jiné na 
ukázku výroby papíru v historické papírně, knihtisk, skripto- 
rium, pohádku a koncert EVAMORE (Eva Moravčíková, To-
máš Nováček a hosté).

V případě deštivého počasí bude program přemístěn do pia-
ristického kláštera.

V neděli 17. září si nenechte ujít koncert české hudební skupiny 
NEBE. Tato kapela po účasti na mnoha festivalových pódiích 
v průběhu léta zamíří i k nám do amfiteátru příborského měst-
ského parku, koncert začne v 16:00 hodin. I zde je vstup zdarma.

SOBOTA 30. září
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Známý příběh o Kajovi a Gerdě, jak ho vidí uklízečky Růža, 
Máňa a Jiřina. Využívají všech prostředků z vlastních zdrojů 
(kýble, hadry, smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci 
zanechali na jevišti. Poetická pohádka je tak oživena o nápady 
„obyčejných“ uklízeček. Klasický námět je zpracován kome- 
diální formou, děti jsou zapojeny do děje a spolupracují. 

Představení v podání divadla MALÉhRY. Hrají: Barbora Seid-
lová, Daniela Zbytovská a Nikola Zbytovská. Začátek v 15:00 
hodin v Kulturním domě v Příboře. Vhodné pro děti od 3 do 
10 let. Vstupné 50,- Kč/os, předprodej již zahájen v pokladně 
Kulturního domu Příbor, nebo on-line http://kulturnidum.
pribor.eu

PŘIPRAVUJEME:
Ve středu 4. října se bude konat ve velkém sále Kulturního 
domu SENIORSKÉ ODPOLEDNE, vystoupí bluegrassová hu-
dební skupina CIZINCI.

V pátek 6. října si nenechte ujít koncert zpěvačky Věry Mar-
tinové s  kapelou Jako dřív. Vstupné 200,-  Kč, předprodej 
vstupenek byl již zahájen v  pokladně KD pondělí a  středa 
od  13:00 do 17:00 hodin, nebo on-line http://kulturnidum.
pribor.eu 

V sobotu 7. října pořádá město Příbor tradiční akci, která se 
uskuteční ke „DNI BEZ AUT“. Můžete se těšit na drakiádu, 
projet se s námi na koňském povozu atp. Předpokládaný začá-
tek akce je ve 14:00 hodin. Bližší informace budou zveřejněny 
tradičním způsobem – v říjnovém vydání Měsíčníku, na webo-
vých stránkách města a v městském rozhlase.

Na všechny akce Vás srdečně zveme, dobře si vyberte a dob-
ře se bavte!

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

Sobota 2. září od 6:30 hod. 
ZÁJEZD DO SLOVENSKÝCH JAVORNÍKŮ 

KČT Příbor 
Neděle 3. září od 18:00 hod. 
TANČÍRNA                                 Město Příbor 
Probíhající výstava do 5. září 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STANISLAVA DROZDA 
FOTOGRAFIE 1967–2017     Galerie v radnici 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Středa 6. září od 17:00 hod. 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, FOTOKLUB PŘÍBOR 
Výstava potrvá do 31. října 2017. 
Galerie v radnici otevřena: 
Pondělí, středa:  8:00 – 17:00 hod.  
Úterý, čtvrtek, pátek:  8:00 – 14:00 hod. 

Město Příbor a Fotoklub Příbor 
Sobota 9. září od 8:00 hod. 
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ                
A OKRASNÉHO PTACTVA 

Český svaz chovatelů ZO Příbor 
Sobota 9. září od 20:00 hod. 
PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA 

Penzion Jaal a město Příbor 
Sobota 9. září od 20:30 hod. 
O HÁJOVSKÝ POHÁR 

Sbor dobrovolných hasičů Hájov 
Neděle 10. září 
TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ 
8:00, 9:30, 11:00 hod.   - mše svatá (farní kostel) 
15:00 hod.  - pobožnost na ukončení pouti   
9:00 hod. -17:00 hod. - Muzeum Příbor 
u příležitosti příborské Mariánské pouti 
mimořádně otevřeno (dvě výstavy) 
od 10:30 hod. 
koncert Swingového orchestru B. Pukovce  
od 16:00 hod. 
koncert skupiny HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 

Město Příbor 
Neděle 10. září od 8:00 hod. 
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ                
A OKRASNÉHO PTACTVA 

Český svaz chovatelů ZO Příbor 
Pondělí 11. září až pátek 15. září 
od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
ŠATNÍK  

Diakonie ČCE 
Pondělí 11. září od 11:00 hod. 
TRADIČNÍ KRMÁŠ 

Hostinec u Čechů 
Pondělí 11. září od 12:00 hod. 
TRADIČNÍ KLOKOČOVSKÝ KRMÁŠ 

hřiště v Klokočově 
Pondělí 11. září od 18:00 hod. 
SALSA PRO ŽENY 
Kulturní dům Příbor. 1 lekce 100 Kč.  
Registrace: info@ccpribor.cz nebo 731 474 606. 

Coworkingové centrum Příbor 
Pátek 15. září od 17:00 hod. 
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ 
Pátek 15. září od 19:00 hod. 
KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 

Bav klub Příbor, stř. volného času, s. r. o. 

Pátek 15. září až neděle 17. září 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, plakát s. 28 

Město Příbor 
Sobota 16. září od 6:30 hod. 
JANÁČKOVY CHODNÍČKY 

KČT Příbor 
Sobota 16. září od 8:00 hod. 
VII. PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO  
Součástí muzejního rána bude poetický 
komponovaný pořad o saxofonu s Radimem 
Hanouskem, jazzovým saxofonistou a impro-
vizátorem z Brna. Pořádáno ve spolupráci 
s městem Příborem u příležitosti  Dnů evropského 
dědictví.  

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Neděle 17. září od 16:00 hod. 
KONCERT SKUPINY NEBE  

Město Příbor 
Probíhající výstava do 17. září 
LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN V TRADIČNÍ 
KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
Pondělí 18. září až pátek 22. září 
od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
ŠATNÍK 

Diakonie ČCE 
Probíhající výstava do 23. září 
MAURIC REMEŠ 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda 
Pondělí 25. září - 4. prosince 2017 
PŘÍBORSKÁ MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) 
PRO SENIORY VII. 

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
Sobota 30. září od 8:00 hod. 
JAVORNICKÝ VÝŠLAP 

KČT Příbor 
Sobota 30. září od 15:00 hod. 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 

Město Příbor a Divadlo MALÉhRY 
PŘIPRAVUJEME 
Pátek 6. října od 18:00 hod.  
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ 

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

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
RODNÝ DŮM S. FREUDA V PŘÍBOŘE 
Zámečnická 119, Příbor 
Duben – září: Út až ne: 9:00 – 17:00 hod.  

 556 722 200 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV Příbor - DENNĚ 
4:30 hod.  10:30 hod.  16:30 hod.  22:30 hod. 
30 minut - 4x denně od pondělí do neděle. 
Pátky - vysílali jsme před 20 lety, r. 1997. 
Soboty - pořady z archivu Příbora a LTV. 
Neděle - zprávy, premiéry 3., 10., 17., 24. 9. 
14. 9. od 16 hod. on-line přenos zasedání ZM  
Také na www.televize-pribor.cz  

 776 725 909, 608 738 793 
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PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY 
Oddělení pro dospělé: 
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Oddělení pro mládež: 
Pondělí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý, čtvrtek:    13:00 – 17:00 hod. 

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

 724 963 164, 739 805 227 
ODDÍL AEROBIKU TJ PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Pondělí: 9:30 hod. bodyball, overball Draha 
 16:00 hod. rodiče s dětmi  Draha, Terka 
 20:00 hod. bodystyling    Terka 
Úterý:  20:00 hod. porte de brass    Terka 
Středa: 18:45 hod. kruhový trénink    Terka 
 20:00 hod. bodyball, overball   Draha 
Čtvrtek: 20:00 hod. aerobic, body workout Terka 
Cena: lekce - 55 Kč, možnost zakoupení 
permanentních vstupenek (10, 20, 30 vstupů)  

FB: Tereza Sattková,  724 963 164 
e-mail: tereza.sattkova@seznam.cz 

SAUNA PŘÍBOR  
Sportovní hala TJ Příbor, ul. Štramberská 
Zavřeno do poloviny září. Z důvodu rekonstrukce. 

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

Technické služby města Příbora 
HRANÍ NA TENISOVÝCH KURTECH  
Tenisové kurty, ul. Na Valše, Příbor 
Pondělí – neděle: 9:00 – 19:00 hod. 
Hraní pro veřejnost je možno domluvit předem 
přímo na kurtech (za bývalou restaurací 
MEXIKO) nebo na telefonu 739 705 255. 

Tenisový klub Příbor, z. s. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
Změna programu vyhrazena! 
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          SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hájov  
            pořádá v sobotu 9.září 2017 

            VIII.ročník pohárové soutěže v požárním útoku 

                                                                                                                            

Soutěž je zařazena do XIII.ročníku Beskydské ligy  
 

  * Výletiště pod Obecním domem 

  * Začátek ve 20:30 hodin  
  * Bohaté občerstvení zajištěno 
      Bližší informace o soutěži na www.sdh.hajov.cz  

 

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU  
Přehled kroužků a kurzů na školní rok 2017-2018 

 
 Kroužek, klub Vedoucí kroužku, klubu 
1. KLUB PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ TORA J. Kellner 
2. RYBÁŘI I, II L. Lupík 
3. CHOVATELÉ D. Kičurová 
4. AIKIDÓ I, II R. Stopka 
5. CAPOEIRA I L. Chodura 
6. CAPOEIRA II G. Sýkorová  
7. STREET DANCE J. Šimečková 
8. FLORBAL I, II T. Kulatý 
9. FLORBAL III P. Flögel 
10. MÍČOVÉ HRY J. Lupíková 
11. HOROLEZECKÝ L. Debefová 
12. DESKOVÉ HRY V. Kalmusová 
13. BASKETBALOVÝ KLUB I P. Bobko 
14. BASKETBALOVÝ KLUB II M. Sýkora 
15. BASKETBALOVÝ KLUB III P. Slaný 
16. KERAMIKA I K. Bukovjanová 
17. KERAMIKA II K. Fojtíková 
18. KERAMIKA III L. Polášková 
19. KREATIV K. Bukovjanová 
20. KORÁLKOVÁNÍ I, II, III V. Kalmusová 
21. ORIENTÁLNÍ TANEČKY P. Linartová 
22. LIDOVÉ TANEČKY  K. Okáčová 
23. LATINSKOAMERICKÉ TANEČKY  L. Vališová 
24. LATINO DANCE L. Vališová 
25. MODERN DANCE R. Fialová 
26. TRAMPOLÍNKY pro děti R. Fialová 
27. ZUMBIČKA I, II R. Fialová 
28. KYTAROVÉ UMĚNÍ J. Čtvrtek 
29. ZPÍVÁNKY – písničky pro nejmenší I. Šrubařová 
30. FLÉTNIČKA (MŠ děti) I. Šrubařová 
31. FLÉTNA (6–18 let) I. Šrubařová 
32. VÝTVARKA pro děti i dospělé K. Večeřová 
33. MLSNÁ VAŘEČKA L. Nenutilová 
34. ANGLIČTINA I, děti N. Viznarová 
35. ANGLIČTINA II, začátečníci a mírně pokročilí N. Viznarová 
36. ANGLIČTINA III, středně pokročilí  V. Jašková 
37. ANGLIČTINA IV, pokročilí V. Jašková 
38. ANGLIČTINA V, konverzace E. Petrášová 
39. ANGLIČTINA, bussines E. Petrášová 
40. FRANCOUZŠTINA pro začátečníky a děti Z. Bučková 
41. FRANCOUZŠTINA pro pokročilé A. Štecová 
42. MATEŘSKÉ CENTRUM „ZVONEČEK“ J. Lupíková  
 

Termíny zahajovacích schůzek budou upřesněny v měsíci září. 
Přihlásit se můžete a informace získáte - telefon: 556 725 029,  

e-mail: luna@lunapribor.cz 
 

Muzeum Novojičínska, p. o. – Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře 
a město Příbor 

srdečně zvou na 

Příborskou muzejní školu (nejen) 
pro seniory VII 

 

Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje na 
potřeby a požadavky seniorů 21. století.  
Neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj 
čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a současně se seznamovat 
s lidmi a odborníky z praxe je základním východiskem muzejní školy. 
V jejím průběhu budou moci zájemci (stejně jako v loňském úspěšném 
roce) každý týden navštěvovat přednášky zaměřené na zcela nová 
témata z oborů historie, archeologie, národopisu, biologie a ochrany 
kulturního i přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením 
dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované      
a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto 
dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním          
i Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují jak 
pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci z jiných muzeí, 
univerzit a specializovaných institucí. 

 

Podzimní soubor 11 přednášek bude probíhat každé pondělí  
 v konferenčním sále piaristického kláštera (nově zrekonstruovaná část) 

od 9.00 do 10.45 hod. 
 

Muzejní škola se uskuteční od 25. září do 4. prosince 2017. 
Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme 

  v pondělí 4. 9. 2017 (od 8.00 do 11.00 hod.) 
 

Cena cyklu přednášek: 300,- Kč 
Omezená kapacita: 60 osob 

 

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. 
 

V rámci Muzejní školy se bude možné přihlásit na školní výlet do muzea v Metylovicích, prohlédneme si 
dřevěné kostely v Kunčicích a Sedlišti, Archeopark Chotěbuz a Kotulovu dřevěnku v Havířově.  

Výlet se uskuteční v termínu 6. října 2017.  
Cena výletu: 250,- Kč (zahrnuje dopravu a vstupy do areálů). 
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Sdružení Klokočovjanů zve všechny na  pravý, nefalšovaný 
KLOKOČOVSKÝ 

KRMÁŠ 

11. 9. 2017  

PONDĚLÍ 
 

na hřišti v Klokočově Příbor - ul. Osvobození  
 

První porce kotlíkového guláše od 12.00 hod.  
Palačinky a vařené párky, popř. topinky aj.  

Samozřejmě čepované pivo a jiné alko či nealko nápoje.  
Akce se koná i v případě nepříznivého počasí.  

 

Zastřešené zázemí pro cca 80 osob a krytý pavilón. 
 

Individuální zápolení v minifotbálku, 
tolik žádané přetahování lanem,  

skákací hrad pro děti.   
Živá hudba k tanci a poslechu.   

 

Vstupné necháme tradičně na vašem rozhodnutí.  
Na vaši účast a hezké počasí se těší  

členové vašeho sdružení. 
 

WWW.KLOKOCOV.COM 

Janáčkovy
				 chodníčky

Pochod okolím města Příbora a Hukvald

Trasy: pěší – 10km – 15km A – 15km B – 25km – 50km
cyklo – 30km – 60km

Start všech tras na nádraží ČD Příbor v 6:30 – 9:00 hod.

Odjezd autobusu na trasu 15 km B do Chlebovic na
rozhlednu a na 10 km Hukvaldy obora je v 9:00 hod. od nádraží ČD.

Cena: členové KČT 30 Kč, ostatní 35 Kč,  
v cíli čaj, párek, účastnický list v ceně startovného.

Cíl všech tras je  v restauraci U Čechů.

Akce je spolufinancována MÚ Příbor.

Klub českých turistů Příbor pořádá  
v sobotu 16. září 2017
41. ročník turistického pochodu
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Pronájmem: skladové (výrobní) 
prostory v obci Skotnice.

Hala s betonovou podlahou, 
sociální zázemí,
venkovní prostor.

Info: 722 969 472

INZERCE 

 

„CO DĚLÁŠ PRO SEBE, DĚLÁŠ PRO DRUHÉ.                                   
CO DĚLÁŠ PRO DRUHÉ, DĚLÁŠ PRO SEBE“ 
Obracím se na všechny občany, kteří by rádi byli prospěšní druhým a pomohli uživatelům 
Domova Příbor zpestřit jejich každodenní život svou přítomností v roli dobrovolníka. 

Jsou to právě senioři, kteří vlivem přirozeného úbytku vztahů dokážou ocenit zájem, pozornost 
a vstřícnost dobrovolníků. Kdo jsou oni dobrovolníci? 

Dobrovolníci jsou lidé, již svůj volný čas věnují bez nároku na odměnu druhým. Jsou to dospělí 
lidé se svými starostmi a radostmi v životě, ale mají neobyčejné srdce, které je otevřené                        
a přístupné lidem. Pro uživatele jsou to společníci v rozhovorech, společenských hrách, 
procházkách, čtení, vyprávění, naslouchání, sdílení společných chvil, doprovázející. 
Prostřednictvím dobrovolníků uživatelé překonávají pocity samoty, životní stagnaci a chmurné 
myšlenky. 

Právě teď hledáme nové dobrovolníky k uživatelům Domova Příbor.  Máte-li tedy volnou                      
1 hodinu týdně, rádi komunikujete a dokážete naslouchat, můžete se stát dobrovolníkem                             
i Vy. „Přijďte a odměnou Vám bude nejen dobrý pocit, ale nové osobní interaktivní mezilidské 
vztahy.“ Protože život je plnější, když je vzájemně sdílený přáteli, kteří jsou tu s námi a pro nás. 
Zájemci mohou navštívit Domov Příbor ve dni Otevřených dveří 25. 9. 2017                                        
od 16:00 – 18:00 hod a poznat zařízení, jeho obyvatele a setkat se s koordinátorkou dobrovolníků, 
která Vám ráda všechny otázky k dobrovolnictví zodpoví. Na setkání se těší, Mgr. Monika 
Kornetová. 
Pokud vám termín nevyhovuje, můžete si dohodnout individuální termín na mob. čísle 
773 379 789 a podívat se na stránky www.domovpribor.cz.  
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BAV klub 
Příbor 

 
středisko volného času, s. r. o. 
Masarykova 489, 742 58 Příbor 

Tel.: 556  723 778;  Mobil: 739 080 862 
E-mail: info@bavklubpribor.cz 
Web: www.bavklubpribor.cz 

 

 
Kroužky a činnost 

pro školní rok 

2017 - 2018 
 
 

Vážení rodiče, 
jistě Vám záleží na Vašich dětech, 

poraďte jim proto při výběru vhodné 
zábavy pro volný čas. Investujte do koníčků svých 

dětí. Snížíte nebezpečí 
pozdějších problémů s kouřením, 

alkoholem, drogami, 
se sektami a kriminalitou. 

 
 

 
 

INFORMACE 
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, 

probíhají od října, do konce května. Zápisné 
do jednotlivých kroužků možno uhradit ve dvou 

splátkách. Při ukončení činnosti z vážných důvodů je 
nutno dítě odhlásit rodičem, jinak se zápisné, 

kurzovné nevrací. Přihláška platí na dobu neurčitou, 
min. na šk. r. a odevzdejte ji osobně, e-mailem nebo 
odešlete na naši adresu do 22. 9. 2017. Přihlášku 

můžete stáhnout na webových stránkách BAV klubu. 
 

Na 1. schůzku kroužků budete ústně nebo písemně 
pozváni až do kroužku odevzdá přihlášky přijatelný 

počet dětí. Zápisné možno uhradit hotově na 1. 
schůzce, složenkou nebo na BÚ. Rodiny, které 
pobírají sociální dávky, mohou požádat Odbor 

sociálních věcí o příspěvek na zájmovou činnost 
Vašeho dítěte. 

 
Dále BAV klub nabízí: 

různé kulturní akce, víkendové pobyty, 
jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyžařské i 
kulturně poznávací zájezdy, prázdninové pobyty a 

tábory (letní, zimní) pro děti, mládež, rodiny. 
Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít 
pro setkání třídních, pracovních kolektivů, 

stužkovací a maturitní večírky, srazy absolventů, 
oslavy narozenin, atd. K dispozici je ohniště a 

venkovní posezení. 
 

PROSTORY pro činnost 
- sál, klubovny a venkovní areál na ul. Masarykova 

 
Naše nabídka vždy reaguje na poptávku, 
proto rádi uvítáme Vaše další podněty. 

 
RODINNÝ KLUB-KULIČKY 

Pro děti od 2 let s doprovodem a aktivním zapojením 
rodičů, prarodičů apod. Bude připravován pestrý 

program pro děti a rodiče-říkadla, tanečky, zpívání, 
malování, tvoření, modelování, sportování, hry, 
zábava. Program bude probíhat v dopoledních 

hodinách, akce odpoledne i o víkendech, ve vnitřních 
prostorách BAV klubu, ale hlavně ve venkovním 

areálu. Cena: 400,-Kč/10 vstupů. 
 
 

 
PEL-MEL klub proti nudě 

Pro činorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let. 
Velmi pestrá klubová činnost, zábavná, sportovní 
i tvůrčí. Hry, soutěže, turnaje, např. stolní tenis, 

trampolíny, slack-line, petanque, kroket, táborové 
hry, zábavné a společenské hry v klubovně i venku, 

vycházky do okolí, posezení u ohně, stanování, 
výlety a víkendové akce za příplatek. 

Za každého počasí s nudou řádně zatočíme! 
Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
Pro mládež od 15 let. Celkem 40 hod., 

Vždy v pátek, zahájení 15. 9. 2017 v 17:00h 
v Kulturním domě Příbor. 

Počet lekcí: 10 + Půlkolona a 
Závěrečný ples 25. 11. 2017 

Kurzovné: 1600,- Kč/os. 
Kurzy vede zkušený lektor, který připravil několik 

soutěžních párů i pro mezinárodní třídy M.  
 
 

KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ PÁRY 
Celkem 40 hod., 

Vždy v pátek, zahájení 15. 9. 2017 v 19:00h 
v Kulturním domě Příbor. 

Počet lekcí: 10 + Půlkolona a 
Závěrečný ples 25. 11. 2017 

Kurzovné: 1600,- Kč/os. 
Kurzy vede zkušený lektor, který připravil několik 

soutěžních párů i pro mezinárodní třídy M.  
 
 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné 

pro zdraví ženy - sál na ul. Masarykova. 
Kurzovné:  900,- Kč/15 lekcí – (tj. 60Kč/lekce) 

nebo jednotlivé lekce: 70,- Kč/os. 
 
 

LATINSKO AMERICKÉ TANCE 
Pro chlapce a dívky od druhé třídy ZŠ. 

Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace 
latinsko-amerických tanců. Tréninky 1x týdně vede 

zkušený lektor tanečních párů. 
Zápisné: 1100,- Kč říjen-květen vč. 

 

INZERCE

 
 

TANEČNÍ KLUB LENKA – Vhodný pro zkušenější 
tanečníky s tanečními základy ze ZUŠ, kurzů tance 
apod. Společenské, standardní a hlavně latinsko-

americké tance, formace. Členové klubu vystupují na 
kult. a spol. akcích, plesech, přehlídkách, soutěžích. 

Jen pro páry, tréninky vždy 2 hod. Vede zkušený 
lektor tanečních párů.  

Tréninky 1x týdně: 1.100,-Kč říjen-květen vč. 
 

FIŤÁČEK a TANEČNÍ KROUŽEK 
Pro děti od 4 let. V sále na ulici Masarykova a ve 

venkovním areálu BAV klubu. V programu: základní 
pohybová výchova, zábavné i taneční hry, 

trampolína, step. bedýnky, žíněnky, lavičky, kruhy, 
branky, skákací míče, padák, házedla apod. 

Zápisné: 1100,-Kč/říjen-květen vč. 
 

TANEČNÍ KROUŽEK – mladší žáci, 
vždy v úterý od 14 do 15 hod. 

Pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybová a 
taneční průprava podle moderní hudby, Možnost 

vystoupení při různých akcích. 
Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
TANEČNÍ KROUŽEK – starší žáci 

Pro chlapce a dívky cca od 11 let. Příprava, nácvik, 
choreografie skladeb, nácvik tanců různých žánrů. 

Veřejná vystoupení na přehlídkách, plesech, 
karnevalech, akcích. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

CVIČENÍ PRO BOUBELKY - pro ženy a st. dívky 
        - pro děti 

Kdo má nějaké to kilo navíc, nerad chodí cvičit mezi 
štíhlé. Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu 

legrace nám prospěje. Plánujeme i jiné doprovodné 
akce pro zdraví a třeba časem ubude i nějaké to kilo. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

BOJOVÁ UMĚNÍ - AIKIDO 
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro 

mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. 
bojových umění, vede k soustředění, sebekázni, 

ovládání agresivity. Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen. 
 

 
 

HRA NA ETNICKÉ BUBNY – DJEMBE 
Pro děti a mládež – začátečníky i pokročilé 
V době činnosti kroužku bubny zapůjčujeme. 

Zápisné: 1100,-Kč/říjen-květen vč. 
 

KURZ-HRA NA BUBNY-DJEMBE 
pro začátečníky i pokročilé – dospělí. 

Ceny: 
Kurzovné: 800,-Kč/os. – 10 lekcí/2 vyuč. hod. 

nebo jednotlivé lekce 100,-Kč/os. 
V době činnosti kurzu bubny zapůjčujeme. 

 
KURZ - HRA NA BUBNY-DJEMBE - rodiče+děti 

Pro rodiče a předškolní děti cca od 5 let. 
V době činnosti kurzu bubny zapůjčujeme. 

Kurzovné: 200,-Kč/os. – 4 lekce/1hod. 
 

KYTARA 
Pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit 

oblíbené písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si 
s kamarády. Akordy a písničky hrajeme bez not. 

Příprava i pro hru v kapele. 
Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
ROCKOVÉ KAPELY 

Pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou 
schopni se zapojit do společné hry. 

PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ SOUPRAVA, 
HUDEBNÍ APARUTURA, EL. KYTARY, 

MIKROFONY, KLÁVESY. HUDEBNÍ ZKUŠEBNU 
MOŽNO VYUŽÍVAT I PRO JINÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY. 

Zápisné:1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: 
BICÍ, BASKYTARA (el.), KYTARA (el.), KLÁVESY 

Kurzovné: 1000,-Kč/os. - 10lekcí/2hod.vyuč. 
 

KLUB MLADÝCH 
Zábavné akce, sporty, různá klubová činnost. 

Akce jsou kalkulovány jednotlivě. 
 

ŠIKULOVÉ: 
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika, 

modelování, zhotovení draků, suvenýrů, her, ozdob, 
malování, práce s přírodními materiály. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

 
 

DIVADELNÍ KROUŽEK 
Pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor má 
za sebou různé úspěchy při veřejných vystoupeních  

i na divadelních přehlídkách. Zahrajte si s námi 
divadlo, pohádku nebo veselé scénky. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 

RADIOMODELÁŘ – RC MODELY AUT 
Pro chlapce od 8 let. Sestavování modelů, údržba, 
praktické i simulační jízdy, soutěže. Pracuje se se 

stavebnicemi a modely aut BAV klubu nebo vlastními. 
Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 

 
KLUB LYŽOVÁNÍ 

Pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro 
začátečníky i pokročilé. Vícedenní pobyt v době 

jarních prázdnin. Ceny dle místa výcviku. Pořádáme 
lyžařské zájezdy. Termín: prosinec – březen. 

 
DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB 

 
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. 

Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jednotlivě. 
 

BAV TÝM 
Pro mládež od 13 let. Snažíme se, aby BAV klubáci 
byli spolutvůrci klubu i jeho programu. Uvítáme další 
aktivní mladé lidi, kteří rádi dělají něco zábavného 
pro sebe i druhé a chtějí se podílet na chodu BAV 

klubu, při organizování akcí a rozšířit tak tvůrčí 
veselou partu mladých. Neplatí se zápisné. 

 
STOLNÍ TENIS 

Pro všechny věkové kategorie. 
Tréninky, turnaje, soutěže. 

Zápisné: 1100,- Kč/říjen-květen vč. 
 
 

KROUŽEK VAŘENÍ 
 
 

ZIMNÍ POBYT – JARNÍ PRÁZDNINY 
Pro děti, mládež, rodiny. Těšínské Beskydy Řeka 

termín: 19. – 22. 2. 2018.  
 

LETNÍ TÁBORY 
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Nabízí: 

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

▪ rekonstrukci stávajících pomníků 

▪ broušení teraca a jeho impregnaci 

▪ sekání, pískování a opravy písma 
(zlato, stříbro, bronz, barva) 

▪ veškeré betonářské a likvidační 
práce 

▪ prodej kompletního hřbitovního 
sortimentu, tj. vázy, lampy, 

fotoskříňky, fotokeramika, portréty a další 

▪ výrobu kuchyňských desek, parapetů, prahů, obkladů krbů, grilů, schodišť ad. 

 

Platby přijímáme až po zhotovení a předání díla!!! 

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

 

 

NOVĚ OTEVŘENO 

Nabízíme vše, co v papírnictví má být! 
- školní potřeby 
- kancelářské potřeby 
- potřeby pro kreativní tvoření 
- dekorace pro různé příležitosti 
- tiskopisy 
- kopírování formátů A3, A4 

(možné i barevné kopie) 
- a spousta jiných věcí… 

Bonifáce Buzka 249, Příbor 

Otevřeno pondělí-pátek 

9.00-12.00 hod  14.00-17.00 hod 

 

  



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

 
 
 
 
 

Nabídka sportovně pohybových 
kurzů pro děti a mládež 

 

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2017/2018 sportovně 
pohybové kurzy pro děti a mládež. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 4 skupinách: 
Skokánci (chlapci i děvčata ve věku 4 - 5 let) 
Klokánci (chlapci i děvčata ve věku 6 - 7 let) 
Sporťáci (chlapci i děvčata ve věku 8 - 11 let) 
Pohybový kurz pro dívky (děvčata ve věku 5 - 10 let) 
 
Kurz zahrnuje:15 hodinových lekcí (15 x 60 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 1.100,- Kč na I. pololetí šk. roku 2017/2018  
Počet osob v kurzu: 6 -12 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 2. 10. 2017 
 

Více informací včetně přihlášky naleznete na 
www.skokanek.gypri.cz  

www.gypri.cz 

 
 
 
 
 
Nabídka jazykových kurzů 

anglického, německého, 
francouzského a ruského jazyka 

 

Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., nabízí v rámci své 
doplňkové činnosti ve školním roce 2017/2018 jazykové 
kurzy pro všechny zájemce o studium cizích jazyků z řad 
široké veřejnosti. 
 

Kurzy budou otevřeny dle zájmu ve 3 úrovních pokročilosti 
(začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí). 
 
Kurz zahrnuje: 30 dvouhodinových lekcí (60 x 45 minut) 
Místo konání: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.  
Lektoři: plně kvalifikovaní učitelé Masarykova gymnázia 
Cena kurzu: 3.900,- Kč na celý školní rok 2017/2018  
Počet osob v kurzu: 6 -10 
 

Termíny kurzů: pondělí až čtvrtek od 16:00 hodin 
Začátek kurzů: v týdnu od 18. 9. 2017 
 

Více informací včetně přihlášky naleznete na 
www. jazykovaskola.gypri.cz  

www.gypri.cz 

tel.: 605 054 450, 774 001 959
e-mail: office@rkkostka.cz

www.rkkostka.cz

NABÍZÍME VÁM SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ, 
OSOBNÍ PŘÍSTUP A K TOMU:

•	výkup	Vaší	nemovitosti	za	hotové
•	prodej	za	nejvyšší	možnou	cenu	

na	trhu
•	řešení	EXEKUCÍ,	DLUHŮ	I	DRAŽEB
•	zajištění	stěhování	a	vyklizení	

nemovitosti
•	žádné	skryté	poplatky,	žádné	běhání	

po	úřadech
•	nezávazná	KONZULTACE	
a	tržní	ocenění	ZDARMA
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