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STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 

VYHLÁŠENÁ MĚSTEM PŘÍBOREM

Město Příbor vyhlásilo v dubnu 2013 student-
skou soutěž na téma Ideové architektonicko – ur-
banistické řešení prostoru ulic v centru města 
Příbora – ulice U Brány, Bonifáce Buzka, Karla 
Čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v ná-
vaznosti na oživení náměstí Sigmunda Freuda. 
Soutěž probíhala ve dnech 16. 4. 2013 - 31. 7. 2013, 
zúčastnily se jí soutěžní týmy z různých vysokých 
škol: ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB – TU Ostra-
va, TU v Liberci, STU v Bratislavě a další. Bylo ode-
vzdáno celkem 14 soutěžních návrhů, nad kterými 
zasedala hodnoticí porota dne 6.  9.  2013 ve složení 
Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Zdeněk Tupý, Ak. 
arch. Libor Sošťák, Ing. Milan Strakoš a Ing. Jaroslav 
Venzara. Po důkladném prostudování návrhů poro-
ta rozhodla o přidělení 1. ceny soutěžnímu týmu Jan 
Vodička a Martin Kopecký z VUT v Brně, dvou 3. cen 
soutěžnímu týmu Tomáš Babka, Michal Vašek z VUT 
v  Brně a MU v  Brně a  týmu Nina Ličková, Martin 
Vlček z VUT v Brně. Druhá cena nebyla udělena, ale 
byla udělena mimořádná cena soutěžnímu týmu Do-

minika Taklová, Adam Lacina, Lukáš Koubek z  TU 
v Liberci. Porota zde ocenila expresivní grafi cké zpra-
cování a poetický přístup k lokalitě. Soutěž přinesla 
celou škálu nejrůznějších přístupů v  řešené lokalitě, 
často i nečekaných, pro město více či méně inspira-
tivních. Mezi soutěžními návrhy se neobjevil žádný 
vyloženě nekvalitní, soutěžní týmy navíc volily řeše-
ní realizovatelná, vyhnuli se efektním, ale prázdným 
gestům, z čehož je zřejmé, že studenty zvolené téma 
oslovilo a  město si soutěží ujasnilo různé možnosti 
řešení dané lokality.

Do 4. 10.  2013 probíhá v přízemí piaristického 
kláštera v Příboře výstava soutěžních návrhů. U pří-
ležitosti Mezinárodního dne architektury a derniéry 
této výstavy pořádá město Příbor Slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže dne 4. 10. 2013 od 17:00 v re-
fektáři piaristického kláštera v Příboře, jehož sou-
částí bude i odborná rozprava na téma vztahu histo-
rického prostředí a moderní architektury. Zúčastní se 
jí porotci soutěže i odborníci v oboru památkové péče. 

Všichni jste srdečně zváni!

Ing. arch. Renata Šablaturová, odbor rozvoje města

Autoři návrhu: Jan Vodička a Martin Kopecký z VUT v Brně

Autoři návrhu: Nina Ličková, Martin Vlček z VUT v Brně

Autoři návrhu: Tomáš Babka, Michal Vašek z VUT v Brně

• Studentská soutěž vyhlášená městem 
Příborem

• Z jednání rady města

• Z jednání zastupitelstva města

• Základní škola Jičínská se dočkala 
školního hřiště

• Příbor ušetří díky elektronické aukci 
1,5 miliónu ročně za svoz odpadů!

• Svozová místa

• Technické služby města Příbora 
informují

• Výsledky veřejné zakázky na na-
kládání s komunálním odpadem 
v Příboře

• Den seniorů v Ostravě – bohatý pro-
gram na jednom místě

• Schránka důvěry

• Jubilanti - říjen 2013

• Preventivní bezpečnostní akce 
„Po prázdninách bezpečně do školy“

• Prevence do každé rodiny

• Topení a komíny

• Soutěž „O nejhezčí květinovou vý-
sadbu domů a bytů“

• Ofi ciální výsledky soutěže

• 370. výročí vypálení Příbora od Švé-
dů (1643)

• Knižní novinky na měsíc říjen

• Setkání sběratelů a burza

• ZUŠ Příbor slaví 60 let

• Základní škola Jičínská a nový 
školní rok

• Ohlédnutí za létem - Luna Příbor 
SVČ

• Kdo byli návštěvníci příborského 
koupaliště 

• Město Příbor vydává kalendář 
pro rok 2014

• Pozvánka

• Oznámení o době a místě konání 
voleb do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky

• V září bylo v kultuře z čeho vybírat….

• III. Freudovy dny v Příboře

• Hasičská soutěž Prchalov

• Kulturní okénko měsíc říjen 2013

• Pozvánky

• Kulturní program – říjen

• LUNA Příbor, SVČ - kroužky, kluby...

• Reklama
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

75. schůze RM v mimořádném termínu dne 20. srpna 2013 projednala jednací 
body, z nichž mj. vybírám:
- Schválila prodloužení rozvodu veřejného osvětlení mezi pozemky parc. č. 2405 

a parc.č. 2359/64, včetně veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2359/64 v k. ú. 
Příbor.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora zahrnout do rozpočtu roku 2014 fi nanč-
ní prostředky na akci „Prodloužení rozvodu veřejného osvětlení na ulici Na Ni-
vách“.

- Schválila dodatek č. 1 smlouvy ke smlouvě o dílo č. 272/2013 Úprava školního 
dvora ZŠ Jičínská v Příboře se zhotovitelem PROSTAVBY, a.s., Otnice, ve znění 
přílohy č. 1, který zahrnuje:
- změnu sídla zhotovitele,
- snížení ceny předmětu díla na 3.377.822 Kč vč. DPH.

- Uložila zveřejnit pronájem obecního bytu č. 7 o velikosti 3+1 na ul. Místecká 291 
v Příboře za podmínky nejvyšší nabídky smluvního nájemného v souladu s Pravi-
dly pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora, v platném znění. Minimální 
výše měsíčního nájemného za m2 bytu bude stanovena ve výši 28,59 Kč.

76. schůze RM dne 27. srpna 2013 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy z jednání osadních výborů a komisí.
- Odvolala z funkce členky komise pro občanské záležitosti paní Zdenku Pustějov-

skou k datu 27.08.2013.
- Jmenovala členkou komise pro občanské záležitosti Bc. Ivanu Bolomovou ode dne 

28.08.2013.
- Vzala na vědomí žádost některých občanů ul. Lidická čp. 100 až 103 o zařazení 

bodu pod názvem „Revitalizace zahrady piaristického kláštera“ do programu za-
sedání Zastupitelstva města Příbora.

- Schválila dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a městem Příbo-
rem ve věci poskytnuté dotace na projekt „Odkanalizování ulic Hukvaldská a My-
slbekova v Příboře“.

- Neschválila vyhrazení osmi parkovacích míst v Jičínské ulici v Příboře pro obyva-
tele domů č.p. 235-237.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit smlouvu o bezúplatném převo-
du majetku (vyprošťovacího zařízení LUKAS DSH-20-2) v hodnotě 315.938 Kč 
z vlastnictví obce Starý Jičín do vlastnictví města Příbora pro potřeby a užívání 
JSDH Příbor.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovitost 
– části pozemku parc.č. 635/8 orná půda o celkové výměře cca 9100 m2, v k.ú. Klo-
kočov u Příbora, obec Příbor, k zemědělskému využití, na dobu neurčitou, od pr-
vého dne v měsíci následujícího po dni schválení nájmu radou města, s jednoroční 
výpovědní lhůtou ke dni 30.09. běžného roku, za roční nájemné minimálně ve výši 
622 Kč, s  každoročním navýšením ročního nájmu o výši, odpovídající infl aci dle 
ČSÚ za předcházející rok, splatné v  jedné částce vždy předem do 31.01. běžného 
roku. 

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Stavební úpravy ulice V Kopci“.

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Stavební úpravy ulice V Kopci“.

- Vzala na vědomí informaci o průběhu příprav projektové dokumentace akce „Sta-
vební úpravy Kulturního domu v Příboře“.

- Schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s., na realizaci 
přeložky zařízení distribuční soustavy na objektu Kulturního domu v Příboře.

- Uložila svolat schůzku ve věci řešení pronájmu nebytových prostor v objektu 
na náměstí Sigmunda Freuda č. p. 35, Příbor.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy komunikace na ul. Větřkovská, Příbor“ a uložila 
zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k této veřejné zakázce.

- Schválila občanskému sdružení Ekipa, Opava 1 fi nanční dar ve výši 9.000  Kč 
na sociální službu  - chráněné bydlení, z rozpočtu města, paragrafu 4329.

- Vzala na vědomí informace ke Státnímu integračnímu programu v oblasti zajiště-
ní bydlení azylantů v roce 2013 a rozhodla o nevyužití nabídky na zajištění bydlení 
azylantů ve městě Příboře.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ Příbor záměr města pronajmout nemovi-
tosti – části pozemků parc. č. 635/2 a parc. č. 634 orná půda o celkové výměře 
cca 5 900 m2, v k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, dle zákresu v situačním 
snímku, k zemědělskému využití, na dobu neurčitou, od prvého dne v měsíci ná-
sledujícího po dni schválení nájmu radou města, s jednoroční výpovědní lhůtou 
ke dni 30.09. běžného roku, za roční nájemné minimálně ve výši 308 Kč s  každo-
ročním navýšením ročního nájmu o výši, odpovídající infl aci dle ČSÚ za předchá-
zející rok, splatné v  jedné částce vždy předem do 31.03. běžného roku. 

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy domu č. p. 29 na náměstí Sigmunda 
Freuda v Příboře – obnova fasád“, kterou podal uchazeč: Severomoravská stavební 
společnost s.r.o., Šenov u Nového Jičína.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce na zpracování projektové dokumentace stavby „Rekon-
strukce domu č.p. 247 na ulici Jičínské v Příboře“, kterou podal uchazeč: FAKO 
spol. s r.o., Kroměříž a schválila smlouvu o dílo s tímto uchazečem.  

- Vzala na vědomí informace o průběhu přípravy veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce „Sanace zdiva chodby muzea v piaristickém klášteře injektážní 
metodou“.

- Vzala na vědomí informace o průběhu zpracování strategického plánu města 
do roku 2022.

- Uložila opětovně zveřejnit záměr města pronajmout nebytový prostor – garáž 
v suterénu domu č.p. 1308 v ulici Fučíkově o celkové užitné ploše 21 m2 za dříve 
stanovených podmínek a s cenou 400 Kč/m2.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhodnější na-
bídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní síně“, kterou 
podal uchazeč JVAgro Morava, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm a schválila smlouvu 
o dílo s tímto uchazečem s tím, že podpis smlouvy bude realizován v případě za-
řazení fi nančních prostředků na tuto akci ve druhé změně rozpočtu města.

- Rozhodla na základě výsledků elektronické aukce o výběru nejvhodnější nabídky 
k veřejné zakázce „Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálního odpadu na území města Příbora“, kterou podali uchazeči: 

 pro I. část zakázky - AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, 
 pro II.část zakázky - SLUMEKO, s.r.o., Kopřivnice 
 a zároveň schválila smlouvy o dílo mezi městem Příborem a oběma vítězi výběro-

vých řízení.
- Schválila I. změnu fi nančního plánu údržby, oprav a investic domovního a bytové-

ho fondu města spravovaného SMMP, s.r.o. pro rok 2013.
- Vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 9 na ná-

městí Sigmunda Freuda v Příboře za účelem vybudování kavárny/cukrárny.
- Uložila svolat schůzku ve věci řešení dalšího pronájmu nebytového prostoru v ob-

jektu na náměstí Sigmunda Freuda č. p. 9, Příbor.

25. jednání ZM dne 12. září 2013 projednalo mj. následující jednací body:
- Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (vyprošťovacího zařízení 

LUKAS DSH-20-2) v hodnotě 315.938 Kč z vlastnictví obce Starý Jičín do vlast-
nictví města Příbora pro potřeby a užívání JSDH Příbor.

- Rozhodlo přijmout darování nemovitosti – ideální ¾ pozemku parc. č. 3283/14 
ostatní plocha – jiná plocha v k. ú. a obci Příbor, v rozsahu dle geometrického 
plánu č. 2667-123/2011 ze dne 25.10.2011, vyhotoveného Ing. Bc. Evou Grosma-
novou, z majetku České republiky, do vlastnictví města Příbora. Náklady spojené 
s vkladem vlastnického práva ponese město Příbor.

- Schválilo fi nanční příspěvek ve výši 60,00 tis. Kč obci Hukvaldy na opravu ko-
munikace, která slouží pro přístup k rodinným domům občanů Hájova. O tuto 
částku se sníží rezerva v návrhu 2. změny rozpočtu města na rok 2013.

- Schválilo 2. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2013 v následujících objemech:

 
v členění a fi nančních částkách dle předloženého návrhu 2. změny rozpočtu měs-
ta Příbora na rok 2013 s přijatými změnami.

- Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 1. pololetí 
2013 v následujících objemech:

- Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací 
k 30.06.2013.

- Vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství pro prodej výrobků a výpěstků a poskytování řemeslných 
služeb.

- Vzalo na vědomí informace o průběhu zpracování strategického plánu města 
do roku 2022.

Zpracoval dne 18. září 2013 Ing. Arnošt VANĚK, 
tajemník Městského úřadu Příbor.

Usnesení (anonymizované) v plném znění na: www.pribor.eu 

Příjmy    88 947 509,68 Kč

Výdaje    62 218 516,64 Kč

Financování  -26 728 993,04 Kč

Příjmy 149 947,70 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně 
rozpočtu města Příbora na rok 2013
o 4 004,70 tis. Kč

Výdaje 161 325,70 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně 
rozpočtu města Příbora na rok 2013
o 4 004,70 tis. Kč

Financování 11 378,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 1. změně 
rozpočtu města Příbora na rok 2013
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Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIČÍNSKÁ

SE DOČKALA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Slovy paní ředitelky Mgr. Jarmily Bjačkové vstoupila Základní ško-
la Jičínská do nového školního roku s novým školním hřištěm. Dětem 
a učitelům se splnilo dlouholeté přání mít vlastní sportovní „stánek“ 
a nemuset tak docházet provozovat některé sporty do jiných prona-
jatých prostor. V pátek 20. září 2013 proběhlo slavnostní otevření 
hřiště a přestřižením pásky nůžkami v rukou starosty města Ing. Mi-
lana Strakoše a paní ředitelky Mgr. Jarmily Bjačkové byl provoz hřiště 
ofi ciálně zahájen. Slavnostní otevření proběhlo „se vší parádou“. Byl 
připraven bohatý doprovodný  program, který se těšil obrovskému zá-
jmu více než stovky přihlížejících. Proběhly sportovní soutěže,  svou 

krásu a umění předvedly v tanečním vystoupení příborské mažoretky, 
k poslechu zahrála několik písní výborná  školní kapela. 

Náklady na vybudování hřiště dosáhly přibližně 3,7 mil. Kč a byly 
hrazeny s pomocí dotace z Regionálního operačního programu Mo-
ravskoslezsko, jejíž výše dosáhla 85% výdajů, zbytek fi nancovalo měs-
to z vlastního rozpočtu.

Rada města, ustanovená po komunálních volbách v roce 2010, si 
dala jako jeden z cílů šetřit výdaje města. Kromě mnohokrát diskuto-
vané reorganizace městského úřadu,  kde se jen stěží podaří vyjádřit 
úsporu v penězích, máme po třech letech několik příkladů, kde naopak 
úsporu můžeme vyčíslit poměrně snadno. 

Rada města iniciovala sdružení pojištění městského úřadu i  jeho 
příspěvkových organizací, šetří se změnou mobilního operátora (Pří-
bor v tomto směru ušetřil také díky sdružení své zakázky se zakázkou 
sousední Kopřivnice), no a především se vyplatily elektronické aukce 
– ať už jde o nákup elektrické energie (úspora cca 550 tis. Kč ročně), 
plynu nebo zakázky na svoz směsného a tříděného odpadu (úspora 
cca 1,5 mil. Kč ročně). O všech těchto úsporách informoval v minulém 
Měsíčníku čtenáře ing. Hajda z odboru rozvoje města. Já bych se rád 
zastavil u posledně zmiňované akce.

Situace v odpadovém hospodářství nebyla růžová. Původně vý-
hodná smlouva na svoz tuhého komunálního odpadu (TKO), uzavřená 
roku 2006 s fi rmou Remondis, měla jednu vadu na kráse – byla uza-
vřena na  dobu neurčitou. Roku 2008 převzala Remondis, včetně je-
jich zakázek fi rma AVE a od těch dob začíná éra uzavírání dodatků ke 
smlouvě, které totálně pohřbily původní výhodnost smlouvy. Ostatně 
občané mohli sami tuto skutečnost pocítit, protože spolu se zvyšující 
se fi nanční náročností pro město zvyšovalo zastupitelstvo i  poplatky 
občanů až na současných 492 Kč ročně.

Nic z toho ovšem nebránilo městskému úřadu (tedy úřadu před 
zmíněnou rekonstrukcí), aby ještě ve Zprávě o nakládání s odpady 
v Příboře r. 2011 (dostupné na stránkách města) navrhoval zastupitel-
stvu pokračovat v praxi neustálého uzavírání dalších dodatků ke stáva-
jící smlouvě.

Naštěstí rada města v roce 2012 odmítla uzavřít dodatek na rok 
2013 a naopak fi rmě AVE vypověděla smlouvu. Na odboru rozvoje pak 
díky ing. Hajdovi a ing. Venzarovi vznikl nápad využít k nové zakáz-
ce elektronickou aukci. Zároveň bylo rozhodnuto o rozdělení zakázky 
na dvě – byl tedy zvlášť soutěžen svoz tříděného odpadu a zvlášť svoz 
odpadu směsného. Bylo vypsáno výběrové řízení, do něhož se přihlá-
silo pět zájemců. Nejnižší nabídka se pak stala odrazovým můstkem 
pro elektronickou aukci, která proběhla on-line 14. 8. prostřednictvím 

fi rmy eCentre. Měl jsem příležitost tuto aukci sledovat na městském 
úřadě a rád jsem jí využil.

Vše se rozjelo přesně v 11 hodin. Základem elektronické aukce je 
skutečnost, že zájemce o zakázku vidí on-line nejnižší nabídku a může 
ji porovnat s vlastní nabídkou. Vždy má alespoň 5 minut na zvážení, zda 
nechce svou nabídku snížit tak, aby ona byla tou nejnižší. Bylo fascinující 
sledovat, jak se jednotlivé fi rmy (skryté do anonymity pomocí číselných 
kódů) předhánějí ve snaze získat zakázku. Nejprve se rozhořel boj o tří-
děný odpad. Netrvalo déle než dvacet minut a cena za tříděný odpad se 
pohybovala na úrovni pouhé poloviny stávající ceny! Protože však směs-
ný odpad znamená co do objemu fi nancí výrazně významnější zakázku, 
začalo brzy snižování i v něm. Po dvou hodinách bylo dobojováno, při-
čemž výsledek je pro naše město neskonale příznivý – dovolím si citovat 
ing. Hajdu: „Oproti současným cenám dosáhla úspora u tříděného odpa-
du 75 % a u směsného 32 %. V absolutních číslech to znamená, že město 
Příbor v následujících 6 letech ušetří za služby spojené se sběrem a svozem 
komunálního odpadu více než 9 milionů korun.“  Uvědomme si, že úspora 
75 % znamená, že se cena snížila o tři čtvrtiny a skončila tedy na pouhé 
jedné čtvrtině původní výše! To dobře vypovídá nejen o tom, jak efektivní 
je elektronická aukce, ale i o tom, jak „výhodná“ byla dosavadní smlouva.

Na základě výsledků aukce pak rada města na své 76. schůzi 27. srp-
na schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a fi rmou AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o. (směsný odpad) a SLUMEKO, s.r.o. (tří-
děný odpad). (Protože minulý Měsíčník měl uzávěrku před touto schů-
zí, nemohla být jména vítězů v minulém vydání zveřejněna.)

Dobrá spolupráce rekonstruovaného městského úřadu s radou 
města tedy nese své ovoce a já bych chtěl všem zainteresovaným oso-
bám, které se na zmíněných úsporách podílely, touto cestou poděkovat. 
Na fi nančním výboru konaném 19. 8. jsme důsledky tohoto úspěchu 
diskutovali se starostou ing. M. Strakošem. Zcela jistě výrazně klesne 
suma, kterou bylo město nuceno svoz tuhého komunálního odpadu do-
tovat. Na úvahy o tom, jak se snížení fi nanční náročnosti projeví v po-
platcích za odpad, je však brzo (a spekulace o jejich možném snížení 
jsou asi až příliš optimistické). Je však téměř jisté, že i kdyby stávající 
poplatky neklesly, po dobu následujících šesti let se již nebudou zvyšo-
vat. A i to považuji za velmi dobrou zprávu.

PŘÍBOR UŠETŘÍ DÍKY ELEKTRONICKÉ AUKCI 

1,5 MILIÓNU ROČNĚ ZA SVOZ ODPADŮ!
Mgr. Pavel Netušil, TOP09 Příbor
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Město Příbor v letošním roce pokračuje v rozšiřování sítě sběrných míst 

pro tříděný odpad. V reakci na velký zájem občanů byl navýšen počet hně-

dých kontejnerů na odpad ze zeleně z jedenadvaceti na 43 ks. Ve městě je 

dále rozmístěno 78 žlutých kontejnerů na plasty, 33 zelených nádob na sklo 

a 48 modrých kontejnerů na papír. Na základě smluv s odběrateli prošlého 

elektrozařízení město také rozmisťuje sběrné nádoby, které zdarma v rámci 

propagace zpětného odběru poskytují akreditované společnosti ASEKOL, 

s.r.o. (2 kontejnery - na ul. J. V. Choráze a na Dukelské ul.) a Elektrowin, 

a.s. (Hájov a Prchalov). Společnost REVENGE, s.r.o., zpracovávající staré 

šatstvo a obuv, rozmístila zdarma své kontejnery u TS Příbor, u ZŠ Npor. 

Loma a U Tatry.

Dle smluvních podmínek je město povinno umístit kontejnery na zpev-

něnou plochu. Toto je jeden z důvodů, proč město v letošním roce přistou-

pilo k  úpravám svozových míst ve větším rozsahu než v předchozích letech. 

V tomto roce byla např. vydlážděna svozová místa v ul. Npor. Loma 

a 9. května, a to i v souvislosti se stavbou nových chodníků. Na těchto mís-

tech stojí kontejnery na směsný odpad a třídění papíru, plastů a skla. Rov-

něž byla upravena místa v ulicích Nádražní a Štramberské pro kontejnery 

na třídění plastů, papíru, skla i odpadu ze zeleně. Na Hájově u obchodu 

bylo zřízeno nové místo pro kontejner spol. Elektrowin, a.s. na zpětný odběr 

elektrozařízení typu drobných spotřebičů.

V letošním roce ještě budou upravena místa v ulicích Hukvaldské, 

Kpt. Jaroše, Okružní, J. V. Choráze a Fučíkově.

I v příštím roce bude ještě nutno upravit některá místa, například U Tatry

– obchod, Hájov Černice, Prchalov - obchod, ul. Pionýrů a také Paseky, kde 

bylo zřízeno nové místo.

Rovněž probíhá zajišťování označení některých zpevněných ploch do-

pravním značením pro umístění kontejnerů, a to proto, aby nebylo umož-

něno jimi libovolně manipulovat a posouvat je jinam, například na travnaté 

nezpevněné plochy. Týká se to míst v ul. Větřkovské, B. Němcové, zahrádek 

Orinoko a zahrádek Fučíkova.

Občané si mohou všimnout, že městu bylo poskytnuto téměř komplet-

ní vybavení novými nádobami na tříděný odpad (sklo, plast, papír). Jedná 

se celkem o 150 kontejnerů, zdarma zapůjčených městu společností EKO-

KOM, a.s., která podporuje třídění komunálního odpadu. Podpora v ta-

kovém rozsahu není samozřejmostí a město tuto pomoc získalo jako 

bonus za to, že si poměrně dobře vede v oblasti třídění komunálního 

odpadu. Město však zodpovídá za stav těchto nádob, proto žádáme občany, 

aby si této pomoci vážili, nádoby šetřili, aby tyto mohly sloužit ke svému 

účelu co nejdéle a nejlépe.

V rámci údržby míst, z důvodu zlepšování vzhledu města, budou poblíž 

některých stanovišť vysazeny keře kvůli příjemnějšímu pohledu. Jedná se 

zejména o místa, která jsou na volných zdaleka viditelných prostranstvích. 

Doufáme, že naše opatření přispějí k lepší funkčnosti při nakládání 

s odpady a občany stimuluje k ještě lepšímu třídění. Související fi nanční od-

měny nejsou zanedbatelné a je možné je kvalitou třídění podstatně navýšit, 

což má samozřejmě vliv i na sazbu poplatku, který platí občané.

Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 7. října do 17. října 

2013 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu 

svozu VOK.

Vany jsou určeny pro:

 velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, 

matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady.

Do van je zakázáno odkládat:

 nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové 

fi ltry a jiné),

 běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic,

 zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve), 

 pneumatiky,

 stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad 

obsahující nebezpečné látky – eternit, lepenka, asfaltové směsi, azbest),

 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.

Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice  483

Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici mohou 

občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Há-

jově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:

 nebezpečné odpady,

 objemný odpad (200307), 

 vytříděné složky komunálního odpadu –  sklo (200102), papír (200101),  

kovy (200140),

 elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světel-

né zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné 

PC, malé a velké spotřebiče). 

 Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektro-

zařízení, nerozebrané TV, ledničky  a mrazničky, včetně kompresoru. 

Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elek-

trozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto 

elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2013.

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2013:

 170904 – jiný stavební a demoliční odpad,

 170107 – směsi nebo oddělené frakce (suť),

 170903 – jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky ( eternit, 

lepenka, asfaltové směsi, azbest),

 170506 – vytěžená hlušina.

I nadále platí, že za uložení pneumatik občan zaplatí. Přijímáme pneu-

matiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2013. Ob-

čané jinak mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU V AREÁLU TS

MĚSTA PŘÍBORA JE V ROCE 2013 STANOVENA V TĚCHTO DNECH:

pondělí od 8.oo do 11.oo  od 12.oo do 16.3o

středa od 8.oo do 11.oo  od 12.oo do 16.3o

sobota od 8.oo do 12.oo

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno.

V případě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte na telefonní číslo: 

556 725 046 – kancelář TS města Příbora

nebo mobil 737 245 986 -  Irena Zárubová. 

SVOZOVÁ MÍSTA

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA INFORMUJÍ

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města

Irena Zárubová, Technické služby Příbor

datum hodina stanovišt

7. íjna 2013 15.oo - 18.oo Jiráskova x Šafa íkova
pond lí 15.oo - 18.oo Švermova x Dukelská

15.oo - 18.oo Šmeralova x Gagarinova
8. íjna  2013 15.oo - 18.oo Okružní u separ. nádob
úterý 15.oo - 18.oo Kpt. Jaroše x Fu íkova

15.oo - 18.oo Ji ínská x sídlišt
9. íjna  2013 15.oo - 18.oo Lidická - u Kulturního domu
st eda 15.oo - 18.oo Masarykova x H bitovní

15.oo - 18.oo B. Buzka x Místecká sm rem (pod železá stvím)
10. íjna  2013 15.oo - 18.oo Stojanova x Smetanova
tvrtek 15.oo - 18.oo Smetanova x K. H. Máchy

15.oo - 18.oo O. Helmy
11. íjna  2013 15.oo - 18.oo Na Valše u kurt
pátek 15.oo - 18.oo Na Hrázi

15.oo - 18.oo Štramberská x Bezru ova
8.oo -11.oo Kop ivnické Paseky - u paní Kolá ové

12. íjna  2013 8.oo -11.oo Hájov u restaurace
sobota 8.oo -11.oo Prchalov u obchodu

8.oo -11.oo Štramberská x Bezru ova
14. íjna  2013 15.oo - 18.oo Pod Haškovcem
pond lí 15.oo - 18.oo V t kovská x Sušilova

15.oo - 18.oo Vrchlického x Za Vodou
15. íjna  2013 15.oo - 18.oo Wolkerova x u trati
úterý 15.oo - 18.oo Komenského - pod letadlem

15.oo - 18.oo J. V. Choráze za obchodem
16. íjna  2013 15.oo - 18.oo Vrchlického u h išt
st eda 15.oo - 18.oo Plynová  sonda u kotelny na Myslbekové ulici

15.oo - 18.oo Myslbekova x U echa 
17. íjna  2013 15.oo-18.oo 9. kv tna x brána býv. TATRY
tvrtek 15.oo-18.oo 9. kv tna x Osvobození

15.oo-18.oo B. N mcové x Hluboká

HARMONOGRAM SVOZU VOK - íjen 2013
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Akce proběhla od 1. 9. do 4. 9. tohoto roku a byla zaměřena na bezpečnost 

dětí při cestě po komunikacích do školy a ze školy a zejména pak na bezpečné 

přecházení po přechodech pro chodce před základními školami na katastru 

města. Šlo o preventivní akci, která proběhla v prvních dnech školního roku, 

kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnosti a ohrožují tak svoje 

zdraví a bezpečnost silničního provozu. V průběhu celé akce nebyl ze strany 

řidičů zaznamenán žádný přestupek na úseku bezpečnosti a plynulosti sil-

ničního provozu. Pouze v několika málo případech byli řešeni chodci za pře-

cházení vozovky mimo přechody pro chodce. Celkově lze hodnotit akci velmi 

pozitivně. Strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem při usměrňování 

dopravy přispěli k bezproblémovému silničnímu provozu bez ohrožení dětí 

a ostatních chodců přecházejících komunikaci.  

Touto preventivní akcí kontrola na přechodech pro chodce nekončí. 

Strážníci v průběhu celého školního roku budou pravidelně k přechodům pro 

chodce docházet a dohlížet na bezpečné přecházení dětí. 

V září 2013 byla úspěšně dokončena veřejná zakázka na služby v oblasti 

nakládání s odpady, a to na dobu určitou 6 let od října 2013 do září 2019. Zakáz-

ka, která proběhla formou elektronické aukce, byla rozdělena na dvě části – 1. 

sběr a svoz směsného odpadu a 2. sběr a svoz tříděného odpadu (plastů, papíru 

a skla).

V části týkající se směsného odpadu podala nejvýhodnější nabídku a za-

kázku tak získala společnost AVE CZ s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, 

v  blasti tříděného odpadu to byla společnost Slumeko, s.r.o., Štefánikova 58/31, 

742 21 Kopřivnice.

U směsného odpadu tedy nedojde ke změně svozové fi rmy, ale v oblasti 

sběru a svozu tříděného odpadu se dodavatel změní. V obou případech jsou 

fi nanční podmínky pro město výrazně příznivější než dosud.

Městská policie Příbor připomíná všem občanům, že mají možnost vy-

užít schránek důvěry, které jsou umístěny na katastru města Příbora:

 

 ul. Dukelská

 ul. J. V. Choráze

 ul. 9. května

Pestrý program pro seniory i jejich rodinné příslušníky se chystá v Domě 

kultury města Ostravy. Připraveny jsou různé přednášky, proběhne prodejní vý-

stava, v provozu budou poradenská centra lékařů, odborníků na sociální péči. 

V nabídce nebudou chybět zájezdy a představení seniorských aktivit. Den Se-

niorů v Ostravě se uskuteční 18. října 2013 a brány pro všechny zájemce budou 

otevřeny od 9 do 13 hodin. Vstup na všechny programy bude zcela zdarma.

Jak se bránit podvodníkům, jak zvýšit svou bezpečnost, jaké jsou dáv-

ky a sociální služby – to jsou příklady témat, na které může návštěvník získat 

odpověď na krátkých přednáškách nebo v diskuzi v poradenských centrech. 

A protože zdraví je nejcennější, co máme, po celý den bude nabízeno měření 

tlaku, tuku, vyšetření chodidel s konzultacemi odborníků a jiné.

Aktivní senioři mohou na výstavě hledat nabídky zájezdů, výletů a program 

aktivit klubů seniorů v Ostravě. Vyzkoušet si mohou internet nebo si rovnou 

domluvit výuku. Na výstavě budou prezentovány zdravotnické pomůcky, zdra-

vá výživa, koření a bylinky a jiné zajímavé doplňky.

Srdečně zveme.

VÝSLEDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA NAKLÁDÁNÍ 

S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V PŘÍBOŘE

PREVENTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ AKCE 

„PO PRÁZDNINÁCH BEZPEČNĚ DO ŠKOLY“

SCHRÁNKY DŮVĚRY

DEN SENIORŮ V OSTRAVĚ

 BOHATÝ PROGRAM NA JEDNOM MÍSTĚ
18. října 2013 v Domě kultury města Ostravy 9:00 – 13:00 hod.,

vstup ZDARMA

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

Akci pořádá DTO CZ ve spolupráci s městem Ostrava.

Schránky důvěry lze využít např. pro vhazování nalezených dokladů 

a cenností.

Mohou je využít i občané, kteří z různých důvodů nemohou nebo ne-

chtějí sdělovat různé připomínky, informace či podněty osobně.

Schránky důvěry jsou v pravidelných intervalech vybírány Městskou 

policií Příbor.

 ul. Štramberská

 Prchalov

 Hájov

JUBILANTI  ŘÍJEN 2013

Božena Runáková 
Mojmír Vlček 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v říjnu.

Vlasta Strnadová
Jan Šajtar 

Helena Vaňková 
Anna Hlaváčová 

Olga Frančíková 
Taťana Endrlová 

Karel Jurásek 
Anna Štixová 

Irena Lankočí 
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VÝSLEDEK 3. KOLA PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 2013

Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr 
projektů 3. kola Programu prevence kriminality v roce 2013 se 
sešla dne 30. září t.r na odboru prevence kriminality Ministerstva 
vnitra k posouzení žádostí o dotace. Pro 3. kolo bylo zvoleno téma 
„Prevence kriminality a zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených 
lokalitách a v jejich okolí ve městech České Budějovice a Duchcov“. 
Uvedená města předložila 8 žádostí o neinvestiční dotaci s celkovým 
požadavkem na 1 211 730 Kč. Komise projekty posoudila a  navrhla 
Republikovému výboru pro prevenci kriminality  ke schválení  7 projektů 
s celkovým objemem finančních prostředků 919 000 Kč. Republikový 
výbor předložený návrh dne 2. září 2013 schválil.       

MINISTERSTVO VNITRA NA 20. ROČNÍKU PRAGOALARMU

Ve dnech 23.  25.  2013 se na  Výstavišti 
20.  veletrhu &  ochrany PRAGOALARM a 2. 
ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a Smart technologií 
PRAGOSMART. Cílem veletrhu je seznámit veřejnost s možnostmi 
chytrého bydlení (Bezpečí, Úspory, Pohodlí, Zábava, Ekologie) 
a s uplatněním Smart technologií v projektování, výstavbě a provozu 
budov (Řízení, Regulace, Automatizace, Integrace). Odborníci z Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), 
z Ministerstva vnitra a Policie ČR, z Asociace Grémium Alarm, z České 
asociace bezpečnostních manažerů a z Cechu mechanických zámkových 
systémů ČR připravují v rámci doprovodného programu konferenci 
„Prevence kriminality ve výstavbě“.
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METODIKA ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH 

Organizace „Národní centrum bezpečnějšího internetu“ rozšířila 
nabídku metodik o „Metodický pokyn k řešení šikanování na školách 
a školských zařízeních“. Text metodiky oponovala řada odborných 
pracovišť včetně krajských a okresních metodiků. Jeho obsahem je 
mimo jiné i postup při vytváření školních programů, témata šikany 
a kyberšikany na mateřských školách, povinnosti sociálních orgánů při 
poskytování služeb školám a nechybí ani informace pro rodiče. Novou 
metodiku s řadou užitečných informací a rad si můžete stáhnout na 
webu NCBI .

 prevence kriminality Ministerstva vnitra, ředitelka: Mgr. Jitka Gjuričová, redakce: Mgr. Květa Dočkalová, grafická úprava: Vladimíra Jílková, 
Foto: Internet a Vladimíra Jílková

POLICIE SDĚLUJE - PADĚLÁNÍ VEŘEJNÉ LISTINY JE TRESTNÉ!

Od 1. ledna do konce června letošního roku eviduje Policie ČR 303 těchto 
skutků na celém území ČR. Objasněnost případů padělání a pozměnění 
úřední listiny je téměř průměrně osmdesát procent, letos bylo objasněno 
již 191 případů. Upozorňujeme zaměstnavatele, aby byli pozorní 
a pravost diplomu uchazeče o práci si ověřili. Stejně tak pracovníci úřadů, 
které vydávají doklady totožnosti, do kterých se zapisují vysokoškolské 
tituly, by měli věnovat zvýšenou pozornost předloženým dokladům. 
Pravost lze nyní ověřit například na internetových stránkách. Zde stačí 
vyplnit originální číslo, které mají diplomy, maturitní vysvědčení, ale 
i výuční listy. V současné době je v tomto systému zaevidováno víc než 
osmdesát tisíc diplomů. Pečlivým a důsledným ověřením lze předejít 
následným nepříjemnostem. V případě, že zjistíte nepravost těchto 
dokumentů, sdělte tuto skutečnost Policii ČR.

CO JE LINKA BEZPEČÍ

Linka bezpečí (LB) je největší a nejstarší dětská krizová telefonní 
linka v České republice, dostupná na mezinárodním čísle 116 111. Její 
odborníci poskytují pomoc a poradenství dětem a mladistvým, kteří 
se ocitnou v tíživé životní situaci. Jako jediná v ČR je Linka bezpečí 
k dispozici nonstop a zdarma z mobilních telefonů i pevných linek. 
V nepřetržitém směnném provozu se zde střídá 100 konzultantů, kteří 
každý den přijmou téměř 700 telefonátů. Kromě telefonického kontaktu 
lze využít rovněž online služby – e-mailovou poradnu LB a Chat LB. 
Sdružení Linka bezpečí navíc nabízí také pomoc rodičům a pedagogům, 
kteří potřebují poradit s výchovnými problémy týkající se dětí. Obracet 
se mohou na Rodičovskou linku 840 111 234. 

DOTAČNÍ TITUL PREVENCE A PODPORA BEZPEČÍ SENIORŮ  

Závažná trestná činnost páchaná na seniorech má v České republice 
stoupající tendenci. V roce 2012 evidovala Policie ČR 6 459 trestných 
činů spáchaných na osobách starších 60 let. Právě senioři, žijící 
v sociální izolovanosti a často trpící závažnými zdravotními i duševními 
onemocněními, se stávají snadnou obětí trestné činnosti, přičemž se 
odhaduje, že pouze 16% případů je nahlášeno. Ostatní případy oběti 
nenahlašují, protože se obávají, že je jejich rodinní příslušníci nebo 
sousedé odsoudí za jejich chování, naivitu či neopatrnost.

Informace ke všem tématům lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra: 
http://www.mvcr.cz/o-nas-prevence-kriminality.aspx
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Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější, a to mimo jiné zna-
mená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé 
kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nej-
menší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné 
v České republice?

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových 
cest musí provádět a kdo je může provádět? 

REVIZE SPALINOVÉ CESTY SE PROVÁDÍ:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spa-

linové cestě.

REVIZI SPALINOVÝCH CEST MŮŽE PROVÁDĚT DRŽITEL ŽIV-
NOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ V OBORU KOMINICTVÍ, KTERÝ JE 
ZÁROVEŇ:
• revizním technikem komínů,
• specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systé-

mů nebo revizním technikem spalinových cest.

KONTROLA SPALINOVÝCH CEST

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění 
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, 
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posou-
zení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, 
čisticím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti 
stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými staveb-
ními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin ob-
vodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá oso-
ba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty 
kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce.

ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST A SPOTŘEBIČŮ PALIV 

Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí práce, zejména se zaměře-
ním na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker 
a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce 
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalino-
vé cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského 
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah 
spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně 
je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů 
jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

TOPENÍ A KOMÍNY
Nprap. Dagmar Benešová, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

Výkon připojeného 

spotřebiče paliv
Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné PlynnéCeloroční 

provoz

Sezonní 

provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

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

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou 
a  bez paniky. 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 příjezdu hasičů je možné zkusit ha-
sit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy 
do komína. Místo písku 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 přípa-
dě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání te-

pelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrét-
nímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní 
spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché pali-
vo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin 
ve spalinové cestě.

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od te-
pelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při 
ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých 
látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění 
hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komíno-
vého tělesa.

1

SOUTĚŽ

V  letošním roce Městský úřad Příbor, odbor rozvoje města vyhlásil 

pro obyvatele města Příbora a osad Hájov a Prchalov již 8. ročník soutěže 

„O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“. Občané města Příbora, osad 

Hájov a Prchalov se mohli přihlásit do 30. 6. 2013. Tradičně se soutěžilo 

v těchto dvou kategorií:

1. Květinová výzdoba balkónu či oken rodinných domů a bytů.

2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných domů.

O účast v  soutěži projevilo zájem 81 soutěžících. Z  celkového počtu 

soutěžících se současně do obou kategorií přihlásilo 44 občanů města Pří-

bora a osad Hájov a Prchalov. V první kategorii pak bylo vyhodnoceno 65 

výsadeb a v druhé 60. 

Komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené květinové zahrád-

ky a balkóny. Dle podmínek soutěže stanovených při vyhlášení bylo při po-

suzování výsadeb opětovně především přihlíženo k tomu, zda lze výsadby 

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ“
Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města

Vyhodnocení 8. ročníku soutěže „O nejhezčí květinovou výsadbu domů a bytů“ 

vyhlášeného pro obyvatele Příbora a osad Prchalov a Hájov.
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zhlédnout z veřejného prostranství. Důvodem stanovení tohoto kritéria je 

záměr, aby se ohodnocené výsadby podílely na zvelebení města či osad. 

Vyhodnocení soutěžních květinových balkónových či zahradních vý-

sadeb bylo prováděno obdobně jako v předcházejících ročnících. Jednotlivé 

výsadby byly po jejich zhlédnutí komisí zařazeny opět do pomyslného „zla-

tého a stříbrného pásma“. 

Výše odměny se odvíjela od zařazení do zlatého či stříbrného pásma, 

a  také dle soutěžní kategorie. Vyšší fi nanční částkou byly ohodnoceny 

soutěžní výsadby v kategorii druhé. Důvodem je jejich větší náročnost na 

údržbu, zálivku apod. Vyčleněná částka z rozpočtu města Příbora byla mezi 

soutěžící rozdělena tak, jak uvádí následující tabulka:

Kategorie Odměna za zlaté pásmo 

(Kč)

Odměna za stříbrné pásmo 

(Kč)

1. 400,- 200,-

2. 450,- 250,-

Výše odměny vyplynula z částky vyčleněné pro tento účel z rozpočtu 

města Příbora. 

Město Příbor odměnilo všechny vyhodnocené výsadby fi nanční pou-

kázkou. V cenové výši obdržené poukázky si mohou soutěžící v zahradnic-

tvích a květinářstvích v Příboře zakoupit zboží dle vlastního výběru.

Odboru rozvoje města Městského úřadu Příbor byli v  hodnocení 

ochotně nápomocni členové Zastupitelstva města Příbora  - Kateřina Neu-

sserová a Martin Monsport, dipl.ek. Tímto oběma velmi děkujeme za jejich 

projevený zájem a čas věnovaný posouzení soutěžních výsadeb.

Všem vyhodnoceným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za je-

jich účast v soutěži. 

V roce 2006, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena, se soutěže účastnilo 16 

zájemců. S každým novým ročníkem rostl s počtem účastníků i počet při-

hlášených soutěžních výsadeb. Což nás velmi těší a za zájem o tuto soutěž 

děkujeme.

1. KATEGORIE - balkóny a okna
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Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor
Bouchalová Ludmila, ul. ČSA 1372, Příbor
Bittnerová Marie, ul. Jičínská č.p. 55, Příbor
Bortlová Renáta, ul. Lesní č.p. 1234, Příbor
Burešová Pavla, Štramberská č.p. 1353, Příbor
Busková Eva, ul. Sadová č.p. 1245, Příbor
Černošková Lenka, ul. Větřkovská č.p. 885, Příbor
Dlouhá Jana, ul. Štramberská č.p. 1389, Příbor
Dohnalová Magdalena, ul. Řehoře Volného č.p. 402, Příbor
Drápalová Hana, ul. Na Benátkách č.p. 929, Příbor
Fajárková Gabriela, ul. Vrchlického č.p. 932, Příbor
Franek Patrik, ul. Sládkova č.p. 1446, Příbor
Galiová Vlaďka, ul. Na Nivách č.p. 1444, Příbor
Halfar Jaroslav, ul. Šmeralova č.p. 726, Příbor
Hanzlíková Jarmila, ul. Myslbekova č.p. 1057, Příbor
Juřenová Pavla, Prchalov č.p. 56
Kačmařová Šárka, Ing., ul. Nová č.p. 1012, Příbor
Kadurová Josefa, ul. Řehoře Volného č.p. 26, Příbor
Kalužová Ludmila, Prchalov č.p. 66
Klub důchodců Hájov – Obecní dům, Hájov č.p. 87
Konečná Blažena, ul. ČSA č.p. 1379, Příbor
Kožušková Milena, Bc., ul. Řehoře Volného č.p. 406, Příbor
Londinová Hana, Hájov č.p. 86
Majerová Jana, ul. Myslbekova č.p. 1055, Příbor
Máchová Jana, ul. Kamenná č. 1544, Příbor
Maková Ludmila, ul. Na Benátkách č. 919, Příbor
Matulová Marta, Hájov č.p. 91
Monsportová Jana, ul. Vrchlického č.p. 983, Příbor
Monsportová Renáta, ul. Na Valše č.p. 373, Příbor
Monsportová Miroslava, ul. Mánesova č.p. 997, Příbor
Nedomová Irena, Mgr., ul. Palackého č.p. 709, Příbor
Pešlová Petra, Dukelská č.p. 1316, Příbor
Plešková Alena, ul. Lidická č.p. 480, Příbor
Pustějovská Jana, ul. 9. května č.p. 1178, Příbor
Rubinová Jaromíra, ul. Na Valše č.p. 784, Příbor
Rečková Lenka, ul. Na Valše č.p. 780, Příbor
Slovákovi Radomír a Stanislava, ul. Smetanova č.p. 377, Příbor
Surovcová Ludmila, ul.Vrchlického č.p. 967, Příbor
Svobodová Anna, náměstí Sigmunda Freuda 21, Příbor
Sýkorová Olga, Hájov č.p. 114
Šumberová Eva, ul. Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor
Švidrnochová Bohumila, ul. Vrchlického č.p. 960, Příbor
Tyllichová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor
Žárská Ivana, ul. Místecká č.p. 37, Příbor
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Bordovská Jana, Hájov č.p. 70
Břečková Božena, ul. J. V. Choráze č.p. 1507, Příbor
Busková Milada, ul. Místecká č.p. 40, Příbor
Bzirská Helena, ul. Na Hrázi č.p. 1613, Příbor
Čechová Alena, Hukvaldská č.p. 1074, Příbor
Hrubá Marie, Pionýrů č.p. 1508, Příbor
Jurečka Mořic, MUDr., ul. Myslbekova č.p. 1022, Příbor
Kaplanová Blanka, ul. Lesní č.p. 1220, Příbor
Kaplanová Božena, ul. Lomená č.p. 1095, Příbor
Krakovská Zdenka, Místecká č.p. 1112, Příbor
Kubečková Martina, Hájov č.p. 151
MŠ „MOJE ŠKOLKA“, Hájov č.p. 55
Nechvátalová Marie, ul. Myslbekova č.p. 1061, Příbor
Pekníková Jana, ul. Nová 1008, Příbor
Pírková Marie, ul. Palackého č.p. 752, Příbor
Sikorová Marie, ul. Kašnice č.p. 610, Příbor
Smětáková Kateřina, ul. Nová č.p. 1006, Příbor
Ščudlíková Eva, ul. Nádražní č.p. 685, Příbor
Zárubová Barbora, Hájov č.p. 85
Zárubová Gabriela, Hájov č.p. 106, Příbor
Zárubová Marie, Hájov č.p. 106

2. KATEGORIE - zahrádky, předzahrádky
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Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor

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

Bílek Jaroslav, ul. Gagarinova č.p. 207, Příbor

Bortlová Renáta, ul. Lesní č.p. 1234, Příbor

Busková Eva, ul. Sadová č.p. 1245, Příbor

Busková Milada, ul. Místecká č.p. 40, Příbor

Černošková Lenka, ul. Větřkovská č.p. 885, Příbor

Drápalová Hana, ul. Na Benátkách č.p. 929, Příbor

Franek Patrik, ul. Sládkova č.p. 1446, Příbor

Galiová Vlaďka, ul. Na Nivách č.p. 1444, Příbor

Göttlicherová Marie, Hájov č.p. 79

Halfar Jaroslav, ul. Šmeralova č.p. 726, Příbor

Hanzelková Ludmila, ul. Šafaříkova 1397, Příbor

Hanzlíková Jarmila, ul. Myslbekova č.p. 1057, Příbor

Kalužová Ludmila, Prchalov č.p. 66

Kaplanová Blanka, ul. Lesní č.p. 1220, Příbor

Kaplanová Božena, ul. Lomená č.p. 1095, Příbor

Kopecká Irena, Mgr., Alšova č.p. 992, Příbor

Kubečková Martina, Hájov č.p. 151

Kunčarová Zdeňka, ul. Masarykova č.p. 760, Příbor

Majerová Jana, ul. Myslbekova č.p. 1055, Příbor

Majerová Miluše, ul. Myslbekova č.p. 1070, Příbor

Marušanová Marie, 28. října č.p. 593, Příbor

Matulová Marta, Hájov č.p. 91

Monsportová Jana, ul. Vrchlického č.p. 983, Příbor

Monsportová Marcela, ul. Vrchlického č.p. 1099, Příbor

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

Monsportová Renáta, ul. Na Valše č.p. 373, Příbor

MŠ „MOJE ŠKOLKA“, Hájov č.p. 55

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

Pírková Marie, ul. Palackého č.p. 752, Příbor

Poláčková Věra, ul. Gagarinova č.p. 198, Příbor

Pustějovská Jana, ul. 9. května č.p. 1178, Příbor

Rubinová Jaromíra, ul. Na Valše č.p. 784, Příbor

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

Surovcová Ludmila, ul. Vrchlického č.p. 967, Příbor

Šumberová Eva, ul. Oldřicha Helmy č.p. 129, Příbor

Švidrnochová Bohumila, ul. Vrchlického č.p. 960, Příbor

Žárská Ivana, ul. Vrchlického č.p. 1522, Příbor

S
T

Ř
ÍB

R
N

É
 P

Á
S

M
O

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

Bordovská Jana, Hájov č.p. 70

Bzirská Helena, ul. Na Hrázi č.p. 1613, Příbor

Čechová Alena, Hukvaldská č.p. 1074, Příbor

Dušánková Jana, Prchalov č.p. 88

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

Jakubová Miluše, Prchalov č.p. 9

Jurečka Mořic, MUDr., ul. Myslbekova č.p. 1022, Příbor

Juřenová Pavla, Prchalov č.p. 56

Londinová Hana, Hájov č.p. 86

Nechvátalová Marie, ul. Myslbekova č.p. 1061, Příbor

Rečková Lenka, ul. Na Valše č.p. 780, Příbor

Sikorová Marie, ul. Kašnice č.p. 610, Příbor

Slovákovi Radomír a Stanislava, ul. Smetanova č.p. 377, Příbor

Svobodová Anna, náměstí Sigmunda Freuda 21, Příbor 

Štůsková Ludmila, ul. Tyršova č.p. 243, Příbor

Tyllichová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor

Volná Drahomíra, ul. Jiráskova č.p. 143, Příbor

Zárubová Barbora, Hájov č.p. 85

Zárubová Marie, Hájov č.p. 106

Zárubová Gabriela, Hájov č.p. 106

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽE
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Z HISTORIE

Loupeživá válka
Odlišný názor na systém odvodů ve švédském vojsku měl moravský 

historik František Dostál, jenž zastával stanovisko, že švédští rolníci s pev-

nou kázní tvořili valnou část armády již od roku 1630, ne až v posledním 

desetiletí války. Vysvětluje, že jakmile se počet švédských vojáků ve vojsku 

ztenčoval tím, že mnozí vojáci padli či z vojska odešli, změnila se podstatně 

morální hodnota vojska. Ve švédském vojsku tak nabývali převahy žoldnéři 

nešvédského původu, kteří hledali ve válce jen zdroj laciného živobytí a pře-

devším kořist pro usnadnění života pro dobu, kdy armádu opustí. Kromě 

Skotů a Laponců sloužilo ve švédském vojsku též mnoho Livonců (Livonsko 

byl historický kraj v  Pobaltí, území zahrnující oblast dnešního jižního 

Estonska a severního Lotyšska). Sám generál kavalerie švédské královské 

armády Königsmarck byl původně německý zchudlý rytíř, který se na válce 

nesmírně obohatil. Generál Müller byl rovněž německého původu, zatímco 

gen. Mortaigne pocházel z francouzského rodu, gen. Douglas ze skotského 

a gen. Wittenberg byl Fin. Pro zajímavost, zrádný nejvyšší lajtnant (= pod-

plukovník) Arnošt Ottovalský, díky němuž Königsmarckovi žoldáci koncem 

července 1648 téměř beze ztrát opanovali levobřežní Prahu, byl bavorský 

Čech. Během švédských operací na střední Moravě bylo přijato do švédské 

armády i několik set moravských Valachů.

Z obyčejných žoldáků vesměs kořistili všichni, kdo mohli, a neštítili se 

žádného, ani nelidského násilí. Generál Torstensson zavedl ve švédském 

vojsku určitý režim; například co se  žen týče, povolil přítomnost pouze 

markytánek a manželek vojáků. Na rozdíl od Švédů, s císařským vojskem 

táhli všelijací cizáčtí žoldnéři, jejich ženy, děti, výrostci, poběhlice, nevěst-

ky, lapkové, záškodníci, tuláci a pobudové. V minulém čísle Měsíčníku jsem 

záměrně podrobně popsal vypálení Kroměříže. Zmíněný text ukazuje, jak 

podobně mohlo vypadat vypálení či dobývání jiných moravských měst. Ale 

vesnice mnohdy dopadly ještě hůře než města, protože byly zdrojem obživy 

pro vojsko a píce pro jejich koně. Realitu jednoho z přepadů vesnic císařský-

mi vojáky sugestivně vylíčil Grimmelshausen ve svém proslulém románu 

Simplicius Simplicissimus takto: „…týrali ty ubožáky tak, jako by chtěli upa-

lovat čarodějnice, neboť vstrčili již také jednoho z nich do pece a zatopili pod 

ním, třebaže se ještě k ničemu nepřiznal; jinému uvázali kolem hlavy provaz 

a utáhli jej klackem tak, že mu z úst, nosu i z uší vytryskla krev. Zkrátka 

každý z vojáků měl svůj vlastní nápad jak sedláky trýznit, a tak také každý 

sedlák měl svá zvláštní muka. Pasačku a děvečku zřídili ve stáji tak, že z ní 

ani vyjít nemohly, zatímco pacholka položili svázaného na zem, vstrčili mu 

do úst roubík a nalili do něho plnou dojačku odporné močůvky – říkali tomu 

švédský nápoj…“ 

Nicméně švédští velitelé byli otřelými kondotiéry a dobře věděli, že 

ve válečné době se nemohou spoléhat na zchudlé vesnické či městské oby-

vatelstvo, aby udrželi rozlehlé území hladovějící Moravy. Zásobování voj-

ska potravinami bylo nejchatrnější stránkou tehdejšího vojenství. Císařští 

Gallasovi žoldáci nejprve sami sekali na polích dozrávající obilí, obyvatele 

vyháněli z vesnic a sedláky mučili vrážením hřebíků do nohou, aby vyzra-

dili, kde mají ukryté potraviny. Avšak účinek takového počínání byl slabý, 

protože objevené zásoby byly zpravidla velice skromné. Také můžeme říci, 

že mnohdy byl strach před příchodem vlastních, císařských vojáků větší než 

před protivníkem. Těžké postavení sedláků a venkovanů je přivedlo k ozbro-

jenému odporu nebo k útěku do hor, lesních skrýší (Kopřivničtí) či jeskyň. 

Švédové proto raději na Hané zakládali rozlehlé tábory, kam hnali doby-

tek, často až z velké dálky. Tovačov bylo město, kde se zdržovalo mnoho 

moravských šlechticů, ale 3. července se posádka vzdala Švédům a zajatá 

šlechta se pak musela vyplácet ze zajetí vysokým výkupným. Torstensson 

si zřídil v Tovačově své velitelské stanoviště a na přímý rozkaz samotného 

Oxelstierny teď začal pravou vandalskou válku proti moravským městům.

Švédský příval na moravská města (červenec 1643)
Je skutečností, že během letního tažení roku 1643 Švédové vcelku 

nechali na pokoji města a městečka na Valašsku nebo ve sféře vlivu 

valašských vzbouřenců - svých spojenců, jako například města Vsetín, 

Klobouky, Vizovice či Zlín. Tato dřevěná městečka by dozajista hořela jak 

smolná pochodeň (na rožnovském náměstí stály dřevěné roubené domy ješ-

tě po druhé světové válce), ale Švédové plně respektovali území valašských 

povstalců. Rožnov a Frenštát byly obsazeny teprve roku 1646. Mnoho obcí 

valašského charakteru tak Švédové obsadili až v další, závěrečné fázi svého 

pustošení Moravy, mezi lety 1645-48, protože tehdy byl již radikální duch 

valašské rebelie částečně zlomen. Když byl totiž Torstensson se svým voj-

skem na podzim 1643 z Moravy odvolán, aby vytáhl do Holštýnska proti 

Dánům, katolická vrchnost (především nejvyšší sudí Jan hrabě z Rottalu za 

pomoci generála Kryštofa Adolfa z Puchheimu) nastolila v tomto mezidobí 

(1644) ve valašských městech staré katolické pořádky a s odbojnými Valachy 

si vyřídila účty. Pouze biskupská Kelč na Záhoří tvořila jakousi výjimku, 

protože ta byla Švédy vydrancována jak v  létě 1643, tak vypálena v  lednu 

roku 1647. Asi nejhůře dopadlo Meziříčí. Město bylo Švédy obsazeno roku 

1643, částečně vypáleno v zimě 1646 a na podzim pak vypleněno, po dva-

kráte vyloupeno roku 1647 a úplně vypáleno v zimě 1648, vše dílem žoldáků 

generála Müllera.

Avšak Švédové roku 1643 mnoho nezajížděli ani na Těšínsko; Slezsko 

přišlo na pořad dne rovněž až po roce 1645, tentokrát pod velením 

Wittenbergovým. Snad jen slezské Odry, nepříliš vzdálené od švédské zá-

kladny – Fulneku, byly obsazeny již roku 1643.

Pouhý den po dobytí Kroměříže, 27. června, obsadili Švédové bez boje 

hrad Lukov a o další den později i nedaleké město Holešov, které zapálili 

a nechali v sutinách. Po dobytí Uherského Brodu měl Torstensson velký zá-

lusk na Uherské Hradiště, ale protože město bylo nezvykle silně opevněno, 

vrátil se a jako cíl si vybral již zmiňovaný Tovačov.

Ojedinělé švédské výpady byly namířeny i do vzdálenějších krajů, zvláš-

tě na Žďársko a Velkomeziříčsko. Přinášely hrůzu tamním obyvatelům, jež 

se ukrývali do lesů a jeskyň. Oddíl švédského vojska spojený s valašskými 

sedláky dokonce poplenil krajinu až k Vídni.

Připomínám, že již na svém pochodu na Kroměříž dobyli Švédové 

Moravskou Třebovou (17. června), Mírov, Mohelnici a Litovel (vše 

19. června) a poté Šumberk a Šternberk (22. června). Hlavní síly postupo-

valy od Litovle k Prostějovu, který byl rozbořen 23. června, a k Plumlovu 

(24. června).

Ovládnutí Moravské brány
Co se týče operačně-taktického hlediska, můžeme říci, že válečné 

úsilí švédských vojsk se v létě 1643 soustředilo především na ovládnutí 

střední a severovýchodní Moravy. Jde o území prostorné Hané, Záhoří 

a Lašska, táhnoucí se od Brna přes důležitá města na Moravské brá-

ně, jako je Vyškov, Přerov, Lipník, Hranice, Nový Jičín, Příbor, Fulnek 

a Moravská Ostrava. (S výjimkou Hranic Švédové skutečně všechna uve-

dená města v létě 1643 obsadili.) Aby však získali strategickou převahu, 

museli dobýt i důležité hrady a pevnosti Moravskou bránu kontrolující: 

kromě sídelních městských hradů, jako byly zámky v Přerově, Hranicích, 

Kelči, Novém Jičíně, Odrách či Fulneku, se jednalo o dobře položené 

a  nesnadno dobyvatelné pevnosti Helfenštejn (Helfštýn) a Hochwald 

(Hukvaldy), a hrady Starý Jičín a Polská (Slezská) Ostrava.

Hlavní císařské síly se po pádu Kroměříže daly od Litenčic na ces-

tu ke Slavkovu (30. června), odtud k Vyškovu (6. července) a ke Kojetínu 

(8. července), kde ležel Gallas až do září, ačkoli měl daleko více vojska i vý-

hodnější postavení než Torstensson. 

Švédové ale neměli z Gallasova početného vojska naprosto žádné obavy. 

Švédský generálmajor Kašpar Kornelius Mortaigne dobyl nejprve Přerov 

(především zpustošil jeho Dolní město) a pak Lipník. Lipník bylo hrazené 

bohaté město s velkou židovskou komunitou. Švédové a Poláci mívali často 

ve zvyku Židy strašit a zesměšňovat; zda se to dělo i v Lipníku, není známo, 

ale skutečností je, že Švédi se ve městě usadili. Přibližně v téže době padla 

Švédům do rukou i biskupská Kelč. Kelečské panství zpustošilo 100 jízdních 

Švédů a na 150 Valachů. Všechny uloupené zásoby pak odvezli do kelečské-

ho zámku.

Protože v Tovačově sužovaly švédské vojsko nakažlivé nemoci a přede-

vším nedostatek potravy, přesně na den po svém měsíčním pobytu, 3. srp-

na 1643, se Švédové pohnuli do blízkosti obsazeného Přerova, do Horní 

Moštěnice, přesněji do obce Beňova. Tam si zřídili zodolněný polní tábor, 

který se rozkládal na obou březích říčky Moštěnky a jenž byl podporován 

dělostřeleckými redutami na hřebenech kopců nad údolím. Švédové tam 

zřídili i velké skotnice a ohrady pro dobytek, které doplňovali svými špízo-

vými výpravami („špízovali“ znamená sháněli zásoby potravin).

370. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PŘÍBORA OD ŠVÉDŮ 1643
   Igor Jalůvka Pokračování
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Co se týče města Hranic, již z  tábora u Kroměříže psal 2. července 

švédský plukovník Jiří Dörfl ing bývalému švédskému rytmistovi z Kuhlů, 

že … jemu za pobyt vykázány jsou Hranice. Avšak císařští se zmocnili psaní 

a ihned učinili potřebné věci k obraně města. Dörfl ing tak doplatil za vlastní 

neopatrnost, protože se mu Hranic dobýt nepodařilo. Ty byly dobyty voj-

skem Königsmarcka teprve až v polovině října 1645, během Torstenssonovy 

poslední ofenzívy na Moravu. 

Hrad Helfštýn byl snad nejdůležitější pevností, kontrolující hlavní 

obchodní stezku podél Moravské brány. Dodnes se jedná o největší hrad-

ní komplex na Moravě (druhým největším jsou Hukvaldy). Hrad byl do-

byt vlastně jen jedenkráte za třicetileté války, a to ihned na jejím počátku. 

Postaralo se o to spojené vojsko slezského feudála Jana Jiřího Krnovského a 

Valachů pod velením Jana Adama z Víckova. Jelikož však měli dobyvatelé 

nedostatek děl, má se za to, že císařská posádka, zřejmě pod velením zlín-

ského feudála Jiřího Valeriána Podstátského z Prusínovic, dobyvatelům hrad 

jednoduše vydala. Po neúspěšném dobývání hradu protestantským vojskem 

Petra Arnošta Mansfelda v roce 1626 byla zesílena hradní posádka a  pozdě-

ji jí velel Štěpán Bruntálský z Vrbna, příslušník starého evangelického rodu, 

jenž ovšem konvertoval ke katolicismu. Tento důstojník dokázal odolat ob-

léhání hradu švédským vojskem, přičemž obléhání údajně osobně řídil sám 

Torstensson. Po marném týdenním obléhání švédské vojsko vzdalo dalších 

pokusů a odtáhlo s nepořízenou. (Podruhé  - opět marně – Švédové obléhali 

hrad v roce 1645.) Pozdně gotická pevnost odolala a i po půldruhém století 

a za změněných podmínek válčení prokázala, že je vynikajícím dílem forti-

fi kační architektury. 

Nicméně, o osobní přítomnosti Torstenssona při dobývání jednotlivých 

měst či hradů můžeme jen spekulovat. Švédský historik Petr Englund o něm 

napsal: Torstensson trpěl těžkým kloubním revmatismem, který si přivodil 

ve válečném zajetí za strašných podmínek v Ingolstadtu. Kvůli revmatismu 

se většinou musel nechat nosit na nosítkách. Na koni mohl sedět jenom ně-

kolik hodin, a to ještě když koně někdo vedl, protože Torstensson neudržel 

v rukou ochromených revmatismem otěže. V moderní době by byl jistě vyřa-

zen jako invalida… Z uvedeného vyplývá, že sám vrchní velitel velel jen při 

zdolávání středisek největšího odporu, jako byly zodolněné hradní pevnosti 

či dobře opevněná důležitá města.

Hrad Starý Jičín patrně obsadili Švédové již loňského roku – v druhé 

polovině června 1642, ale brzy jej byli nuceni opustit. Posádka nebyla nej-

spíš početná a jako cíl „špízovacích“ výjezdů byl kromě dobytého Nového 

Jičína i Příbor. Odtud však odešli s  nepořízenou či byli vyhnáni přesilou 

hukvaldských, městských a císařských ozbrojenců. Starojický hrad měl sice 

výtečnou strategickou polohu, ale na druhé straně měl jednu velkou nevý-

hodu – na hradě již v té době nebyla studna. Pramen patrně vyschl, a tak se 

musela dovážet voda z podhradí do cysterni. Faktem zůstává, že obsazení 

starojičínského hradu Švédy je sice vysoce pravděpodobné již roku 1642, 

avšak jisté je teprve v červenci 1643.

Pokračování příště.

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

Jan Strakoš, předseda Klubu fi latelistů Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ A BURZA

Německá spisovatelka Laura Waldenová nás v knize Posvátná přísa-

ha zavádí na Nový Zéland. Hlavní hrdinka Vivian slíbila umírající matce, že 

se vypraví za svým otcem, který na ostrově žije. Jenže ten se k ní chová tak 

cize, že zklamaná dívka se rozhodne odjet s nevlastním bratrem mezi Mao-

ry. Tam vyslechne příběh starého Matui a plno věcí jí konečně začne dávat 

smysl – a naopak se vynoří nové otázky.

Další detektivka z pera Ann Grangerové – Zavolej si smrt, s dvojicí 

kriminalistů Meredith Mitchelovou a Alanem Markbym, rozhodně čtená-

ře nezklame. Když jednou večer sveze Mitchelová na opuštěné silnici před 

Bamfordem stopařku, vyvolá to v ní podivný neklid. Uzavřená mladá žena 

si přeje vysadit u Tutor Lodge, krásného sídla právníka Penhallowa. Shodou 

okolností je pán domu nazítří ráno nalezen na zahradě mrtvý…

Po delší odmlce vychází nová kniha Ivanky Deváté s názvem  Jak jsem 

se zbláznila. Pracovní zatížení, hluční sousedé a další sled událostí ji to-

tiž dovedli až do blázince. A tak spatřila světlo světa kniha, která líčí celou 

dlouhou cestu, jež ji do tohoto zařízení přivedla, a samozřejmě také to, co 

tam zažila. Autorka s laskavým humorem vypráví o pacientkách i personá-

lu, a také o tom, jak se dostala ven. 

Humor a vtip najdete i v knize Ellen Bergové Jak ty mě, tak já tobě. 

Pětadvacet let po maturitě se opět setkávají někdejší nerozlučné kamarádky 

tzv. Trio fatal. Eva, šťastná žena v domácnosti a zasloužilá matka, Beatrix, 

atraktivní marketingová manažerka, a Kateřina, nadějná politička. Takhle 

úspěšně se jeví na první pohled, ovšem brzy vyjde najevo smutná pravda. 

Jejich muži je podvádějí, využívají a opouštějí. A tak se ženy rozhodnou pro 

tvrdou pomstu.

Vražda při bar micva je název čtivé detektivky Lee Harrisové o bývalé 

jeptišce Christine Bennettové, která řeší další tajemný případ. Pro Christin 

je šance, že se podívá do Svaté země, splněním celoživotního snu. O to větší 

radost má, když zjistí, že její kamarádka Mel Grossová bude v tu dobu v Je-

ruzalémě také, aby se zúčastnila obřadu bar micva. Melin bratranec Gabe, 

který má bar micva podstoupit, pozval do Izraele celou rodinu a spoustu 

přátel a naplánoval velkou oslavu. Vše jde podle plánu do té doby, než Gabe 

záhadně zmizí. Dovolená se pro Christine rázem mění v práci.

Padesát odstínů svobody je strhující erotický román ze série 

od E. L. James, který se stal absolutně nejprodávanějším příběhem na celém 

světě. Vášnivý vztah Any a Christiana, který přes počáteční nesrovnalosti 

přešel do další fáze, se dál prohlubuje. Po prvotním okouzlení byla Ana chví-

li nadšena, chvíli šokovaná erotickými zálibami pana Greye. Nicméně došla 

k závěru, že si bude přát hlubší závazek. Christian si ji chce udržet, proto 

souhlasí. Začíná třetí díl známé ságy… 

Klub fi latelistů Příbor oznamuje, 

že podzimní setkání sběratelů všech oborů a burza sběratelského materiálu se uskuteční

v neděli 27. října 2013 v čase 8:00 – 11:00 hod. v Kulturním domě v Příboře.
Zájemcům zajistíme odhad jejich sbírek, případně pomůžeme s jejich prodejem. 

K výměně či ke koupi bude připraven fi latelistický materiál, dále numismatika, fi lokartie, odznaky atd.

Srdečně zveme všechny sběratele i širokou veřejnost.

Bližší informace na tel. 604 580 592 nebo e-mailu: hoby.sluzby@seznam.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

POZVÁNKA
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ZE ŠKOL

Ivo Lacný, ředitel ZUŠ Příbor

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

HISTORIE ZUŠ PŘÍBOR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 486, OKRES NOVÝ JIČÍN

Ve školním roce 1953 – 1954 se začalo učit ve třech učebnách, které 

byly vybaveny vyřazeným nábytkem a starými klavíry. Ředitelem školy byl 

pan Petr Hrubiš, který vyučoval 23 hodin a učiteli p. uč. Milena Krompol-

cová – klavír, Svatopluk Novobilský, Antonín Satek a Viktor Sasín – housle. 

Celkem měla škola 59 žáků.

V roce 1954 se začíná rozrůstat učitelský sbor, a také přibylo žáků - 

celkem 111.

V roce 1958 nastoupila jako ředitelka Hudební školy v Příboře paní 

Blanka Javorková. Ta převzala i Hudební školu v Kopřivnici, která byla k Pří-

boru připojena.

O tři roky později dochází k reorganizaci hudebního školství. Hudební 

školy jsou přejmenovány na „Lidové školy umění“ a k příborské, kromě Kop-

řivnice, je zřízena detašovaná třída ve Štramberku.

V roce 1966 se ujal funkce ředitele školy pan Miloš Macan, který Lido-

vou školu umění v Příboře vedl do roku 1971.

Ve školním roce 1971 – 1972 vykonávala funkci ředitelky Lidové školy 

umění paní Milena Krompolcová.

V roce 1972 převzala vedení Lidové školy umění v Příboře paní Milada 

Hnitková. V čele školy stála až do června 1990.

V červenci 1990 nastoupil na místo ředitele Lidové školy umění v Příbo-

ře pan Ludvík Demel, který školu vedl do prosince 1991.

V prosinci 1991 byl do funkce ředitele Lidové školy umění v Příboře 

jmenován pan Ivo Lacný, který tuto školu vede dodnes.

Za 60 let tvořivé práce bylo v nynější Základní umělecké škole Příbor 

dosaženo mnoha úspěchů a bylo zde vychováno mnoho dobrých muzi-

kantů, tanečníků a výtvarníků. Příborská Základní umělecká škola nepatří 

k největším svou velikostí, ale svými dlouholetými výsledky se řadí mezi 

nejlepší základní umělecké školy v Moravskoslezském kraji. Žáci této školy 

se pravidelně zúčastňují soutěží a dosahují výborných výsledků s předním 

umístěním od okresních kol až po kola ústřední. Při Základní umělecké 

škole v Příboře také působí Dechový orchestr mladých Příbor a mažoretky.

V dnešní základní umělecké škole se vyučuje třem oborům. Hudební 

obor navštěvuje 280 žáků, taneční obor 80 žáků a výtvarný obor 55 žáků.

V Základní umělecké škole v Příboře je zaměstnáno 17 interních učitelů 

a 3 správní zaměstnanci. Všichni učitelé této školy mají zájem o udržení hu-

debního života v Příboře. Vždyť Příbor byl a je považován za město s dlou-

holetou kulturní tradicí.

Základní škola Příbor, Jičínská 486 zahájila nový školní rok slavnostním 

přivítáním 35 prvňáčků z celkového počtu 376 žáků. Na naší škole bude 

spolu s pedagogem pracovat i asistentka pedagoga. Po celý školní rok bude 

k dispozici žákům, rodičům i pedagogům psychologický terapeut.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ŠKOLA – CESTA 

K POZNÁNÍ, probíhá ve všech ročnících v aktualizované podobě. Aktuali-

zace vychází z úprav RVP a týká se především změny ve výuce cizích jazyků 

na II. stupni, kdy žáci mají povinně druhý cizí jazyk. Na naší škole se vedle 

anglického jazyka začal vyučovat také jazyk německý a španělský. Další dílčí 

změny se projevily v matematice a výchově k občanství, kdy je větší důraz 

kladen na fi nanční gramotnost žáků. Na I. stupni došlo k většímu začlenění 

prvku dopravní výchovy do předmětu Člověk ve světě.

Řady pedagogů posílily nové paní učitelky: Mgr. Vendula Hyklová 

s  aprobací český jazyk, tělesná výchova; Mgr. Eliška Matúšová s aprobací 

český jazyk, německý jazyk, Mgr. Jana Novotná s aprobací matematika, pří-

rodopis. Těmito změnami se vedení školy snaží zvýšit aprobovanost výuky 

na zdejší škole.

Do školního roku vstupujeme s nově vybudovaným víceúčelovým hřiš-

těm, které si zajisté žáci zaslouží. Škola tímto děkuje zřizovateli za maximál-

ní zlepšení výukových podmínek v rámci tělesné výchovy.

Tradiční projektové vyučování chceme v letošním školním roce obo-

hatit o nový projekt „Napříč školou“, ve kterém se budeme snažit o užší 

spolupráci mezi žáky I. a II. stupně.

Všem žákům a zaměstnancům naší školy přeji úspěšné zvládnutí 

nového školního roku, rodičům pak hodně trpělivosti a laskavosti.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

si Vás dovoluje pozvat v p

na

13.00  -  17.00 hod.
a na

p

P .
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Pro mladé milovníky koní připravila Luna Příbor, SVČ letní tábor od 30. 6. do 11. 7. 2013 v Klokočově u Vítkova, na Františkovém dvoře. Celkem se zúčast-

nilo 26 dětí, které se učily základům jízdy na koni a ty zkušenější se odvážily klusat, cválat a přecházet kavalety v různých výškách. Kromě výcviku jízdy na koni 

a péče o své koňské přátele, která také k tomu patří, si děti mohly vyzkoušet voltiž (gymnastika na koni), ve které pak proběhla soutěž. Děti byly velmi šikovné 

a mnohé nás překvapily odvahou a provedením. Všichni jsme se také těšili na oblíbené zdobení koní. Děti byly rozděleny do družstev, a ta měla přiděleného 

koníka. Tato činnost je mezi dětmi velmi oblíbená a nakonec i mezi rodiči, kteří se přijeli podívat za svými dětmi. Proběhla promenáda nazdobených koní. Koně 

měli zapletené hřívy i ocasy barevně sladěnými  kytičkami a mašličkami. Součástí pobytu byly tradiční i netradiční olympiády, soutěže, stezka odvahy. Vyda-

řenou akcí byl výlet s koňmi a westernově nazdobeným vozem s indiánskou tématikou do nedalekého tábora na Hadince, který jsme “přepadli“. Tam se mohly 

děti povozit na voze nebo na koních. Mezi velkou zábavu patřil i kros pro družstva, který byl připraven na pískové jízdárně. Nakonec, aby byla větší zábava, si 

to vyzkoušeli i vedoucí. To se teprve děti pobavily a nejen děti!

Letos podruhé připravila Luna Příbor, SVČ čtrnáctidenní letní tábor na Hadince, nedaleko Klokočova u Vítkova, v ma-

lebném prostředí Oderských vrchů. Tábora se zúčastnily děti nejen z města Příbora, ale i z blízkého okolí. O jejich bezpečnost, 

program a zábavu se staral stabilní tým táborových pracovníků. Jako každoročně, tak i letos byla připravena pro táborníky celo-

táborová hra, která se nesla v duchu „dračího doupěte“. Aby děti prokázaly, že jsou správnými táborníky, musely první večer po-

stoupit „vstupní zkoušku“ s pasováním. Za odvahu získaly šátek s barvou svého oddílu, který nosily po celou dobu trvání tábora. 

V tuto chvíli se děti na táboře změnily v osadníky, kteří začali budovat své vesnice, zakládat pole, učit se, jak obstarat potravu, 

znát potřebná řemesla, léčit různé nemoci a bránit své vesnice před nepřáteli. V rámci táborového programu byla pro děti při-

pravenya spousta her, soutěží, výletů, olympiády, diskotéky, stezka odvahy a nechyběly táboráky s opékáním špekáčků, brambor 

i jablek. Zpestřením táborového pobytu byla v rámci prevence kriminality návštěva „Policie ČR“ z Vítkova. Děti si mohly pro-

hlédnout policejní auto, seznámit se s různými policejními pomůckami, vyzkoušet neprůstřelné vesty a zeptat se na spoustu zajímavostí. Poslední den se všichni táborníci 

rozloučili s „Hadinkou“, kde poznali nové kamarády a odkud si odnesli mnoho nezapomenutelných zážitků.

Již osmým rokem jsme vyrazili na prázdninové toulání, tentokrát do Dvora Králové a okolí. Dvůr Králové nad Labem 

nás přivítal svou krásnou zoologickou zahradou a průvodce nás seznámil s historií i současností města. Následující dny 

jsme již vyrazili do okolních měst a zajímavých míst. Navštívili jsme Janské Lázně, unikátní přehradní nádrž Les Krá-

lovství, výrobnu Hořických trubiček, město Jičín, pevnostní město Josefov, velkolepý areál Kuks, jeho klášterní Hospital 

a České farmaceutické muzeum, zámek Opočno, rodný dům F. L. Věka v Dobrušce, Nové Město nad Metují, muzeum 

stavebnice Merkur, rodný dům a muzeum A.  Jiráska v Hronově, v České Skalici jsme navštívili areál Barunčiny školy 

a muzeum B. Němcové. Uchvátila nás návštěva Parku miniatur v polských Kowarech, horské středisko Karpacz Gorny 

s jeho unikátním dřevěným kostelíkem Wang z 12. století a lázně Kudowa Zdrój s krásným anglickým parkem. Počasí nám přálo, a tak jsme náš poznávací týden 

symbolicky zakončili v Ratibořicích v Babiččině údolí.

LUNA Příbor, SVČ připravila v období letních prázdnin pro děti a rodiny s dětmi tábory, zájezdy a pobyty, 
které jsou vždy vyvrcholením celoroční činnosti organizace.

TÁBOR U KONÍ

LETNÍ TÁBOR „SLUNCE“ NA HADINCE

POZNÁVACÍ ZÁJEZD  DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM A OKOLÍ

 Jaroslava Lupíková, LUNA Příbor, SVČ

Lenka Nenutilová, LUNA Příbor, SVČ

 Kateřina Bukovjanová, LUNA Příbor, SVČ

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM

Konec prázdnin patří v Luně Příbor všem tvořivým dětem, které se každoročně scházejí na tradičním „tvořivém“ táboře. 

Letos se sešla povedená partička „24 umělců“, jejichž malá dílka předčila naše očekávání, a tak si domů odnesli funkční korkovou 

lodičku i s plachtou, originální batikované tričko, uměleckou jmenovku, 3D javorové listy a ojedinělou sbírku motýlů. Kromě 

tvoření jsme stíhali všemožné hry, soutěže jednotlivců i oddílů, noční hru, tajemnou výpravu s přespáním. Na myslivecké chatě 

ve spacáku a „na čuníka“ se nám spalo nádherně. Pětkrát denně jsme se stravovali, dodržovali pitný režim. Děti si zakřičely, 

zasmály se a některé si i poplakaly, ale to vše k táboru patří.

TVOŘIVÝ TÁBOR V LUNĚ 
Jarka Lupíková, Lenka Polášková a Katka Bukovjanová, LUNA Příbor, SVČ

Již po jedenácté jsme připravili na konci měsíce srpna pro dospělé zájemce a rodiny s dětmi desetidenní zahraniční 

pobyt v Chorvatsku v městě Mali Lošinj, který se nachází na ostrově Lošinj v Kvarnerském zálivu. Ostrov se statutem 

klimatických lázní je oprávněně nazýván „zeleň v modři“. Všichni účastníci zájezdu mohli navštívit exotická a historická 

místa města Malého Lošinja, koupat se v malebných zátokách kolem ostrova, zúčastnit se „fi sch pikniku“, a projít se po 

poloostrově Čikat, na kterém v 19. století pobýval ve své rezidenci „Karolína“ císař František Josef I. se svou ženou Alž-

bětou zvanou Sissi. Nezapomenutelným zážitkem bylo příjemné posezení v denních i večerních hodinách v kavárnách 

a restauracích na promenádě kolem zálivu s výhledem na přístav.

Závěrem bychom chtěli poděkovat kolektivům táborových pracovníků, bez kterých bychom tábory a pobyty nemohli uskutečnit

- Dáši Kičurové, Janě Šindelové, Terce Nenutilové, Martě Tomáškové, Pepíku Bohumínskému, Terce Hrnčířové, Káji Růžičkové a Jitce Šimíčkové.

CHORVATSKO  MALI LOŠINJ
Lenka Nenutilová, LUNA Příbor, SVČ
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Vážení občané města, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že město Příbor se v letošním roce rozhodlo vydat stolní kalendář na rok 2014. Jedná 

se o týdenní kalendář, ve kterém najdete přehled užitečných informací, jako jsou důležitá telefonní čísla lékařů a institucí, termíny splatnosti 

místních poplatků, ale také seznam plánovaných kulturně společenských a sportovních akcí. 

Kalendář města Příbora vyjde v nákladu 3500 kusů a svými fotografi emi Vám přiblíží život ve městě a také činnost organizací, spolků, 

mateřských a základních škol. 

O termínu dodání budete informováni ve vysílání Local TV, v Měsíčníku, na internetových stránkách města www.pribor.eu, na face-

booku města Příbora a prostřednictvím SMS infokanálu. 

Věříme, že se Vám kalendář města Příbora na rok 2014 bude líbit a informace v něm zveřejněné Vám ušetří čas s jejich vyhledáváním. 

Léto je za námi, skončily prázdniny, začaly povinnosti dětem 

i rodičům. Čekají nás podzimní pošmourné dny, čekají nás škol-

ní povinnosti. Ohlédněme se za letní sezonou a podívejme se, kdo 

vlastně byl klasickým návštěvníkem městského koupaliště v Příbo-

ře? Byli to občané našeho města, nebo návštěvníci z blízkých obcí, 

nebo snad turisté navštěvující v letních měsících Lašskou bránu…? 

Zaplněné parkovací plochy okolo koupaliště mohly nabádat k my-

šlence, že to byli jistě obyvatelé z okolních měst. Zástupy rodičů 

s dětmi přicházející po polních pěšinkách ze sídliště či z Benátek 

zase napovídaly, že to byli právě zákazníci z našeho města. Desítky 

aut s  jinou než moravskoslezskou poznávací značkou však vybízely 

k myšlence, že se bude jednat o turisty z jiných krajů naší vlasti.

A tak jsme se rozhodli na tuto otázku odpovědět a hledali jsme 

co možná nejpřesnější odpověď. V rámci Moravskoslezského kraje 

jsme vydali 800 ks zlevněných vstupenek, kde vstupné činilo 5,- Kč! 

Provedli jsme intenzivní reklamní kampaň za účelem jejich zakou-

pení. Součástí vstupenky bylo 62 vstupů na koupaliště, nápoj, opé-

kané brambory s omáčkou, mražený výrobek MAGNUM, sladkost 

pro dítě, 5x atrakce a kuponek pro uvedení poštovního směrovací-

ho čísla a kontaktu na osobu, která si vstupenku zakoupila. Výherce 

obdržel víkendový pobyt do relaxačního centra v Beskydech pro 

2 osoby (výhercem se stal občan města Příbora).  Vyplněný kupon 

byl vratný a slosovatelný. Do začátku měsíce července se nám vráti-

la větší část kuponů a my jsme mohli provést analýzu návštěvníků.

Ze 419 odevzdaných ústřižků bylo 219 z města Příbora, 

46 z Kopřivnice, 29 z Frýdku-Místku, 19 z Ostravy, 15 z Nového Jičí-

na a 10 z Brušperku. Zbývající kuponky již byly po dvou či třech ku-

sech z okolních obcí jako je Petřvald, Bartošovice, Mošnov či Kunín.

52 % návštěvníků bylo z našeho města - využili možnost za-

koupit si vstupné za symbolických 5,- Kč. Další občané města si 

mohli zakoupit zlevněné vstupné formou dětských a dospělých 

permanentních vstupenek (celodenní vstup činil 20,- Kč/dospělý 

a 15,- Kč/dítě ). Nabídli jsme také více než 2000 vstupů pro školská 

zařízení, fi rmy, spolky a organizace v našem městě, a to zcela zdar-

ma. Výrazné slevy ve výši 50–80 % byly poskytnuty skupinám dětí 

a sportovcům, kteří využili služby městského areálu.

Velice rádi bychom v příštím roce zaznamenali procentuální 

návštěvnost 75 % občanů z našeho města a 25 % „cizích“. V průběhu 

zimních měsíců budeme připravovat motivační program právě pro 

občany města Příbora. Připravíme pro ně takovou nabídku služeb, 

která není obvyklá a v žádném podobném zařízení se nevyskytuje. 

Budeme si hrát, budeme soutěžit, budeme nabízet novinky a za-

jímavé služby. Hlavně si ale budeme přát, aby svítilo sluníčko 

a všichni jste si mohli léta 2014 užít do sytosti.

S přáním hezkého podzimu za zaměstnance koupaliště
v Příboře Rudolf Korčák.

K ZAMYŠLENÍ

Rudolf Korčák, provozovatel koupaliště v Příboře

KDO BYLI NÁVŠTĚVNÍCI PŘÍBORSKÉHO KOUPALIŠTĚ 

A JE VSTUPNÉ OPRAVDU VYSOKÉ?

Nikola Horňáková, odbor rozvoje města

MĚSTO PŘÍBOR VYDÁVÁ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

POZVÁNKA

na předvolební setkání s kandidátkou do PS Parlamentu ČR za KSČM Ing. Kateřinou Konečnou, 

v pondělí 14. října 2013 od 10:00 hod. na náměstí v Příboře.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

... přesvědčil nás o tom v sobotu 7. 9. tradiční již X. ročník Příbor-

ského rockování, v neděli dopoledne pak Pouťový vzpomínkový kon-

cert dechového orchestru Tatrovák. Pouťový program ukončil skvělý 

koncert skupiny MŇÁGA A ŽĎORP. Není podstatné, zda počet ná-

vštěvníků byl vyšší než na loňském pouťovém koncertu skupiny Charlie 

Straight, důležité je, že návštěvníků bylo opravdu hodně a koncert si 

všichni - i muzikanti skupiny - náležitě užili!

V pátek 13. a v sobotu 14. září připravilo město ve spolupráci s Mu-

zeem a pamětní síní S. Freuda v Příboře, Farním úřadem Příbor a dal-

šími organizacemi pestrý a zajímavý program k oslavě Dnů evropského 

dědictví. V pátek večer více jak 100 návštěvníků refektáře piaristického 

kláštera bylo nadšeno vynikajícím koncertem francouzské zpěvačky 

Céline Bossu se skupinou Hluční sousedé. 

V sobotu od ranních hodin se příchozí v rámci Třetího příborského 

muzejního rána dověděli zajímavosti o tradičních pokrmech slovan-

ských předků. Během programu historické skupiny Velesův lid měli 

možnost je ochutnat a také si poslechnout pěkné písně z té doby.

I přes deštivé počasí navštívilo mnoho lidí všechny - u této příle-

žitosti bezplatně otevřené - historické památky ve městě. Kostelní věž, 

kostely ve městě, městskou knihovnu, přízemní prostory piaristického 

kláštera, radnici, Muzeum s pamětní síní S. Freuda jako i rodný dům 

S.  Freuda. Zájem byl i o jednotlivé výstavy.

V 9 hodin začala na náměstí vzpomínková pobožnost, která byla 

uspořádána u příležitosti 300 let od vysvěcení Mariánského sousoší. 

Následně byla započata mše svatá v kostele Narození Panny Marie.

Odpoledne byl pestrobarevným průvodem muzikantů, klaunů, 

mimů, s postavami na chůdách a živými sochami zahájen doprovod-

ný program na náměstí. Starosta města Milan Strakoš seznámil občany 

s významem této celoevropské akce, jejímž posláním je propagace his-

torického dědictví, které vzniklo v evropské i naší národní tradici.

Odpolední program se nesl celý v divadelním duchu -  a i když se 

mnohdy s ohledem na deštivé přeháňky improvizovalo a místo konání 

přesouvalo, každé představení si našlo své diváky a posluchače. Mnozí 

si nenechali ujít veselou komedii Don Quijote de la Ancha v Kulturním 

domě, děti krásnou veselou pohádku O zamilované ježibabě, zájemci 

o operetní a muzikálové melodie pak koncert členů a sólistů Národního 

divadla Moravskoslezského. Zde se velmi dobře bavili návštěvníci, ale 

i vystupující. Celý program byl doplněn divadelní dílnou, ve které si děti 

mohly vyrobit loutku z papíru, pouličními muzikanty, v památkách ná-

vštěvníky vítali studenti oděni do mnišských kuten nebo nalíčeni jako 

mimové. Děti se seznámily i s klasickým domácím loutkovým diva-

dlem, které vystavoval a předváděl pan Jaromír Kostelník s manželkou.

Bylo připraveno i občerstvení, neboť v chladném sychravém počasí 

přišlo něco na zahřátí vhod. A ten, kdo přišel ve 21 hodin na světel-

nou show Čarování v barvě saf íru, nelitoval a byl určitě mile překvapen 

hrou světel a barev u kašny na - pro tu chvíli -  potemnělém náměstí.

Děkujeme všem, kteří se aktivně na této akci organizačně podí-

leli, ale i všem těm, kteří akce navštívili.
Foto z EHD: zadní strana obálky, www.pribor.eu - fotogalerie, 

https://www.facebook.com/priborofi cialni.

Reportáž: www.televize-pribor.cz

Opět po roce se v našem městě uskutečnil odborný seminář pro 

lékaře, klinické psychology a psychiatry, III. Freudovy dny. Letos i s me-

zinárodní účastí. Konal se cíleně ve dnech Evropského kulturního dě-

dictví, tedy v pátek a v sobotu 13.–14. září v aule Masarykova gymnázia.

Dvoudenních přednášek se zúčastnilo 37 lékařů a okolo 20 hostů 

z  řad organizátorů a farmaceutických fi rem. Téma letošního sympózia 

bylo „Úzkostné poruchy – různé pohledy na příčiny, diagnostiku a léčbu“.

V pátečním odborném programu zazněla přednáška na  téma 

„Neurobiologie a léčba úzkostných poruch“ v podání Prof. MUDr.

J. P. Praško, CSc. (psychiatrická klinika FN Olomouc) a posléze před-

náška „Generalizovaná úzkostná porucha a její farmakologická léčba) 

MUDr. Mgr. M. Péreze, Ph.D. (psychiatrie, Havířov).

Sobotní program začal prezentací zajímavé přednášky slovenské-

ho psychiatra Doc. MUDr. Jozefa Hašto, CSc. z psychiatrické kliniky 

v Trenčíně na téma „Láska, odstup, úzkost/strach a smútok vo vzťahu 

dieta-rodič a v blízkých vzťahoch v dospelosti“. Odbornou veřejnost 

velice zaujala. Následovala přednáška „Neurobiologie panické poruchy 

a  její léčba“ ostravského psychiatra MUDr. Petra Šilhána, přednosty 

psychiatrické kliniky FNsP v Ostravě-Porubě. Odborný program za-

vršila prezentace pražské psychiatričky a psychoanalytičky MUDr. Ivy 

Ondráčkové s názvem „Psychoanalýza a úzkost – přehled nejdůležitěj-

ších teoretických konceptů úzkosti a jak je využít v klinické praxi – ka-

zuistické zlomky“.

I když město Příbor letos tuto akci žádným způsobem nepodpoři-

lo, díky vstřícnosti vedení Masarykova gymnázia a pracovnicím škol-

ní jídelny Komenského, díky majitelům ubytovacích kapacit ve měs-

tě a  v  neposlední řadě také díky sponzorství farmaceutických fi rem 

a příborské fi rmy Skarab akce dopadla na výbornou. Do našeho měs-

ta zavítalo zase o něco více lékařů než v předchozích letech a navíc 

mělo možnost navštívit četné otevřené kulturní památky a zúčastnit 

se některých kulturně-společenských akcí v rámci dnů EHD. Měs-

to Příbor se tak opět zviditelnilo nejen na internetových stránkách

(www.freudovydny.cz), ale také v očích mnoha lékařů z Čech, Moravy 

a ze Slovenska.

V ZÁŘÍ BYLO V KULTUŘE Z ČEHO VYBÍRAT….

III. FREUDOVY DNY V PŘÍBOŘE

Elen Jeřábková, odbor rozvoje města

MUDr. Eva Ressnerová, MUDr. Mořic Jurečka

KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY MŇÁGA A ŽDORP
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OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta m sta P íbora podle § 15 odst. 1 zákona . 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu eské republiky                    
a o zm n  a dopln ní n kterých dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  

 

oznamuje: 
 

1. Volby do Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky se uskute ní: 

v pátek dne 25. íjna 2013 v dob  od 14:00 hodin do 22:00 hodin,  
v sobotu dne 26. íjna 2013 v dob  od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

2. Místem konání voleb v jednotlivých volebních okrscích jsou volební místnosti ur ené podle místa, kde jsou 
voli i p ihlášeni k trvalému pobytu:  

 
OKRSEK . 1 Bonifáce Buska - 95, 96, 97, 249 
 

ZŠ Ji ínská . 486 s. armády - 223, 224, 225, 227, 231, 233, 1372, 1375, 1376 
 

P íbor   Etzlova  - 218, 221, 222 
 

   Frenštátská - 133, 144, 700, 1370 
 

   Freudova - 118, 415 
 

Ji ínská - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 78, 79, 93, 94, 98, 99, 238, 240, 359, 440, 528, 549, 
633, 644, 688, 1524, 1569 

 

Josefa Hory - 344, 376, 378, 557 
 

Josefa Rašky - 391, 392, 395, 484, 519, 737 
 

Jurá ova - 492, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 1591 
 

Karla Hynka Máchy - 17, 36, 329, 330, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 
348, 387, 453 

 

Kašnice - 303, 306, 327, 328, 448, 503, 604, 610 
 

Krátká - 631, 632, 634 
 

K ivá - 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 281 
 

Místecká - 35, 37, 38, 39, 40, 41, 255, 256, 257, 258, 259, 282, 283, 286, 287, 288, 
289, 291, 292, 294, 295, 296, 298, 299, 472, 567 

 

Na Kamenci - 650, 651, 692, 701, 1580  
 

Nádražní - 120, 123, 124, 125, 126, 185, 186, 187, 189, 393, 416, 417, 418, 685 
 

nám stí Sigmunda Freuda - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47 

 

Old icha Helmy - 128, 129, 130, 131, 134, 139, 140, 141, 174, 175, 177, 178, 182, 
183, 184, 585, 731 

 

Ostravská - 81, 443, 561, 719, 775, 1621 
 

Pod Hradbami - 268, 269, 270, 271, 734 
 

Politických v z  - 1, 2, 3, 48 
 

Remešova - 66, 338 
 

eho e Volného - 26, 60, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 
 

Smetanova - 290, 309, 312, 332, 334, 377, 450, 1583 
 

Stojanova - 358, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 388, 390, 398, 399, 400 
 

Štefánikova - 625, 635, 638, 639, 689, 691, 693, 694, 702, 815, 816, 817, 818, 819, 
820, 821, 822, 823, 824 

 

Švédská - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 
 

Tržní - 272, 275, 276, 278, 280 
 

U Brány - 106, 107, 108, 109 
 

Úzká - 313, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 451 
V Kopci - 350, 351, 352, 353, 354, 355 
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Viznarova - 301, 302, 318 
 

Záme nická - 117, 592 
 

Žižkova - 367, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 379, 380, 383, 384 
 
OKRSEK . 2 28. íjna – 579, 593, 720, 747, 756, 762, 798 
 

ZŠ Ji ínská . 486 Gagarinova - 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 215,  

 

P íbor   216, 217, 219, 220 
 

   H bitovní - 485, 529, 620, 1540, 1594 
 

Ji ínská - 52, 53, 54, 55, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 235, 236, 237, 241, 242, 
245, 247, 475, 486, 543, 584, 608, 736, 745, 787, 788, 812, 881, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 

 

Karla apka - 57, 58 
 

Komenského - 457, 498, 578, 732 
 

Kpt. Jaroše - 226, 525, 725, 738, 757, 795, 804, 1622 
 

Lidická - 49, 50, 51, 59, 100, 101, 102, 103, 104, 135, 251, 252, 480, 511, 512, 513, 
544, 560, 724, 799, 800, 810, 811, 882, 1472 

 

Masarykova - 136, 137, 179, 456, 462, 489, 493, 496, 497, 501, 514, 526, 542, 559, 
564, 570, 586, 607, 637, 642, 714, 751, 760, 797, 808, 809, 813, 825, 826, 827, 876, 
879, 880, 884, 889, 1148, 1149, 1475, 1590 

 

Okružní - 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 
1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 
1441, 1458, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1529 

 

Ostravská - 18, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 80, 518, 530, 764, 776 
 

Svatopluka echa - 190, 194, 229, 230, 234, 878 
 

Šmeralova - 191, 192, 193, 209, 210, 211, 212, 419, 420, 458, 469, 568, 600, 609, 622, 
630, 646, 704, 712, 715, 716, 726, 728, 735, 750, 759, 761, 769, 773, 801, 805, 806, 814, 886 

 

Štefánikova - 150, 244, 246, 248, 446, 447, 539, 555, 828, 829, 883, 1576 
 

Tyršova - 195, 196, 243, 476, 491, 599, 606, 629, 705, 706, 707, 708, 717, 718, 746, 767 
 
OKRSEK . 3 28. íjna - 228, 385, 523, 537, 538, 545, 546, 547, 548 
 

ZŠ Dukelská   s. armády - 1362, 1363, 1364, 1365, 1373, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1396 
. 1346   Dukelská - 180, 499, 550, 551, 552, 556, 562, 573, 576, 581, 589, 590, 596, 1335, 1336, 

P íbor   1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1371   

 Frenštátská - 1366, 1367, 1368, 1369   

 Fu íkova - 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1328, 1329, 1330, 
1331, 1332, 1333, 1334   

 Komenského - 201, 449, 536   

 Palackého - 628, 709, 710, 711, 739, 752, 772, 786, 791, 792, 793   

 Svatopluka echa - 232, 310, 311, 522, 527, 565, 636, 743, 755   

 Švermova - 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 
 
OKRSEK . 4 Dukelská - 1316, 1317 
 

ZŠ Dukelská Frenštátská - 478 
 

. 1346 Fu íkova - 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1318, 1319, 1320, 1321 
 

P íbor Jiráskova - 138, 143, 396, 504, 890, 1299, 1462, 1463 
 

Nerudova - 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 507, 508, 516, 517, 531, 
532, 533, 534, 558, 580, 765   

 Npor. Loma - 1399, 1400, 1401, 1409, 1410   

 Palackého - 540, 566, 569, 571, 572, 597, 605, 617, 623, 749, 753, 774, 794, 803, 877 
 Šafa íkova - 414, 618, 802, 1297, 1298, 1397, 1398, 1402, 1403   

 Štramberská - 554, 574, 591, 690, 730, 766, 789, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1393, 1394, 1395, 1587   

 Wolkerova - 5, 487 
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OKRSEK . 5 Bezru ova - 2, 3, 4, 7, 8, 437, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 
 

ZŠ Dukelská  666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 1579 
 

. 1346 B ezinova - 356, 357, 394, 397, 444, 461, 627, 647, 648, 649, 758, 768 
 

P íbor Dvo ákova - 626, 645, 697, 698, 699, 744, 748   

 Frenštátská - 132, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 349, 421, 425, 427, 429, 432, 445, 
459, 460, 463, 464, 488, 500, 502, 510, 515, 563, 582, 583, 601, 602, 687, 729, 740, 
742, 782, 1595, 1598, 1610   

 Na Hrázi - 422, 423, 452, 454, 455, 553, 790, 1613   

 Na Valše - 365, 373, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785   

 Npor. Loma - 1386, 1387, 1391, 1392, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408   

 Šafa íkova 1388   

 Štramberská - 74, 75, 122, 127, 333, 426, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 
439, 441, 442, 465, 466, 467, 470, 471, 474, 477, 481, 482, 483, 490, 494, 495, 505, 
506, 509, 521, 535, 541, 575, 577, 587, 588, 594, 595, 598, 603, 611, 624, 640, 641, 
643, 652, 653, 654, 681, 682, 683, 684, 686, 695, 696, 703, 713, 721, 722, 723, 727, 
733, 741, 754, 763, 770, 771, 796, 807, 1384, 1385, 1389, 1390, 1452, 1541, 1577, 
1582, 1589, 1592, 1600, 1601, 1602, 1604, 1616, 1619, 1620, 1625   

 Wolkerova - 157, 158, 159, 160, 473, 479, 520, 621 
 
OKRSEK . 6 Alšova – 989, 990, 991, 992, 994, 995 
 

ZŠ Npor. Loma Dr. ejky - 1516, 1518 
 

Školní . 1510 Erbenova - 841, 896, 898, 900, 901, 902, 1460, 1461 
 

P íbor Kamenná - 1542, 1543, 1544, 1545   

 Leoše Janá ka - 926, 934, 935, 936, 937, 938   

 Mánesova - 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004   

 Na Benátkách - 848, 909, 911, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 
925, 927, 928, 929, 984, 987, 993, 996, 1573   

 Na Nivách - 832, 833, 834, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 955, 957, 985, 986, 1069, 
1075, 1444, 1445, 1453, 1454, 1459, 1550, 1564, 1581, 1593, 1599, 1609   

 náb eží Rudoarm jc  - 839, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 
872, 873, 874, 875, 897, 1514, 1515, 1517, 1588   

 Nová - 981, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017   

 Pionýr  - 1511, 1512, 1513   

 Pod Haškovcem - 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 
1562, 1563, 1565, 1566, 1567 

 

Sládkova - 913, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455, 1456, 1457, 1531   

 Sušilova - 838, 891, 892, 893, 894, 895, 910, 1442, 1443, 1546, 1547, 1548, 1549   

 Školní - 1510   

 V t kovská - 830, 831, 836, 837, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 
852, 853, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 885, 980, 1571   

 Vrchlického - 899, 932, 933, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 
950, 951, 952, 953, 954, 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 
970, 971, 972, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 982, 983, 1099, 1522, 1523 

 
OKRSEK . 7 J. V. Choráze - 1489, 1490, 1491, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 
 

ZŠ Npor. Loma Leoše Janá ka - 923 
 

Školní . 1510 Lomená - 1128, 1129, 1492, 1493, 1494, 1495 
 

P íbor Myslbekova - 1021, 1022, 1031, 1043, 1070, 1614 
náb eží Rudoarm jc  - 887, 888   

 Pionýr  - 1508, 1509, 1519   

 U Tatry - 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1496, 1497, 1498, 1520   

 Zde ka Nejedlého - 1499, 1500, 1501, 1502 
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OKRSEK . 8 9. kv tna – 1120, 1122, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,            
ZŠ Npor. Loma  1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 
Školní . 1510 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 
P íbor 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 
 1185, 1186, 1191, 1192, 1194, 1196, 1197, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 
 1209, 1210, 1211, 1212, 1225, 1267, 1288, 1482, 1525, 1603, 1605, 1606, 1607, 1612   

 Boženy N mcové - 1231, 1233, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243   

 Hluboká - 1244, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1618   

 Hukvaldská - 988, 1018, 1059, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 
1080, 1107, 1127, 1611   

 Kubínova - 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1224, 1226, 1227, 1615, 1623   

 Lesní - 1214, 1217, 1220, 1221, 1234, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 
1473, 1474, 1481, 1538, 1575, 1578, 1586, 1596   

 Lomená - 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 
1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1101, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 
1530, 1584   

 Lu ní - 1282, 1283, 1526, 1527, 1528   

 Místecká - 1100, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 
1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1521, 1574, 1585   

 Mlýnská - 1213, 1215, 1216, 1219, 1222, 1246   

 Myslbekova - 1023, 1024, 1025, 1029, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 
1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 
1113, 1614   

 Osvobození - 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1284, 1285, 1286, 1287, 1624   

 í ní - 1187, 1188, 1189, 1190   

 Sadová - 1245, 1247, 1617   

 Tovární - 1228, 1230, 1232   

 Zahradní - 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537 
 
OKRSEK . 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
Obecní d m   27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
Hájov   51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
   74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
   97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
   116,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
   134, 135, 136, 137 
 
OKRSEK . 10 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
Osadní výbor  30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
Prchalov  55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
   79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 
 

3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob anství eské 
republiky (platným ob anským pr kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem            

eské republiky, cestovním pr kazem eské republiky). Neprokáže-li uvedené skute nosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožn no. 

 
4. Voli i budou dodány 3 dny p ede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb voli  m že obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
V P íbo e dne 23. zá í 2013        Ing. Milan Strakoš, v. r. 

starosta 
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STŘEDA 2. 10.

Město Příbor a Fotoklub Příbor vás zvou na vernisáž výstavy fo-

tografi í „90 let myslivosti na Příborsku“ 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 2. října od 17:00 hod. 

v obřadní síni Městského úřadu Příbor a výstava potrvá do 5. listo-

padu 2013. 

Středa večer pak bude ve znamení jazzu. Srdečně Vás zveme 

na Jazzový koncert významného ostravského skladatele, klavíristy, 

jazzmana Borise Urbánka a jeho hostů. Výběr hostů je velmi lákavý. 

Skvělý saxofonista Jan Tengler a vynikající energická americká zpě-

vačka Teresa Polk Vás uchvátí autentickým soulovým hlasem a po-

zitivní energií, které má na rozdávání. Všem, kteří máte rádi širokou 

hudební škálu jazzu, koncert vřele doporučujeme. Začátek v  19:00 

hodin v refektáři piaristického kláštera, předprodej vstupenek byl za-

hájen ve středu 18. 9. 2013 v informačním centru Příbor.

SOBOTA 5. 10.

Poslední letošní Pouliční hraní muzikantů se uskuteční jako 

obvykle v sobotu od 10 hodin opět před rodným domem S. Freuda, 

v případě deště před radnicí a v případě velmi chladného počasí se 

spolu s muzikanty sejdeme opět až na jaře příštího roku. Přijďte si 

užít příjemnou hudební událost.

Na odpoledne společně s Rančem u Michálků a střediskem volné-

ho času Luna Příbor, p.o. vás zveme na pouštění draků, vystoupení 

sokolníků „Zayferus“ a další akce u příležitosti evropského Dne bez 

aut. Místem konání této akce je letiště pro modely letadel (kopec 

u sv. Jana) a Ranč u Michálků. Začátek akce ve 13:30 hod. Podmínkou 

účasti na této akce je dostavit se na tuto akci jakkoliv, ale bez  použití 

motorového vozidla! Podrobný program naleznete na www.pribor.eu 

PÁTEK 18. 10.

Základní umělecká škola v Příboře zve všechny občany na Vzpo-

mínkový koncert bývalých absolventů a současných učitelů. Kon-

cert se koná u příležitosti 60. výročí založení školy. Začátek od 17:00 

hodin v refektáři piaristického kláštera v Příboře.

SOBOTA 19. 10.

V sobotu v 15:00 hodin zveme všechny děti a jejich rodiče do Kul-

turního domu na výpravnou hranou pohádku Divadla Krapet z Pra-

hy. Jedná se o volné pokračování příhod čmeláků Čmeldy a Brumdy, 

tentokrát pod názvem „Zimní příhody včelích medvídků“. Můžete 

se opět těšit na veselé skotačení obou čmeláků, Berušky, Pučmelouda 

a dalších a na veselé písničky.

Jednotlivé vstupné je 80,- Kč, rodinné vstupné  - 2 dospělí + 2 děti 

je 250,- Kč. Předprodej bude zahájen v úterý 1. 10. v městském infor-

mačním centru (přízemí radnice).

PÁTEK 25. 10.

Starosta města zve občany města na vzpomínkovou akci kona-

nou u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného československé-

ho státu. Kladení květin se uskuteční u pomníku padlých I. a II. svě-

tové války v parčíku u ZŠ Jičínské od 16:00 hodin. Hudební doprovod 

DOM Příbor.

Připravujeme:

Již nyní se spolu s námi můžete těšit na koncert zpěvačky RA-

DŮZA. Vystoupí spolu s kapelou ve středu 13. 11. 2013 od 19:00 

hodin v Kulturním domě. Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 

180,- Kč. Předprodej bude zahájen v pondělí 14. 10. 2013 v  městském 

informačním centru v Příboře. 

Na všechny akce jste srdečně zváni.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC ŘÍJEN 2013
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města

POZVÁNÍ NA KULTURU

Dne 24. srpna se konala již tradiční hasičská soutěž „O pohár mi-

nipneuservisu Josef Jahna“. Tato soutěž je zařazena do Moravskoslez-

ské ligy v požárním útoku. Liga má 15 kol a v letošním roce do ní bylo 

zapojeno 27 družstev, z toho jedno družstvo ze Slovenska. Sbor dob-

rovolných hasičů Prchalov měl v letošním roce přihlášena dvě druž-

stva. Na Prchalov, kde proběhlo 13. kolo ligy (MSL), se sjelo rekordních 

63 týmů, což je třetí největší počet  z kol MSL. Na domácí půdě se však 

družstvům moc nevedlo. Tým A po nezapojení spojky na stroj měl ne-

platný pokus, tým B časem 14,687 obsadil 9. místo. První tedy skončil 

tým z Petřvaldíku s časem 13,829.

Poslední kolo MSL proběhlo 7. 9. 2013, kdy byly vyhlášeny celkové 

výsledky. Tým Prchalov A skončil na místě 1. s náskokem 45 bodů před 

druhým družstvem z Petřvaldíku a 53 bodů před třetím družstvem 

z Oprechtic. Tým Prchalov B skončil na místě 8.

Když se podíváme na statistiku minulých ročníků MSL, tak zjistí-

me, že Prchalov s celkovým  počtem vítězství 35 je daleko před ostat-

ními, protože druhý nejvyšší počet vítězství 13 má družstvo Bartovice 

A. Rozdíl je opravdu velký a svědčí to o kvalitě členů našeho družstva. 

Patří jim velký dík za reprezentaci naší malé obce široko za hrani-

cemi našeho okresu i kraje.

Dne 14. 10. se v Příboře 

uskuteční koncert Tomáše 

Pfeiff era, který rozeznívá ne-

tradiční nástroj Vodnářský 

zvon v  rámci cyklu Společ-

ná věc. Zvuk tohoto nástroje 

umožňuje posluchači vstoupit 

do jedinečného světa rezonan-

ce, tajuplných tónů, které dle 

odkazu pradávných generací 

pomáhají harmonizovat celou 

bytost. To vše provází jedineč-

ná parabolická fi lmová projekce s 3D efektem. Můžete spatřit netradiční 

a ojedinělé pohledy na krásu a majestát horských štítů, vodopádů, řek 

a vidět úžasnou pestrost a křehkost života. Do hloubek a prostoru mlho-

vin, galaxií a hvězdokup vás zavedou snímky pořízené z blízkého i vzdá-

leného vesmíru.

Vodnářský zvon je kovový – obsahuje vodu, která citlivě reaguje 

na  jednotlivé tóny. Zvuk zní prostorem a zní i námi. V poslední části 

koncertu si lze Vodnářský zvon prohlédnout a vidět, jak se kapky vody 

doslova vznáší nad vodní hladinu, a dotykem vnímat úžasnou pestrost 

zvuku starodávného nástroje. 

Koncert se uskuteční v Kulturním domě v Příboře. Začátek koncertu 

je v 18:30 hod. Předprodej vstupenek je v informačním centru v Příboře.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ PRCHALOV

POZVÁNKA NA KONCERT TOMÁŠE PFEIFFERA

Alena Sochová, SDH Prchalov
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Vyhlašujeme amnestii čtenářských poplatků. 
Prosíme zapomnětlivé čtenáře,  
aby vrátili vypůjčené knížky. 

 

V tomto týdnu přihlašujeme nové čtenáře ZDARMA. 
 

Prodáváme vyřazené časopisy. 
 

úterý 1. 10. v 17 hod. 
ALBÁNIE OČIMA VODÁKA 

cestovatelská přednáška s promítáním, 
 

úterý 8. 10. v 15 hod. 
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 

výtvarné odpoledne pro děti a rodiče,  
budeme vyrábět zvířátka z papírových koulí. 

 

čtvrtek 24. 10. v 17 hod. 
UŽ JE TADY ZAS 

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem 
a Alanem Novotným. 

 

 

 

�

�

�

Městský úřad Příbor společně s Rančem u Michálků 
a střediskem volného času Luna Příbor, p. o. 

 
u příležitosti Evropského dne bez aut 

 

Vás zvou  
 

na POUŠTĚNÍ DRAKŮ, 

VYSTOUPENÍ SKUPINY SOKOLNÍKŮ 

„ZAYFERUS“ A DALŠÍ AKCE 
Datum a místo konání: 

sobota 5. 10. 2013 
na letišti pro modely letadel (kopec u sv. Jana) a na ranči u Michálků 
 

Program: 

 13:30 až 14:30 hod.  
 pouštění draků na letišti 
 

 14:30 až 15:30 hod.  
 vystoupení skupiny sokolníků „Zayferus“ tamtéž 
 

 od 14:30 hod. 
hry a soutěže, zajištěno občerstvení u Michálků  
(párek, limonáda, drobné sladkosti).  

 Ti, kdo se zúčastní programu na letišti, mají občerstvení zdarma!  
 

 Koňský povoz lze využít i k menším projížďkám po okolí 
ranče. Malé děti, pro které je vystoupení sokolníků    
příliš náročné, mohou odjet k Michálkům povozem už    
před vystoupením skupiny „Zayferus“. V případě velmi 
nepříznivého počasí se akce nekoná. 

 

 Akce pořádána v rámci mezinárodní světové kampaně 
zaměřené k eliminaci automobilové dopravy ve městech. 
Jedinou podmínkou je, že se účastníci dostaví jakkoli,    
ale bez použití motorového vozidla! 
                Těšíme se na Vás!! 
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O T A Z N Í K Y  V O J E N S K É  H I S T O R I E  

Nezodpov zené otázky 
atomové bomby 
Atomová bomba se stala mezníkem vojenských d jin. 
Vysv tlíme si princip jaderné zbran , historii jejího  
použití a zamyslíme se nad etickou otázkou, zda bylo 
lidstvo oprávn no tuto zbra  v bec n kdy použít.  

P e d n á š í   
M g r .  M a r t i n  

J a š e k  
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KULTURNÍ PROGRAM  ŘÍJEN

Pond lí 30. zá í až pátek 4. íjna 
TÝDEN KNIHOVEN 
Amnestie tená ských poplatk .  
P ihlášení nových tená  zdarma.  

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 1. íjna od 17:00 hod.  
ALBÁNIE O IMA VODÁKA  
Cestovatelská p ednáška s promítáním. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 1. íjna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zápisné do klubu orientálních tane nic:    
íjen – leden v . tj. 15 lekcí - 900,- K   

(60,- K  za lekci). Jednotlivé lekce: 80,- K , 
tj. 2 vyu ovací hodiny. Zrcadlový sál BAV 
klubu v Dukelské ulici v P íbo e. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 2. íjna od 17:00 hod.  
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ  
„90 LET MYSLIVOSTI NA P ÍBORSKU“ 
Vernisáž výstavy se uskute ní od 17:00 hod. 
v ob adní síni  m stského ú adu a potrvá                

5. listopadu 2013. Galerie v radnici. 
M sto P íbor  556 455 427/428, Fotoklub P íbor 

St eda 2. íjna od 19:00 hod.  
JAZZOVÝ KONCERT  
„BORIS URBÁNEK A HOSTÉ“  
Vstupné 70,- K , p edprodej vstupenek         
od 18. 9. 2013 v MIC P íbor. 
Refektá  piaristického kláštera. 

M sto P íbor   556 455 427/428 
Pátek 4. íjna od 12.31 hod. 
TAM, KDE KON Í KOLEJE… SEDLNICE 
Sraz: železni ní stanice P íbor.  
Odjezd: vlakem ve 12.31 hod. - SEDLNICE. 
Mimo ádná akce k ukon ení práce výprav ích 
v žel. stanici Sedlnice. Návrat autobusem 
nebo p šky p es Borovec do P íbora. Celkem   
7 nebo 12 km. Vedoucí akce: Pavel Bilík.                                      
K T P íbor  605 126 090  

e-meil : pav.bilik@seznam.cz 
Pátek 4. íjna od 17:00 hod.  
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDK  
STUDENTSKÉ SOUT ŽE VYHLÁŠENÉ 
M STEM P ÍBOREM  
Vyhlášení výsledk  sout že na téma              
Ideové architektonicko – urbanistické 
ešení prostoru ulic v centru m sta 

Refektá  piaristického kláštera v P íbo e. 
M sto P íbor  556 455 421 

Sobota 5. íjna od 10:00 hod.  
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ P ED 
RODNÝM DOMEM S. FREUDA 
V p ípad  dešt  pod podloubím p ed radnicí. 

M sto P íbor  556 455 427/428 
Sobota 5. íjna od 13:30 hod.  
DEN BEZ AUT – POUŠT NÍ DRAK  
Kopec u sv. Jana a na ran i u Michálk .  

M sto P íbor  556 455 424/425 
Luna P íbor, SV   556 725 029 

Pond lí 7. íjna od 18:00 hod. 
RELAXA NÍ BUBNOVÁNÍ PRO DOSP LÉ 
Lektorka Nad žda Smazová. 
Zahájení cyklu setkávání s hrou na africké 
bubny djembé. Cena za 5 lekcí je 500,- K , 
vstupné na jednotlivé lekce iní 120,- K . 
Nástroje Vám zap j íme.  
Nutnost p ihlášení p edem na e-mail:  
j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz  
nebo na tel: 777 596 029. 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L         
(naproti Penny marketu)  

Úterý 8. íjna od 15:00 hod. 
ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
Výtvarné odpoledne pro d ti a rodi e. 
Budeme vyráb t zví átka z papírových koulí.  

 M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Úterý 8. íjna od 17:00 hod.  
„V NAŠÍ KOMO E MALOVANÉ LOŽE“  
Vernisáž výstavy. Výstava malovaného 
nábytku ze sbírek Muzea Novoji ínska. 
Výstava potrvá do 19. ledna 2014. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
Úterý 8. íjna od 17:30 hod.  
PRVNÍ DOJEM A INTUICE V KOMUNIKACI 
P ednášející: PhDr. Stanislava Podžorná.  

PhDR. Stanislava Podžorná a m sto P íbor 
Úterý 8. íjna od 18:00 hod.                   
ORIENTÁLNÍ TANCE 
Zrcadlový sál BAV klubu v Dukelské ulici. 

BAV klub P íbor  739 080 862 
tvrtek 10. íjna od 18:00 hod.  

NUMEROLOGIE – TAJEMSTVÍ ÍSEL 
P ednáší Jaroslava Žaludová. Posezení       
u aje nad tajemstvím ísel a uv dom ním si, 
jak nám mohou pomoci v každodenním 
život .  Vstupné 50,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L         
(naproti Penny marketu)  

Pátek 11. íjna od 17:15 hod. 
ZÁJEZD DO DIVADLA JI ÍHO MYRONA  
NA INOHRU SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
WILLIAMA SHAKESPEARA 
P edprodej v BAV klubu. Cena: 270,- K . 
Odjezd od Sokolovny v P íbo e. 
 

BAV klub P íbor  739 080 862 
Sobota 12. íjna a ned le 13. íjna 
ZÁJEZD VELKÝ MÉDER A DUNAJSKÁ 
STREDA – KOUPÁNÍ 
Odjezd od Sokolovny P íbor 12. 10. v 5:00 hod. 
Cena zájezdu: lenové: 1.400,- K , d ti 1.250,- K . 
Ostatní: 1.500,- K , d ti 1.350,- K . 
V cen  zájezdu je doprava, nocleh, polopenze, 
pojišt ní a vstupné na bazén po oba dny. 
P ihlášky a záloha do 5. 10. 2013.  
Platit m žete každé  pond lí od 16:00  

17:00 hod. v SV  Luna v Dukelské ulici 
v P íbo e. P ihlášky Vladimír Bilský. e-mail: 
v.bilsky@seznam.cz 

K T P íbor, tel.: 737 375 203 
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Úterý 15. íjna až ned le 8. prosince 
PENÍZE A PLATIDLA NAP Í  STALETÍMI  
Výstava p ináší základní informace o historii 
pen žních prost edk  na našem území.  
Vedle toho mapuje i r zné aspekty vztahu 
lov ka k pen z m i jejich ekvivalent m               

v prom nách asu. Platidla mají r zné 
podoby a vedle hodnoty užitné mohou mít              
i nezanedbatelnou hodnotu estetickou. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191   
Úterý 15. íjna od 18:00 hod.                        
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862  
St eda 16. íjna od 16:00 hod.  
DEN OTEV ENÝCH DVE Í 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
St eda 16. íjna od 18:00 hod. 
JEZME ZDRAV  = RACIONÁLN  
P ednáška. P ednáší: Magda Kaplánková. 
Vstupné: 100,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
(naproti Penny marketu  

Pátek 18. íjna od 17:00 hod. 
KONCERT BÝVALÝCH ABSOLVENT   
A SOU ASNÝCH U ITEL  ZUŠ P ÍBOR 
Refektá  piaristického kláštera. 

Základní um lecká škola P íbor  556 725 353 
Sobota 19. íjna od 15:00 hod. 
ZIMNÍ P ÍHODY V ELÍCH MEDVÍDK  
Výpravné rodinné p edstavení. Vstupné: 80,- K  
nebo rodinné 250,- K . (2 dosp lí a 2 d ti). 
P edprodej vstupenek od 1. íjna v MIC P íbor. 

M sto P íbor 556 455 427/428 
Pond lí 21. íjna od 17:00 hod.  
PODVE ER V  RYTMU BUBN  
Djembe, šamanské bubny a jiné perkusí 
nástroje, prvky muzikoterapie. Hra na africké 
bubny djembé, výuka rytm . Zveme všechny, 
kte í se cht jí nau it a zopakovat si základní 
rytmy. Vhodné pro d ti i dosp lé.  
Cena: d ti do 15 let 50,- K , ostatní 100,- K .  
Možnost zap j ené bubn .  

BAV klub P íbor  739 080 862  
Pond lí 21. íjna od 17:30 hod.  
II. OTAZNÍKY Z VOJENSKÉ HISTORIE 
Nezodpov zené otázky atomové bomby. 

Mgr. Martin Jašek a m sto P íbor 
Pond lí 21. íjna od 18:00 hod. 
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE 
Provází muzikoterapeutka Nad žda Smazová. 
Nutnost p ihlášení p edem na e-mail: 
j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz nebo tel: 
777 596 029. S sebou si vezm te karimatku, 
polštá ek a deku. Vstupné 70,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L  
(naproti Penny marketu) 

Úterý 22. íjna od 9:00 do 12:00 hod. 
a od 16:00 do 20:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek,  

kravata). Po et míst omezen, na akci je nutné 
se p ihlásit a požádat o zajišt ní materiálu. 
Cena: 100,- K  (barvy a kontury) +materiál. 

 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
Úterý 22. íjna od 16:00 hod.                 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky       
paní V ry Slívové. Výrobek bude up esn n       
na kurzu, na který se mohou p ihlásit 
za áte níci i pokro ilí. Cena: 200,- K        
(materiál, lektor, malé ob erstvení). Na jednotlivé 
akce je nutno se p ihlásit, po et míst omezen.  

 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
Úterý 22. íjna od 18:00 hod.                 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub P íbor  739 080 862 
St eda 23. íjna od 18:00 hod.               
AND LÉ A JEJICH POMOC V NAŠEM 
ŽIVOT  
P ednáška. And lé jako naši pomocníci      
a ochránci. Navázání spojení s nimi, projevy 
jejich p ítomnosti. Meditace – spojení se      
svým and lem strážným. P ednáší: Lenka 
Fiurášková, Iveta Š astná. Vstupné 100,- K . 

 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L        
(naproti Penny marketu) 

tvrtek 24. íjna od 17:00 hod.  
„OŽIVIL KÁMEN, KOVU DAL E “ 
Literárn -hudební ve er spojený se k tem 
knihy o F. Jura ovi Ireny Kopecké a Rudolfa 
Jarnota. Vstup zdarma. Refektá  piar. kláštera. 

 

Mgr. Irena Kopecká, m sto P íbor 
tvrtek 24. íjna od 17:00 hod.  

UŽ JE TADY ZAS 
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem a Alanem 
Novotným. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Pátek 25. íjna od 16:00 hod.  
95. VÝRO Í VZNIKU SAMOSTATNÉHO 

ESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 
Položení kytic u pomníku padlých v I. a II. 
sv tové válce v par íku u ZŠ Ji ínské.       
Hudební doprovod DOM P íbor. 

 

M sto P íbor  556 455 427/248 
Pátek 25. íjna od 17:00 hod. 
až sobota 26. íjna 
TÁBOROVÉ SETKÁNÍ Z TVO IVÉHO 
TÁBORA 
Program: výtvarné tvo ení, procházka, hry… 
S sebou: hygienické pot eby, pyžamo, p ez vky, 
p evle ení, plášt nka. Akce pro d ti z LT 
tvo ivého a jejich kamarády. Cena: 150,- K  
(ubytování, snídan , sva ina, ve e e, materiál). 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
Pátek 25. íjna od 17:00 hod.  
P EDNÁŠKA ŽIVOT PO SMRTI  
P ednášející Mgr. Josef Ledvin. Vstup volný. 
Refektá  piaristického kláštera P íbor. 

 

Misijní stanice Apoštolské církve P íbor  
 737 642 339 
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Ned le 27. íjna od 17:00 hod.  
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
Na koncert  zazní skladby W. A. Mozarta, 
A. Dvo áka, J. S. Bacha a dalších autor . 
Vstupné dobrovolné. Kostel sv. Valentina. 

MO KDU – SL P íbor 
tvrtek 31. íjna od 18:00 hod. 

PARTNERSKÉ VZTAHY A FILOSOFIE FENG 
SHUEJ 
P ednáška. P ednáší Erika Holubová Petr . 

ekneme si, jak spo ítat íslo gua a jak tuto 
znalost využít pro partnerské soužití. 
Vstupné 100,- K .  

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L                 
(naproti Penny marketu) 

Pátek 1. listopadu od 16:00 hod. 
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S K EMÍLKEM 
A VOCHOM RKOU  
Pohádkové putování s pln ním r zných 
úkol . Školní zahrada MŠ Švermova. 
Startovné: 20,- K . Podrobné informace 
budou uvedeny na samostatném plakátku. 

Luna P íbor, SV   556 725 029 
Pátek 1. listopadu od 18:00 hod.                        
P LKOLONA FREKVENTANT  TANE NÍHO 
KURZU 
Zveme rodi e i ve ejnost. Vstupné: 50,- K . 

KURZ TANCE PRO DOSP LÉ PÁRY 
Zahájení po p ihlášení 10 pár . 

BAV klub P íbor  739 080 862 
RODNÝ D M SIGMUNDA FREUDA 

Záme nická, . 117 
IV- IX: Úterý – ned le: 9:00 – 17:00 hod.  
X - III: Úterý – ned le: 9:00 – 16:00 hod. 

www.freudmuseum.cz 
Rodný d m S. Freuda  556 722 200  

MUZEUM A PAM TNÍ  SÍ  S .  FREUDA 
V P ÍBO E  

L idická 59 –  p iar ist ický klášter  
Úterý a tvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 hod. 
Ned le:   9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  556 725 191 
PROVOZNÍ  DOBA KNIHOVNY            

Odd lení  pro  dosp lé :  
Pond lí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 

tvrtek: 8.00 – 12:00  14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení  pro  mládež:  
Pond lí:  13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  13:00 – 17:00 hod. 

tvrtek:  13:00 – 17:00 hod. 
M stská knihovna P íbor  556 725 037 

VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P ÍBOR 
Denn  4:45, 10:45, 16:45, 22:45 hod.  
Zpravodajství - premiéry: st eda a ned le. 
Po ady z archivu - sobota. 
Zasedání ZM - p ipravujeme on-line vysílání. 

 776 725 909, 608 738 793 
TRAMPOLÍNKY V BAV KLUBU  

Malá trampolína (1,8 m)  10 min 10,- K  
Velká trampolína (5,2 m)  10 min 20,- K   

BAV klub P íbor  739 080 862   

TRAMPOLÍNKY I ,  I I ,  I I I  
Luna P íbor, SV  v Dukelské ulici 
Úterý:  19:30–20:30 hod.  

T. Taichmanová 775 611 670 
St eda: 19:30 – 20:30 hod. 

R. Fialová  607 953 300 
tvrtek: 19:30 – 20:30 hod. vstupné: 

H. Št pánová  732 550 139 
Vstupné: 70,- K , permanentka. 1700,- K  – 11 
vstup . Je nutné se objednat u cvi itelek. 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
MAGICAL & VITAL STUDIO 

Nám stí S. Freuda, . 20 
Cvi ení na strojích Vacu Line a Vibroboost 
Pond lí – Pátek:  8:00 - 11:00 12:00 - 19:00 hod. 
Sobota - Ned le: 8:00 - 12:00 hod. (na objednání) 

Markéta Puhrová  739 657 301 
ZUMBA S PAVLOU 

T locvi na ZŠ Npor. Loma 
St eda: 19:00 – 20:00 hod. zumba  
St eda: 20:00 – 20:30 hod. posilování b íška   

Vstupné: zumba 70,- K . 
Zumba a posilování b íška 90,- K . 

Pavla Koval íková   739 135 127 
ZUMBA  

Pond lí: 19:00 - 20:00 hod. 
St eda: 18:30 - 19:30 hod. 
Vstupné: 40,- K , permanentka 11 vstup  400,- K . 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
POWER JÓGA 

Úterý: 17:00 – 18:00 hod. vstupné: 50,- K . 
Luna P íbor, SV   556 725 029   

JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD  
Harmonie t la, mysli a duše. Kurzovné 1000,- K /rok. 
Úterý: 18:00 -19:30 hod. 

Luna P íbor, SV   556 725 029   
CVI ENÍ  AEROBICU 

Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská  
Pond lí: 16:00 - 17:00 D TSKÝ AEROBIC   
 20:00 - 21:00 MIX AEROBIC  
Úterý: 16:40 - 17:30 PORT DE BRAS  
 18:00 - 19:00 BODYSTYLING  
St eda:   9:30 - 10:30 BODY BALL  
 18:45 - 19:45 DANCE AEROBIC  
 20:00 - 21:00 BODY AND OVER BALL 

tvrtek: 16:30 - 17:20 PORT DE BRAS  
 20:00 - 21:00 BODY WORKOUT 
Pátek: 17:45 - 18:45 STEP AEROBIC 
 18:50 - 19:50 BODY BALL 
10 vstup  400,-K , student 350,- K . 

Oddíl aerobiku P íbor  724 963 164   
tereza.sattkova@seznam.cz       

F ITCENTRUM 
Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská 
Pond lí - pátek:      9:00 – 21:00 hod. 

Oddíl aerobiku P íbor  724 963 164 
PROVOZNÍ  DOBA SAUNY 

Sportovní hala TJ P íbor, Štramberská 
Pond lí, tvrtek 15:00 – 21:00 hod. muži. 
Úterý, pátek 15:00 – 21:00 hod. ženy. 
St eda, sobota  15:00 – 21:00 hod. muži a ženy. 

 607 714 277 
 

Informace o akcích:  
www.pribor.eu 
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Název kroužku Zahajovací schůzka Cena za rok
KPM TORA pondělí 30. 9. 16:30, LUNA 600 Kč

CHOVATELÉ středa 2. 10. 16:00, LUNA 600 Kč

RYBÁŘI I, II středa 2. 10. 16:00, LUNA 200, 400 Kč

AIKIDO I, II čtvrtek 3. 10. 16:00, LUNA děti 800 Kč, dospělí 1100 Kč

BASKETBAL U14 - mladší žáci pondělí 9. 9. 17:00, sportovní hala MG

BASKETBAL - žačky úterý 3. 9. 17:00, sportovní hala MG

BASKETBAL - nejmladší minižačky pondělí 9. 9. 16:00, tělocvična Npor. Loma

BASKETBAL - přípravka středa 11. 9. 16:00, tělocvična Npor. Loma

BASKETBAL - nejmladší minižáci úterý 9. 9. 16:00, tělocvična Npor. Loma

CAPOEIRA I, II pro děti a mládež středa 2. 10. 18:00, tělocvična Npor. Loma 600 Kč

FLORBAL I (1.-5. třída) středa 2. 10. 16:00, tělocvična Npor. Loma 600 Kč

FLORBAL II (6.-9. třída) pátek 4. 10. 16:00, tělocvična Npor. Loma 600 Kč

FLORBAL III pro veřejnost středa 2. 10. 20:00, tělocvična Npor. Loma 20 Kč/hod

MÍČOVÉ HRY úterý 1. 10. 15:00, tělocvična LUNA 600 Kč

STOLNÍ TENIS začátečníci, pokročilí čtvrtek 3. 10. 16:00, TJ Sokol 600 Kč

VOLEJBAL I úterý 1. 10. 17:00, tělocvična LUNA 600 Kč

VOLEJBAL II pro veřejnost pondělí 9. 9. 19:30, tělocvična LUNA 20 Kč/hod

TRAMPOLÍNKY pro děti I pondělí 30. 9. 15:45, LUNA 500 Kč

TRAMPOLÍNKY pro děti II pátek 4. 10. 15:00, LUNA 500 Kč

TRAMPOLÍNKY I úterý 19:30,  LUNA 70 Kč/hod, permanentka 700 Kč 

TRAMPOLÍNKY II středa 19:30, LUNA 70 Kč/hod, permanentka 700 Kč 

TRAMPOLÍNKY III čtvrtek 19:30, LUNA 70 Kč/hod, permanentka 700 Kč 

LIDOVÉ TANEČKY pro děti od 5 let středa 2. 10. 16:30, LUNA 600 Kč

TANEČKY S JARKOU středa 25. 9. 16:00, LUNA 600 Kč

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC středa 25. 9. 17:00, LUNA 60 Kč/hod

ZUMBIČKA pro děti středa 2. 10. 16:00, LUNA 500 Kč

ZUMBA I pondělí 30. 9. 19:00, LUNA 40 Kč/hod

ZUMBA II středa 2. 10. 18:30, LUNA 40 Kč/hod

JÓGA proti bolestem zad úterý 10. 9. 18:00, LUNA 1 000 Kč

POWER JÓGA úterý 3. 9. 17:00, LUNA 50 Kč/hod

KERAMIKA I úterý 1. 10. 16:00, LUNA děti 200 Kč+vstup 20 Kč/hod

KERAMIKA II středa 2. 10. 17:00, LUNA děti 200 Kč+vstup 20 Kč/hod,          dospělí 300 Kč+vstup 

KERAMIKA III pátek 4. 10. 17:00, LUNA děti 200 Kč+vstup 20 Kč/hod,          dospělí 300 Kč+vstup 

KREATIV pátek 4. 10. 15:30, LUNA 200 Kč+vstup 20 Kč/hod

VÝTVARKA pro děti a dospělé středa 2. 10. 17:00, LUNA děti 700 Kč, dospělí 1500 Kč

RELAXAČNÍ MANDALKY pátek 4. 10. 17:00, LUNA 600 Kč

ANGLIČTINA pro děti I, II pátek 4. 10. 16:00, LUNA předškoláci 500 Kč, děti  1000 Kč

ANGLIČTINA  zač., pokr., Business English pondělí 23. 9. 18:00, LUNA děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč

FRANCOUZŠTINA  zač. a pokročilí středa 2. 10. 16:00, LUNA děti 1000 Kč, dospělí 2000 Kč

NĚMČINA zač., mírně pokročilí úterý 1. 10. 17:00, LUNA děti 1000 Kč, dospělí 2500 Kč

DESKOVÉ HRY středa 2. 10. 16:00, LUNA 600 Kč

LUNA PŘÍBOR, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU - Kroužky, kluby, kurzy školní rok 2013 - 2014

 
M SÍC ÍJEN 

 

AAKCE 
DEN BEZ AUT 

5. íjna / sobota / 14:00 / letišt , Ran  u Michálk  
Ve spolupráci s odborem rozvoje m sta (odd. životního prost edí)  M stského ú adu v P íbo e. 

13:30-14:30 hod. - poušt ní drak  na letišti pro modely letadel. 
14:30-15:30 hod. - vystoupení skupiny sokolník  "Zayferus". 

P ehlídka sokolnického um ní - práce s dravci, ukázky lovu - letišt . 
15:30 hod. - hry a tvo ení na Ran i u Michálk . 

Informace: J. Lupíková 
 

PORADA EXTERNÍCH PRACOVNÍK  
10. íjna / tvrtek / 17:00 / LUNA 

Informace: L. Nenutilová 
 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
16. íjna / st eda / 16:00–18:00 / LUNA 

Ukázky z innosti Luny. 
Informace: K. Bukovjanová, J. Lupíková 

 
Výtvarná dílna 

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
22. íjna / úterý / 16:00-20:00 / LUNA 

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní V ry Slívové. Výrobek bude up esn n na kurzu, 
na který se mohou p ihlásit za áte níci i pokro ilí. 
Cena: 200 K  (materiál, lektor, malé ob erstvení) 

 
 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
22. íjna / úterý / 9:00–12:00, 16:00-20:00 / LUNA 
Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata). 

Po et míst omezen, na akci je nutné se p ihlásit a požádat o zajišt ní materiálu  
(šátek, šála, kravata). 

Cena: 100 K  (barvy a kontury)+materiál. 
Na jednotlivé akce je nutno se p ihlásit, po et míst omezen. 

Informace: K. Bukovjanová 
 

POJ TE S NÁMI ZA ZVÍ ÁTKY 
23. íjna / st eda / 9:00–12:00 / LUNA 

Povídání s Dášou o zví átkách, návšt va zví átek v chovatelském koutku. 
Akce je ur ena pro MŠ a ZŠ, program bude p izp soben v ku d tí. 

Vstupné: 20 K  / osoba 
Na akci je nutné se p edem nahlásit. 

Informace: J. Lupíková 
 

P ÁTELSKÉ SETKÁNÍ Ú ASTNÍK  Z CHORVATSKA 
18. íjna / pátek / 18:00 / LUNA 

Ob erstvení si zajiš uje každý sám. Fotodokumentaci s sebou. 
Informace: L. Nenutilová 

 
Podzimní prázdniny v Lun  

TÁBOROVÉ SETKÁNÍ Z TVO IVÉHO TÁBORA 
25.-26. íjna / pátek sraz v 17:00 hodin, sobota ukon ení v 11:00 / LUNA 

Program: výtvarné tvo ení, procházka, hry 

 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, 
p ísp vková organizace

I  75088398,  DI  CZ75088398
Dukelská 1346,  742 58 P íbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012

e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz

S sebou: p evle ení, p ez vky, pyžamo, plášt nka, hygienické pot eby. 
Akce pro d ti z LT tvo ivého a jejich kamarády. 

Cena: 150 K  (ubytování, snídan , sva ina, ve e e, materiál). 
Informace: K. Bukovjanová 

 
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S K EMÍLKEM A VOCHOM RKOU 

1. listopadu / pátek / 16:00-18:00 / školní zahrada MŠ Švermova 
ve spolupráci s MŠ Kamarád na ul. Švermova. 
Pohádkové putování s pln ním r zných úkol . 

Startovné: 20 K  
Podrobné informace budou uvedeny na samostatném plakátku. 

Informace: K. Bukovjanová 
PP IPRAVUJEME 

                                                        29. 11. Adventní v nce 
                                                          7. 12. Zájezd do p edváno ní Vídn  
                                                   9.–13. 12. Váno ní tvo ivé dílny s výstavkou betlém  

 
 
 

PRAVIDELNÉ AKCE 
 

STOLNÍ TENIS 
Pond lí-pátek / 15:00-17:00 / LUNA / vstup 10 K  

 
ZUMBA® 

Pond lí / 19:00-20:00 / LUNA / vstupné: 40 K  / permanentka 11 vstup : 400 K  
St eda / 18:30-19:30 / LUNA / vstupné: 40 K  / permanentka: 11 vstup : 400 K  

 
POWER JÓGA 

Úterý / 17:00–18:00 / LUNA / vstupné: 50 K  
 

JÓGA proti bolestem zad 
Úterý / 18:00-19:30 / LUNA / kurzovné 1000 K  / rok 

Harmonie t la, mysli a duše. 
 

TRAMPOLÍNKY I, II, III 
Úterý / 19:30–20:30 / LUNA / vstupné: 70 K  / permanentka: 11 vstup  700 K  

T. Taichmanová, kontakt: 775 611 670 
 

St eda / 19:30–20:30 / LUNA / vstupné: 70 K  / permanentka: 11 vstup  700 K  
R. Fialová, kontakt: 607 953 300 

 

tvrtek / 19:30–20:30 / LUNA / vstupné: 70 K  / permanentka: 11 vstup  700 K  
H. Št pánová, kontakt: 732 550 139 

Na trampolínky je nutné se objednat u cvi itelek. 
 

ORIENTÁLNÍ B IŠNÍ TANCE 
St eda / 17:30-18:30 / LUNA / vstup 60 K  

 
FLORBAL PRO DOSP LÉ 

St eda / 20:00-21:00 / t locvi na / vstup 20 K  
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 

St eda s Jarkou 
Spole ný program pro maminky s d tmi. 

10:00–11:00 / LUNA / 30 K  
 

  2. 10.  HRY, TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA 
  9. 10.  POVÍDÁNÍ O JEŽKOVI, HRY, ÍKADLA 
16. 10.  PODZIMNÍ HRY, TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA 
23. 10.  POHÁDKA „O DRÁ KOVI“, ÍKADLA, TANE KY, CVI ENÍ 
30. 10.  HRY, TANE KY, PÍSNI KY, ÍKADLA 

Pátek - Šmudlíci 
10:00–11:00 / LUNA / 30 K  

 

  4. 10.  OBRÁZEK V JABLÍ KU A HRUŠCE – papírový obrázek 
11. 10.  „3D“ PODZIMNÍ LISTY – vosková technika 
18. 10.  PODZIMNÍ MOTIVY – otisk listu, prstové barvy 
25. 10.  PAVOU EK V AJOVÉ SVÍ CE 
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REKLAMA

Dejme šanci mladým
Správna volba - Tereza Sattková

Bc. Tereza Sattková
sportovní instruktorka

 
 

KANDIDUJI ZA VÁS V PŘEDČASNÝCH PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH
 ZA KDU-ČSL, JSEM NA KANDIDÁTNÍ LISTINĚ POD ČÍSLEM 2

Vystudovala jsem Ekonomickou fakultu v Ostravě a v roce 2004 jsem zde obdržela dokto-
rát v oboru Finance. Sedmnáct let jsem pracovala v bankovnictví na manažerských pozicích.

V politice se pohybuji od roku 2002. V roce 2006 jsem byla zvolena zastupitelkou města 
Příbora a předsedkyní fi nančního výboru. Pracovala jsem v komisích Rady Moravskoslezské-
ho kraje pro tělovýchovu a sport, pro školství, vzdělávání a zaměstnanost a také pro vědu, 
výzkum a vysoké školy. 

Jsem místopředsedkyní okresního i krajského výboru KDU-ČSL a také aktivně pracuji 
v celostátním Sdružení žen KDU-ČSL. 

V září 2011 jsem byla zvolena místostarostkou města Příbora.
Mým hlavním tématem, s kterým jdu do parlamentních voleb, je rodinná politika. Rodi-

nu považuji za nejpřirozenější prostředí člověka, ve kterém se vytvářejí hluboké emocionální 
vazby a které je prostorem, kde dochází k formování osobnosti člověka. Chci rodinu chránit 
a podporovat jako instituci, která plní pro společnost nepostradatelnou funkci. 

Také bych chtěla v politice dosáhnout toho, aby slušnost vyhrála nad arogancí a vymý-
tilo se korupční prostředí. Politik by neměl být vnímán veřejností jako prospěchář a parazit 
společnosti, ale jako člověk, kterému záleží na jeho voličích, který jim umí naslouchat, vnímá 
jejich podněty a požadavky a váží si jejich ocenění a pochvaly.

Pokud bych mohla hodnotit, co považuji za svůj největší dosavadní úspěch v politice, tak to 
nebude podpora vybudování nějakého megalomanského centra, ale drobná práce, která mnohdy 

není vidět, ale za kterou jsou vděční občané města. V pozici místostarostky jsem se například aktivně podílela na vytváření mnoha stra-
tegických dokumentů města, podařilo se mi oživit kulturní a společenský život ve městě. 

Vždy jsem ráda, pokud mě někdo na ulici zastaví a poděkuje, ale také si ráda vyslechnu připomínky a podněty.  Vážím si každého 
názoru občana, kterému není lhostejný život ve městě, ve společnosti. 

Ing. Dana Forišková, Ph.D.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
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s p íslušenstvím v novém RD v P íbo e.

www.PLOTY-PLETIVO.cz 

Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové,  

lesnická a chovatelská pletiva. 

www.VRATA-OSTRAVA.cz 

Výklopná od 9.999,- Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem.  

Dodáváme také vstupní dveře. Zajistíme montáže. 

www.THUJA.cz 

Thuje na živý plot od 10,- Kč/kus. Množstevní slevy. Stínicí tkanina: 35 – 90% 

zastínění. Různé výšky. Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 

Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky a další doplňky po chov. 

www.STRECHY-OSTRAVA.eu 

Kompletní realizace střech, opravy. Pokrývačství, klempířství, tesařství. 

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, tel.: 722 550 000  

Jediná možnost, jak se 
 ZÁKONN  zbavit dluh . 

♦
♦

♦
Kontakt: 

ROMANA KUBÍ KOVÁ
Tel.: 733 291 149

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

RADMILA MAZUROVÁ 
Správa a údržba nemovitostí 
Šmeralova 420 
74258  P íbor 
Mobil: +420 603 321 827, 724 476 623 
e-mail:mazurovar@seznam.cz 

NÁBYTEK – INTERIÉRY 
776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyn , koupelnový nábytek, 
vestav né sk ín , kancelá ský  

a d tský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dví ka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, p ijedeme k vám. 
P i p edložení tohoto inzerátu 

sleva 10%
.
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KLEMPÍ STVÍ, POKRÝVA STVÍ
MILAN LEBLOCH

Vše pro Vaše st echy na domech,  
garážích, pergolách a jiných stavbách…. 

Dále izolace základových desek, 
balkón  a rovných st ech. 

Dle dohody zajišt ní dodávky materiálu. 

 728 008 631 

                                     
 
 
 

                                                                                                                       spol. s r.o. 

mob. 605 925 932  MLČOCH L.    
Hřbitovní 74a, Nový Jičín,     

pevná linka 556 709 032, www.tranas.wz.cz, e-mail: kamenictvi@post.cz 
            

- na zhotovení pomníku, rámů 
a krycích desek se nyní poskytne 

 

PODZIMNÍ  SLEVA  20 %   
 

vypracujeme Vám zdarma nezávaznou nabídku           
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 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k49-189x134_CB.indd   1 28.8.2013   15:35:40
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ
Vykupujeme železo a barevné kovy za super ceny!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

ul. Nádražní, Kopřivnice. Tel.: 734 620 653

K dispozici odtahový vůz a digitální autováha.

Přistavení kontejneru na odvoz kovového
odpadu ZDARMA!

www.metalfaktor.czPo–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR
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