
Třetí březnový víkend jste mohli navštívit 
6.  ročník svatebního veletrhu Nevěsta v nových 
prostorách multifunkční auly Gong v Dolní oblas-
ti Vítkovice, kde vystavovala zhruba stovka firem 
z ČR, Slovenska a Polska. Veletrh Nevěsta patří 
k nejoblíbenějším v ČR, jehož průměrná návštěv-
nost v předchozích ročnících byla 4000 návštěvníků 
a podle množství lidí, kteří procházeli třemi patry 
Gongu, si troufáme odhadnout, že letos byla ná-
vštěvnost  podobná.

Návštěvníci si mohli za doprovodu moderátorů 
Radka Erbena a Nikoly Birklenové užít přehlídky 
svatebních a společenských šatů na třech pódiích, 
bohatý doprovodný program, ukázky svateb-
ní floristky, kadeřnickou show, nejnovější trendy 
ve  zdobení svatebních dortů, posezení v  kavár-
ně či fotografování ve „fotobudkách”. K dispozici 
byli profesionální vizážisté, kadeřníci a fotografo-
vé. Rodiče si mohli nechat pohlídat své ratolesti 
v dětském koutku a v klidu si vychutnat např. kok-
tejlovou show. 

Odbor veřejné správy příborského městského 
úřadu se rozhodl stát se také jedním z vystavujících 
a propagovat nádherné prostory rekonstruovaného 
piaristického kláštera. Jako vystavovatelé svateb-
ních prostor jsme byli jediní zástupci v kategorii 
obřadních síní. Ten z Vás, kdo se rozhodl zavítat 
a načerpat inspiraci pro svůj velký den, nebo jen tak 
potěšit oko a chuťové pohárky, ten si mohl prohléd-
nout i  stánek našeho města, jehož výzdobu nám 
pomohl připravit tým Kytkárny Bianka & Edvard 
z náměstí Sigmunda Freuda v Příboře. 

V průběhu obou výstavních dnů se konala také 
soutěž, ve které měli návštěvníci možnost vyhrát 
ceny v celkové hodnotě 50.000 Kč. Ceny věnovali 
pořadatelé a vystavovatelé. Město Příbor přispělo, 
ve spolupráci s Vinotékou u Penny marketu v Pří-
boře, také hodnotnou cenou. Tu vyhrála slečna 
z Ostravy, která je aktuálně plně zaměstnána pří-
pravami na vlastní svatbu. Věříme, že všichni, kdo 
veletrh Nevěsta navštívili, prožili příjemné okamži-
ky a načerpali inspiraci nejen pro ten „svůj den“ 
a budeme se těšit za rok na shledanou…

Poděkování za pomoc při propagaci patří květi-
nářství na náměstí S. Freuda v Příboře – Kytkárně 
Bianka & Edvard a prodejně vín na ulici Lidické 
– Vinotéce u Penny marketu.

Fotografi e Stanislavy Slovákové ze svatebního veletrhu
Nevěsta naleznete na ofi ciálních stránkách facebooku

města Příbora a na reportáž se budete moct podívat
na stránkách městské televize www.televize-pribor.cz

Foto: Stanislava Slováková
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90. schůze RM ze dne 25. února 2014 projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z komisí a výborů.

- Uložila zveřejnit vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředite-

le příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 

příspěvková organizace.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vyslovit souhlas s návrhem na udělení 

čestného názvu Základní škola Sigmunda Freuda Příbor, příspěvková organizace 

právnické osobě zřízené městem Příborem příspěvkové organizaci Základní škola 

Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, IČ 47657707.

- Schválila odůvodnění účelnosti veřejné zakázky s  názvem „Revitalizace zahrady 

piaristického kláštera“ pro potřeby Oznámení předběžných informací dle 

předloženého návrhu.

- Uložila zveřejnit Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce s názvem 

„Revitalizace zahrady piaristického kláštera“ ve Věstníku veřejných zakázek.

- Schválila rozdělení VFP na prevenci kriminality pro rok 2014 následovně:

P. č.
Název organizace

(subjektu )
Název projektu

Schválená 

částka 

(Kč tis.)

1 Základní škola Příbor

Využití volného času dětí 

a mládeže (časopis Připínáček 

a školní kapela)

3

2 Základní škola Příbor Primární prevence s Renarkonem 4

3
Sindicate 

Entertainment

Podpora prevence sociálně 

patologických jevů
0

4 Renarkon Terénní program na Novojičínsku 21

5 Dětská misie
Pohni kostrou aneb den ve 

znamení pohybu
11

6 Dětská misie Klubová činnost s dětmi a dorostem 7

7
Sbor dobrovolných 

hasičů Příbor

Podpora činnosti oddílu „Mladí 

hasiči“
12

8 Academia Via Familia Klub stolních her 5

9 Academia Via Familia Den rodiny 7

10 BAV Klub BAV SE V BAVU 16

11
Sbor dobrovolných 

hasičů Prchalov

Hasičská soutěž mladých hasičů 

a soutěž mužů
4

Celkem 90

- Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Oprava komunikací v Příboře - 2014“.

- Souhlasila se zahájením projekčních prací na nasvětlení přechodů pro chodce 

v rozsahu silnic II. a III. třídy (obousměrné) na ulicích Místecká 2x, Frenštátská 

3x, B. Buska, ČSA (u Letky), Štramberská (u TJ a u Nerudové ul.).

- Schválila pronájem části nemovitosti v bývalé ZŠ Dukelské o výměře 18 m2. 

- Uložila dopracovat návrh smlouvy (dodatek č. 5 – KD Hájov) o ustanovení týkající 

se rozúčtování jednotlivých energií a jejich plateb mezi účastníky smlouvy.

- Projednala návrh 1. změny rozpočtu města Příbora na rok 2014, upravila návrh 

rozpočtu o položku „výkup pozemků Klokočov“ v částce cca 3 mil. Kč z navrho-

vané rezervy rozpočtu města Příbora.

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora přidělit v řízení pro poskytování veřej-

né finanční podpory pro rok 2014 žadatelům o veřejnou finanční podporu pro rok 

2014 finanční částky následovně:

P.č.
ŽADATEL O VEŘEJNOU

FINANČNÍ PODPORU

ČÁSTKA NAVRHO-

VANÁ RM (Kč tis.)

1 ACADEMIA VIA FAMILIA 16

2 BASKETBALOVÝ KLUB PŘÍBOR 257

3 BAV KLUB PŘÍBOR 134

4 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ PŘÍBOR 10

5 ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PŘÍBOR 5

6 ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ HÁJOV 8

P.č.
ŽADATEL O VEŘEJNOU

FINANČNÍ PODPORU

ČÁSTKA NAVRHO-

VANÁ RM (Kč tis.)

7 FK PRIMUS PŘÍBOR 175

8 FOTOKLUB PŘÍBOR 12

9 HOROLEZEKÝ ODDÍL PŘÍBOR 12

10 JUNÁK PŘÍBOR 63

11 KLOKOČOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 11

12 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘÍBOR 6

13 KYNOLOGICKÝ KLUB PŘÍBOR 9

14 MANEMI, DŮM DOBRÉ VŮLE ŽÁRY 0

15 MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR TORA 4

16 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR I. 22

17 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR - HÁJOV 21

18 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HÁJOV 23

19 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRCHALOV 14

20 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍBOR 28

21 SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR 21

22 SINDICATE ENTERTAINMENT 16

23 SPOLEČNOST PŘÁTEL DOM 160

24 SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA 37

25 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 17

26 SVP PŘÍBOR 15

27 TENISOVÝ KLUB PŘÍBOR 39

28 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PŘÍBOR 595

29 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 134

30 VOLEJBAL PŘÍBOR 10

31 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘÍBOR 126

Celkem 2000

- 90/28/2 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora přidělit v řízení pro poskytování 

grantů pro rok 2014 žadatelům finanční částky následovně:

P.č. ŽADATEL O GRANT

ČÁ STK A NAV R-

HOVANÁ RM (Kč 

tis.)

1 BAV KLUB PŘÍBOR 13

2 ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PŘÍBOR - projekt č. 1 5

3 DIANA RYŠÁNKOVÁ 7

4 FOND JANÁČKOVY HUKVALDY 13

5 JAN TYLLICH 5

6 KLOKOČOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 9

7 MODELÁŘSKÝ KLUB SMČR TORA 6

8 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ PŘÍBOR I. - projekt č. 1 4

- projekt č. 2 3

9 PETR MICHÁLEK 7

10 PRIME SOUND 28

11 SDRUŽENÍ HUDEBNÍKŮ PŘÍBOR 15

12 SINDICATE ENTERTAINMENT 16

13 SK-J ELITA PŘÍBOR - projekt č. 1 2

- projekt č. 2 3

14 SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA 13

15 TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘÍBOR 5

16 ZDENĚK KÜBEL 6

Celkem 160

- Schválila zřízení komise Rady města Příbora pro výstavbu, dopravu a životní pro-

středí s účinností od 01.03.2014.

- Jmenovala členy komise Rady města Příbora pro výstavbu, dopravu a  život-

ní prostředí s  účinností od 01.03.2014 ve složení: předseda: Lubomír Jurečka;

členové: RNDr. Jan Malík, Ing. Vladimír Těšlík, Ing. Jiří Hyvnar, Ing. arch. Jan Malík

a Ing. Milan Gabzdyl.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu Příbor

Poplatek byl pro letošní rok stanoven ve výši 468,- Kč za osobu 
„Obecně závaznou vyhláškou města Příbora č. 2/2013“. Splatnost to-
hoto poplatku je stanovena v termínu do 31. května 2014, nebo ve dvou 
stejných splátkách ve výši 234,- Kč do 31. května 2014 a do 30. září 2014.

V průběhu měsíce dubna začne postupné doručování slože-
nek. Občanům, kteří své poplatky již uhradili, nebudou složenky 
zaslány. Platba je také možná bankovním převodem na účet města 
č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze složenky. 

Občané mají rovněž možnost tento poplatek uhradit na pokladně 
městského úřadu.
Provozní doba:    Pondělí, středa     8:00 – 11:00     12:00 – 16:30 hod.
              Úterý, čtvrtek      8:00 – 11:00     12:00 – 13:00 hod. 

Město Příbor zahájilo v letošním roce spolupráci s Exekutorským úřa-
dem Nový Jičín při vymáhání pohledávek. První exekuční návrhy již byly 
k vymáhání předány. O výši dluhů se můžete informovat na městském úřa-
dě, tel. č. 556 455 434. Lze se dohodnout i na splátkovém kalendáři dluhů. 

INFORMACE PRO OBČANY K „POPLATKU ZA ODPADY PRO ROK 2014“
Alice Buczková, odbor fi nanční a kontrolní Městského úřadu Příbor
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Hybnou silou veřejného života jsou v  obcích spolky a  sdružení. 
Od nepaměti leží tíže veřejného života na hasičích, myslivcích, rybá-
řích a sportovcích. Některé spolky vytvářejí zázemí pro své členy, jiní 
pro širokou veřejnost. Pro všechny však platí jedno společné. Tuto ve-
řejnou činnost vykonávají ve svém volném čase, ve většině případů bez 
nároku na jakoukoliv odměnu, s cílem umožnit ostatním smysluplné 
využití volného času. Není asi třeba zdůrazňovat, že spolky potřebují 
ke své činnosti finanční prostředky. A těch není nikdy dost.

Obnova majetku a zařízení, energie, údržba, startovné v soutěžích, 
cestovné, kancelářské potřeby aj. Utáhnout veškeré potřeby pouze z vý-

běru členských příspěvků není reálné, ani možné. Právě tady nastupuje 
nepsaná povinnost obcí a možnost se na těchto volnočasových aktivi-
tách finančně podílet. Město Příbor řeší tuto možnost formou veřejné 
finanční podpory a v rozpočtu každoročně vyčleňuje finanční částky, 
které mezi tyto organizace rozděluje. Tato podpora však zdaleka ne-
pokryje potřeby těchto organizací. 

V roce 2013 bylo z rozpočtu města na činnost spolků určeno více 
jak 3 mil. Kč, z toho na sportovní aktivity bylo použito z vlastních pro-
středků města celkem 2.368.600,- Kč.

Prostředky byly mezi jednotlivé organizace rozděleny následovně:

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plá-
nování a památkové péče (dále jen MÚ Kopřivnice), jako správní orgán 
příslušný podle § 29 odst.1 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, vlastníky nemovitých kulturních památek, 
nacházejících se ve správním území Městského úřadu Kopřivnice (obec 
Mošnov, obec Petřvald, obec Trnávka, obec Kateřinice, obec Skotni-
ce, obec Závišice, obec Ženklava, město Kopřivnice, město Štramberk, 
město Příbor) informuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo pro le-
tošní rok dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu pamá-
tek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a nejsou prohlášeny 
za národní kulturní památky.

Město Kopřivnice má na rok 2014 v rámci svého správního území obce 
s rozšířenou působností vyčleněnou částku 236 tis. Kč. Program bude rea-
lizován v jednom základním kole (uzávěrka příjmu žádostí je 30. 4. 2014).

MÚ Kopřivnice tímto vyzývá vlastníky nemovitých kulturních pa-
mátek k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu 
kulturní památky z  programu podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádost včetně všech po-
žadovaných podkladů se podává u stavebního úřadu MÚ Kopřivnice ve 
výše uvedené lhůtě.
podrobné informace na internetových stránkách www. koprivnice.
cz, v sekci památková péče.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=pamatkova-pece-koprivnice

Městský úřad Příbor si tímto dovoluje v rámci akcí organizovaných 
u příležitosti Dne Země pozvat rodiče s dětmi na dopolední výlet autobusem 
do centra ekologické výchovy Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě. 

Stanicí prošlo od roku 1983  do konce roku 2010 na 13 tisíc živočichů. 
Jak byli občané již informování v letošním roce, město Příbor adoptova-
lo jednoho z chráněných ptáků – sovu pálenou. I tu budou moci účastníci 
zájezdu vidět.

Výlet se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014. Účast bude zdarma, auto-
bus bude přistaven u restaurace „Sokolovna“ na Lidické ulici v 9:00 hodin. 

V případě Vašeho zájmu informujte, prosím, odbor rozvo-
je města MÚ Příbor na tel. č. 556 455 424 nebo e-mailem na adrese
volna@pribor-mesto.cz. Počet účastníků je dán kapacitou 1 autobusu. 
Pokud by zájem tyto možnosti převýšil, budou občané informováni 
rozhlasem, v informačním centru, na webových stránkách města apod.

VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA MĚSTA NA SPORT V ROCE 2013

VÝZVA VLASTNÍKŮM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK, 

NACHÁZEJÍCÍCH SE VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MÚ KOPŘIVNICE

POZVÁNKA PRO RODIČE 

S DĚTMI K NÁVŠTĚVĚ STANICE 

PRO ZÁCHRANU ŽIVOČICHŮ 

V BARTOŠOVICÍCH NA MORAVĚ

Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora

Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města

• TJ Příbor 1. 276.800,- Kč (částka ve výši 760 tis.Kč byla účelově určena na opravy sportovních zařízení) 

• TJ Sokol 352.900,- Kč (částka ve výši 200 tis. Kč byla účelově určena na opravy sportovních zařízení) 

• Fotbalový klub Primus 333.000,- Kč

• Sportovní klub tenis  79.700,- Kč

• SUP Tsunami (halová kopaná)  19.500,- Kč

• Basketbalový klub 230.400,- Kč

• SKJ Elita 3.700,- Kč

• Horolezecký oddíl  13.300,- Kč

• Volejbalový klub 8.300,- Kč

• Klub minigolfu  24.300,- Kč

• Kynologický klub  11.700,- Kč

• Sportovní činnost Hájov   15.500,- Kč

Mimo tuto konkrétní podporu na sportovní činnost realizovalo měs-
to v minulém roce výstavbu sportovního hřiště Základní školy Jičínské. 
Hřiště bylo postaveno za částku 3.372.000,- Kč. 3.160.000,- Kč bylo uhra-
zeno z dotací Evropské unie. Město z vlastních prostředků zaplatilo 90 tis. 
Kč za zpracování žádosti o dotaci a 212 tis. Kč uhradilo za realizaci stavby. 

Sportovní aktivity města byly hrazeny především z  prostředků, 
které město získává přerozdělením z prostředků z loterií, sázkových 
her a výherních automatů. A těch přišlo na účet města v roce 2013 cel-
kem 3.175.773,- Kč.

V souladu s § 34 zákona . 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, 
st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon),  

se uskute ní 

Z Á P I S 
k p edškolnímu vzd lávání pro školní rok 2014/2015, 

který se bude konat  

v úterý 29. dubna 2014 - od 8:00 do 15:30 hod.
ve školách: 

♦ „Mate ská škola Kamarád, P íbor, Frenštátská 1370“  
na ul. Frenštátská 

♦ „Mate ská škola Kamarád, P íbor, Frenštátská 1370“  
na ul. Švermova 

♦ „Mate ská škola P íbor, Pionýr  1519, okres Nový 
Ji ín, p ísp vková organizace“  

U zápisu p edložte: 
- rodný list dít te 

- ob anský pr kaz zák. zástupce

V Mate ské škole P íbor na ul. Pionýr  1519 prob hne v rámci zápisu  
dne 29.04.2014 

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 
   

     M sto P íbor 
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Rožnov pod Radhoštěm – Těsně po půlnoci z 2. na 3. března 
vypukl na jednom z nejznámějších a nejfotografovanějších objektů 
na Pustevnách – jídelně Libušín od známého architekta Dušana 
Jurkoviče – rozsáhlý požár. Při požáru zasahovalo dvanáct jedno-
tek hasičů Zlínského a Moravskoslezského kraje, celkově 70 hasičů. 
Požár se podařilo lokalizovat po 3.00 hodině ráno. Příčina požáru 
a celkový rozsah škod jsou zatím předmětem šetření.

„Jedná se o národní kulturní památku ve správě Valašského mu-
zea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Příčina požáru a celkový 
rozsah škod jsou zatím předmětem šetření. Škody jsou nevyčíslitel-
né, odhadujeme v řádech desítek miliónů. Požár zachvátil především 
pravou část, nejvíce umělecky hodnotnou jídelnu. Levá část objektu 
– „Stará Pustevna“ je na tom o poznání lépe. Objekt byl provozován 
externím nájemcem, se kterým byla uzavřena řádná nájemní smlouva 
na provoz Libušína i vedle stojícího ubytovacího zařízení, Maměnky. 
Objekt Maměnky je požárem nezasažen. V nejbližších dnech bude 
vyhlášená veřejná sbírka na rekonstrukci objektu. Muzeum udělá vše 

proto, aby tento architektonický skvost byl opět uveden do provozu“, 
uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

Libušín patří do souboru nejznámějších beskydských secesních 
lidových staveb, které se staly symbolem Pusteven. Byly vystavěny 
v letech 1897 – 1899 podle návrhů architekta Dušana S. Jurkoviče a sta-
vitele Michala Urbánka ze Vsetína. Nejkrásnější jídelna Libušín byla 
pojmenována k poctě české kněžny Libuše. Interiér byl vyzdoben fres-
kami a sgrafity s motivy valašských a slovenských pověstí dle návrhů  
Mikoláše Alše. Portréty provedl akademický malíř Karel Štapfer. K uni-
kátům interiéru patřily tři secesní lustry, příborník, skleník a hodiny. 
Kolem stolu bylo umístěno 100 vyřezávaných židlí. Podle odborníků 
patří Libušín k nejcennějším dílům, která architekt Jurkovič navrhl.

Stavby na Pustevnách vznikaly podle principů skládání a kom-
binování různých prvků a motivů lidového stavitelství. Tyto byly 
převzaty jak z lokalit Valašska, tak z lokalit Slovenska. Jurkovič svým 
architektonickým projevem na Pustevnách upozornil na bohatství 
staronových forem schopných života. Stavby na Pustevnách mu vy-
nesly označení „Básník dřeva“.

V roce 1995 se stává vlastníkem areálu stát, s právem hospodaření 
pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro zá-
chranu objektů na Pustevnách byly tyto objekty nařízením vlády číslo 
262/1995 Sb. prohlášeny za Národní kulturní památku. Valašské mu-
zeum začalo s rekonstrukcí objektů Libušína a Maměnky v roce 1996. 

Libušín byl po rekonstrukci otevřen na konci roku 1999. Rekon-
strukce objektu si vyžádala 25 mil. Kč. Loni na jaře byly vyměněny 
shnilé stoleté trámy za nové, neboť byla narušena statika, objekt se 
nakláněl a hrozilo její zřícení. 

KONTAKTY:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101
Ing. Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti;
valickova@vmp.cz; +420 571 757 173

Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách. 
Deklarovanou snahou muzea ve spolupráci se zástupci okolních obcí 
a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury či jednotlivých subjektů 
je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení. Z těch-
to prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné 
náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení 
do provozu - mimo pojistné krytí. Upozorňujeme, že platný a oficiál-
ní je pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu Libušína.

Město Příbor se přihlásilo do této veřejné sbírky nabídkou 
na umístění pokladničky, která je již nyní veřejně přístupná ob-
čanům města v informačním centru v přízemí městského úřadu.  

Finanční prostředky uložené do zapečetěné pokladničky budou ná-
sledně převedeny na transparentní účet do Komerční banky, a.s. Občané 
města však mohou zasílat i finanční prostředky na níže uvedený účet.

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu Libušína je 
dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední ban-
kovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké 
sítě poboček. Údaje o celkových pohybech na tomto účtu jsou uveřej-
ňované denně na webových stránkách Valašského muzea v přírodě.

Finanční prostředky je možno posílat na účet: 107-6978880207/0100

Věřím, že Valašské muzeum v Rožnově p. Radhoštěm získá do-
statek finančních zdrojů, kterými bude moci zrekonstruovat vzácnou 
kulturní památku a kolorit Pusteven – Libušín.

OBJEKT LIBUŠÍNA NA PUSTEVNÁCH ZACHVÁTIL

VELMI ROZSÁHLÝ POŽÁR

FINANČNÍ SBÍRKA NA OBNOVU LIBUŠÍNA

Tisková zpráva ze dne 3. 3. 2014, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

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

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Alena Hutyrová
Gertruda Lukáčová
Irena Brchelová
Marie Krejčí

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU.

Alena Kűff erová
Ludmila Svobodová
Věra Durajová
Irena Glinzová

Božena Horychová
Marta Sýkorová
Václav Lazebníček
Stanislav Vacek

Bohuslav Feix
Rudolf Černý
Vlastimil Navrátil
Vojtěch Hégl

Libuše Šumberová
Oldřiška Rašková
Jiří Kubala
František Olšák

Zároveň blahopřejeme obyvatelům Domova Příbor, kteří slaví tento měsíc své narozeniny:

Josef Juřena Eva Symerská Zdenka Prekopová Květuše Rojanová

BLAHOPŘÁNÍ

Margita Svobodová
Julie Kodadová
Marie Tomková
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Díky novému občanskému zákoníku (dále jen NOZ) jsou 
smlouvy upravené pouze jedinou právní úpravou a pravidla se už 
nedvojí na občanský a obchodní zákoník. I do oblasti uzavírání 
smluv přináší NOZ více svobody. Vychází se totiž z toho, že jaká-
koli neplatnost je relativní. Pokud se tedy poruší nějaké pravidlo, 
tak to ještě automaticky neznamená, že smlouva je neplatná (kvůli 
drobným chybám už tedy nedojde ke zneplatnění smlouvy). Ne-
platnosti by se musel někdo dovolat. Pokud tak nikdo do stanovené 
lhůty neučiní, tak se smlouva zhojí. Absolutní neplatnost platí jen 
v těch případech, kdy se právní jednání zjevně příčí dobrým mra-
vům, nebo odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek.

Pokud také strany jednávají o smlouvě v dobré víře s tím, že jed-
nání už směřují k jejímu uzavření, pak v případě ukončení jednání 
na popud jedné ze stran (bez vážnějšího důvodu) bude znamenat 
pro tu druhou právo nárokovat náhradu škody.

Dříve také platilo, že pokud podle obchodního zákoníku ně-
kdo kupoval něco v dobré víře, mohl nabýt věc i od nevlastníka. 
Nově je ale zavedeno pravidlo, které říká, že i když někdo v dob-
ré víře nabude nějakou věc od podnikatele v rámci jeho běžného 
obchodního styku, musí ji vydat vlastníku věci, pokud ten doká-
že, že věc pozbyl ztrátou, nebo mu byla odcizena.

Novinky NOZ zavádí i do smlouvy o dílo. Její součástí už 
dále nebude záruční doba. Záruku je potřeba sjednat aktiv-
ně do  smlouvy. Ze zákona už na ni právo není. Institut doby 
pro ohlášení skrytých vad novou úpravou není dotčen. 

Kromě NOZ od 1. ledna 2014 platí také nový Zákon o obchod-
ních korporacích. Tyto dva zákony nahradily původní občanský 
a obchodní zákoník, a to tak, že to, co se v  obchodním zákoníku 
týkalo smluv a vztahů mezi podnikateli, se nově přesune do NOZ. 
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) pokrývá pouze to, co se 

týká vlastní úpravy společností a družstev (tedy veřejné obchodní 
společnosti v.o.s., komanditní společnosti k.s., s.r.o., a.s. a družstva). 

ZOK přinesl podnikatelům a společníkům oproti obchodní-
mu zákoníku mnohem více svobody v úpravě vztahů a vnitřních 
záležitostí. Přinesl nové možnosti organizace společnosti i vy-
tváření různých podílů. Výraznou novinkou je také například 
možnost založit s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč. Stá-
vající s.r.o. mohou svůj základní kapitál rozpustit právě až na 
výši jedné koruny. V případě akciových společností se hranice 
pro základní kapitál sjednotila na hranici 2 mil. Kč nebo 80 tis. 
eur a zároveň tak skončila možnost založit a.s. veřejným úpisem. 

Nově je také možné s jedním obchodním podílem nebo akcií 
spojit libovolné množství hlasovacích práv či povinností, s jiným 
zase výrazný podíl na zisku. U s.r.o. lze své podíly rozdělit tak, 
aby s nimi byla možnost obchodovat jako s akciemi. Více podí-
lů stejného druhu bude také možné naopak sloučit do jednoho.

Zavedl se také tzv. test úpadku, který statutárním orgánům 
nařizuje nevyplácet zisk či jiné prostředky z vlastních zdrojů, 
pokud by tím byl způsoben úpadek společnosti. 

Nově také platí, že Smlouva o výkonu funkce musí vymezo-
vat všechny složky odměny včetně bonusů, určovat výši odměny 
nebo alespoň způsob výpočtu a  obsahovat také pravidla pro 
zvláštní odměny a podíly na zisku. Pokud bude ve smlouvě určení 
odměny chybět, považuje se výkon funkce za bezplatný. Pokud 
by nebyl výkon funkce touto smlouvou upraven, vznikne nárok 
pouze na odměnu v obvyklé výši. 

Jakékoli plnění statutárním orgánům také musí být schváleno 
valnou hromadou a platí to i pro osoby blízké v případě, že pra-
cují ve stejné společnosti. Toto ustanovení se vztahuje i na mzdu 
v případě souběhu funkcí.

ÚPRAVA SMLUV V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
JUDr. Radomír Velička, právník Městského úřadu v Příboře

PRÁVNÍ RUBRIKA III.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC DUBEN

Autor knihy Druhý dech Philippe Pozzo di Borgo ochr-
nul v roce 1993 následkem pádu při paraglidingu. V té době byl 
ředitelem světoznámé vinařské firmy proslulé výrobou šampaň-
ského. Osudový úraz ho ve dvaačtyřiceti přikoval na invalidní 
vozík, je odkázán na pomoc druhých a na vlastní kůži poznává so-
ciální vyloučení. Deset let jej drží při životě charismatický Abdel, 
jeho „ďábel strážný“, živelný arabský přistěhovalec z pařížského 
předměstí. Příběh tohoto neuvěřitelného setkání byl zfilmován. 

Případ úzké dýky českého autora Stanislava Češky je 
úvodní částí série historických detektivek, které se odehrávají 
na Velké Moravě. Hlavními hrdiny jsou Slavomír, kníže z moj-
mírovského rodu, a jeho vikinský přítel Erik. V prvním příběhu 
pověřuje král Rastislav Slavomíra s Erikem vyšetřením vraždy 
stavitele Radslava, autora opevnění největších moravských hra-
dišť a mikulčické baziliky.

Karolína Rychtecká napsala historický román Divoký lek-
nín. Děj románu zasadila do Francie na počátek 18. století. Hlavní 
hrdinka Blanka de Rougille prožívá se svou starší sestrou dětství 
na venkovském zámku v Burgundsku. Život tam plyne poklidně 
uprostřed vinic a krásné přírody, ale zdánlivou idylku narušují 
rodinné vztahy. Otec nemá mladší dceru rád a trestá ji za ty nej-

banálnější prohřešky, zatímco starší dceru Rosalindu nekriticky 
zbožňuje. Blanka se bouří, navzdory zákazům utíká ze zámku. Při 
jednom takovém dobrodružství ji čeká zážitek, jenž jí ukáže, jak 
život umí být krutý. Poté ji otec odveze do kláštera. Za dva roky se 
vrací na svatbu sestry a na té poznává Gerarda de Chambellan…

Američan Michael Byrnes a jeho druhý román Tajemství 
svaté krve je napínavé čtení plné skutečných historických fak-
tů štědře prošpikované uměleckou licencí. Celým křesťanským 
světem otřásá fantastický objev prastarých kostí – mohlo by 
snad jít o kosti Kristovy? Zatímco genetička Charlote žasne nad 
rozborem DNA, dojde k několika brutálním útokům. Napadená 
Charlote, otec Patrik Donovan, izraelský archeolog Amit, ani 
jeho přítelkyně netuší, o co útočníkům vlastně jde a kdo proti 
nim vlastně stojí. Začnou tedy pátrat na vlastní pěst.

V románu Na jih k Jávě se stejně jako v řadě dalších příbě-
hů Alistaira MacLeana vracíme do doby druhé světové války. 
V  Jávském moři se možná rozhoduje o  výsledku celé války 
v Tichomoří, když se skupina uprchlíků snaží proniknout ne-
přátelskými vodami do australského Darwinu. Další nepřátele 
má ale i ve svém středu. Nikdo není tím, kým se zdá být, jeden 
dějový zvrat střídá druhý a výsledkem je hlavolam…
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SLEVY SE SLEVENKOU

NABÍDKA SLUŽEB

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZEJÍ

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA PŘÍBORA, HÁJOVA A PRCHALOVA

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

Od března 2014 nabízejí Technické služby města Příbora všem držitelům Senior slevenky slevu na po-
skytované služby ve výši 10 %. Slevy se vztahují například na zahradnické práce, přistavení kontejnerů 
a podobně. Slevy nelze využít na nákup produktů. 

Více informací o slevách pro seniory naleznete na www.seniorslevenka.cz.

 prodej deratizačních přípravků 
 zahradnické práce
 frézování pařezů a štěpkování
 kontejnerovou dopravu 

 výkopové práce
 hodinového manžela 
 úklid komunikací
 budování zpevněných ploch a další 

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA TRÁVU 
V MĚSÍCI KVĚTNU 2014 ZKUŠEBNĚ PO DOBU 1 MĚSÍCE

Technické služby města Příbora začnou v květnu přistavovat 
na  určených stanovištích velkoobjemové kontejnery na  biologic-
ký odpad. V Příboře budou tyto kontejnery zkušebně přistavovány 
v týdenních cyklech, tj. od pondělí do pondělí. V případě jejich na-
plnění před stanoveným vývozem budou kontejnery vyprázdněny. 
Kontejnery v Prchalově, Hájově a u budovy technických služeb bu-
dou nadále přistavovány o víkendech.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

VOK slouží pro uložení zeleného odpadu - trávy, ovoce a zeleni-

ny, listí. Větve občané mohou ukládat v kompostárně Točna-Příbor 

v uvedenou dobu:

pondělí  od 8.00 do 18.00 hodin

úterý  od 7.00 do 15.00 hodin

středa od 7.00 do 15.00 hodin

čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin

pátek  od 7.00 do 15.00 hodin

sobota od 7.00 do 14.00 hodin

mobil na kompostárnu: 602 590 186

Každý víkend bude přistaven VOK před budovou TS. Pokud bu-

dou VOK naplněny zeleným odpadem během týdne, dejte prosím 

vědět na tel. číslo: 556 725 046 kancelář TS. Budou-li po zkušeb-

ní dobu kontejnery naplněny jiným odpadem, než je výše uvedeno, 

může dojít ke zrušení stanoviště!

Datum při-

stavení VOK
Lokalita přistavení VOK Poznámka

od 5. 5. 2014 

do 12. 5. 

2014

Šafaříkova ulice u separačních nádob

Štefánikova ulice zahradkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

lichý týden

od 9. 5.2014 

do 12. 5. 

2014

Příbor před budovou TS

Hájov naproti pomníku padlých

Prchalov u kaple

každý 

víkend

od 12. 5. 

2014 do 19. 5. 

2014

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova

Větřkovská ulice u separačních nádob

Ulice 9. května u transformátoru

sudý týden

od 16. 5. 

2014 do 19. 5. 

2014

Příbor před budovou TS

Hájov naproti pomníku padlých

Prchalov u kaple

každý 

víkend

od 19. 5. 2014 

do 26. 5. 

2014

Šafaříkova ulice u separačních nádob

Štefánikova ulice zahradkářská osada

Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

lichý týden

od 23. 5. 

2014 do 26.5. 

2014

Příbor před budovou ts

Hájov naproti pomníku padlých

Prchalov u kaple

každý 

víkend

od 26. 5. 

2014 do 2. 6. 

2014

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova

Větřkovská ulice u separačních nádob

Ulice 9. května u transformátoru

sudý týden

od 30. 5. 

2014 do 2. 6. 

2014

Příbor před budovou TS

Hájov naproti pomníku padlých

Prchalov u kaple

každý 

víkend

Městská knihovna Příbor pro vás připravila od dubna 2014 
kurz fotografování pro začátečníky a mírně pokročilé. Během 
osmi lekcí se dozvíte něco o tom, jak fotografie vznikla a jak se 
vyvíjela, také něco o současných fotoaparátech a jejich příslušen-
ství. To vše v první lekci. Pak už se ale budete zabývat technikou 
fotografování, kompozicí, následnou úpravou fotografií, dozvíte 
se něco o světle a budete taky dostávat fotografické úkoly. Nikdo 
se nemusí bát náročnosti, ta se přizpůsobí každému z vás, ne-
záleží ani na tom, jaký fotoaparát vlastníte. Kurz je vhodný jak 
pro dospělé, tak i pro děti.

Kurz bude rozvržen do 8 lekcí po dvou vyučovacích hodi-
nách a bude probíhat od 10. dubna každý čtvrtek (s výjimkou 
státních svátků) od 16:30 do 18:00, celkem tedy 8 týdnů. Cena 
za celý kurz je 1000 Kč. Lektorem bude Milan Vícha, absolvent 
Lidové konzervatoře Ostrava, člen Asociace profesionálních 
fotografů ČR, České federace fotografického umění a taky Fo-
toklubu Příbor. 

Hlásit se můžete v knihovně osobně nebo telefonicky na čísle 
556 725 037, popř. přímo u lektora na čísle 732 744 549, u něj 
taky můžete získat více informací. www.milanvicha.cz

KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ
Městská knihovna Příbor

V případě zájmu volejte na tel.: 737 245 981, nebo pište na dispecer@tspribor.cz.
Dle vašich požadavků zhotovíme cenovou nabídku. Více informací naleznete na www.tspribor.cz.
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Dne 17.02.2014 bylo v 16:16 hod. přijato oznámení z tísňo-
vé linky 156 Městské policie Nový Jičín, že v městském parku 
na ul. Lidické v Příboře se v prostoru amfiteátru nachází sku-
pinka chlapců a dívek, kdy někteří z nich něco píší po tabulích, 
které vyplňují zadní část amfiteátru. Po příjezdu na místo hlídka 
spatřila uvedenou skupinku, která se nacházela v prostorách za-
střešeného amfiteátru, kdy některé dívky něco psaly na dřevěné 
tabule. Když však skupinka spatřila přijíždějící služební vozidlo 
hlídky MP, dala se na útěk směrem do zadní části parku. Tam 
však byli někteří z nich dostiženi. Jednalo se o 3 dívky a 2 chlapce 
ve věku od 10 do 14 let. Dále bylo zjištěno, že psaní po zadní vý-
plni amfiteátru se zúčastnily pouze 3 dívky a jejich kamarádka, 
která z místa utekla. Ta se vzápětí dostavila na místo událos-
ti. Dívky se k svému jednání doznaly a také ukázaly fixy, které 
použily. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu „spre-
jerství“ byla celá událost předána k dalšímu šetření Policii ČR. 

Dne 18.02.2014 bylo v  12:30 hod. přijato přes tísňovou lin-
ku 156 Městské policie Nový Jičín oznámení od 90letého muže 
z Příbora, že před malou chvíli ho v místě bydliště navštívila 
žena tmavé pleti ve věku asi 35 let, v dlouhém černém plášti. Dále 
muž uvedl, že žena držela v ruce papírovou bankovku v hodnotě 
1.000 Kč a chtěla po něm, aby jí onu bankovku rozměnil. To však 
odmítl a před ženou zavřel dveře. Po příjezdu se na místě ani 
v okolí nikdo dle popisu nenacházel. Pravděpodobně se jednalo 
o podvodnici, která když neuspěla, sedla do vozidla a z místa od-
jela. Podobná událost se stala i v 16:00 hod. téhož dne, tentokrát 
se ale jednalo o slušně oblečeného muže, který zazvonil u dveří 
78leté ženy a chtěl po ní, aby mu půjčila finanční hotovost. Ta 
však razantně odmítla, načež muž rychle odešel. I tentokrát ne-
byl nikdo dle uvedeného popisu nalezen.

STŘÍPKY MĚSTSKÉ POLICIE 

PŘÍBOR

Eva Durčeková, strážnice Městské policie Příbor

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Březen 2014

DOTAČNÍ PROGRAM PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ NA ROK 2014

V rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ 
se zaměřením na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou 
na seniorech pro rok 2014 bylo předloženo celkem 7 projektů. Projekty 
byly zaměřeny na aktivizační programy pro seniory v oblasti prevence 
domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech; na propagační 
a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením 
na medializaci problematiky domácího násilí páchaném na seniorech 
v domácím a institucializovaném prostředí a na propagační a osvětové 
aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci 
problematiky trestné činnosti páchané na seniorech. 
http://www.prevencekriminality.cz/projekty/dotace-upr/
domaci-nasili/poskytnute-dotace-v-programu-prevence-domaciho
-nasili-a-trestne-cinnosti-pachane-na-seniorech-225cs.html

SEZNAMTE SE S PREVTOUR?

Dovolujeme si upozornit na novou informační aktivitu odboru prevence 
kriminality, kterou je vznikající cyklus reportáží o zajímavých 
preventivních projektech realizovaných v České republice. Reportáže 
budou mapovat inspirativní příklady dobré praxe ve vybraných městech 
a obcích a měly by zároveň působit jako inspirační zdroj pro šíření 
osvědčených projektů a praktických zkušeností. Lidé pracující v  oblasti 
prevence kriminality v různých místech naší země budou mít možnost 
vzájemně porovnat své zkušenosti, zamyslet se nad tím, jak si počínat 
ještě lépe. Zároveň chceme prevenci kriminality přiblížit i laickému 
čtenáři, který má zájem se dozvědět, co si pod tímto termínem 
má vlastně představit. Reportáže zachytí, jaký kus cesty prevence 
kriminality u nás urazila, kam se ubírá, jaké preventivní projekty 
fungují v našich městech a obcích dnes. 
 
http://www.prevencekriminality.cz/zpravodaj/2014-1/

2/2014

JARO SE BLÍŽÍ – HURÁ NA CHATU!

Řada z nás má kromě svého bytu nějaký rekreační objekt – chatu, 
chalupu apod. Při našem jarním návratu do víkendového obydlí po 
dlouhém zimním období  nás může čekat nemilé překvapení - můžeme 
zjistit, že jsme byli vykradeni! Je proto namístě znovu si zopakovat 
zásady situační prevence kriminality při zabezpečení objektů. Každý 
objekt, a ty rekreační zvláště, je možné zabezpečit pouze proti 
určitému riziku. Je tedy nezbytné zvážit stupeň zabezpečení podle 
lokality, kde se objekt nalézá, podle hodnoty obydlí a majetku v něm 
uloženém. V loňském roce Policie ČR zaznamenala opětovný nárůst této 
trestné činnosti. A to i přesto, že některé, zejména drobné krádeže 
opakující se ve stejném rekreačním objektu často i několikrát za rok, 
nejsou policii vůbec nahlašovány. Zamyslíme se nad tím, proč majitelé 
chat a chalup nenahlašují všechny případy vloupání, jaké jsou motivy 
a zvyklosti zlodějů a hlavně nad tím, jak jim jejich skutky co nejvíce 
znesnadnit.

Více informací naleznete zde

KAMPAŇ NENECHTE SI UBLIŽOVAT

Společnost Avon se problematice domácího násilí a násilí na ženách 
systematicky věnuje již řadu let. Nyní společně s Krav Maga Global 
uvádí kampaň „Nenechte si ubližovat,“ která byla spuštěna 25. 
listopadu u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na 
ženách. Tento projekt je určený především ženám, kterým radí, jak 
předcházet krizovým situacím jako jsou domácí násilí, pronásledování 
nebo znásilnění, a co dělat, když se v nich ocitnou. Součástí kampaně 
jsou krátké filmy, internetový portál, unikátní Mapa pomoci a praktické 
semináře. Pět filmových epizod se věnuje problematice stalkingu, 
domácího násilí, sexuálního násilí a násilí na dětech. Uvidíte v nich 
chyby, kterých se ženy dopouštějí, zjistíte, že i malá změna chování 
dokáže násilníka odradit či zastavit. Praktické semináře pro ženy 
s výukou sebeobrany proběhnou 8. března 2014 v odpoledních hodinách 
v Praze, Liberci a Hradci Králové. V Praze je poté možné si užít nabitý 
program v rámci večerní party k mezinárodnímu dni žen. Akce je 
charitativního charakteru a symbolické vstupné 100 Kč bude využito na 
konkrétní aktivity v oblasti prevence násilí na ženách.
 
http://www.nenechtesiublizovat.cz/REALIZÁTOR GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER

POLICIE RADÍ - (NE) BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU 

Policie České republiky – Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského 
kraje upozorňuje na svých webových stránkách na jeden z nešvarů 
rozšiřující se v silničním provozu. Jedná se o prohřešek chodců 
a cyklistů a příčinou jsou sluchátka na uších. Chodci nebo cyklisté si 
mnohdy svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby. Neuvědomují si 
ale, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. Se sluchátky 
na uších nevnímáte – neslyšíte – nereagujete na: dění ve svém okolí, 
zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson 
vozidel, hlasové upozornění ostatních chodců, cyklistů atd.), výstražné 
signály (majáky, znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění 
tramvají atd.), vozidla kolem sebe, nebezpečí vyjíždění a couvání 
vozidel z nečekaných a nepřehledných míst. Policie radí: Do vozovky 
vstupujte a vjíždějte vždy po pěčlivém rozhlédnutí a navažte oční 
kontakt s řidičem!

Více informací naleznete zde
http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-jmk-informace-
sluchatka-na-usich-ne-bezpecnost-v-silnicnim-

http://www.prevencekriminality.cz/o-prevenci-kriminality/rady-a-
doporuceni-upr/zabezpeceni-majetku/

ŠATNÍK
STŘEDISKO DIAKONIE ČCE 

A MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR
Pořádá ve dnech:

31. 3. 2014 - 4. 4. 2014 od 800 do 1700

7. 4. 2014 - 11. 4. 2014 od 800 do 1700

Ve sborovém domě Českobratrské církve  

evangelické na ulici ČSA 225

- pod modrým domem s pečovatelskou službou

•   sběr šatstva, které již nepotřebujete a chcete nabídnout ostatním

•   příjímáme pouze věci čisté a nepoškozené

•   nepříjímáme věci z umělých vláken jako silon, krimplen, diolen

VŠECHNY OBČANY SRDEČNĚ ZVEME

Akce šatník je určena široké veřejnosti!

Šatník pořádá Diakonie ČCE, Pečovatelská služba Příbor 

společně s MÚ Příbor a sborem ČCE Štramberk.
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NEDĚLE 23. 2.  ODJEZD A PŘÍJEZD
Sluníčko se na nás usmívalo již od rána, a tak jsme se rychle 

sbalili, naložili všechny věci, zamávali rodičům a spěchali za sně-
hem. Tentokrát se autobus nijak nezasekal, hasiče jsme nevolali 
a odjezd byl proto velmi hladký. Záhy jsme byli na místě, ubytovali 
jsme se a vyrazili na kopec. Na kopec, na kterém ležel sníh – hurá. 
Sice technický, mokrý, těžký, ale sníh. Co se však nestalo. Vypadl 
proud. Ano, elektrický proud. Prý až od Rožnova. Chvíli jsme če-
kali, váhali, byli smutní. Pak vlekaři rozjeli sedačku na alternativní 
pohon a světe, div se, po nějaké době elektřina naskočila. Lyžovali 
jsme. Bylo to těžké, ale lyžovali jsme. Po večeři jsme se všichni spo-
lu seznámili, zazpívali jsme si a šli jsme do hajan.

PONDĚLÍ 24. 2. 
Všichni stateční se vydali brzy ráno na rozcvičku, po které byla 

vydatná snídaně. Podle družstev se lyžovalo celé dopoledne. Od-
poledne zase na svah a před večeří jsme se ještě vydali na krátkou 
procházku. Po večeři šli dobrovolníci lyžovat /dle jejich slov to bylo 
fantastické lyžování/ a ostatní zpívali, hrál se ping-pong, různé hry 
a také se odpočívalo.  

ÚTERÝ 25. 2.
Ráno nás přivítalo nádherné sluníčko, rychle jsme se nasnída-

li a vyrazili lyžovat.  Po obědě jsme šli lyžovat na chvíli /sníh byl 
velmi těžký a mokrý/ a opět jsme zvolili turistickou procházku. Ten-
tokrát byla delší. Došli jsme do centra Horní Bečvy a na zpáteční 
cestě proběhl závod o nejrychlejšího běžce. Start – Dolní konec – 
Cíl – Chata Brian. Opět se našlo dostatek sportovních nadšenců, 
neskutečně zabojovali a dosáhli nádherných časů. Večer pokračoval 
turnaj v ping-pongu, povídalo se, hrály se různé stolní hry a samo-
zřejmě jsme zpívali.

STŘEDA 26. 2. 
Po snídani jsme spěchali rychle na vlek, ať jsme mezi prvními 

a můžeme lyžovat na pěkně upravené sjezdovce. To se asi trochu 
vymstilo Markétě, která vyletěla ze svahu. Ovšem díky této události 
se dostala i do písničky. O tom ale až později. Středa bývá na kurzu 
den, kdy se nelyžuje, a tak jsme na oběd šli i s batůžky, protože nás 
čekala cesta autobusem do Rožnova, kde jsme si dali něco malého 
na zub a poté jsme si zařádili v bazénu. Kromě plavání, skákání a to-
bogánu jsme si i zasoutěžili. Nejdříve v rychlostním plavání a pak 
v plavání na jeden nádech. Výkony některých až braly dech. A zase 
hurá na autobus a na chatu.

Byli jsme dost šťastní, když nás pan řidič dovezl na místo, neboť 
to jednu chvíli vypadalo, že nedojedeme. A to nebyla příjemná před-
stava – 40 děcek s mokrými vlasy, tma, hospoda, kde na nás čekají 
s jídlem… NO, pryč se špatnými myšlenkami, vše dobře dopadlo.  

Po jídle se zase vrátila energie a to byla ta správná doba na správ-
né hry. Nejdříve se čtyři týmy pokoušely dohodnout a postavit objekt 
ze špejlí. Všem se to povedlo na výbornou. Poté se staly z týmů vy-
šetřovací a herecké skupiny a všichni spolu měli za úkol vymyslet, 
jak se stal zločin a také sehrát celý příběh. Vše je zdokumentováno 
na kameře a klobouk dolů: „Děcka, zvládla jste to na výbornou.“ 

ČTVRTEK 27. 2. 
Nyní je místo na to připomenout, že se během kurzu přihodilo 

i pár nehod, které ale dopadly všechny dobře. Markétka se vrátila 
z pobytu v nemocnici, kde zůstala 1 noc, Tomáš odjel zvracet domů, 
Vojta si jel nechat zkontrolovat svou nožku také domů a Petr měl 
velmi náročnou cestu v pátek – vůbec mu nebylo dobře. Stela se 
probudila poslední den s teplotou, ale zvládla to.   

Takže předposlední den jsme se zase vydali na ten náš svah, 
už poněkolikáté jsme se viděli s kytaristou Tomáše Kluse, s Jirkou 
Kučerovským /mimochodem bydlel v domku pod námi/ a užívali 

jsme si sněhu. Po obědě jsme se vydali na slalom. Sněhové podmín-
ky byly tak nedobré, že nám letos vlekaři nedovolili /a my se za to 
na ně nezlobíme/ udělat slalomovou dráhu. A tak jsme se rozhod-
li, že si slalomovou dráhu postavíme na louce. Povedla se báječně 
a to díky Tomášovi, Petrovi a asistentce a kameramance v jednom - 
Janě. Všichni účastníci slalomu si zasluhují velkou pochvalu, neboť 
běželi naplno všichni. I přesto, že nohy už po celém týdnu bolely, 
neboť lyžovat v rozbředlém sněhu dalo zabrat. 

A tady jsou výsledkové listiny těch nejrychlejších. Absolutním 
vítězem se stal neporazitelný MARTIN KUTÁČ!!!

SLALOM V TRÁVĚ – LYŽE, chlapci
1.  Martin Kutáč 0 : 55 : 81
2.  Nicolas Holub 0 : 56 : 21
3.  Jan Lihocký    0 : 56 : 74

SLALOM V TRÁVĚ -   LYŽE, dívky
1.  Sára Durajová    1 : 00 : 55
2.  Adéla Quardová   1 : 01 : 63
3.  Žaneta Švubová   1 : 04 : 73

SLALOM V TRÁVĚ -   SNOWBOARD, dívky a chlapci
1. Dora Drabíková    0 : 57 : 54
2. Lukáš Liberda  0 : 57 : 63
3. Filip Duraj   0 : 57 : 97

Dobrovolníci si šli opět zalyžovat, no a zbytek osazenstva se bavil. 
Tento večer byl v režii dětí a jako první se předvedli kluci – Ondra 
a René. Bavili jsme se. Pak nás chvíli bavili Danek s Verčou, pak se 
zpívalo, a když přišli lyžaři, tak se oceňovalo. A také děkovalo. Moc 
pěkné bylo poslouchat hodnocení instruktorů a ještě hezčí a příjem-
nější bylo poslouchat vzkazy od dětí směrem k vedoucím. Fakt hezké. 
Čtvrteční večer byl o medailích, pochvalách a také o poslední hře, 
dá-li se tak nazvat aktivita DOBÍJENÍ BATERKY. I lidé, nejen mobi-
ly, kamery a foťáky, potřebují dobít. Potřebují povzbudit, pochválit, 
motivovat… A tak jsme si my všichni, kdo jsme chtěli, přidělali na 
záda papír velikosti A 4 a na něj nakreslili jednoduchý náčrt baterky. 
No a čekali jsme, zdali nám na naše záda někdo něco napíše. A to si 
pište, že napsali. Někteří si museli papíry přidat. Myslím, že bylo pak 
na pokojích fajn. A co teprve doma, když se nám zasteskne po „lyžá-
ku“ a vytáhneme si naše baterky, to bude počteníčko…

PÁTEK 28. 2. 
Nebudu používat slovo POSLEDNÍ, protože toto slovo se na ho-

rách při lyžování neříká. Přináší to prý smůlu. A tak jsme jeli ještě 
jednou a nutno říci, že bylo vidět, že toho měli už všichni dost. Sníh 
byl opravdu velmi, velmi mokrý, tím pádem těžký, lidí na sjezdovce 
přibývalo, a tak jsme poslední lyžování trochu zkrátili a šli se balit. 
Po obědě jsme zazpívali personálu naši BALADU O LYŽÁKU, sbalili 
se a jeli. Tak tichý autobus jsem ještě nikdy nezažila. Únava byla takřka 
hmatatelná. U školy nás čekali rodiče, děti se v tichosti rozloučily, ně-
které ještě postály na hřišti, než pro posledního přijel odvoz a … je to. 

Mgr. Vladislava Strnadová, ZŠ Npor. Loma Příbor

ZE ŠKOL

LYŽAŘSKÝ KURZ 2014  HORNÍ BEČVA, CHATA BRIAN ČTI BRÁJEN
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Konečně jsme se dočkali. Naše první exkurze projektu 
NatTech „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji“. 

Ve středu, 26. 2. 2014 v  8.00 hod. nasedáme do autobusu 
a vyrážíme na první projektovou exkurzi do firmy Continental 
Barum, s.r.o. v Otrokovicích. Hned v autobusu se seznamujeme 
se studenty z kopřivnické SŠ a SOU, kteří s námi spolupracují. 
A než dorazíme do cíle, tak už je z nás dobrá parta.

Ve firmě nás čekají.
Po společném zhlédnutí propagačního firemního filmu 

o výrobě a obchodu se rozdělujeme do tří skupin a vyrážíme 
do provozu. Naší průvodci jsou trpěliví, ukazují nám celý výrob-
ní proces od základních surovin, které si můžeme osahat (saze, 
textil, kaučuk), až po výsledek - kvalitní světoznámé pneumatiky. 
Seznamují nás s prací automatizovaných výrobních linek, které 
jsou řízeny počítači. Nasáváme atmosféru výrobních hal, není 
vždy voňavá, přece jenom jsme v chemickém závodě. 

Exkurze trvá hodinu a půl, máme toho dost. Dost zážitků 
a informací, máme i krásné poznání, je o čem přemýšlet. Vět-
šinou konstatujeme: 

„Tohle bychom dělat nechtěli, hluk a odér, těžká práce.“  Ale, 
kdo ví!?  

Odjíždíme a těšíme se na další exkurzi. 

Podle zpětného hodnocení žáků zpracovala Mgr. Lidmila Janotová,
školní koordinátor projektu.

Na jarní prázdniny jsme se všichni moc těšili. Ten poslední 
den před nimi byl nejlepší. Byl to totiž DEN HER. Každý rok si 
ho pořádně užíváme a ani letošek nebyl výjimkou.

Všechny děti I. stupně si vybraly činnosti, které je baví a celý 
den se jim věnovaly. A tak si mohly v klidu stavět ze stavebnic, 
luštit různé rébusy a hádanky, hrát zajímavé hry, vyřádit se v tě-
locvičně, pracovat na interaktivní tabuli, sledovat pohádky, něco 
nového se naučit na počítači, vyrobit si hezké věci z papíru, do-
konce mohly pracovat v dílnách, kde si vyrobily dřevěné stojánky 
na ubrousky, kuchtit v kuchyňce a pochutnat si na vlastnoruč-
ně vyrobené pizze, nebo se navléct do kostýmů či použít různé 
loutky a zahrát si divadlo. 

Dne 13. 3. 2014 proběhlo v Ostravě krajské finále v basketbale 
žákyň 8. a 9. tříd. 

Naše dívky ve slo-
žení Dorka Drabíková, 
Adéla Maléřová, Karin 
Šimíčková, Gabriela 
Busková a Alice Chro-
mečková, které tvořily 
základní pětku, a po-
sily Nicole Godynová 
a  Tereza Hanzelková 
si vedly velice sta-
tečně a  v konkurenci 
dalších čtyř škol Mo-
ravskoslezského kraje 
vybojovaly prvenství, 

a tím právo jet na kvalifikaci na mistrovství republiky. 
A tak pod vedením paní učitelky Libuše Zahálkové a trenérky 

Michaely Drtilové se vydají na další cestu, tentokrát až do Šumperka. 
Přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů, aby i v tom-

to klání dopadly co nejlépe.

Mgr. Lidmila Janotová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Dana Svobodová, ZŠ Npor. Loma Příbor

Mgr. Libuše Zahálková, ZŠ Npor. Loma Příbor

EXKURZE OTROKOVICE

DEN HER

KRAJSKÉ FINÁLE V BASKETBALE

BALADA O LYŽÁKU
1. Přijeli, přijeli z kurzu lyžařského, sjížděli, sjížděli z kopce vysokého.
 Ref.: Byl tu sníh, není tu, sněženky u plotu, byla zima byla, beze sněhu byla, není, není tu...
2. Jezdili, jezdili, na technickém sněhu, jedna jim, vypadla, ze strmého břehu.
 Ref.: Byl tu sníh, není tu, sněženky u plotu, byla zima byla, beze sněhu byla, není, není tu...
3. Věděli, věděli, že to jednou skončí, protože všechno se dokolečka točí.
 Ref.: Byl tu sníh, není tu, sněženky u plotu, byla zima byla, beze sněhu byla, není, není tu...

Městská organizace KDU-ČSL Příbor
pořádá dne 8. května 2014 v 18:00 hod.  

ve farním kostele Narození Panny Marie v Příboře

                       KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
při příležitosti oslav Dne matek. K hojné účasti zvou pořadatelé.

             POZVÁNKA 

Abychom se mohli pohybovat v provozu, máme slušivé bezpečnostní vesty. 
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- Soutěžit mohou malí, velcí, rodiny - bez rozdílu věku, Příboráci i ostatní - bez rozdílu místa bydliště.
- Od března do září 2014 budou každý měsíc v Měsíčníku města Příbora, na webových stránkách města (www.pribor.eu) a stránkách rodného domu 

S. Freuda (www.freudmuseum.cz) uveřejněny soutěžní listy se 4 základními otázkami na daný měsíc a s bonusovou otázkou.
- Soutěžní listy s odpověďmi lze odevzdávat osobně v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda, Zámečnická ul. 117, 742 58 Příbor.  Otevřeno je úterý 

až neděle v době 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.  
- Za každý soutěžní list se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky obdržíte sladkou odměnu hned při jeho odevzdání v rodném domě S. Freuda. 
- Termín uzávěrky odevzdání vyplněných soutěžních listů bude uveden na soutěžním listu.
- Všechny soutěžní listy se správnými odpověďmi na čtyři základní otázky budou po termínu uzávěrky v každém kole zařazeny do losování o 3 ceny.  
- Ceny budou uvedeny na soutěžním listu.
- Slosování se uskuteční v muzeu Rodný dům Sigmunda Freuda před kamerami Local TV Příbor a za přítomnosti zástupce vedení města.
- Výherci budou osloveni přímo na základě kontaktních údajů uvedených v soutěžním listu. 
- Výsledky budou zveřejněny v Měsíčníku, na webových stránkách města Příbora, stránkách rodného domu S. Freuda a v programu Local TV.
- Soutěžící s odevzdáním soutěžního listu dává souhlas s použitím svého jména, příjmení a města, v němž bydlí, za účelem losování o ceny v materi-

álech souvisejících se soutěží - v Měsíčníku, na webových stránkách a v Local TV. 
- Všechny soutěžní listy se všemi správnými odpověďmi včetně bonusové otázky postupují do závěrečného velkého slosování o hlavní výhru 

– místo a termín závěrečného losování Vám včas oznámíme.

Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda
v Příboře vyhlašují 

2. ročník vědomostní soutěže

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKAPŘÍBORSKÁ HLAVIČKA
aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

SOUTĚŽ

1

mediální partner

1. cena měsíce dubna - 1 vstupenka na koncert skupiny Buty, Kulturní dům Příbor 14. 5. 2014 

2. cena měsíce dubna - 1 vstupenka na koncert skupiny Buty, Kulturní dům Příbor 14. 5. 2014 

3. cena měsíce března - dárkový balíček věnovaný městem Příborem

Připomenutí: Všechny soutěžní lístky se správnými odpověďmi – včetně bonusové otázky! – postupují do závěrečného velkého slosování!!!

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Otec Sigmunda Freuda Jákob Freud se do Příbora přistěhoval v roce 1840 z východohaličského města Tismenice. U kterého velkého města 
se Tismenice nachází a ve kterém státě leží? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Velkým mezníkem ohledně spojení Příbora se světem byla stavba „lokomotivní železnice“ ze Studénky do Štramberka. Kdy poprvé projel 
Příborem vlak. Uveďte celé datum. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jedním z  typických projevů barokní religiozity byla existence náboženských bratrstev, která vyvíjela činnost také v  Příboře.
Uveďte název nejstaršího známého příborského bratrstva založeného v 17. století. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Na menší fotografi i vpravo je socha světce. Uveďte jeho jméno a místo, kde se socha nachází. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bonusová otázka:

 Zakladatelem hukvaldského hradu byl rod z  jihozápadního Německa, 
těsně spjatý také s příborskou historií. Uveďte jejich rodové jméno.

 ……………………………………………………………………………………

Termín uzávěrky dubnového kola: 30. 4. 2014

 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, sou-
hlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány pořadatelem soutěže 
za účelem losování o ceny.

Jméno, příjmení……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa, telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soutěžní list - otázky na měsíc DUBEN 2014
Miroslav Růžička, DiS, rodný dům Sigmunda Freuda
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ROK 2013 V PŘÍBOŘE

JAK JSME ZAZNAMENALI LOŇSKÝ ROK V LOCAL TV...3. DÍL

ČERVENEC
* Červenec jsme v  Příboře zahájili putováním s  Nejkačkou. Tuto 
dobrodružně-poznávací hru spojenou se soutěží o věcné ceny vyhlásil 
Moravskoslezský kraj. Spočívala v putování po dvaceti památkách kraje. 
Byl mezi nimi i piaristický klášter v Příboře. Po dobu akce - do 30. září 
byl otevřen denně až do 15. hodiny. Jen o víkendech prošlo více než 
300 let starou budovou 160 turistů.  
* Německý fotografa Hellfried Strelow procestoval s fotoaparátem celý 
svět. Několikrát byl i v Příboře. Své snímky z Afriky, Jižní Ameriky i východ-
ní Evropy vystavoval od 3. července do počátku září v Galerii na radnici.
* V noci na 8. 7. neznámý pachatel odcizil z hrobu na starém hřbitově 
77cm velký bronzový kříž s Ježíšem Kristem. Způsobil škodu za 18 tisíc 
korun.  Pachatel zjištěn nebyl.
* 16. 7. kolem čtvrté hodiny ranní bylo poškozeno elektrické vedení 
sloužící ke snímání a napájení kolejových obvodů na železniční trati 
poblíž vlakového nádraží v Příboře. Zloděj způsobil drahám škodu přes 
20 tisíc korun. Příborští policisté tento čin vyšetřovali s podezřením 
ze spáchání přečinu ohrožení obecně prospěšného zařízení 
* Dva ze sedmnácti koncertů 20. ročníku Mezinárodního hudebního 
festivalu Janáčkovy Hukvaldy zazněly v refektáři piaristického kláštera. 
12. července zpívala v programu Koncert pro soprán, cembalo a kla-
vír sopranistka Pavla Čichoňová, absolventka ostravské konzervatoře. 
Na nástroje ji doprovázela Alena Hönigová. 
* 19. července se v klášteře představili dva mladí umělci z Německa 
houslistka Sophia Jaff é a klavírista Bjoern Lehmann. V jejich podání 
zazněla např. Sonáta pro housle a klavír A dur Ludwiga van Beethovena. 
* 27. července proběhl v příborském skateparku First Bike Contest 
- první závod tohoto druhu v Příboře. Uspořádali ho mladí nadšenci. 
Závodilo se v jízdě ve volném stylu. Ve dvou kategoriích  do 18 a nad 
18 let soutěžilo po šesti závodnících. Organizátoři byli spokojení. Zá-
vod byl částečně fi nancován z programu prevence kriminality města.
* Pracovnice odboru kultury příborské radnice a tým provozovatele 
městského koupaliště pozvali o prázdninách všechny hravé a milující 
vodu na Cestu kolem světa plnou zábavy. Program s vodními rado-
vánkami, se zumbou, s tancováním, malováním začínal 28. července 
ve 13 hod., ve chvíli, kdy bylo koupaliště plné! Onen den byl totiž jedním 
z nejhezčích a nejteplejších prázdninových dní. Areálem tehdy prošlo 
na 1700 lidí a Cesta kolem světa proběhla bez karambolů!

 SRPEN
* 3. srpna slavili v Prchalově 215 let od založení obce. Odpoledne si 
děti užívaly vzhledem ke krásnému počasí zorbing v bazénu uprostřed 
výletiště. Dospělí začali přicházet do areálu kolem šesté hodiny večer. 
Pochutnávali si na guláši, uzených žebírkách a zkoušeli jízdu na dvoj-
kolkách.  Původně se mělo slavit v květnu. Tehdy to počasí nedovolilo. 
Napodruhé oslavy vyšly na výbornou.
* 4. srpna přivítal v refektáři piaristického kláštera starosta města Mi-
lan Strakoš 100 odborníků - psychoanalytiků, psychologů, psychiatrů  
a dalších lékařů z 22 zemí dvou kontinentů. Do kláštera zamířili přímo 
z příborského náměstí - z vystoupení souboru Ostravica. Během něho 
si vyslechli v anglické premiéře příborskou lidovou píseň „V Příboře 
na dvoře“. Měla úspěch! 5. srpna lékaři pokračovali v Kulturním domě 
sympoziem na téma - Význam raných dětských zážitků pro formování 
základních osobnostních rysů jedince. Přednášela i Freudova pravnučka 
Jane Mc Adam Freud.
Setkání špiček světové psychoanalýzy v Příboře iniciovali Mgr. Marie 
Šupová, předsedkyně Společnosti S. Freuda v Příboře, dr. Eva Papi-
ašvili z USA a Dr. Harold Blum, emeritní ředitel Archivu S. Freuda 
ve Washingtonu. 
* Kinematograf bratří Čadíků uvedl v  Příboře na náměstí od  8. 
do 11. srpna čtyři české fi lmy. Během promítání se vybralo 19.596 Kč. 
Polovinu majitelé kinematografu věnovali na Konto Bariéry, druhou 
na digitalizování maringotky. Díky modernizaci budou Čadíci jezdit dál.
* 10. srpna slavila Tělovýchovná jednota Sokol Příbor 120 let od svého 
založení. Oslavy začaly po poledni za nepříliš vlídného počasí v zahradě 
sokolovny. V programu se představili kynologové, parkuristé ze Sokolu, 
břišní tanečnice z Luny a městští strážníci. Podával se guláš, pečené 

párky, ale také vegetariánský boršč s celozrnným chlebem. Zahradou 
prošlo 350 platících dospělých a nespočet dětí!
* V srpnu nabídla Diana Ryšánková rodičům dětí od 3 do 7 let tzv. 
prodlouženou pohádkovou školku. Šlo o  hlídání dětí po uzavření 
školek. O novou službu v září 2013 nebyl zájem. 
* Ve dvoře Základní školy Jičínské fi nišovaly práce na stavbě nového 
školního hřiště. Společnost PROSTAVBY začala s pracemi 28. 5. Stavba 
se blížila ke svému závěru. Vysoutěžená cena činila 3 400 000 korun.
* 14. 8. město uskutečnilo svou čtvrtou aukci. Týkala se svozu odpadu 
na následujících 6 let. Aukce se účastnilo 5 fi rem. Cena se měnila 18x! 
Zakázku na svoz směsného komunálního odpadu vysoutěžila  fi rma 
AVE CZ. Cenu aukcí snížila o 32,8 %. Svoz tříděného odpadu vysou-
těžila společnost Slumeko z Kopřivnice. Cena za svoz klesla o 74,6 %. 
Slumeko od zakázky ale ustoupilo. Město podepsalo smlouvu s druhým 
v pořadí, a to byla fi rma AVE CZ. Díky aukci město v nadcházejících 
šesti letech uspoří celkem 9 mil. korun.
* 23. 8. se část centra v Příboře proměnila ve fi lmové ateliéry. Štáb reži-
séra Yoon Je-kyoon natáčel v uličkách Politických vězňů a Ř. Volného 
tzv. korejského Forrest Gumpa - fi lmovou ságu, jejíž děj se odehrává 
v Koreji a v Evropě od 40. let 20. století až do současnosti. A téma? 
Láska - odloučení a setkání po létech. 
* Během srpna byl v Příboře nainstalován nový varovný a vyrozu-
mívací systém - bezdrátový rozhlas, jehož hlavní funkcí je varování 
obyvatel před živelními katastrofami. V Příboře bylo namontováno 185 
hlásičů se 500 reproduktory, v Prchalově 17 hlásičů s 38 reproduktory 
a v Hájově fi rma nainstalovala 28 hlásičů s 60 reproduktory. Zakázka 
stála 6,5 mil. Kč a byla dotovaná z 90 % evropskými penězi a státním 
fondem životního prostředí. Město zakázku převzalo v září. Přestože je 
po městě rozmístěno mnohem více tlampačů, srozumitelnost hlášení 
se snížila a řešila se i v následném roce. 
* V noci na 26. srpna vylezl neznámý pachatel po lešení domu č. 10 
na  náměstí, vytlačil uzamčené balkonové dveře, vnikl do bytu a  ze 
skříně v pokoji odcizil téměř 10 tisíc korun. Příborští policisté začali 
případ prošetřovat pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody. 
Pachatel zjištěn nebyl.
* 29. 8. došlo kolem 11. hodiny dopoledne k loupežnému přepadení 
pošty. Lupič se zbraní v ruce požadoval po pracovnici pošty hotovost. 
Pracovnice pošty prokázala duchapřítomnost i notnou dávku odvahy 
a peníze mu nevydala. Lupič zřejmě zaskočen chováním ženy uprchl. 
Při přepadení nikdo neutrpěl zranění. Pachatel z Kopřivnice byl zadržen 
policií den po loupeži. Soud rozhodl o vzetí do vazby.
* 29. 8. před půl pátou odpolední došlo k dopravní nehodě na klidné 
křižovatce ulic Sv. Čecha, Fučíkovy a 28. října. 18 letý řidič vyjížděl 
od farské stodoly po Fučíkové ulici, na křižovatce nerespektoval před-
nost v jízdě a vjel do cesty 39leté řidičce. Řidička i tři spolujezdkyně ve 
vozidle viníka byly zraněny.  Přítomnost alkoholu byla u obou řidičů 
vyloučena.
* 30. 8. až 1. 9. probíhal v tělocvičně Masarykova gymnázia VI. ročník 
mezinárodního turnaje TOROLA Cup 2013. Utkali se basketbalisté 
ve věku 15 let a mladší. Pozvání organizátorů - Basketbalového klubu 
Příbor - přijalo šest  týmů ze  Slovenska, Polska a  poprvé v  historii 
turnaje z Maďarska. Českou republiku zastupoval tým BK TOROLA 
Snakes Ostrava. Dva účastníci byli mistry a tři vícemistry svých zemí. 
O vítězi se rozhodlo po patnácti odehraných zápasech. Zlatý pohár 
získal mistr Česka BK Pardubice.
* 31. 8.  se na příborském gymnáziu sešli bývalí studenti - maturanti 
z let 1947 až 1958 a mladší! Přijelo jich padesát. Setkání už léta orga-
nizuje Ladislav Myška. Na setkání dorazili i ředitel školy Pavel Kerekeš 
a starosta Příbora Milan Strakoš. V křesle pro hosta vyprávěl Bohdan 
Bartoš, absolvent školy, o své cestě po Namibii. Další setkání abiturien-
tů se uskuteční 30. 8. 2014.  
* 31. 8. pořádali hájovští hasiči 4. ročník pohárové soutěže v požárním 
útoku O Hájovský pohár. Soutěž byla zároveň 11. kolem 9. ročníku 
Beskydské ligy. Soutěž je výjimečná tím, že probíhá za tmy a útok se 
běží do zatáčky. Domácí děvčata si čtyři kola před koncem ligy přála 
vyhrát. Na pravém proudu se jim rozsvítil krásný čas 18,8 sekundy. Levý 
proud se ale opozdil. Mezi muži největším favoritem bylo družstvo 
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Hájov A. Ale i nejlepším se někdy nedaří. Hájovjané útok nedokončili. 
Praskla jim hadice. Hájovský pohár si odvezli muži z Frýdku a ženy 
ze Skalice. V dalších kolech se domácím už zase vedlo: celkovým vítě-
zem Beskydské ligy se stal Hájov, ženy obsadily 2. místo. 
* V  druhé polovině loňského roku řidičům znepříjemňovala jízdu 
oprava mostu u Skotnice. Provoz byl převeden do jednoho jízdního 
pruhu. Toto omezení nerespektoval 31. 8. pár minut před půlnocí 36letý 
řidič vozidla BMW. V úseku opravy mostu vjel na červenou do zúžené 
vozovky, kde se čelně srazil s vozidlem jedoucím od Příbora. Jedna 
osoba byla zraněna. U řidiče BMW policisté zjistili více jak 2 promile 
alkoholu v krvi. 

ZÁŘÍ
* Sportovní klub minigolfu v Příboře je nejmladším minigolfovým 
klubem v ČR. Vznikl v r. 2006. Novou sezonu zahájil 1. září turnajem 
Moravia Tour. Soutěž byla zároveň 1. kolem nového ročníku I. ligy 
smíšených a seniorských družstev. Do Příbora se sjelo 60 hráčů ze sever-
ní a jižní Moravy. Pořadatelé museli kvůli počasí turnaj zkrátit o jeden 
okruh. Přesto byl hodnocen jako úspěšný.
* 2. září začal v Příboře školní rok pro 1228 žáků a studentů. Do prvních 
tříd nastoupilo 92 dětí - o 3 více než v loňském roce . V Základní škole 
Nadp. Loma  s ředitelem Jánem Drtilem učilo 24 pedagogů 398 žáků, 
z toho 57 prvňáčků. V Základní škole Jičínské - řídila ji Jarmila Bjačko-
vá - mělo 23 učitelů na starosti 376 žáků, z toho 35 v prvních třídách.  
* Policisté ukončili vyšetřování příčin tragického požáru v  domě 
s pečovatelskou službou z 21. 1. Vyloučili úmysl, nedbalost, cizí za-
vinění nebo technickou závadu lednice či jiného elektrického přístroje 
nebo elektroinstalace. S  největší pravděpodobností požár způsobila 
technická závada kyslíkového koncentrátoru a v úvahu přicházela také 
neopatrná manipulace s otevřeným ohněm a dále působení kyslíku 
ve styku s mastnotou. 
* Od 4. 9. do 1. 10. byly v Galerii na radnici vystaveny snímky členů 
Fotoklubu Příbor a jeho přátel. Fotky s tématem Příbor v jiném světle 
vystavili - Rudolf Jarnot, Lubomír Jurečka, Patrik Pavlačík, Rudolf Svo-
boda, Karla Svobodová, Petra Pončová, Jiří Luňáček, Václav Šlehofer, 
Petr Socha, Petr Lenart a Jan Svoboda. Z přátel si organizátoři vybrali 
snímky Příbora Stanislavy Slovákové, Kamily Návratové a  Lukáše 
Ukropce.  
* Příborská pouť zasvěcená narození Panny Marie proběhla 8. září 
za slunečného počasí. Začala už v pátek 6. září diskotékou u sportovní 
haly ve Štramberské ulici u tzv. Pavučinky. V sobotu 7. 9. ráno se hrálo 
před rodným domem Sigmunda Freuda. Večer v parku na Příborském 
předpouťovém rockování vystoupily pro 200 diváků kapely Var, Kern 
a Láďa Tomis alias Jiří Schelinger Revival band. Ve 21 hod. rozzářil 
oblohu u fi tcentra ohňostroj. Zajistili ho provozovatelé kolotočů! 
Pouťová neděle začala mší ve farním kostele Narození Panny Marie. 
Sloužil ji otec Jindřich Švorčík, příborský farář. 160 stánků na náměstí 
svou nabídkou nijak nevybočilo ze standardu. Rada města rozhodla, že 
za pronájem místa prodejci zaplatí 25 Kč za každý započatý m2 a den. 
U prodejců to vzbudilo nevoli. Vybralo se 28 200,- Kč.
V parku zazněl dopoledne vzpomínkový koncert dechového orchestru 
„Tatrovák“ založeného Bedřichem Pukovcem.
Místní organizace Českého svazu chovatelů Příbor vystavovala holuby, 
králíky, drůbež, morčata, křečky, andulky, papoušky, ale také kozy! 
Do střediska přišlo 1900 lidí, z toho 540 dětí. 
Více lidí než vloni přišlo i do muzea. Na výstavě  s exponáty souvisejícími 
s Pannou Marií Příborskou přivítali 72 platících návštěvníků a 20 dětí.
Pouť skončila koncertem kapely Mňága a Žďorp se vstupem zdarma. 
Poslechli si ji dva tisíce lidí. 
* Na pouť navazovaly v pondělí 9. 9. krmáše - jeden v Klokočově na hři-
šti, druhý v Klokočově U Čechů. Odpoledne až do 17. hodin pršelo. 
Pak déšť ustal, ale venku se sedělo při 16 st. C. 
* 25. zasedání zastupitelstva města jsme zkušebně přenášeli on line. 
Do konce roku jsme tento způsob vysílání zasedání neopakovali. 
Zastupitelé 12. září schválili 2. změnu rozpočtu. Do příjmů přibyly 
2 miliony 200 tisíc korun, o tuto částku byly levnější práce týkající se 
hřiště Základní školy Jičínské. Přibylo také 200 tisíc - výhra ze soutěže 
o nejlépe zvládnutou regeneraci městské památkové rezervace. Do pří-
jmů muselo být přeloženo 370 tisíc korun - částka určená na přeložku 
nízkého a vysokého napětí mezi poštou a Zetkou - tedy v místě, kde 
měl být průchod z parkoviště na Jičínskou ulici. U výdajů se nejvyšší 
položka týkala technických služeb. Z rezervy jim byla vyčleněna částka 
4 miliony 100 tisíc korun na zakoupení zametacího vozu a na nákup 
kontejnerů plus manipulační rameno. 90 % vynaložených peněz se ale 
do rozpočtu vrátí. Oba nákupy jsou totiž dotovány. 
* Dny evropského kulturního dědictví zahájila 13. září večer v refek-
táři kláštera šansoniérka Céline Bossu a skupina Hluční sousedé. Dny 
otevřených dveří kulturních památek pokračovaly v sobotu 14. 9. 

Třetím muzejním ránem. Skupina Velesův lid představila způsob života 
starých Slovanů i s hostinou se slovanskými pochoutkami.
Týž den odsloužil na náměstí vzpomínkovou pobožnost u příležitosti 
300 let od vysvěcení Mariánského sousoší farář Jindřich Švorčík. Slav-
nostní atmosféru deštivého dne umocnilo příborské žesťové kvinteto. 
A  to už byly zpřístupněny všechny památky ve městě. Na radnici 
i výstavy - Jak šel čas a Příbor v jiném světle, v kostele sv. Kříže foto-
detaily z Příbora Stanislavy Slovákové, v kostelíku sv. Františka ornáty. 
Zpřístupněna byla i knihovna. 
Odpoledne odehrálo  v Kulturním domě divadélko Klaunika komedii 
Don Quijote de la Ancha. Na náměstí si děti nenechaly ujít loutkovou 
pohádku O  zamilované ježibabě. Své loutkové kašpárky, ježibaby 
vystavovali i manželé Jarka a Jaromír Kostelníkovi z Příbora. A všude 
kolem se pohybovali klauni a  mimové. Den pokračoval večerními 
koncerty s operetními a muzikálovými melodiemi. Akci ukončila UV 
šou na náměstí.
*10. září bylo převzato a  20. otevřeno nové hřiště v areálu Základní 
školy Jičínské. U počátku snah vybudovat hřiště stála bývalá paní ře-
ditelka Milada Maščuchová. Aktivní spolupráci s městem na projektu 
zahájila na konci roku 2009. Hřiště má plochu pro všechny míčové 
hry, sektor pro skok do dálky a pro krátké běhy.  Výstavba a příprava 
stála 3 mil. 700 tisíc korun.  85 % nákladů město získalo z Operačního 
regionálního programu Moravskoslezsko. Od listopadu byl areál zpří-
stupněn veřejnosti. Nutná ale byla telefonická domluva. 
* 21. 9. se v  Příboře sešli příslušníci prvního dopravního pluku. 
Nejdříve položili - zároveň s vedením města Příbora - květiny k re-
gionálnímu památníku věnovanému čs. letectvu a  pak pokračovali 
do jídelny Komenského, kde si příjemně povídali.
* 21. 9. probíhala ve středisku volného času Bav klub 6. bubenická 
párty. Bubnovalo se už odpoledne a večer dorazil Tomáš Kočko, dr-
žitel dvou Andělů, s orchestrem. Zpěvák dokázal v chladném počasí 
rozehřát všechny, kteří přišli. Během koncertu zněly tóny rockové, 
jazzové, folkové. 
* 23. 9. začal první lekcí 3. ročník Muzejní školy nejen pro seniory. 
Téma Senioři muzeu, muzeum seniorům podpořila Nadace Hyun-
dai. Autorem projektu byl vedoucí Muzea a pamětní síně S. Freuda 
Mgr. Václav Michalička. Do Muzejní školy se přihlásilo 59 zájemců, 
rekordní počet. Kromě deseti přednášek s tématem život lidí v dávných 
dobách ve městě i na vesnicích účastníci školy jeli na výlet a psali či 
vyprávěli své vzpomínky související se životem v Příboře.
* V Jičínské ulici, kde v r. 2012 zmizely kvůli rekonstrukci kanalizace 
stromy, Severomoravské vodovody a  kanalizace Ostrava vysadily 
13 akátů. Město dokončilo nákladem 968 tisíc korun parkoviště pro 
15 aut a vznikly ostrůvky pro štěrkové záhony o celkové ploše 330 m2. 
26. září byly do nich vysázeny tisíce sazenic. 
* Grand prix pro mladé jezdce i mladé koníky zorganizoval v Příboře 
28. 9. Ranč u Michálků. Na závody se sjeli jezdci z 13 oddílů z celé 
severní Moravy. V  pěti skokových soutěžích organizátoři zaznamenali 
75 startů! Z místních Ondřej Michálek si vyskákal v kategorii Pony 
2. místo, ve velkých koních místo páté. Několik cen si z Grand prix 
2013 odnesla Valentýna Poláchová na hřebci Verdim. 
* 28. 9. si prohlédli nejnověji rekonstruované části piaristického kláš-
tera a knihovnu v patře hosté z Karlovy university a z České akademie 
věd - konkrétně odborníci v oboru orální historie. Přijeli do Příbora 
se záměrem sesbírat vzpomínky pamětníků na jejich pracovní život 
v bývalé Tatře.
* V září se zvýšil počet kontejnerů na tříděný odpad. Objevily se nádo-
by na textil, zvýšil se počet kontejnerů na zeleň z 21 na 43. Kontejnerů 
na plast bylo rozmístěno 78, na sklo 33, na papír 48, na elektrozařízení 
čtyři. Ty poskytly zdarma akreditované společnosti. Další společností 
byly zdarma poskytnuty kontejnery na šatstvo a obuv. 
* Od 30. 9. do 4. 10. proběhl v městské knihovně Týden knihoven. 
Čtenářům s upomínkou bylo odpuštěno penále, noví čtenáři se hlásili 
bez ročního poplatku. Jiří Hodic vyprávěl o cestování Albánií. 
* V  objektu bývalé Letky se během roku pracovalo a  budova byla 
zateplena. Potud spokojenost. Neplechu ale dělala hromada suti, z níž 
se za větrného počasí nesl prach do okolí. Město vypovědělo vlastní-
kovi budovy fi rmě Sombra k 31. 8. 2013 smlouvu o výpůjčce pozemku 
se skládkou. O výpovědi rada rozhodla už 14. května. Věc řešil odbor 
rozvoje a také Česká inspekce životního prostředí. Ještě v září 26. 9. 
hromada z městského pozemku nezmizela. 30. září se starosta Příbora 
sešel s vlastníky objektu. Ti starostu ubezpečili, že vyklízení suti ukončili 
a slíbili, že požádají o prodloužení pronájmu. Rada města se do konce 
roku touto záležitostí nezabývala. Žádost nedorazila. 
Třetí čtvrt rok v LTV Příbor je za námi, informace o akcích jsme 
hodně zestručňovali. Kronika též na www.televize-pribor.cz. Příště 
poslední část. 

Na základě podkladů z vysílání zpracovala Mgr. Irena Nedomová.
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Z HISTORIE

Kdysi jsem zaslechl, že příborské Benátky mají svůj název podle toho, 
že vždy, když se během povodní Lubina vylije přes svůj pravý břeh a zatopí 
tamní domy, vypadá to jako v Benátkách. Osada pak proto dostala název 
Benátky…

Benatky jsou znázorněny na mapě hukvaldského panství z poloviny 
30. let 17. století se známou vedutou Przybor Miesto. Benátky jsou samozřej-
mě ještě starší. Tato lokalita nebyla nikdy – na rozdíl od Vésky - samostatnou 
vesnicí, vždy jen určitou osadou, nebo chcete-li předměstím Příbora.

Co se však týče samotné inspirace italskými Benátkami pro název 
osady, existují zde rozporuplná stanoviska. V prvních staletích existence 
Příbora, při tehdejších poměrně malých znalostech zeměpisu, kdy se lidé, 
často analfabeti, nejdále dostali do sousedního panství (pokud nebyli 
obchodníci), těžko uvěřit, že by znali, jak skutečně vypadají jadranské 
Benátky. I trasy příborských obchodníků – vesměs soukeníků – vedly zpra-
vidla do sousedních zemí, nejvíce do Krakova. Situace se však markantně 
mění ve 2. polovině 16. století. Malou část obyvatel Příbora tehdy tvořili 
cizinci, vesměs Slezané, Poláci, Slováci a Italové – zedničtí mistři. Kromě 
toho, jak již bylo řečeno, Příbor ležel na důležité obchodní trase ve směru 
do Krakova a soukenické řemeslo nabývá svůj první „boom“. Tehdy již 
nebylo tak nemožné, že by si část obyvatel města neuměla představit, jak 
asi vypadají italské Benátky.

Co se však týče názvu příborských Benátek, předpokládám, že ten 
opravdu má s italskými Benátkami jistou spojitost, nevznikla však nějakým 
„dovozem“ názvu anonymního „obchodního cestujícího“.

V  jakémsi rádoby naučném cestopise jsem četl, že Benátky (ital. 
Venezia) je česká zkomolenina německého Venedig. To rozhodně není 
pravda. Když si někdo neví s vývojem určitého slova rady, řekne, že jde 
o  „zkomoleninu“. Ale etymologové mají přesný postup pro vývoj slov 
a jejich ovlivňování cizími vlivy.

Historie Benátek začíná v období mezi 5. a 7. stoletím. Ty byly založeny 
asi v 5. století ilyrskými Venety, jejichž kmeny ovládaly dolní tok řeky 
Pádu a Istrii. Veneti (též Eneti či Heneti) byli starověkým národem, jenž 
sídlil asi od 13. století před Kristem v severovýchodní Itálii a v přilehlém 
území jižně od Dunaje a východně od Alp. Veneti jsou mnohými histo-
riky a archeology ztotožňováni s Praslovany. Současní Slovinci často 
vysvětlují svůj původ právě od těchto Venetů.

Historické detaily pro nás zase až tak důležité nejsou. Kolem roku 
452 se začaly zakládat na ostrůvcích při pobřeží severního Jadranu stálé 
osady. Podle jedné verze se udává, že když bylo nejdůležitější město toho-
to území - Aquileja - zničeno r. 452 po Kr. Attilou, utekli jeho obyvatelé 
na ostrůvky a založili tam město Venetii. Jiný zdroj zase praví, že když se 
v 6. století v celé Evropě zintenzívnila invaze barbarských kmenů (germán-
ských Langobardů), obyvatelé mnohých měst z regionu Veneto, jenž patřil 
římskému impériu pod názvem Xregio, uprchli na ostrovy nacházející se 
v  laguně, která tvoří dnešní Benátky… Jisté je, že na těchto ostrovech 
sídlila populace rybářů, zemědělců a solivarníků. Díky geografi ckým 
podmínkám a chudobě se tyto ostrovy staly pro uprchlíky z pevniny mís-
tem perfektní izolace. V následujícím období byly říční toky přeměněny 
na malé uličky a vytvořily se tak první benátské budovy, domy na pilotách 
postavené z modřínového dřeva. 

A jak je to se samotným slovem Benátky? Latinsky se řeknou 
Venetia, italsky Venezia, španělsky Venecia, francouzsky Venise, anglic-
ky Venice, německy Venedig, maďarsky Velence (z Venence a to z Venecce), 
polsky Wenecya, rusky a bulharsky Венеция, chorvátsky Mletci (jméno 
pomnožné; genitiv je Mletaka; vyvinulo se přes Mneci a Bneci z Veneci), 
slovinsky Benetke a česky Benátky. Pouze slovinský název města je 
tedy obdobný našemu.

Píše se, že česká podoba názvu města byla přejata ze slovinštiny. 
Tomuto názoru nejsem vůbec nakloněn. Vždyť ani v dnešní době, kdy 
tisíce českých turistů navštěvuje Slovinsko, neznám slovinské slovo, které 
by zdomácnělo v češtině. Jak by se to mohlo stát před mnoha stoletími, kdy 
byl styk se slovinštinou omezen na několik málo jedinců – snad studentů 
nebo obchodníků?

Se slovinštinou je to však trochu jinak. Je zajímavé, že ani dnes český 
turista slovinskému jazyku mnoho nerozumí, zato Slovinci nám ano. Jak 
je to možné? Odpověď na to znal Davorin (Martin) Žunkovič (1858 
-1940), slovinský badatel, jenž vypracoval před první světovou válkou 

vlastní teorii o původu názvů a pojmenování (sídel, kopců, skalisek, řek, 
pastvin, luk apod.) v přírodě. Coby důstojník rakousko-uherské armády 
porovnával různý ráz krajiny, řek, kopců, porostu, sídel či hradů se 
stejnými (stejně zkomolenými) názvy na základě charakteru krajiny 
jinde v Evropě = toponymická metoda. Žunkovič šel dokonce dál a do-
kazoval, že Slované - coby národ - se nestěhovali Evropou jako cirkus, 
nýbrž jsou evropským pranárodem, z evropské půdy vzešlým. Postavil tak 
na hlavu tzv. zakarpatskou teorii o příchodu Slovanů do střední Evropy 
v 5. – 6. století. Své výzkumy publikoval německy mezi lety 1905 až 1911 
a neustále doplňoval v šesti vydáních knihy Wann wurde Mitteleuropa von 
den Slaven besiedelt? = Kdy byla střední Evropa Slovany osídlena?, jejíž 
poslední vydání nazval Die Slaven, ein Urvolk Europas = Slované, evropský 
pranárod. Jediné, 3. vydání z roku 1907, bylo precizně přeloženo do češtiny 
hranickým farářem Vojtěchem Srbou. 

Martin Žunkovič ve svých pracích dokazoval, že slovinština – 
„zapomenutý jazyk v  alpských horách“ - si, podobně jako jazyk 
Basků, dodnes uchovala nejvíce výrazů z původního praslovanského 
jazyka (porovnával slova baskická se slovanskými). Žunkovič byl zarpu-
tilým obhájcem pravosti Rukopisů, jejichž jazyk mu byl velice blízký. 
Žunkovičovo dílo bylo před sto lety v českých zemích velice čtené a ještě 
za první republiky bylo stavěno proti Bretholzově pangermánské teorii. 
Žunkovič měl přirozeně spoustu kritiků z řad autorit fi lologie (etymologie, 
dialektologie), etnologie, archeologie, slavistiky či historie (např. Niederle, 
Zubatý, Murko /coby následovník Miklošiče/), se kterými přicházel 
do neustálých sporů. Charakteristickým rysem jeho knih je pečlivost 
a pilnost, se kterou shromažďoval snesený materiál: během své vojenské 
služby rakousko-uherské monarchii si vše kreslil a  zapisoval, vyptával 
se místních starousedlíků a pastevců, prostě neseděl v knihovnách jako 
„páni vědátoři“, kteří ho kritizovali. Martin Žunkovič se tak stal mistrem 
toponymické metody, i když šel svou vlastní cestou. Dnes má tento pečlivý 
člověk vděčné pokračovatele svého díla, zvláště ve Slovinsku. Donedávna 
k nim patřili např. fi lolog Leopold Verbovšek (1922 - 2011) a spisovatel 
a badatel Lucijan Vuga (1939 - 2006). Jejich knihy se ve Slovinsku stále 
vydávají a je o ně nemalý zájem.

Jak to tedy vlastně je? Jsem přesvědčen o tom, že Benátky-Benetke 
je slovo nikoli jen slovinské, ale praslovanské. Do našeho jazyka se 
dostalo daleko dříve než ve středověku, v době, kdy Praslované -Veneti 
(Žunkovič je dokonce ztotožňuje s Kelty!) tvořili evropský pranárod.

Menší problém vidím v tom, že Martin Žunkovič se ve své slavné knize 
Kdy byla střední Evropa Slovany osídlena? o názvu Benátky-Benetke nezmi-
ňuje; tedy nezmiňuje ve 3. vydání z roku 1907, které vlastním. Zmíním se 
tedy alespoň o soudobých slovinských zeměpisných termínech: Benečija 
= Benátsko, Benetke = Benátky. Italský kraj Veneto = beneško Slovenijo 
pokládají Slovinci za benátské Slovinsko. Pokračovatel Žunkovičovy teorie, 
slovinský fi lolog Leopold Verbovšek, na straně 12 své místopisné knihy 
Komu (ni) smo tujci? (= Jsme tu opravdu cizinci?) o místních jménech 
ve Slovinsku uvádí: Souhlásky b a v  se v  jazyce Venetů často zaměňují 
(b = v; např. Beligrad = Veligrad, Vrelih = Brelih). Zato známe Benetke 
a ne Venetke. Tato Verbovškova poslední věta je velice důležitá, protože 
naznačuje, že jméno Venetia nedal Benátkám národ Venetů, jak se často 
tvrdí, ale patrně až Římané (Veneti měli své Benetke). Ale ani Verbovšek 
ve své výše uvedené knize o místních a pomístních jménech ve Slovinsku 
a přilehlých oblastech nespecifi kuje výklad slova Benetke, přestože jiným 
názvům se věnuje dosti obsáhle.

Odhlédněme nyní od Slovinců a Venetů a podívejme se na zeměpisný 
název Benátky u nás. Píše se, že jméno Benátek se přenáší i k nám, ba 
stává se jménem obecným. V našem názvosloví místním i pomístním 
jsou Benátky hojně zastoupeny; kromě názvu předměstí v  Jimramově 
a Příboře uveďme aspoň Benátky na Šternbersku, Staré a Nové Benátky 
v Čechách (= Benátky nad Jizerou), pražské Benátky a Benátskou ulici, 
jakož i údolí Benátky u České Třebové. Tu všude byla podnětem pro 
jméno vlhkost území nebo poloha u vody. 

Protože o příborských Benátkách nevíme (až na texty pověstí) zhola 
nic, z výše jmenovaných obcí se zaměříme na Benátky nad Jizerou. Je 
více než zajímavé, že na základě archeologických objevů se ve zmíněné 
lokalitě usídlil v mladší době bronzové (tedy před rokem 1000 př. Kr.) lid 
popelnicových polí, ztotožňovaný některými historiky s etnikem Venetů. 

O PŮVODU JMÉNA PŘÍBORSKÝCH BENÁTEK
Igor Jalůvka
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A jak to bylo s Benátky nad Jizerou ve středověku? Archeologický 
výzkum odhalil r. 1997 v lokalitě Staré Benátky zbytek vyhořelé dřevěné 
stavby s udusanou dřevěnou podlahou. Stáří materiální kultury ze zá-
chranného archeologického výzkumu v Benátkách naznačuje větší stáří 
tohoto sídla, které je poprvé zmiňováno až v roce 1259. Ještě před rokem 
1300 však bylo spáleniště ve Starých Benátkách překryto dvaceticen-
timetrovou vrstvou povodňové naplaveniny. V době po roce 1340 mělo 
podle písemné zprávy dojít k založení nového opevněného města Nových 
Benátek na strategicky výhodném místě pahorku nad Jizerou, kam se 
patrně měli přemístit obyvatelé Starých Benátek z opačného břehu Jizery. 
Podle archeologických nálezů z míst Nových Benátek lze konstatovat, že 
v místě nově založeného města rozhodně nikdo dříve nesídlil. Naopak 
v prostoru Starých Benátek končí archeologicky doložené osídlení zhruba 
koncem 13. století, takže můžeme považovat za pravděpodobné, že se 
tehdejší měšťané doslova přestěhovali na druhou stranu Jizery. Proč ale 
přenesli svoje sídla přes Jizeru? Nános povodňových hlín nad osídlením 
ze 13. století ve Starých Benátkách by mohl naznačovat, že ve Starých 
Benátkách mohli mít problémy s povodněmi. 

Vlastivědný pracovník J. Hrnčárek napsal o vývoji lokalit osídlení 
Příbora v časopise Kravařsko koncem 40. let 20. století následující: Kdy 
byl Příbor založen, není možno listinami prokázat. Vše, co se o původu 
města píše a vykládá, jsou pouhé dohady a kombinace nebo pověsti. Dle 
pověsti stálo už město v roce 169 po Kr., za vlády markomanského krále 
Markomíra, na svahu kopce Haškovce, ale už v roce 298 bylo Římany 
zničeno. Ti porazivše markomanského krále Freymunda, vpadli také 
na Moravu, kde všechno pálili a plenili. Tehdy ani opuštěný Příbor nebyl 
uchráněn zkázy. Když Římané odtáhli, vrátili se Příbořané z hor a v místě 
nynějšího předměstí Benátek založili nové město. Při vpádu Vendů, kteří 
byli vedeni Visimarem, padl Příbor opět v oběť plamenům a v roce 356 
mělo býti naše město vystavěno pod nynějším Prchalovem v místech, kde 
do roku 1787 stála kaple sv. Marka, o níž je dobře známo, že byla z rozkazu 
císaře Josefa II. prodána. 

Tolik pověst. Pouze upozorňuji na určitou podobnost názvu Veneti-
Venedi s výše uvedeným národem Vendů. Zatímco Venedi byli ilyrským 
národem patřícím podle slovinských výzkumů ke slovanskému kmeni, 
zmíněný národ Vendů, jinak Vadali-Vandali, byli dle většiny historiků 
germánští Vandalové a  jejich panovník Visimar padl roku 355 v bitvě 
s Góty. (Žunkovič však kmenově nedělá velký rozdíl mezi Venedy, Vendy, 
Vindy či Vandaly a tvrdí, že historikové různých národů pojmenovávali 
jeden a týž národ různými jmény nebo že slovanskou nosovku Vądali 
jiné národy přepisovaly jako Vandali-Wandalen. Verbovšek zase po-
rovnával některá gótská slova se slovinskými a uvádí, že Slovan, Venet 
je v gótštině Wendal.) Avšak podobné zajímavosti včetně závěrů, co by 
mohlo být na pověstech o bájné historii Příbora pravdivé, si rozebereme 
někdy v příštím čísle Měsíčníku.

Co nedokázali Slovinci Žunkovič či Verbovšek, zvládl náš obrozenec 
a  jazykozpytec Josef Jungmann. Podle jeho svědectví se slovo  benát-
ky stalo obecným označením pro vystouplou vodu na způsob jezer 
nebo (podle Jirečka) pro půdu močálovitou. Píše se, že takový přechod 
od vlastního jména zeměpisného k obecnému jménu fysiografi ckému 
není nijak ojedinělý. Já jsem však názoru, že je to přesně opačně: 
jméno fysiografi cké/obecné od starých Slovanů přešlo na jméno 
zeměpisné. Připomeňme si jen, u kolika národů slovanských se vyskytuje 
slovo dunaj, dunajíček atp. jako označení vody, potůčku vůbec a že se 
ve slovenštině i v ukrajinštině užívá slova tatra, toutry jako jména pro 
neplodnou, skalnatou půdu.

Avšak slovo benátky znamenalo ve staré češtině také „domek hříšných 
žen“ (známé takové „benátky“ byly v Bartolomějské ulici). A konečně 
v Klaretově Glossáři (verš 2184) máme benátky jako český překlad slova 
venefi cium – jed.  To je podle Flajšhanse ve vztahu k pověstným jedům 
benátským. 

Je zajímavé, že velice málo rozšířené příjmení Benát se vyskytuje 
výhradně jen na Děčínsku. Je to místo, kde Labe opouští naši zemi 
(a příležitostně tam způsobí nějakou tu povodeň)…

Nechci hovořit o masopustním období, o významu masopustních 
průvodů, ani o podstatě masopustních maškar a rejů. O tom bylo již 
mnohé řečeno v předcházejících letech. Kdo má zájem se něco dovědět, 
zalistuje v odborné etnografické literatuře, v literatuře klasické a soci-
ální antropologie, nebo stráví nějaký čas na internetových stránkách. 
Chtěl bych dnes hlavně děkovat.

V letošním roce se v našem městě k tradičnímu již 8. ročníku pří-
borského masopustu, který jsme v roce 2007 probudili po mnoha letech 
v restauraci Mexiko k životu, přidaly další dva masopustní reje, hájov-
ský a klokočovský masopust.

Hájovský masopust má již svou tradici, kterou naši přátelé v Hájově 
udržují co 4 roky, již od roku 2006. Pravé venkovské masopustní veselí, 
kdy masopustní průvod je doprovázen koňským povozem, je rozloženo 
do dvou víkendů s tradičním pochováváním basy.

Klokočovský masopust vyšel letos do klokočovských ulic poprvé. 
Započal tak tradici, na kterou mohou být Klokočovjané jen hrdi, neboť 
tímto počinem vzdali hold i svým předkům.

Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se v Hájově, v Klokočově 
i v Příboře dovedou obětovat pro organizaci a realizaci této zajímavé 

a působivé lidové předjarní tradice. Poděkování patří nejenom iniciáto-
rům a organizátorům (nebudu je jmenovat, je jich rok od roku stále víc 
a více), díky také náleží všem přátelům a dětem, kteří si vytvořili vlastní 
nápadité a originální masky a maškary. Srdečné poděkování patří i všem 
občanům, kteří společně s námi vyšli do ulic, a v neposlední řadě děkuji 
za všechny přátele a příznivce příborských kulturních tradic všem těm, 
kteří masopustní průvod na jeho dlouhé a strastiplné cestě uličkami 
našeho domova občerstvovali lahodným mokem a pravou masopust-
ní krmí (koblihy, zabijačka,…). V dnešní hektické a tak trochu sobecké 
době to není samozřejmá věc. Je to velice záslužné a bohulibé. Přátelé 
a příznivci příborských lidových tradic jsou si toho všeho vědomi, a pro-
to se budeme společně všichni snažit objevovat, aktualizovat a přinášet 
našim dětem, mládeži i občanům města stále nové a nové podněty pro 
příjemnou zábavu a odreagování se od nepříjemných denních strastí 
a starostí osobního i společenského života. Děkujeme.

Za všechny přátele a příznivce příborských lidových tradic Mořic Jurečka.

Reportáže ze všech masopustů 2014 v Příboře, Hájově, Klokočově
v Local TV:  http://www.televize-pribor.cz/?clanek=550

Den 22. 2. 2014 se zapsal do historie klokočovského sdružení jako další 
bod našich akcí a hlavně jako den oslav masopustu. Po dlouhých desetiletích 
se dočkala naše část Příbora oživení této dávné tradice. Na dvacet občanů 
Klokočova se zapojilo v různých maskách po boku muzikantů do pochodu. 
Cílem bylo navštívit rodinné domky v Klokočově, popřát hodně zdraví, plod-
nosti a štěstí. Domácí na oplátku pohostili všechny návštěvníky různými 
dobrotami, výbornou pálenkou a společně si zatancovali s medvědem Ond-
rášem. I přes deštivé počasí se masopust opravdu vydařil. Nakonec se průvod 
přesunul do blízké hospůdky, kde pokračoval taneční zábavou s hostinou.

Někteří Klokočovští se poprvé na pozvání zapojili do oslav maso-
pustu konaného 4. 3. 2014 v Příboře. I zde se dodržovaly tradice, navíc 

spojené s pochováním basy v restauraci „na Mexiku“. Můžu za nás tři 
říci, že rovněž byla velká zábava jako u nás.  Děkujeme tímto za pozvání 
a jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a dobré vztahy mezi Příborem 
a Klokočovem jen a jen prohlubovat.

Na závěr chci poděkovat občanům Klokočova a vlastně všem za vlíd-
né přijetí a zapojení se do zábavy. Věřím, že se akce všem líbila a těšíme 
se společně na další ročník Masopustu 2015. 

Foto a video: http://www.klokocov.com/
Reportáž v Local TV Příbor: http://www.televize-pribor.cz/soubory/fi le7746.wmv

Veškeré dění v Klokočově sledujte na našich stránkách www.klokocov.com.

Karel Till ml., Klokočov, občanské sdružení

MASOPUST 2014

PODĚKOVÁNÍ  MASOPUST 2014

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ
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POZVÁNÍ NA KULTURU

SOBOTA 5. 4. 2014
Stejně jako loni před Vánocemi, tak i letos před Velikonocemi při-

pravujeme na náměstí v Příboře tradiční jarmark.
Na Velikonočním jarmarku si v době od 8 do 13 hodin můžete zakoupit 
tradiční rukodělné výrobky prodejců a řemeslníků jako např. kraslice, 
velikonoční dekorace, různé výrobky z keramiky, dárkové předměty, ale 
i pochutiny jako sýry, koláče, zabijačkové speciality apod.
V doprovodném programu od 9 hodin vystoupí děti příborských mateř-
ských a základních škol, folklórní soubor Valášek z Kozlovic se představí 
pásmem o Velikonocích. 
V 11,30 hodin členové Apoštolské církve přečtou z Bible příběh Posled-
ní večeře Ježíše s dvanácti apoštoly. Jste srdečně zváni.

SOBOTA 5. 4. 2014
Zároveň tuto sobotu, pokud nám to počasí dovolí, zahájíme loni 

oblíbená Pouliční hudební vystoupení mladých muzikantů. Od 9,30 
do 11,30 hodin si můžete poslechnout jejich skladby a písničky různých 
hudebních žánrů a to před rodným domem Sigmunda Freuda.

SOBOTA 12. 4. 2014
V loňském roce jsme uvedli 2 divadelní představení o Včelích med-

vídcích pražského divadla KRAPET. Nyní přijede s nově nastudovanou 
výpravnou pohádkou Zahrada.
Zahrada Jiřího Trnky patří mezi díla, která léta oslovují děti i dospělé. 
Má své kouzlo, poezii i humor. Pohádku Trnka nejen ilustroval, ale sám 
i napsal. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné 
zahrady, kde potkají starého moudrého trpaslíka, zlomyslného kocou-
ra a odhalují rozličná tajemství….. Začátek představení v 15,00 hodin, 
cena vstupenek:
jednotlivá Kč 80,-, rodinná pro 3 osoby Kč 170,-. Předprodej bude za-
hájen v úterý 1. 4. 2014 v informačním centru Příbor.

SOBOTA 26. 4. 2014
V loňském roce se město Příbor poprvé připojilo k oslavě Meziná-

rodního dne památek a sídel a připravilo netradiční večerní akci. V této 
započaté tradici pokračujeme a i letos jsme připravili zajímavý program. 
Celá akce začne v 17 hodin ve farním kostele Narození Panny Marie 
koncertem pěveckého sboru Schola se sólistkami Alenou a Kateřinou Ju-
řenovými. V průběhu večera se můžete těšit na různá dobová vystoupení 
např. žongléra, kata, kouzelníka, středověkého Posla míru, na hudební 
vystoupení historické skupiny Camerata, pro děti bude připraveno něko-
lik stanovišť, na kterých budou např. dobývat hrad, bloudit strašidelným 
lesem, zdolávat překážky a mnoho dalšího. Na závěr akce se na náměstí 
v pěším rytířském turnaji utkají rytíři v brnění o ruku krásné princezny.
U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel budou otevřeny farní 
kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina, rodný dům Sig-
munda Freuda. Muzeum a pamětní síň S. Freuda pouze pro tento den 
vystaví některé zajímavé, zvláštní, kuriózní či těžko identifikovatelné 
předměty z příborských muzejních sbírek. V piaristickém klášteře bu-
dou zpřístupněny prostory refektáře, sklep, půda a zahrada. Na chodbě 
městské knihovny bude k vidění výstava „Toulky městem Příborem“.
Podrobný program naleznete na samostatném plakátu. 
Vstup do muzea i na celou akci, která bude probíhat na různých mís-
tech města za každého počasí, bude zdarma.

Připravujeme :
Na čtvrtek 1. 5. 2014 tradiční Prvomájový koncert Dechového 

orchestru mladých. Bude zahájen v 10,00 hodin v městském parku, 
spolu s orchestrem vystoupí i mažoretky. 

V sobotu 3. 5. od 9,30 do 11,30 vystoupí před rodným domem 
S. Freuda mladí muzikanti v Pouličním hudebním vystoupení. 

Ve středu 14. 5. od 19 hodin v Kulturním domě v Příboře vystoupí 
populární hudební skupina BUTY. Předprodej vstupenek bude zahájen 
v pondělí 7. dubna v informačním centru Příbor.

KULTURNÍ OKÉNKO NA MĚSÍC DUBEN 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu

V měsíci dubnu 2014 bude výstava plakátů z Freudova folklorního 

festivalu /FFF/ propagovat naše město na krajské úrovni ve výstavních 

prostorách budovy Krajského úřadu v Ostravě. Není to prostor velký 

svým rozměrem, ale svým významem a těsným kontaktem s divákem.  

Poutavé plakáty a fotografi e z našich, mezi psychoanalytiky a milov-

níky folklóru již tak populárních Freudových folklorních festivalů, si 

budou moci důkladně prohlédnout účastníci všech individuálních 

i  hromadných akcí v  našem krajském městě. Výstavní panely jsou 

umístěny přímo v předsálí hlavního jednacího sálu. Během přestávek 

tak mají účastníci akcí možnost „relaxovat“ v příjemném prostoru ba-

rev, tónů, tance, který tento dokumentární materiál zachycuje. Jistě 

bude i lákavou pobídkou k návštěvě našeho Příbora.  

Akce je rovněž živou připomínkou 10. výročí Freudova folklor-

ního festivalu a důstojným vykročením do druhého desetiletí. Je také 

poděkováním všem mladým výtvarníkům a jejich pedagogům z me-

zinárodního výtvarného projektu MŮJ SEN – MY DREAM, jejichž 

práce jsou během FFF pravidelně prezentovány a oceňovány. Příbor – 

„město škol“ se tak pomalu, ale jistě stává Příborem – „městem snů“.

Výstava je rovněž velikým díkem všem dobrovolným spolupra-

covníkům, výbornému výtvarníkovi, našim fotografům a  vedení 

města Příbora, bez jejichž obětavosti, ochoty a aktivní podpory by se 

tato barvitá historie nezrodila.

P.S. Aktuální info o  MÉM SNU – MY DREAM 2014 najdete 

ve vývěsní skříňce u restaurace Oáza a na www.sigmundfreud.cz

Za dlouholetou a konstruktivní spolupráci děkuje 

Mgr. Marie Šupová, autorka a organizátorka projektu 

supova.marie@centrum.cz, mobil 777 651 856

FREUDŮV FOLKLORNÍ FESTIVAL  PROPAGAČNÍ BOMBA
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Srdečně Vás zveme na jedinečnou událost 
 

KONCERT ŽIDOVSKÝCH AUTORŮ 
V DOBĚ ROMANTISMU A NOVODOBÉM IZRAELI 
 
 
Účinkují:  

Katarzyna Jawor - housle - Polsko 
Weronika Krowka - klavír - Polsko 
Tomáš Tuláček - housle 
Petra Rybnikářová - soprán 
Ondřej Šimíček - klarinet 
Filip Urban - dirigent 
Komorní ansámbl Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava  
          Bahai garden Haifa   
 

        

12. DUBNA 2014 V 19 HODIN 
refektář piaristického kláštera, Lidická 50, Příbor 

 
Program: 

F. Mendelssohn, F. Kreisler. H. W. Ernst, 
E. Avitsur, J. Povolotski, Y. Leef 

 
 

Vstupné: 
důchodci 50 Kč, studenti 50 Kč, 

dospělí a děti 70 Kč 
Zeď nářků a Skalní dóm v Jeruzalémě 

 
 

 
 
 
 
 

Ve spolupráci se: 
Základní uměleckou školou Jožky Matěje Brušperk, s Janáčkovou konzervatoří 
a Gymnáziem v Ostravě, s městem Příborem a s Embassy of The State of Israel. 

MMěěssttoo  PPřřííbboorr  vvááss  zzvvee    
nnaa  

  

TTRRAADDIIČČNNÍÍ  VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  
JJAARRMMAARRKK  

  

SSOOBBOOTTAA  55..  DDUUBBNNAA  22001144    
  

OOdd  88::0000  ddoo  1133::0000  hhoodd..    
  

NNÁÁMMĚĚSSTTÍÍ  SSIIGGMMUUNNDDAA  FFRREEUUDDAA  VV  PPŘŘÍÍBBOOŘŘEE  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

PPrrooddeejj  ttrraaddiiččnníícchh  řřeemmeessllnnýýcchh  vvýýrroobbkkůů,,  kkrraasslliicc,,  vveelliikkoonnooččnníícchh  
ddeekkoorraaccíí  aa  rrůůzznnýýcchh  ppoocchhuuttiinn  jjaakkoo  

jjee  zzaabbiijjaaččkkaa,,  oovvččíí  ssýýrryy,,  kkoollááččee  aa  jjiinnéé..  
  

OOdd  99::0000  hhoodd..  bboohhaattýý  ddoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm..  
  

VVyyssttoouuppíí::    
  

DDěěttii  ppřřííbboorrsskkýýcchh  mmaatteeřřsskkýýcchh  aa  zzáákkllaaddnníícchh  šškkooll..  
  

FFoollkkllóórrnníí  ssoouubboorr  VVaallááššeekk  zz  KKoozzlloovviicc..      

OOdd  1111::3300  hhoodd..  AAppooššttoollsskkáá  ccíírrkkeevv,,  NNoovváá  nnaadděějjee  aa  DDěěttsskkáá  mmiissiiee    
ČČtteenníí  zz  BBiibbllee,,  ppřřííbběěhh  PPoosslleeddnníí  vveeččeeřřee  JJeežžííššee  ss  ddvvaannááccttii  aappooššttoollyy  

  

VV  kkrreeaattiivvnníícchh  ddííllnnáácchh  LLuunnyy  PPřřííbboorr,,  SSVVČČ  ssii  dděěttii  mmoohhoouu  vvyyttvvoořřiitt  
vvllaassttnníí  vveelliikkoonnooččnníí  ddeekkoorraaccii,,  nnaammaalloovvaatt  kkrraasslliiccii    

nneebboo  ssii  uupplléésstt  ppoommlláázzkkuu  
  

ZZmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa..  

MMM ssstttooo   PPP íííbbbooorrr   zzzvvveee   vvvšššeeeccchhhnnnyyy      
mmmaaalllééé   aaa   vvveeelllkkkééé   hhhooolllkkkyyy   aaa   kkkllluuukkkyyy      

nnnaaa   rrrooodddiiinnnnnnééé   dddiiivvvaaadddeeelllnnnííí   ppp eeedddssstttaaavvveeennnííí   
   

                                                
         

   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   

SSSOOOBBBOOOTTTAAA   111222...   DDDUUUBBBNNNAAA   222000111444   
oooddd   111555:::000000   hhhoooddd...   

   

KKKuuullltttuuurrrnnnííí   ddd mmm   PPP íííbbbooorrr   
   

      VVVssstttuuupppnnnééé:::                              888000,,,---   KKK    zzzaaa   ooosssooobbbuuu   
   nnneeebbbooo   rrrooodddiiinnnnnnééé   111777000,,,---   KKK    (((333   ooosssooobbbyyy)))      

   
PPP eeedddppprrrooodddeeejjj   vvvssstttuuupppeeennneeekkk   vvv   MMMIIICCC   PPP íííbbbooorrr   oooddd   111...   ddduuubbbnnnaaa   222000111444...      

   

TTT šššííí   ssseee   nnnaaa   vvvááásss   hhheeerrrccciii   ppprrraaažžžssskkkéééhhhooo   dddiiivvvaaadddlllaaa   KKKrrraaapppeeettt...      

 

Opravník nejkřiklavějších 
biologických omylů 

Dáváte pít kočce mléko? 
Myslíte si, že ryby jsou 
němé, hyeny zbabělé, že rak 
chodí pozpátku, že ptáci spí 
v hnízdech, že je datel 
„lékař“ stromů, že krkavčí 
samice jsou špatné matky, 
nebo že stonožka má sto či 
snad ještě více nohou?  

V tom případě je přednáška určená právě pro vás! 
 

KDY: 16. dubna 2014 
ČAS: v 17:00 hodin 
KDE: zasedací místnost piaristického 

kláštera, Příbor 
VSTUPNÉ: dobrovolné 
 

Přednáška 
s Mgr. Pavlem Netušilem,  

vyučujícím na Masarykově gymnáziu. 
 
 

Ve spolupráci s městem Příborem. 
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KULTURNÍ PROGRAM  DUBEN

, 
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KULTURNÍ PROGRAM  DUBEN
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Pletivo, plotové panely a příslušenství

PLOTY      OPLOCENÍ      REALIZACE

Podrabové desky, gabiony
Realizace plotu na míru
Hutní materiál
Elektroizolanty (pertinax, textit, kartit), silony

BÍLOVEC

556 410 661     733 314 318

CENY PLETIV

www.hupl.cz

INZERCE

 Všechny práce provádíme pomocí 

Od řas, plísní a smogových nečistot

Cenové nabídky provádíme ZDARMA 

Pro více informací volejte:  

Ostravsko, Opavsko, Karviná, Frýdek-Místek 
a okolí tel.:  776 102 175

Olomouc, Prostějov, Přerov, Vsetín, Zlín 
a okolí tel.:  734 232 688

www.HousePro.cz

    PLOTY,  PLETIVA, GARÁŽOVÁ      
   VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY    

 
Garážová vrata od 9.999 K . 
Výklopná, dvouk ídlá, sek ní. 
Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní 
barvy i imitace d eva. Dopl ková výbava. 
 

Ploty - pletivo  
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
pr myslové, mobilní. Stavby plotu ze 
sva ovaných pletiv, sva ovaných panel , 
levné pletivové branky a brány, nebo i 
ozdobné kované.  

 
Thuje na živý plot od 10 K /kus. 

erná mul ovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%. 
 

Pot eby pro chov dr beže – líhn , napáje ky, krmítka, 
klece, krmivo pro k epelky. www.prodrubez.cz 

 

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá,  8:00 - 15:00.  
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé R. 

,  

20. – 25. 5. 2014  

Naarden – Zaandam
Amsterdam - 

Alida-Hoeve - Volendam
Aalsmeer - 

Madurodam Rotterdam
Antverpy

 

Cena: 
d 7 100 7 3

 800 
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K O P Ø I V N I C E

SLEVA 15 %
na veškeré kamenické práce

AKCE od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2014 

30% SLEVA  
na plastové samozabarvující o ky 

TRANSITONS, v etn  multifokálních. 
PRACOVNÍ DOBA:

Pond lí až pátek: 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hod.             St eda: 8:00 – 12:00 
EVA BOJKOVÁ 

ul. Karla apka, P íbor (sm rem k Penny Marketu) Tel: 731 517 292 
http://optika.pribor.cz 
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Podniková prodejna:  
Sokolovská 1174/17, 74301 Bílovec 
tel.: 556 413 325, mobil: 737 240 614 

Otvírací doba: 
Po-Pá 6:00 – 16:30 

- míchání vodou ředitelných barev na různé typy povrchů  

        (fasády, interiéry, kovy, dřevo, střechy…) 

 - míchání syntetických barev 

  - prodej tmelů a lepidel 

                              - prodej dalších značek:  
CHEMOLAK 

REMAL 

PRIMALEX 

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ 

BARVY  A LAKY TELURIE 

   - prodej malířských a natěračských potřeb 

 

- Měsíční akční nabídky 
 

- Množstevní slevy 
 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

 

DENAS COLOR a.s.     
ČESKÝ VÝROBCE NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

p

Hloubka výkopu:   maximální dosah 3,5 m  
Ší ka lžíce:   30, 40, 50, 60 cm 
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Petr Škrobánek 

Pohotovostní služba 24 hodin denn
Bezplatná linka 800 111 202 

Kamerový systém
pro Váš dům či kancelář?

Domy, byty, chaty

Bytové domy

Kanceláře a obchody

Haly a sklady

Venkovní plochy 
a parkoviště

Speciality

Kamery

Rekordéry

Návrhy a instalace

Příslušenství 
a doplňky

Technická podpora 7 dní v týdnu 9.00 až 19.00 hodin.

Objednáte-li si ve všední den do 16.00 hodin, expedujeme Vaš  objednávku ještě tentýž den.

Instalaci provedeme rychle a za výhodnou cenu

cctv.inshop.cz

774 833 233
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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.cz

METALFAKTOR

Po–pá: 8:00–16:00
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MMMEEEZZZIIINNNÁÁÁRRROOODDDNNNÍÍÍ   DDDEEENNN   
PPPAAAMMMÁÁÁTTTEEEKKK   AAA   SSSÍÍÍDDDEEELLL   

SSOOBBOOTTAA  2266..  DDUUBBNNAA  22001144        

1177::0000  hhoodd..  KKoonncceerrtt  pp vveecckkééhhoo  ssbboorruu  SScchhoollaa    
ffaarrnníí  kkoosstteell  NNaarroozzeenníí  PPaannnnyy  MMaarriiee  
  

1188::0000  hhoodd..  SSllaavvnnoossttnníí  zzaahháájjeenníí  pprrooggrraammuu    
nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  
  

1188::0055  hhoodd..  VVyyssttoouuppeenníí  sskkuuppiinnyy  CCaammeerraattaa    
nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  
  

1188::1155  hhoodd..  VVyyssttoouuppeenníí  kkoouuzzeellnnííkkaa  GGuulliivveerraa    
nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  
  

1199::0000  hhoodd..  UUkkáázzkkaa  žžoonngglléérrsskkýýcchh  ddoovveeddnnoossttíí    
  nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  
  

          1199::2255  hhoodd..  PPoosseell  mmíírruu,,  vvýýpprraavvnnáá  sstt eeddoovv kkáá  kkoommeeddiiee  
nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  

          2200::0055  hhoodd..  VVyyssttoouuppeenníí  hhuuddeebbnníí  sskkuuppiinnyy  CCAAMMEERRAATTAA    
nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  

  

oodd  2211::0000  hhoodd..  PPrroohhllííddkkyy  „„ssttaarrééhhoo  hh bbiittoovvaa““    
ssrraazz  nnaa  nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  

  

        2222::0000  hhoodd..  PP ššíí  rryyttíí sskkýý  ttuurrnnaajj  vv  ppllááttoovvýýcchh  zzbbrroojjíícchh      
nnáámm ssttíí  SS..  FFrreeuuddaa  

    

PP ii  ppoozznnáávváánníí  nnoo nnííhhoo  kkoouuzzllaa  mm ssttaa  PP ííbboorraa  mm žžeettee  nnaavvššttíívviitt  
ssttrraaššiiddeellnnýý  lleess,,  ppeekklloo,,  aallcchhyymmiissttiicckkoouu  sslluujj,,  vvyyzzkkoouuššeett  ssii  

ppoojjíízzddnnoouu  kkaattoovvnnuu,,  ssbbíírráánníí  ppookkllaadduu  ii  ssii  pprroohhllééddnnoouutt  
kkuurriioozziittyy  zz  pp ííbboorrsskkýýcchh  mmuuzzeejjnníícchh  ssbbíírreekk                                                

aa  zzaajjíímmaavvéé  ffoottooggrraaffiiee  mm ssttaa..    
    

        BB hheemm  vvee eerraa  bbuuddee  bbeezzppllaattnn   zzpp ííssttuuppnn nn  ppiiaarriissttiicckkýý  kklláášštteerr,,              
MMuuzzeeuumm  aa  ppaamm ttnníí  ssíí   SS..  FFrreeuuddaa,,  kkoosstteell  ssvv..  VVaalleennttiinnaa,,    

      ffaarrnníí  kkoosstteell  NNaarroozzeenníí  PPaannnnyy  MMaarriiee  aa  rrooddnnýý  dd mm  SS..  FFrreeuuddaa..              
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