
Program :

PÁTEK 12. září
17:00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů Štěpánky Hlubkové
- budova radnice

SOBOTA 13. září 
08:00 – 09:00 hodin
Čtvrté příborské MUZEJNÍ RÁNO
- Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
  Poetický hudební pořad o cimbálu 
  – přednáškový sál muzea

09:00 – 17:00 hodin
BEZPLATNĚ OTEVŘENY
PŘÍBORSKÉ PAMÁTKY
* Rodný dům Sigmunda Freuda
* Kostel sv. Kříže
   - výstava obrazů Libuše Volné a její dcery
     Kristýny Večeřové „Příroda v detailu i celku“
* Farní kostel Narození Panny Marie
   - prohlídka věže farního kostela 
     Narození Panny Marie  
     10:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.
* Kostel sv. Valentina
* Kostel sv. Františka – výstava církevních ornátů
* Galerie na radnici 
   – výstava „Lubomír Loukotka ve fotografi ích“
* Budova piaristického kláštera
   Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda 
   - komentované prohlídky výstav:
  1. Život plný námahy. Svět práce beskydského
 venkova v dílech neprofesionálních řezbářů
 (mezinárodní řezbářská výstava ČR, SK, PL
 ve velkém výstavním sále)
  2. Výstava rytin z příborských sbírek 
 (výstava uspořádaná speciálně k příležitosti
 EHD 2014)

AKCE
Budova piaristického kláštera
refektář
09:30 hod. - předání Cen starosty města 
od 17:00 hod. - komponovaný program 
„Vzácná setkání“ cimbálové muziky Pramínky

10:00 a 14:00 hod.
PROCHÁZKY městskou památkovou rezervací
s průvodcem MUDr. Mořicem Jurečkou
- sraz u hlavního vchodu piaristického kláštera.

Doprovodný kulturní program
na náměstí Sigmunda Freuda 
14:00 Ceremonie na náměstí,
 příjezd vyslance císaře Františka
 Josefa, přijetí starostou, 
 slavnostní salvy z kanónu
14.30 Písničky našich babiček, kapela
15.15 Komedianti na káře, 
 divadelní a komediantské představeníčko 
 pro malé i velké
15.45 Spolek elegantních dam ..., tance šantánů
16.00 Za císaře pána aneb Mým národům
16.30 Písničky staré a ještě starší, kapela
17.15 Malá přehlídka módy „před sto lety“
17.30 Kejklířské a žonglérské představení
18.00 Od Haliče po Piavu, vyprávění fl ašinetáře
18.30 Hulán a jeho kůň, představení s koňmi
19.00 Infanterie Jeho Veličenstva Františka Josefa
19.30 Pouliční divadlo pro malé i velké
20.00 CK polní kabaret aneb Kabaret ze starého 

mocnářství
21.00 Ukončení slavností

NEDĚLE 14. září
Městský park v Příboře
16:00 hod. koncert zpěvačky PETRY JANŮ 
                    se skupinou Golem

Od 15:00 hodin po celou dobu koncertu
Petry Janů budou pro děti zdarma 
k dispozici nafukovací atrakce.
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DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

V PŘÍBOŘE 12. - 14. 9. 2014

• Dny evropského kulturního 

dědictví v Příboře

• Z jednání Rady města Příbora

• Parkoviště před DPS v novém

• Kontejnery na odpad ze zeleně

• Naše město recyklací starých 

spotřebičů přispělo k ochraně 

životního prostředí

• Nově instalované kamery 

u Technických služeb města Příbora

• Upozornění pro vlastníky 

nemovitých kulturních památek 

na území Městské památkové 

rezervace Příbor

• Vyhodnocení 9. ročníku soutěže

„O nejhezčí květinovou výsadbu 

domů a bytů“ vyhlášeného pro 

obyvatele Příbora, osady Prchalov 

a Hájov.

• Informace pro občany 

ke splatnosti „Poplatku za odpady 

pro rok 2014“

• Televizní besedy se zastupiteli 

a kandidáty do nového 

zastupitelstva

• Něco málo k zákonu o volbách

do obecních zastupitelstev

• Pozvánka

• Blahopřání

• Kde je vlastně pravda, jak je to 

v MO ČSSD?

• Stárne město Příbor?

• Technické služby informují

• Knižní novinky na měsíc září

• Městská policie Příbor

• Soutěž Příborská hlavička

• Co v sobě skrývá jméno 

Hückeswagenů „zakladatelů 

našeho města“? 

• V Příboře budeme SoKolŠlapat

• Propagační fi latelistická výstavka 

v Příboře

• Září se Sigmundem Freudem

• Kulturní okénko září 2014

• Kulturní program – září

• Inzerce
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100. schůze RM dne 2. července 2014 projednala jednací body, z nichž 

mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápisy z  jednání výborů rady města a zastupitelstva 

města.

- Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu 

„Podzemní vedení optického kabelu pro televizní kabelový rozvod“ 

na pozemcích parc. č. 113, 166, 188, 554/1, 668/1 a 669/1 v k. ú. a obci 

Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným CORSAT, s. r. o., Nový 

Jičín a povinným městem Příborem, v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3001-33/2014 zpracovaného Ing. Karlem Kvitou, za jednorázovou 

úhradu ve výši 5.705 Kč plus DPH v zákonné výši.

- Schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-

ne pro stavbu plynárenského zařízení „REKO VTL TU 300233 Příbor + 

2 ks odv“ na pozemku parc. č. 3090/8, k. ú. a obec Příbor, v předloženém 

znění, mezi budoucím oprávněným RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem 

a budoucím povinným městem Příborem, v rozsahu dle zákresu ve vý-

kresu situace za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou 35 Kč/m2

plus DPH v zákonné výši. Skutečný rozsah věcného břemene bude stano-

ven geometrickým plánem vyhotoveným po dokončení stavby na náklady 

budoucího oprávněného.

- Schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene pro stavbu plynárenského zařízení „REKO MS – Úzká + 2“ 

na pozemcích parc. č. 1634, 1725/1, 1725/3 a 3206/1, k. ú. a obec Příbor, 

v předloženém znění, mezi budoucím oprávněným RWE GasNet, s. r. o., 

Ústí nad Labem a budoucím povinným městem Příborem, v rozsahu dle 

zákresu ve výkresu situace za jednorázovou úhradu kalkulovanou sazbou 

35 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši. Skutečný rozsah věcného břemene 

bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným po dokončení stavby 

na náklady budoucího oprávněného.

- Schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene a o právu provést stavbu zemního kabelového vedení „Příbor, 

Kubíčková, p. č. 716/6, NNv, NNk“, na pozemcích parc. č. 677/9 a 677/10 

v k. ú. Klokočov u Příbora a obci Příbor, v předloženém znění, mezi bu-

doucím oprávněným ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a budoucím povinným 

městem Příborem, v  rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, za jedno-

rázovou úhradu 2.000  Kč plus DPH v  zákonné výši. Skutečný rozsah 

věcného břemene bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným 

po dokončení stavby na náklady budoucího oprávněného.

- Schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene a o právu provést stavbu zemního kabelového vedení „Příbor, 

Hajda, p. č. 268 - NNv, NNk“, na pozemku parc. č. 461/4 v k. ú. Hájov 

a obci Příbor, v  předloženém znění, mezi budoucím oprávněným 

ČEZ Distribuce, a.  s., Děčín a budoucím povinným městem Příborem, 

v  rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, za jednorázovou úhradu 

2.000 Kč plus DPH v  zákonné výši. Skutečný rozsah věcného břemene 

bude stanoven geometrickým plánem vyhotoveným po dokončení stavby 

na náklady budoucího oprávněného.

- Souhlasila s  podnájmem části pozemku parc. č. 3287/22 v  k. ú. a obci 

Příbor panu <anonymizováno>, za podmínky dodržení všech ustanovení 

nájemní smlouvy č. j. 467/2013/NS/ISM ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi 

nájemcem panem <anonymizováno> a pronajímatelem městem Příborem.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, na pozemek 

parc. č. 36/14 orná půda o výměře 1460 m2, v k. ú. Klokočov u Příbora, 

obci Příbor, k  zemědělskému využití v  souladu s územním plánem, od 

1. 10. 2014 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou ke dni 30. 9. běž-

ného roku, za roční pachtovné ve výši 200 Kč s každoročním navýšením 

o meziroční infl aci dle ČSÚ, splatné v  jedné částce vždy k 1. 10. ročně 

pozadu, mezi propachtovatelem městem Příborem a pachtýřem panem 

<anonymizováno>.

- Rozhodla uplatnit v  souladu s  návrhem pana <anonymizováno> poža-

davek úhrady nájemného za užívání pozemku v  minulých třech letech 

v celkové výši 600 Kč.

- Schválila Výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřej-

né zakázce malého rozsahu na úklidové služby v Domech s pečovatelskou 

službou v Příboře, Jičínská 238, ČSA 231 a ČSA 233.

- Schválila Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní 

odbočka v Novém Jičíně, na sociálně aktivizační službu z rozpočtu města, 

paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 5.000 Kč.

- Schválila pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu ob-

čanům na období od 01.08.2014 do 31.12.2014.

- Rozhodla pronajmout byt č. 22, U Tatry 1485, 742 58 Příbor, o veli-

kosti 3+1, paní <anonymizováno> za výši nabídky přistoupení k  dluhu 

90.000 Kč.

- Schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Podzemní vedení optic-

kého kabelu pro televizní kabelový rozvod“ na pozemku parc. č. 805, k. ú. 

a obec Příbor, mezi vlastníkem nemovitostí městem Příborem a staveb-

níkem CORSAT, s. r. o., Nový Jičín, v předloženém znění, se stanovením 

podmínek pro budoucí zřízení věcného břemene za jednorázovou úhradu 

vypočtenou sazbou 35 Kč/m2 dle skutečného rozsahu věcného břeme-

ne stanoveného geometrickým plánem vyhotoveným po realizaci stavby 

na náklady stavebníka, min. však 1.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru nejvhod-

nější nabídky k veřejné zakázce „Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat 

silnice I/58“, kterou podala fi rma CB, s.r.o., Liberec.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností CB, s.r.o., 

Liberec na akci „Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“ 

za cenu 9 996 220,92 Kč s DPH.

- Schválila dodatek č. 3 provozní smlouvy vodního díla, kanalizace 

na ulicích Myslbekova a Hukvaldská uzavřený mezi městem Příborem 

a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s., Ostrava 

spočívající ve změně četnosti splátek nájemného a změně osoby pověřené 

věcným plněním za město Příbor.

- Rozhodla zvýšit nájemné na 33,00 Kč/m2/měsíc v  jednotlivých bytech 

domu č.p. 291 s výjimkou bytu č. 7. 

- Uložila správci bytového fondu, Správě majetku města Příbora, s.r.o., 

vstoupit v jednání s uživateli obecních bytů uvedených v bodě č. 100/35/2 

tohoto usnesení za účelem uzavření nových nájemních smluv.

- Vzala na vědomí výstupy a závěry ekonomického hodnocení činnosti 

v městských lesích za období 2004–2013.

- Uložila zorganizovat pracovní schůzku členů rady města se zpracovate-

lem ekonomického vyhodnocení činnosti v městských lesích za období 

2004–2013 Ing. Křenkem.

- Vzala na vědomí nabídku nové nájemní smlouvy o nájmu plynárenské-

ho zařízení mezi městem Příborem a společností RWE GasNet, Ústí nad 

Labem.

- Uložila zveřejnit výzvu o záměru pronájmu plynárenského zařízení mezi 

městem Příborem a společností RWE GasNet, Ústí nad Labem.

- Vzala na vědomí činnost organizačního pracovníka v piaristickém klášte-

ře v Příboře.

- Vzala na vědomí informace o provedeném auditu tepelného hospodář-

ství v Příboře.

- Vzala na vědomí rozbor varianty převedení agendy přestupků 

do Kopřivnice.

- Vzala na vědomí průběh zpracování a postup vyhodnocení jednotlivých 

návrhů studie lávky.

- Vzala na vědomí výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor, včet-

ně jejích dodatků uzavřené mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda 

Freuda 19, 742 58 Příbor a společností Jonathan O.M., s.r.o., Praha 

6-Bubeneč zastoupenou jednatelem panem Oldřichem Mrózkem 

k 30. 9. 2014.

- Uložila připravit alternativní návrh využití fi nančních prostředků z nájmu 

objektu kotelny ul. Lomená 1520 v Příboře v zájmu údržby objektu.

- Schválila pronájem části nemovitosti v  bývalé ZŠ Dukelské o výměře 

26,08 m2 paní <anonymizováno>.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Sanace zdiva křížové chodby 1.NP – vstup 

do muzea“. 

- Vyloučila z další účasti v zadávacím zařízení k veřejné zakázce s názvem 

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 190 v Příboře“ níže uvedeného 

uchazeče B&P interiéry, s.r.o., Ostrava-Přívoz.

- Rozhodla v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o výběru 

nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy hasičské zbroj-

nice č.p. 190 v Příboře“, kterou podala fi rma Teplotechna Ostrava, a.s., 

Ostrava-Slezská Ostrava.

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře
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- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností 

Teplotechna Ostrava, a.s., Ostrava-Slezská Ostrava na akci „Stavební 

úpravy hasičské zbrojnice č.p. 190 v Příboře“ za cenu 2.722.309 Kč s DPH.

- Schválila po úpravách zadávací podmínky na výběrové řízení na provozo-

vatele městského koupaliště následovně:

• pachtýř uvede cenovou nabídku pachtu celého areálu, včetně zařízení 

a jeho běžné údržby a oprav, přičemž minimální výše pachtovného činí  

127.947 Kč, 

• pachtýř akceptuje maximální cenu jednorázového vstupného ve výši 

40 Kč na osobu a den po dobu 3 let,

• uvedení rozsahu nabízených služeb,

• zájemce předloží podnikatelský záměr plánovaných služeb poskytova-

ných v areálu městského koupaliště,

• zájemce předloží doklad o oprávnění k  podnikání podle zvláštních 

právních předpisů, 

• zájemce předloží doklad o oprávnění k činnostem podle předloženého 

podnikatelského záměru, zejména doklad prokazující příslušné živ-

nostenské oprávnění či licenci, 

• zájemce doloží podepsaný návrh pachtovní smlouvy, která tvoří nedíl-

nou součást zveřejněného výběrového řízení, včetně doplněné částky 

za roční pachtovné,

• doložení čestného prohlášení o bezdlužnosti zájemce,

• doložení prohlášení o způsobilosti (praxe, reference aj.) provozo-

vat areál koupaliště v  souladu se zákonem č.258/2000 Sb. zákona 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících záko-

nů a vyhláškou č.238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků 

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkov-

ních hracích ploch

• náklady na vodu spojené s provozem obou bazénů a související bazé-

nové technologie koupaliště budou hrazeny propachtovatelem max. 

do výše průměrné spotřeby vody za poslední 3 roky. 

• náklady na elektrickou energii spojené s provozem obou bazénů a sou-

visející bazénové technologie budou hrazeny propachtovatelem  

• náklady na vodu a elektrickou energii spojené s  podnikatelskou čin-

ností a provozem sociálního zařízení budou hrazeny pachtýřem,

• náklady spojené s úpravou vody v bazénech budou hrazeny pachtýřem.

- Uložila zveřejnit záměr města propachtovat areál městského koupaliště 

na ulici Janáčkově v Příboře formou výběrového řízení na dobu neurčitou 

s  jednoroční výpovědní lhůtou za výše uvedených podmínek (usnesení 

RM č. 100/51/1).

- Stanovila kritériem pro výběr provozovatele areálu městského kou-

paliště na ulici Janáčkově v  Příboře nejvyšší nabídku pachtovného 

za předpokladu splnění všech ostatních požadavků uvedených v zadáva-

cích podmínkách.

- Schválila znění návrhu Pachtovní smlouvy.

- Schválila Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem Praha 10 

– Hájek, pro zřízení schránky pro odložené děti v Nemocnici s poliklinikou 

Havířov, z rozpočtu města, paragrafu 4329, fi nanční dar ve výši 5.000 Kč.  

- Vzala na vědomí informaci o čerpání prostředků pro provoz GIS v 1. po-

loletí roku 2014.

- Schválila snížení nájmu v  prostorách Kulturního domu (ve vstupní 

části) pro konání bazaru dětského ošacení, konaného ve dnech 26.08. – 

27.08.2014 na 500 Kč, včetně platné DPH za oba dny.

- Uložila doplnit do smluv mezi městem Příborem a příjemci veřejné fi -

nanční podpory (VFP) následující ustanovení: příjemce VFP je povinen 

zajistit informovanost veřejnosti města Příbora o poskytnutí této VFP.

- Schválila předložené návrhy smluv o přidělení VFP na velkou údržbu 

sportovních zařízení a nákup sportovních zařízení v roce 2014 s doplně-

ním usnesení č. 100/58/1 mezi městem Příborem a těmito organizacemi:

• Masarykovo gymnázium Příbor – 30 tis. Kč – příspěvek na nákup svě-

telné tabule

• TJ Příbor – celkem 890 tis. Kč, z toho:

• 190 tis. Kč – výměna oken a dveří na stadionu kopané 

•  660 tis. Kč – výměna podlahy ve sportovní hale ve Štramberské ulici

•    40 tis. Kč – oprava oplocení a skladu antuky v areálu tenisových 

kurtů

• TJ Sokol Příbor  - 100 tis. Kč  - částečná výměna elektroinstalace v ob-

jektu sokolovny.

- Uložila zpracovat návrh změny organizačního řádu Městského úřadu 

Příbor, který zohlední ukončení smluvního vztahu vycházejícího z  ko-

misionářské smlouvy č. 195/06/KM/MŠBMH z 09/2006, uzavřené mezi 

městem Příborem a SMMP, s.r.o., k termínu 30.06.2015.

- Uložila zpracovat návrh změn vnitřních směrnic Městského úřadu 

Příbor, který zohlední ukončení smluvního vztahu vycházejícího z  ko-

misionářské smlouvy č. 195/06/KM/MŠBMH z 09/2006 uzavřené mezi 

městem Příborem a SMMP, s.r.o. , k termínu 30.06.2015.

- Rozhodla vypovědět komisionářskou smlouvu č. 195/06/KM/MŠBMH 

z 09/2006,  uzavřenou mezi městem Příborem a SMMP, s.r.o. k termínu 

30.06.2015.

- Uložila doručit výpověď z  komisionářské smlouvy č. 195/06/KM/

MŠBMH z 09/2006 do sídla spol. SMMP, s.r.o. v průběhu měsíce března 

2015.

- Schválila v souladu s čl. 12 odst. 1 Pravidel pro přidělování bytů ve vlast-

nictví města Příbora, v  platném znění, pronájem obecního bytu č. 4, 

Fučíkova 1302, 742 58 Příbor paní <anonymizováno> za podmínky vrá-

cení stávajícího obecního bytu č. 22, Štramberská 1359, 742 58 Příbor, 

zpět městu Příboru.

Zpracoval dne 19. srpna 2014 Ing. Arnošt Vaněk, 

tajemník Městského úřadu Příbor

Z důvodu dlouhodobě neuspokojivého stavu parkovací plo-
chy na ulici ČSA před domy s pečovatelskou službou, který se 
projevoval především špatnou orientací řidičů v prostoru parko-
viště, přistoupil odbor investic a správy majetku MÚ v Příboře 
ve spolupráci s městskou policií a Policií ČR, DI v Novém Jičí-
ně k návrhu nového dopravního režimu na této ploše. Počínaje 
měsícem září zde začne platit nové svislé a vodorovné dopravní 
značení, které jasně vymezí jednotlivá parkovací místa a usměrní 
dopravu vozidel do jednosměrného provozu. Příjezd na parkoviš-
tě bude v jeho spodní části u pozemku rodného domu Sigmunda 
Freuda a výjezd na úrovní tržních stánků. Z důvodu bezpečnosti 
silničního provozu bude zamezeno stávajícímu vyjíždění z kol-
mých stání přímo na ulici ČSA. V zadní části tržních stánků 
budou stávající kolmá stání nahrazena šikmými parkovacími 
místy. V souladu s aktuálními předpisy v oblasti dopravy zde 
budou situovány i dvě parkovací místa pro osoby těžce posti-
žené a těžce pohybově postižené. Vše bude znázorněno novým 
dopravním značením, které by mělo motoristům využívání par-
koviště podstatně usnadnit.

PARKOVIŠTĚ PŘED DOMY 

S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

V NOVÉM
Ing. Jaroslav Šimíček, odbor investic a správy majetku
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Město Příbor poskytuje občanům několik způsobů, jak naklá-

dat s odpadem ze zahrad. Ve srovnání s jinými městy je možno 

říci, že občané města Příbora mají v tomto ohledu nadstandardní 

možnosti. Město vlastní na svém území společně s Kopřivnicí 

kompostárnu, která je v provozních hodinách běžně zdarma 

přístupná všem. Úřední hodiny jsou:

po   8:00 až 18:00 hod. čt  7:00 až 18:00 hod.

út, st, pá   7:00 až 15:00 hod. so  7:00 až 14:00 hod.

Pro ještě lepší dostupnost Technické služby města Příbora 

přistavují o víkendech - pátek odpoledne až pondělí ráno - vel-

koobjemové vany na některá stanoviště ve městě, a to: 

v lichých týdnech: ul. Šafaříkova, ul. Štefánikova – zahrádky, 

ul. Myslbekova – kotelna,

v sudých týdnech: křižovatka Svatopluka Čecha, Šmeralovy, 

Větřkovské, 9. května u transformátoru,

každý týden: Příbor – budova TS, Hájov pomník, Prcha-

lov kaple.

Dále město rozmístilo kontejnery o obj. 770 l na 40 místech 

ve městě. Svážejí se 2x týdně vždy v úterý a pátek.

U této služby však vznikají občas problémy při svozu. Stává 

se často, že občané přemisťují kontejnery na jiná než zpevně-

ná a vyznačená místa. Je velmi důležité, aby kontejnery stály 

na místech, která pro ně vyčlenilo město v souladu s obecně 

závaznou vyhláškou. U těchto hnědých kontejnerů je nezbyt-

ně nutné umístění dodržovat i z technických a organizačních 

důvodů, protože město má se svozovou firmou smluvní 

ujednání, kterým se zavazuje, že kontejnery budou umístě-

ny na zpevněných stanovištích. Je to z důvodu snadnějšího 

nakládání s nimi, protože osádky svozových vozů s nimi ma-

nipulují ručně a stojí-li zaplněný kontejner mimo zpevněnou 

plochu, je manipulace s ním velmi obtížná, až nemožná. Proto 

svozová firma kontejnery stojící mimo zpevněná místa může 

ponechat nesvezeny, což někdy učiní. Z některých míst, kde 

k přemisťování docházelo nejčastěji (např. u Zahrádkářské 

osady Orinoko), byly z tohoto důvodu kontejnery již staženy. 

Na některé další kontejnery byly dány cedulky s upozorně-

ním. Ovšem je potřeba zdůraznit, že pokud občané budou 

kontejnery i nadále přemisťovat mimo zpevněná stanoviště, 

bude nutno i tyto ze svozových míst stáhnout. 

Podobně jako většina občanů ve městě i pracovníci technic-

kých služeb, svozových firem či městského úřadu,  kteří mají 

nakládání s odpady na starosti, si přejí, aby systém nakládání 

s odpady byl užitečný pro všechny a služby probíhaly bez pro-

blémů.

V roce 2013 občané odevzdali k recyklaci 486 televizí, 

199 monitorů 4 254 kg drobného elektra.

Občané města Příbora již několik let zodpovědně třídí 

elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické 

energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky re-

cyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 

snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného od-

padu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti 

ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 

elektrozařízení. Město Příbor získalo certifikát vypovídající 

nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, 

ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, 

počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí je-

jich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace 

jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. 

Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. 

Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, suro-

vin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance 

vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 

a to ve všech aspektech. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-

trozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 

na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mo-

bilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní 

úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci 

jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou 

osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 

392 litrů pitné vody. Stejné množství je například 

spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmetálního vyúčtování 

společnosti ASEKOL vyplývá, že občané měs-

ta Příbora v loňském roce vytřídili 486 televizí, 

199 monitorů a 4 253,61 kg drobných spotřebi-

čů. Tím jsme uspořili 206,97 MWh elektřiny, 

9338,93  litrů ropy, 930,45  m3 vody a 8,74 tun 

primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 

skleníkových plynů o 46,77 tun CO
2
 ekv., a pro-

dukci nebezpečných odpadů o 183,27 tun.“

Když si uvědomíme, že například osobní 

automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 

skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domác-

nost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 

elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Pro-

to si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají 

tak k ochraně životního prostředí, zaslouží ob-

rovský dík.

Zdroj: ASEKOL, s.r.o.

KONTEJNERY NA ODPAD ZE ZELENĚ

NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ STARÝCH SPOTŘEBIČŮ PŘISPĚLO 

K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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Od srpna 2014 je u areálu Technických služeb města Příbo-

ra osazen kamerový systém, který město zprovoznilo za účelem 

monitorování sběrného dvora a také sběrného místa pro komu-

nální odpad. Využívání dvou kamer zabezpečí lepší možnosti 

zjištění pachatelů případných krádeží, vloupání a vandalizmu. 

Výstupy z monitorování mohou být podkladem pro došetření 

přestupků, ale mohou i preventivně zajistit předcházení kráde-

žím či vloupání do areálu sběrného dvora. 

Zprovoznění kamerového systému je z velké části hrazeno 

z příspěvku z motivačního programu spol. ASEKOL, s.r.o., kte-

rá podporuje zpětný odběr elektrozařízení.

Vážení vlastníci nemovitých kulturních památek,

Ministerstvo kultury České republiky každoročně posky-

tuje finanční příspěvky na obnovu nemovitých kulturních 

památek nacházejících se na území městských památkových 

rezervací a  městských památkových zón prostřednictvím 

dotačního programu – Program regenerace městských pa-

mátkových rezervací a městských památkových zón (dále jen 

Program).

Z tohoto programu lze žádat o příspěvky na práce zabezpe-

čující uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, 

nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího 

vlastníka. 

Více informací o Programu najdete na stránkách www.pribor.eu /

v  sekci Městská památková rezervace/Informace, dokumenty/

Informace o pravidelných dotačních programech v MPR, nebo 

na stránkách Ministerstva kultury www.mkcr.cz/v sekci Granty 

a dotace/kulturní dědictví/Památková péče/Dotační programy 

/Program regenerace městských památkových rezervací a měst-

ských památkových zón.

Upozorňujeme vlastníky, že někdy dochází ke sporným si-

tuacím, co vše je předmětem prohlášení kulturní památky. Jako 

sporné se jeví zejména dvorní trakty, pozdější přístavby k hlav-

nímu objektu, ohradní zdi aj. Rozpor může vzniknout také při 

dělení pozemku a změně parcelních čísel. 

Doporučujeme proto, pokud vlastník chce žádat o příspě-

vek na část objektu, u které není zřejmé, zda je součástí zapsané 

kulturní památky, a u které může vzniknout rozpor, aby si před 

podáním žádosti o finanční příspěvek zjistil rozsah památkové 

ochrany objektu včetně parcel. 

Žádost o sdělení památkové ochrany se podává u Národního 

památkového ústavu na adrese: 

Národní památkový ústav – generální ředitelství

Odbor evidence a dokumentace

Valdštejnské náměstí 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

Náležitosti žádosti jsou obecně stanoveny v zákoně 

č. 500/2006 Sb. Správní řád, v §37 odst.2 a §45 odst.1

V žádosti je tedy třeba uvést:

 Komu je žádost určena (adresa příslušné organizace) – Ná-

rodní památkový ústav (adresa viz výše).

 Identifikační údaje žadatele (u fyzické osoby: jméno, příjmení, 

datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby: 

název, adresu sídla, IČ).

 Identifikační údaje kulturní památky (název kulturní památ-

ky, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek 

ČR, údaje dle katastru nemovitostí).

 Uvést předmět žádosti – tzn. čeho se má sdělení týkat (např. 

„rozsah“ – zda konkrétní část objektu, patří do souboru chrá-

něného jako kulturní památka).

Žádost musí být podepsána žadatelem (vlastníkem), příp. 

zmocněným zástupcem.

V případě, že vlastník zjistí, že předmětná část objektu není 

součástí zapsané kulturní památky, a bude chtít nemovitost 

prohlásit, je třeba se obrátit na Ministerstvo kultury, které je 

kompetentním správním orgánem ve věci rozhodnutí o prohlá-

šení objektu za kulturní památku.

NOVĚ INSTALOVANÉ KAMERY

U TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBORA

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY NEMOVITÝCH KULTURNÍCH 

PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PŘÍBOR

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. arch. Petra Martináková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

Také v letošním roce město Příbor s osadami Hájov a Prchalov 
nádherně rozkvetlo díky spoustě pěstitelů, jejichž snahu oceňuje 
město Příbor letos již po deváté.  Do letošního ročníku soutěže, 
kterou vyhlásil MÚ Příbor, odbor rozvoje města v květnu 2014, 
se přihlásilo 91 soutěžících občanů města Příbora a osad Hájov 
a Prchalov. Oproti předcházejícím ročníkům opět vzrostl zájem 
o tuto soutěž, což nás velice těší. Rostoucí počet soutěžních vý-
sadeb byl zaznamenán také ze stran obou osad města Příbora. 

Tradičně se soutěžilo v těchto kategoriích:
1. Květinová výzdoba balkónů či oken rodinných domů 

a bytů.

2. Květinová výsadba zahrádek a předzahrádek rodinných 
domů.
Komise postupně osobně zhlédla všechny přihlášené květi-

nové výzdoby oken, balkonů, teras a průčelí domů. Hodnotila 
také soutěžní květinové výsadby a úpravy zeleně před vchody 
do domů a předzahrádky, a to v souladu s podmínkami soutěže 
stanovených při vyhlášení. Při posuzování výsadeb bylo komisí 
především přihlíženo k tomu, zda lze výsadby zhlédnout z veřej-
ného prostranství. Důvodem stanovení tohoto kritéria je záměr, 
aby se ohodnocené výsadby podílely na zvelebení města či osad. 
Jednotlivé výsadby byly po jejich zhlédnutí komisí zařazeny opět 
do pomyslného „zlatého a stříbrného pásma“. V první kategorii 

VYHODNOCENÍ 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE

„O NEJHEZČÍ KVĚTINOVOU VÝSADBU DOMŮ A BYTŮ“ VYHLÁŠENÉHO 

PRO OBYVATELE PŘÍBORA, OSADY PRCHALOV A HÁJOV.
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bylo vyhodnoceno 70 výsadeb a v druhé pak 66. V případě, že 
výsadba nebyla viditelná z veřejného prostranství, nebyla v sou-
ladu s pravidly a nebyla hodnocena.

Výše odměny se odvíjí od zařazení do zlatého či stříbrného 
pásma, a také dle soutěžní kategorie. Vyšší finanční částkou jsou 
ohodnoceny soutěžní výsadby v kategorii druhé. Důvodem je je-
jich větší náročnost na údržbu, zálivku apod. Výše odměny závisí 
na částce vyčleněné pro tento účel z rozpočtu města Příbora. 
Vyčleněná částka z rozpočtu města Příbora byla mezi soutěžící 
rozdělena tak, jak uvádí následující tabulka:

Kategorie Odměna za zlaté 
pásmo (Kč)

Odměna za stříbrné 
pásmo (Kč)

1. 320,- 200,-

2. 380,- 250,-

Město Příbor odmění všechny vyhodnocené výsadby fi-
nanční poukázkou. V cenové výši obdržené poukázky si mohou 
soutěžící v zahradnictvích a květinářstvích v Příboře zakoupit 
zboží dle vlastního výběru.

Hodnocení se zúčastnil člen zastupitelstva města Příbora - 
pan Martin Monsport, dipl. ek. Tímto velmi děkujeme za jeho 
projevený zájem a čas věnovaný posouzení soutěžních výsadeb.

Vyhodnoceným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za je-
jich účast v soutěži. Všem pěstitelům a zahrádkářům přejeme, 
aby v nadcházejících létech bylo k jejich výsadbám a výpěstkům 
počasí shovívavější a umožnilo se těšit z rozkvetlých zahrad 
a balkónů co nejdéle. 

1. KATEGORIE

Z
L

A
T

É
 P

Á
S

M
O

Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor

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

Bordovská Jana, Hájov č.p. 70

Bouchalová Ludmila, ul. ČSA 1372, Příbor

Böhmová Anna, Hájov č.p. 96

Burešová Pavla, Štramberská č.p. 1353, Příbor

Čechová Alena, Hukvaldská č.p. 1074, Příbor

Dlouhá Jana, ul. Štramberská č.p. 1389, Příbor

Dohnalová Magdalena, ul. Řehoře Volného č.p. 402, Příbor

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

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

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

Hanáková Sylva, ul. Myslbekova č.p. 1614, Příbor

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

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

Kabátová Věroslava, ul. Jičínská č.p. 238, Příbor

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

Kadurová Josefa, ul. Řehoře Volného č.p. 26, Příbor

Kalužová Ludmila, Prchalov č.p. 66

Klub důchodců Hájov – Obecní dům, Hájov č.p. 87 

Kožušková Milena, Bc., ul. Řehoře Volného č.p. 406, Příbor

Kratochvílová Jana, ul. Frenštátská č.p. 1610, Příbor

Kubečková Martina, Hájov č.p. 151

Liberda Roman, ul. Osvobození č.p. 1287, Příbor

Londinová Hana, Hájov č.p. 86

Máchová Jana, Kamenná č.p. 1544, Příbor

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

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

Maková Ludmila, ul. Na Benátkách č. 919, Příbor

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

Matulová Jana, Hájov č.p. 50

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

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

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

Monsportová Zuzana, ul. L. Janáčka č.p. 935, Příbor

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

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

Pešlová Petra, Dukelská č.p. 1316, Příbor

Pešková Marie, Prchalov č.p. 25

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

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

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

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

Ručková Marie, ul. Palackého č.p. 710, Příbor

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

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

Svobodová Anna, náměstí Sigmunda Freuda 21, Příbor

Sýkorová Marcela, Hájov č.p. 103

Sýkorová Olga, Hájov č.p. 114

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

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

Tyllichová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor

Zárubová Gabriela, Hájov č.p. 106

Zárubová Marie, Hájov č.p. 106 
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Bortlová Renáta, ul. Lesní č.p. 1234, Příbor

Brindová Taťána, ul. Nová č.p. 1007, Příbor

Břečková Božena, ul. J.V. Choráze č.p. 1507, Příbor

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

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

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

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

Kačmařová Šárka, Ing., ul. Nová č.p. 1012, Příbor

Konečná Blažena, ul. ČSA č.p. 1379, Příbor

Pekníková Jana, ul. Nová č.p. 1008, Příbor

Plešková Alena, ul. Lidická č.p. 480, Příbor

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

Smětáková Kateřina, ul. Nová č.p. 1006, Příbor

Šlosarová Alžběta, ul. Řehoře Volného č.p. 404, Příbor

Štůsek Marian, ul. Tyršova č.p. 243, 742 58 Příbor

Žárská Ivana, ul. Místecká č.p. 37, Příbor

Oficiální výsledky soutěže:
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Bajerová Petra, ul. Nová č.p. 981, Příbor

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

Bordovská Jana, Hájov č.p. 70

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

Böhmová Anna, Hájov č.p. 96

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

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

Čechová Alena, Hukvaldská č.p. 1074, Příbor

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

Demlová Zdenka, ul. npor. Loma 1391, Příbor

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

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

Göttlicherová Marie, Hájov č.p. 79 

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

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

Hodulíková Anna, ul. Jičínská 236, Příbor

Jakubová Miluše, Prchalov č.p. 9

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

Kalužová Ludmila, Prchalov č.p. 66

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

Kratochvílová Jana, ul. Frenštátská č.p. 1610, Příbor

Krišková Zdeňka, Hájov č.p. 68

Kubečková Martina, Hájov č.p. 151

Kunčar Jindřich, Vrchlického č.p. 963, Příbor

Kunčarová Zdeňka, Masarykova č.p. 760, Příbor

Liberda Roman, ul. Osvobození č.p. 1287, Příbor

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

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

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

Masopustová Vlasta, ul. 9. května 1141, Příbor

Matulová Jana, Hájov č.p. 50

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

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

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

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

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

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

Pešková Marie, Prchalov č.p. 25

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

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

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

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

Ručková Marie, ul. Palackého č.p. 710, Příbor

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

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

Šajtar Radek, Ing., ul. Myslbekova č.p.1035, Příbor

Škorvagová Jiřina, ul. Myslbekova č.p.1068, Příbor

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

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

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

Tyllichová Marie, náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor 

Zaoralová Vladimíra, ul. Myslbekova č.p. 1068, Příbor

2. KATEGORIE
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Bajerová Eva, ul. Místecká č.p. 257, Příbor

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

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

Hanzelková Ludmila, ul. Šafaříkova 1397, Příbor

Krakovská Zdenka, Místecká č.p. 1112, Příbor

Londinová Hana, Hájov č.p. 86

Máchová Jana, Kamenná č.p. 1544, Příbor

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

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

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

Svobodová Anna, náměstí Sigmunda Freuda 21, Příbor

Tománková Jaroslava, ul. Šafaříkova č.p. 1398, Příbor

Zárubová Barbora, Hájov č.p. 85

Zárubová Marie, Hájov č.p. 106 
Za hodnoticí komisi

Ing. Andrea Nováková, odbor rozvoje města
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10. a 11. října půjdeme volit členy městského zastupitelstva 

na léta 2014-2018! Zastupitelstvo v  Příboře bude mít - stejně 

jako doposud 23 členů. Rozhodli tak poslanci na letošním červ-

novém zasedání. 

Do voleb v Příboře promluví osm politických subjektů - abe-

cedně řazeno:

• Česká pirátská strana

• Česká strana sociálně demokratická 

• Komunistická strana Čech a Moravy 

• Křesťanská a demokratická unie - Československá strana 

lidová 

• Občanská demokratická strana 

• Příbor je náš domov - sdružení nezávislých kandidátů 

• Strana zelených

• TOP 09

Zástupce kandidujících stran vám představíme v Local TV 

Příbor v osmi půlhodinových besedách. Vysílat se začnou už 

29. srpna. 

Každý pátek, s  opakováním v  sobotu, a každou neděli 

s opakováním v pondělí uvidíte jednu besedu - týden co tý-

den. První čtyři se budou týkat rozvoje města a jeho problema-

tiky v současnosti. Určitě se dotkneme oblastí kultury, sportu, 

životního prostředí, výstavby města, památkové rezervace a dalších 

oblastí života ve městě. 

V  dalších besedách se budeme věnovat programům kan-

didujících stran a hnutí a budoucnosti Příbora. Už teď přijí-

máme vaše dotazy! Ptejte se nás a my se kandidujících politiků 

zeptáme za vás! 

Dotazy lze posílat poštou, meilem, 

sms zprávami, předávat osobně. Může-

te nám je nechávat také v  informačním 

centru - s  podpisem i bez. Děkujeme 

za všechny otázky!

Kontakty na zasílání dotazů:

tel. 776 725 909, meil: televize-pribor@seznam.cz, adresa - 

Jičínská 12, Příbor

TELEVIZNÍ BESEDY SE ZASTUPITELI A KANDIDÁTY

DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Alice Buczková, odbor fi nanční a kontrolní Městského úřadu Příbor

Mgr. Irena Nedomová, redaktorka Local TV Příbor

INFORMACE PRO OBČANY KE SPLATNOSTI

„POPLATKU ZA ODPADY PRO ROK 2014“

Upozorňujeme občany na blížící se termín ukončení splat-

nosti poplatku za odpady pro letošní rok. Ten je stanoven 

do 30. září 2014. Neuhrazené poplatky budou exekučně vy-

máhány. 

Platbu je možné uhradit bankovním převodem na účet měs-

ta č. 27-1290010227/0100 s použitím variabilního symbolu ze 

složenky. 

Občané mají rovněž možnost tento poplatek uhradit

na pokladně Městského úřadu v Příboře.

Provozní doba: 

pondělí, středa   8,00 – 11,00   12,00 – 16,30 hod.

úterý, čtvrtek      8,00 – 11,00  12,00 – 13,00 hod.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně platby volejte tel. čís-

lo 556 455 434.



VYSÍLÁNÍ  BESED - vždy pátek a sobotu, neděli a pondělí, 

a na přelomu září a října zopakujeme všechny besedy - jednu za druhou. 

Vysíláme v 4.30 - 5.00 h 10.30 - 11.00 h  16.30 - 17.00 h 22.30 - 23.00 h

Na internetu budou besedy uvedeny do 7. 10. 2014

Téma: DOSAVADNÍ ROZVOJ MĚSTA - čeho bylo dosaženo, s čím jsme spokojeni, v čem zůstaly rezervy, čeho se nepodařilo 

v jednotlivých oblastech života ve městě dosáhnout + DOTAZY DIVÁKŮ

  premiéra 1. opakování 2. opakování
1. beseda 29. 8. pá 30. 8. so  26. 9. pá
2. beseda 31. 8. ne   1. 9. po  27. 9. so  
3. beseda   5. 9. pá   6. 9. so  28. 9. ne

4. beseda   7. 9. ne   8. 9. po  29. 9. po
  

Téma: BUDOUCNOST PŘÍBORA - programy politických stran a hnutí + DOTAZY DIVÁKŮ

  premiéra 1. opakování 2. opakování
1. beseda 12. 9. pá 13. 9. so  3. 10. pá
2. beseda 14. 9. ne 15. 9. po  4. 10. so  
3. beseda 19. 9. pá 20. 9. so  5. 10. ne
4. beseda 21. 9. ne 22. 9. po  6. 10. po

VOLBY 2014
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Zákon o volbách do obecních zastupitelstev je poplatný 

době, ve které byl přijat. Zejména potom v systému přidělování 

počtu mandátů jednotlivým stranám, které se voleb zúčastní.

Neplatí totiž, že do zastupitelstva se dostanou kandidáti 

s  nejvyššími počty hlasů v součtu všech volebních stran, což 

běžný volič předpokládá, ale naopak zákon myslí na to, aby 

se do zastupitelstva dostali i kandidáti ze stran, které obdrží 

o něco více, než je minimální pětiprocentní hranice volitelnos-

ti. Získá-li volební strana z celkového počtu odevzdaných hlasů 

míň jak těchto 5 %, její kandidáti se do zastupitelstva naopak 

nedostanou.

Právě díky systému přidělování mandátů se do zastupitel-

stev dostávají pouze jednotlivci z některých kandidátních listin 

a komunální scéna se stává roztříštěnou. Unikátní český volební 

řád se tak snaží kombinovat poměrnost a zároveň dává možnost 

volit místní osobnosti, o kterých se voliči domnívají, že jsou pro 

vedení města těmi nejvhodnějšími.   

Čím více volebních stran a jejich zástupců se do zastupi-

telstva dostane, tím větší problém nastává při ustavení rady 

města, komisí nebo výborů.  Nutně musí být sestavovány vět-

šinové koalice, které přijímají čím dál více a více kompromisů. 

Z volebních programů a slibů se tak vytrácejí cíle, které nejsou 

společné, ale přesto jsou pro město a jeho občany užitečné. Ni-

koli osobnosti, ale především volební program by se měl stát pro 

voliče tím nejdůležitějším vodítkem. A zároveň závazkem pro 

ta volební uskupení, která je voličům předložili. Tak jako každé 

jiné volby jsou i volby do obecních zastupitelstev soutěží přede-

vším politických stran, které mají svou členskou základnu a na 

politické scéně působí dlouhodobě a s úmyslem se na ni udr-

žet i v budoucnu. Z jejich strany je tu tedy určitá záruka plnění 

těchto programů.

Ve volebním období 2010 – 2014 bude mít Zastupitelstvo 

města Příbora celkem 23 členů zastupitelstva a rada města bude 

složena ze sedmi zastupitelů.

Zákon o volbách do obecních zastupitelstev umožňuje voli-

čům volit třemi způsoby.

1. Volič volí celou volební stranu zakřížkováním políčka nad náz-

vem této strany, a tím zároveň všechny její kandidáty v pořadí 

uvedeném na volební listině. Volební strana tak získá celkem 

23 hlasů (volený počet zastupitelů) a každý kandidát získá je-

den hlas.

2. Volič volí volební stranu a zároveň dá hlasy některým kandi-

dátům z jiných volebních stran. V tomto případě zakřížkuje 

políčko nad názvem této strany a označí křížkem kandidáty 

ostatních volebních stran. Výsledek je takový, že na kandidát-

ce označené křížkem získávají hlasy všichni kandidáti v po-

řadí uvedeném na tomto lístku a bez hlasů zůstává na tomto 

lístku od jeho konce tolik kandidátů, kolik volič přidělil hlasů 

kandidátům z jiných stran. Stejné počty hlasů obdrží potom 

volební strany, na kterých byli jednotliví kandidáti voličem 

označeni.

3. Volič volí jednotlivé kandidáty dle svého výběru zakřížková-

ním před jejich jmény na jednotlivých volebních listinách. 

Označit může pouze tolik jmen, kolik se volí členů zastupi-

telstva. Volební strana získá v tomto případě tolik hlasů, kolik 

bylo označeno jmen na její volební listině. Každý takto ozna-

čený kandidát získává jeden hlas.

Výsledný součet hlasů pro volební strany se stanoví souč-

tem získaných hlasů na jednotlivých kandidátkách. Obdobně to 

platí i pro stanovení celkového počtu hlasů jednotlivých kandi-

dátů. Ke změně pořadí kandidátů na jednotlivých kandidátkách 

volebních stran může dojít v tom případě, že někteří kandidáti 

získají více jak 10 % hlasů nad průměrem hlasů odevzdaných 

konkrétní kandidátní listině. V tomto případě se posouvají 

na volitelné místo.

Mimo to, že je volební zákon poplatný době, kdy vznikl, je 

pro voliče zároveň i těžko čitelný, a to právě v důsledku přepoč-

tu výsledku hlasování, kdy se do zastupitelstev dostávají kandi-

dáti z menších stran a s nízkými počty hlasů.

Volby do obecních zastupitelstev patří mezi ty, o které mají 

voliči zájem. Účast ve volbách se pohybuje mezi 40 – 50 %.

V Příboře podalo pro volební období 2014 – 2018 své kandi-

dátní listiny celkem 8 volebních uskupení a do zastupitelstva se 

rozhodlo kandidovat asi 180 občanů města. Využijte proto i vy 

své možnosti a přijďte je podpořit svým hlasem v době voleb, 

tj. 10. – 11. října 2014. 

NĚCO MÁLO K ZÁKONU O VOLBÁCH

DO OBECNÍCH ZASTUPITELSTEV
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora

Vážení občané, vážení voliči.

Členové místního sdružení ODS v Příboře a kandidáti pro volby do obecního zastupitelstva Vás opět zvou na předvolební 

setkání na příborské náměstí.

Přivítáme Vás a Vaše děti v pátek 03.10.2014 v čase od 14 do 18 hodin. 

Připravujeme pro Vás informace k volebnímu programu, hry a atrakce pro děti, hudbu, občerstvení a tentokrát taky 

losování o ceny. Těšíme se na setkání s Vámi.

POZVÁNKA

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ZÁŘÍ.

BLAHOPŘÁNÍ

Věra Krušinová
Adela Michajlová
Marie Dvořáková
Marie Svobodová

Věra Grasgruberová
Eliška Tobiášová
Karel Jezdínský
Milan Rumpík

Ladislav Hanzelka
Pavel Rojan
Hana Chvílová
Rudolf Žárský

Ludmila Hrbková
Josef Baroň
Jaromír Erle
Ludmila Nováková

Jan Večeřa
Eduard Bartoš
Jan Vondruška
Miroslav Ondřejec

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

Věra Simperová Zdeňka Šimíčková Mária Janotková Zdeněk Fibiger Jena Váňová
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Vážení spoluobčané,
v srpnovém čísle Měsíčníku našeho města vyšel článek slečny 

Kateřiny Neusserové  „Prohlášení o odstoupení z kandidátní lis-
tiny za ČSSD a vystoupení z místní organizace ČSSD“ (dále jen 
MO ČSSD). Jeho obsah nás překvapil a zaskočil. Zvláště v před-
volebním období. Sdělovat si své názory touto formou přes mé-
dia? Asi si vzala vzor z vyšší politiky, kam chtěla směřovat...

Proč?
Kateřina Neusserová byla zvolena v září 2012 do funkce 

předsedkyně MO ČSSD rozdílem jednoho hlasu. Tuto funkci 
zastávala do 9. 7. 2014. Zastupovala také naši MO ve volitelném 
orgánu OVV ČSSD (Okresní výkonný výbor ČSSD).

V květnu 2014 ona a ještě další tři členové při sestavování kan-
didátky do komunálních voleb začali kritizovat umístění jiných 
a začali prosazovat své umístění na kandidátce ČSSD, včetně svých 
podmínek. Toto však nezaznělo nikdy na řádných schůzích, kde to 
demokraticky patří, ale přes různé e-maily a přestali s naší míst-
ní organizací komunikovat. Začali se ke všemu stavět negativně, 
zřejmě pro nedostatek politických zkušeností z komunální politi-
ky. Nechtěli připustit, že o zastupitelích rozhodují občané při ko-
munálních volbách, někdy bez ohledu pořadí na kandidátce. Dle 
výsledků voleb a průniku programů jednotlivých stran lze hovořit 
teprve o povolební spolupráci. Výrazné je to v komunální politi-
ce, kdy se jedná o programu vyhovujícím zájmům občanů města. 
O  programu bez megalomanských projektů a investování veřej-

ných peněz do čitelných investic, bez neprůhledných zakázek.
Vzhledem k našim názorovým rozdílům přestali členové, je-

jichž jména byla citována v minulém článku, docházet na svola-
né schůzky MO ČSSD. Komunikovali pouze e-maily a ke všemu 
se stavěli negativně, bez možnosti dohody .

Slečna Neusserová na schůze MO ČSSD, které svolala, ne-
přišla, nebo se opravdu na poslední chvíli omluvila. Také pře-
stala chodit na zasedání Zastupitelstva města Příbora a na schů-
ze fi nančního výboru.

Po informacích z OVV ČSSD Nový Jičín o jejích dalších pře-
stupcích a nepravdách byla na písemnou žádost ostatních členů 
MO ČSSD dne 9. 7. 2014 v tajných volbách za účasti okresní ta-
jemnice OVV Nový Jičín odvolána a byl zvolen nový předseda 
MO ČSSD Příbor.

Místní organizace ČSSD byla po dobrovolném odchodu ně-
kterých členů konsolidována a je připravena se ucházet o přízeň 
voličů a příznivců. V tomto hektickém předvolebním období 
byla schopna vypracovat volební program i sestavit kandidátku 
do komunálních voleb, i když v šibeničních termínech.

Děkujeme tímto slečně Neusserové za její práci ve prospěch 
ČSSD do května 2014...

Přejeme jí i bývalým členům naší místní organizace hodně 
úspěchů v jiných názorově rozdílných politických stranách.

Za MO ČSSD Příbor paní Eva Rumpíková, Ing. Bohuslav Majer

Nedávno jsem potkal na ulici muže, který prohlásil: „Tady 
bych chtěl na stáří žít.“ Nebyl místní, spíše dovolenkář někde 
z Čech. Já také nejsem zdejší. Ale zamyslel jsem se nad jeho slo-
vy a prošel centrem „jeho očima“, jako člověk, který město nezná 
a vzpomínky překryjí okamžiky další. Byl to zvláštní pohled.

Dojem klidu podvečernímu náměstí přidávaly zavřené ob-
chody těch, kteří ještě nepochopili, že více nakoupit mohou 
jen ti, kteří pracují - a zpravidla mimo město. Domů se vracejí 
v době, kdy obchodníci, kteří ještě nepochopili, že jsou službou, 
své krámky už mají zavřené. Tak lze vysvětlit opuštěné náměstí 
v době, kdy jiná začínají překypovat ruchem, jsou plná setkávání 
a zdrojem informací tak lidsky nepodstatných.

Stárne tedy město, stává se „opuštěným skanzenem“, jak 
mnozí předpovídají?

Pro odpověď jsem začal na internetu vyhledávat údaje, které 
by tuto myšlenku potvrdily, anebo vyvrátily. Položil jsem dotaz 
i jedné z radních, se kterou naše fi rma obchodně spolupracuje, 
paní Ing. Janě Svobodové. Dostali jsme se až k obřadu "Vítání ob-
čánků ve městě". A výsledek mě překvapil. Posuďte sami.

Město Příbor má 8 500 stálých obyvatel. Věkový průměr oby-
vatel je 41 let a tedy zcela odpovídá běžnému průměru takto vel-
kých obytných aglomerací. Viditelný je pečovatelský dům v cent-
ru – a logicky pak také jeho obyvatelé. 

Již méně známou skutečností je obřad vítání nových občán-
ků města, kterých neubývá. Každoročně je v obřadní síni slav-
nostně přivítáno kolem 80 dětí. V proslovu zástupců města jsou 
vítáni jako děti svých rodičů, svých rodin, stejně jako noví obča-
né města Příbora. Do vínku jim bývá přáno štěstí a také pocho-
pení, že svůj život zahajují v historií naplněné lokalitě, která má 
svého ducha, „genia loci“. Že nejde o novodobý vesnický satelit, 
kam se lidé chodí jen vyspat, protože drtivou část svého dne trá-
ví někde mimo. Že to nejdůležitější ze všeho je to, co není vidět. 
Obdobně jako dýcháme „neviditelný vzduch“, prožíváme i tam, 
kde jsme se narodili, neviditelné pouto. Vztah k prostoru, který 
dotváří naši povahu, životní rytmus, je podhoubím pro nejrůz-
nější přání. Dětem je dáno do vínku, aby poznávaly svět, vzdělá-
valy se – a rády se vracely ke svým kořenům. Protože i nejvyšší 
strom bude bez kořenů vyvrácen.

A tak jsem se rozhodl podělit se o svou zkušenost, své poci-
ty. Nabídnout je hlavně těm, kteří propadají tlaku komerce a stě-
žují si, že město neoplývá hypermarkety, tendenčními atrakce-
mi, není celoroční pouťovou atrakcí jako centra velkých měst. 
Rozhodl jsem se nabídnout své pocity a zkušenost všem, kteří 
směrem ke svému městu prožívají, co mnozí známe: že vážit si 
věcí dokážeme až po té, co je ztratíme. Mám k vašemu městu 
úctu.

KDE JE VLASTNĚ PRAVDA, JAK JE TO V MO ČSSD?

STÁRNE MĚSTO PŘÍBOR?

Jindřich Pádek, Ostrava

NÁZORY ZASTUPITELŮ

K ZAMYŠLENÍ
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

 NABÍZEJÍ TYTO SLUŽBY:

- kácení a ořez stromů a keřů, včetně odvozu hmoty

- sečení trávy, včetně odvozu 

- frézování pařezů a štěpkování

- převoz materiálu malým nákladním automobilem do 2,5 t

- převoz materiálu nákladním automobilem nad 3,5 t s kontejnery

- práce plotostřihem

- budování zpevněných ploch

- vysávání listí

- práce motorovou pilou

- zpětný odběr elektrospotřebičů, zářivek a úsporných žárovek, baterií

- sběr použitého textilu

- Kola pro Afriku - sběr jízdních kol 

 PRODEJ:

- deratizačních přípravků

- krmiva pro psy

- štěpky

OBJEDNÁVKY A INFO NA 737 245 981, 737 245 986

NEBO dispecer@tspribor.cz

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU NA WWW.TSPRIBOR.CZ

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA, ŠTRAMBERSKÁ 483, PŘÍBOR

Technické služby města Příbora nabízejí k prodeji spotřebitelské

balení deratizačních přípravků

TARIN (0,5 kg)    72,60 Kč

PATENTRAT (0,2 kg)    36,30 Kč

HARMONOGRAM SVOZU VOK - podzim 2014

datum hodina stanoviště

22. září 2014

pondělí

15.oo-18.oo Jiráskova x Šafaříkova

15.oo-18.oo Švermova x Dukelská

15.oo-18.oo Šmeralova x Gagarinova

23. září 2014

úterý

15.oo-18.oo Okružní u separ. nádob

15.oo-18.oo kpt. Jaroše x Fučíkova

15.oo-18.oo Jičínská x sídliště

24. září 2014

středa

15.oo-18.oo Lidická - u Kulturního domu

15.oo-18.oo Masarykova x Hřbitovní

15.oo-18.oo
B. Buzka x Místecká směrem 

(pod železářstvím)

25. září 2014

čtvrtek

15.oo-18.oo Stojanova x Smetanova

15.oo-18.oo Smetanova x K. H. Máchy

15.oo-18.oo O. Helmy

26. září 2014

pátek

15.oo-18.oo Na Valše u kurtů

15.oo-18.oo Na Hrázi

15.oo-18.oo Štramberská x Bezručova

8.oo-11.oo Kopřivnické Paseky - u paní Kolářové

27. září 2014

sobota

8.oo-11.oo Hájov u pomníku

8.oo-11.oo Prchalov u obchodu

8.oo-11.oo Štramberská x Bezručova

29. září 2014

pondělí

15.oo-18.oo Pod Haškovcem

15.oo-18.oo Větřkovská x Sušilova

15.oo-18.oo Vrchlického x Za Vodou

30. září 2014

úterý

15.oo-18.oo Wolkerova x U Trati

15.oo-18.oo Komenského - pod letadlem

15.oo-18.oo J. V. Choráze za obchodem

1. října 2014

středa

15.oo-18.oo Vrchlického u hřiště

15.oo-18.oo Plynová sonda u kotelny na Myslbekové ulici

15.oo-18.oo Myslbekova x U Čecha 

2. října 2014

čtvrtek

15.oo-18.oo 9. května x brána býv. TATRY

15.oo-18.oo 9. května x Osvobození

15.oo-18.oo B. Němcové x Hluboká

Technické služby města Příbora uskuteční ve dnech od 22.  září 2014 
do 2. října 2014 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého har-
monogramu svozu VOK.

Vany jsou určeny pro:
− velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matra-

ce, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady

Do van je zakázáno odkládat:
− nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové fi l-

try a jiné),
− běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic,
− zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve), 
− pneumatiky,
− stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad 

obsahující nebezpečné látky, eternit, lepenku, asfaltové směsi, azbest),
− elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru.

Sběrný dvůr v areálu TS města Příbora – Štramberská ulice  483
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora ve Štramberské ulici mohou ob-
čané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově 
a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
− nebezpečné odpady,
− elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné 

zdroje, chladicí zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, 
malé a velké spotřebiče) 

 Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektro-
zařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru.  
Pokud občan uloží na sběrný dvůr nekompletní výše uvedené elek-
trozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), zaplatí za toto 
elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2014.

− objemný odpad (200307), 
− vytříděné složky komunálního odpadu – sklo (200102), papír (200101), 

kovy (200140).

Ostatní odpady, které občan uhradí dle platného ceníku pro rok 2014:
− 170904 - jiný stavební a demoliční odpad
− 170107 - směsi nebo oddělené frakce betonu (suť)
− 170903 - jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky 

(eternit, lepenka,  asfaltové směsi, azbest )
− 170506 – vytěžená hlušina

I nadále platí, že občan za uložení pneumatik v areálu zaplatí. Přijímáme 
pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2014. 
Občané jinak mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservi-
sech.

SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TS MĚSTA PŘÍBORA
JE OTEVŘEN V ROCE 2014 NÁSLEDNĚ:

PONDĚLÍ od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o       
STŘEDA  od 8.oo do 11.oo od 12.oo do 16.3o
SOBOTA  od 8.oo do 12.oo

V případě, že tyto dny jsou státem uznané jako svátek, bude zavřeno. 
V případě dalších dotazů týkajících se odpadů volejte na telefonní číslo:
556 725 046 – kancelář TS města Příbora nebo mobil 737 245 986
- Irena Zárubová.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Ing. Silvie Strakošová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Alexander Stainforth uvádí na trh tolik očekávaný třetí 
díl osudů tajné dcery Rudolfa II. s názvem Karolínina volba. 
Chvíle štěstí, které krásná Karolína prožívá s manželem, naru-
ší příjezd Jindřicha. Ten přináší zneklidňující zprávy o blížících 
se nepřátelích. Nebezpečí číhá na každém kroku – zvlášt ve měs-
tě, kde se Karolína zotavuje po předchozích událostech. Příběh 
je propleten intrikami a bojem o život jak Karolíny samotné, tak 
i jejích nejbližších.

Milenec Rudé komisařky je nový román z období 1. světové 
války od Jana Bauera. Autor čerpá ze zápisků svého prastrýce 
Leopolda, který byl ještě jako mladičký student Vídeňské univer-
zity pověřen tajným diplomatickým úkolem a spolu s falešnými 
doklady vyslán až do Ruska. Uprostřed zuřící války se bezhlavě 
zamiluje do krásné komisařky Naděždy Rejsnerové. Děj románu 
zachycuje skutečné historické události.

Detektivní román Zápach odlivu, od autora Håkana 
Östlundha, je prvním z řady příběhů o kriminalistovi Fredri-
ku Bromanovi. Příběh nás zavede do malé vesničky na ostrově 
Gotland, kde se Fredrik přestěhoval se svou rodinou ze Stock-
holmu. Na první pohled se zdá vše idealistické – krásná příroda, 
slunce a koupání. Jednoho dne se však vše změní nalezením po-
lorozpadlého rozporcovaného těla, které najdou v odstaveném 
autě. Z krásného snu se stává noční můra zvláště tehdy, když si 
všichni uvědomí, že vrah může být kdekoliv.

Zamilovaný román Jako led od J. Lynn vypráví o dvou ne-
rozlučných přátelích Sydney a Kylerovi. Tito dva mladí lidé 
si spolu rozumí od dětství, ale během let se mezi nimi vytvořilo 
i jiné pouto než přátelské. Malý problém je v tom, že ze strachu 
aby jeden druhého neztratili, se o svých citech k tomu druhému 
nevyjádří. Kyler je pro Sydney chronický sukničkář a Sydney pro 
Kylera nedosažitelná. Vše se změní, když uvíznou během sněho-
vé bouře v jednom lyžařském letovisku…

Patricia L. O‘Neill ve své další knize s názvem Hatšepsut 
vládkyně Egypta vypráví o tom, jak královna Hatšepsut čelí 
rivalitě mezi svými nejbližšími. Největší starosti ji však dělá 
uprchlý zločinec Neferweben. Hatšepsut sice táhne do boje, 
kde si podmaní Kadeš, ale zanedlouho umírá a odchází do po-
smrtného života. Následně sleduje svou pomstu, když se do její 
hrobky vloupe Neferweben.

První kniha ze série detektivek ze švédského Sandhamnu
Tiché vody od autora Viveca Stena nám přiblíží osud kriminální-
ho inspektora Thomase Andreassona. Komisaře sice trápí osobní 
problémy, ale poté, co jednoho červencového rána na západní straně 
ostrova vyplaví moře mužské tělo a o týden později se najde za-
vražděná žena, vrhne se do vyšetřování. Nabízí se nejedna otázka: 
Co měli ti dva společného? nebo Jaké tajemství ostrov skrývá? Vrah 
se musí rychle vypátrat, než udeří znova. Na pomoc mu přispěchá 
kamarádka z dětství Nora Lindeová, která na ostrově tráví léto…

Městská policie Příbor podala v  únoru 2014 žádost o dotaci, 
která obsahovala 2 projekty – „Forenzní značení jízdních kol pro-
střednictvím syntetické DNA“ a „Větší bezpečí pro seniory“ z do-
tačního programu Ministerstva vnitra ČR „Programu prevence 
kriminality na rok 2014“. Oba projekty byly úspěšné. První projekt 
„Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA“ byl odstartován 
dne 22. července 2014 a je realizován na služebně Městské policie 
Příbor vždy každé úterý do vyčerpání značicích sad. 

Divadelní představení a přednášky v  rámci druhého projektu 
„Větší bezpečí pro seniory“ jsou naplánované na 23. a 24. září 2014.

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR
Projekt „Větší bezpečí pro seniory“

Městská policie Příbor zve seniory na DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ Počerádského divadla VeTři, které 

proběhne ve dnech 23. a 24. září 2014.  
Začátek bude vždy od 16:00 hod. v areálu školní jídelny na ulici 
Komenského v Příboře.  

Obsahem divadelních představení budou 4 témata:  
 Bezpečí na ulici.
 Krádeže v hromadných prostředcích a obchodech. 

 Neotvírejte dveře cizím lidem. 
 Domácí násilí na seniorech.

Můžete se dále těšit na doplnění jednotlivých preventivních té-
mat strážníky Městské policie Příbor, jako dárek si každý odnese 
osobní kapesní alarm, preventivní letáčky vždy ke každému z témat 
a jiné drobné dárečky. Následně bude možnost přihlásit se do vý-
cviku techniky sebeobrany přiměřené věku a fyzické kondici senio-
ra, který proběhne v měsíci říjnu. 

Jelikož se jedná o představení, které je určeno pro omezený 
počet seniorů, je nutné odevzdat přihlášku na Městskou policii 
Příbor nebo v městském informačním centrum Městského úřa-
du Příbor, je možné také využít schránek důvěry městské poli-
cie. Přihlásit se můžete: na tel. čísle 556 725 111 nebo na email:
policie@pribor-mesto.cz, kde je nutné uvést: jméno, příjmení, adre-
su trvalého pobytu, tel. číslo a termín, ve kterém se zúčastníte di-
vadelního představení. V případě již obsazeného termínu bychom 
Vás včas informovali.

Pro seniory, kteří jsou členy Klubu důchodců Příbor a Klubu 
důchodců Hájov, proběhne představení v prostorách těchto klubů.

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR


Přihláška na divadelní představení Počerádského divadla VeTři dne ………………………….……….……….……….………………………

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

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. cena měsíce června celoroční vstup na koupaliště RICCO v Příboře
   cenu sponzoruje fa RICCO – Rudolf Korčák  Vlasta Břečková, Skotnice
2. cena měsíce června keramika v hodnotě 200,- Kč    Lukáš Hanzelka, Příbor
3. cena měsíce června dárkový balíček věnovaný městem Příborem  Jarmila Skoumalová, Příbor

Ceny lze vyzvednou v rodném domě S. Freuda.
Odpovědi červnového kola:

1. Jako každým rokem proběhly i letos zápisy dětí do mateřských škol. Kdy a kde byla zřízena 1. mateřská škola ve městě? 
 15. 09. 1885, Metodějka, č. 43 na náměstí.

2. Kdy proběhlo první zasedání dětského zastupitelstva a kolik má členů?   7. 11. 2013, 13 členů   

3. Město Příbor je majitelem dětského dopravního hřiště, které je umístěno v areálu městského parku v Příboře. Nás zajímá, kolik je 
na něm kruhových objezdů?   1     

4. Dne 1. 6. 2014 proběhl jako každoročně v areálu městského parku DEN DĚTÍ - DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM 
SYSTÉMEM. Uveďte, kdo vystoupil v rámci hlavního koncertu.   zpěvačka Kristína

Bonusová otázka:
Štramberk je horské městečko v centru Štramberské vrchoviny pro svou malebnost zvané „Moravský Betlém“ a proslavené medovým cukrářským 
výrobkem zvaným „Štramberské uši“. Kdy a kým byl Štramberk založen?
4. 12. 1359 moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322-1375)

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ ČERVNOVÉHO KOLA

SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

PŘÍBORSKÁ HLAVIČKAPŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

aneb  ZNÁTE PŘÍBOR, své město a rodiště Sigmunda Freuda?

SOUTĚŽ

1

1. cena zářijového kola – keramika v hodnotě 300,- Kč
2. cena zářijového kola – keramika v hodnotě 200,- Kč

3. cena zářijového kola - dárkový balíček věnovaný městem Příborem

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

1. Nejstarší listinou v archivu města Příbora je udělení práva odúmrtí a práva hradebního, která udělil městu biskup Mikuláš z Rýzmburka. 

Uveďte datum vydání této listiny.

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

2. 18. 9. uběhne 110 let od slavnostního otevření jedné za slavných příborských budov. Objekt, o kterém je řeč, stavěl Bedřich Karlseder a byl 
vysvěcen olomouckým arcibiskupem dr. Frant. Bauerem. O kterou budovu se jedná?

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

3. V září letošního roku si připomeneme dvě výročí spojená se Sigmundem Freudem. Jedno z nich je 75leté a druhé 20leté. Uveďte, o jaká vý-
ročí se jedná.

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

4. I letos v srpnu zavítal na příborské náměstí Kinematograf bratří Čadíků se svou čtyřdenní fi lmovou nabídkou. Kdy byly v Příboře poprvé 
promítány fi lmy a kdo byl provozovatelem těchto představení?

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

Bonusová otázka:

Lašská brána Beskyd, mikroregion tvořený městy Kopřivnice, Příbor, Štram-
berk a obcí Hukvaldy. Pojmenování se začalo užívat již před více než 17 lety, 
ale spolupráce byla ještě postavena na neformální bázi na základě shody sta-
rostů obcí Lašské brány. Ve kterém roce došlo k obnovení spolupráce, které se 
uskutečnilo na setkání starostů?  

………………………………………………………………………………………………

Termín uzávěrky tohoto kola: 30. 9. 2014

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím 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 ZÁŘÍ 2014
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JEŠTĚ ROZBOR DVOU JMEN SPOJENÝCH S HUKVALDY

Na chvilku se přenesme do období konce třicetileté války. Max 

Ernst von Brandstetter byl hukvaldským hradním hejtmanem v le-

tech 1647 – 1653, zatímco majitelem hukvaldského panství byl bis-

kup olomoucký Leopold Vilém Habsburský. Osoba Brandstettera je 

známa především z románu Valašský vojvoda od spisovatele a své-

ho času vlastivědného pracovníka ve Frenštátě, Bohumíra Četyny, 

výtečného znalce valašské problematiky. V knize je Brandstetterova 

dcera vykreslena jako emancipovaná, i když lehkovážná dívka, kte-

rá v uniformě rejtara a v doprovodu pouze panského lovčího pro-

jíždí na koni hukvaldskou krajinu. Četynovy historické romány ale 

nutno brát především jako příběhy na pozadí (volně upravených!) 

historických událostí. Román Valašský vojvoda je situován do roku 

1645. Zde se však spisovatel dopouští několika přehmatů: obléhání 

Hukvald v létě 1645, popisované v románě, se nezakládá na pravdě, 

ani Brandstetter v té době ještě nebyl vojenským hejtmanem hradu 

a správcem panství. To nám však až tak nevadí. S čím je ale podle 

Žunkoviče spojen kořen jména Brandstetter? 

Žunkovič na str. 49 knihy Kdy byla střední Evropa Slovany osíd-

lena? píše: Prenj. Pastviny na vysokých horách lid na Balkáně podnes 

ještě zove „prenj“, jehož pratvar bezpochyby zněl prn, neb názvy z pra-

doby po většině bývaly bez samohlásek vyslovovány. Místopisných 

názvů z tohoto kořene utvořených je na sta, a to ponejvíce v krajích 

hornatých. Tak Prenj planina a Prenje (v Hercegovsku několike-

rých), Prenner – Prent – Pren, Prennegerent, Prentel, Brantstatt 
(snad z prenjišče = velká pastvina ve vysokých horách), Preining, 

Preinalpe, Brenta, Bernina, Pyreneje, Pernice; na Moravě Perná 

na Zdounecku, Bernadice (za Perna-tice), též „Bergen“ u Mikulova, 

jemuž se po česku říká „Perna“; kdyby toto „Bergen“ pocházelo od Berg 

(hora), ani ve slovanštině by to svého tvaru břeh = berg nebylo tak 

nápadně pozměnilo. V Tyrolích a vůkol Knittelfeldu v Horním Štýrsku 

staří lidé ještě znají a mluví „za Sennerin“ (slov. výraz „Prentlerin“ = 

salašnica), odtud „prenteln“ (= hospodařiti na salaši), a „Prente“ 

na označenou chovu dobytka v Alpách vůbec.

A ještě jedno jméno, tentokrát z doby o 60 let pozdější: mezi 

lety 1711 a 1738 je ve funkci biskupa olomouckého Wolfgang 

Hannibal kardinál ze Schrattenbachu. Jak jsem již psal, výstav-

ba nové obory pod hradem a zalesňování hukvaldského kopce bylo 

především z jeho podnětu. Jak ale přišel dotyčný biskup ke svému 

jménu? 

Žunkovič na str. 216 píše: … zde kladu ještě několik mytolo-

gických pojmů, jež jsou slovanského původu. „Německý“ Schratt 

(Kobold) je bez řeči slovanský škrt, škrat, škratejl, lesní duch, jenž 

působí vrzání lesních stromů. A k  domnělému německému koře-

nu Bach hovoří na str. 59: …Jiné tvary od kořene „pás-ti“ odvoze-

né, jsou: Pasičina, Pašina livada, Pašniki, Paschendorf, Bachsdorf, 

Baška, Bačka, Bačkovice, Baschkiren, Pasterze am Grossglockner 

a mn.j.

Původ „německých“ jmen těchto dvou historických postav jis-

těže nemá nic společného se samotným etymologickým či horo-

pisným popisem Hukvald; spojení historie hradu s  uvedenými 

šlechtici je samozřejmě nahodilá. Přesto jsem chtěl poukázat 

na jednu skutečnost: sám Žunkovič nabádá své čtenáře v úvodu své 

knihy, aby ji používali pouze jako návod jak osvětlit původ dalších 

jmen z přírody pramenící. Myslím si, že se mu to stále daří, i když 

v docela malém měřítku…

KMEN HUN A HUCK OBECNĚ Z POHLEDU 

ŽUNKOVIČOVY METODY 

Německý badatel Wilhelm Blankertz, jak již bylo řečeno, za-

stával názor, že nejstarší forma jména je Hukengesuuage, což zna-

mená něco jako „Sídlo rodu Hungingerů poblíž vody“. Později 

se čtenáři seznámí s tím, jak došel k tomuto tvrzení. Jedno je však 

zřejmé: ať už název suuage, tak geswage neznějí zrovna příliš 

germánsky. Jak jsem již uvedl, Hückeswagen leží přibližně 45 km 

jihovýchodně od Düsseldorfu. Podle Žunkovičovy teorie o praslo-

vanské Evropě by hrad Hückeswagen v Porýní - jako původní rodo-

vé sídlo Arnolda z Hückeswagenu - ležel ve staré slo-

vanské oblasti a leželo by tam i vcelku nedaleké měs-

to Düsseldorf. Než abych tuto odvážnou domněnku 

vyslovil, budu raději citovat Martina Žunkoviče (str. 

21): Tak nikdo nepochybuje, že by Düsseldorf nebyl 

dnes německým městem; že má však přivěšenou kon-

covku –dorf, dalo by se říci, že Němci založili kdy-

si už i tu počáteční vesnici. Leč tomu výkladu vadí 

název tamějšího předměstí, totiž „Bilk“, a toto slo-
vo je tuze málo německé a příliš silně slovanské. 
Všecka stará města mívala po trávníku  na bílení 
prádla, a tomu se říkalo po slovansky „bílka, bě-
lidla“; dnes ovšem v „praněmeckých“ městech už jen 

tak nějaká ta Bleichergasse nebo Biltengasse připomí-

ná, co tu jednou bývalo. Důkazem jest Olomouc, kde 

Němci se svým „auf der Pilten“ zachovali, nač Slované 

říkavší „Na Bělidlách“ už dávno v bázni boží zapo-

mněli. – Jeho slova není třeba komentovat…  Když 

zavzpomínáme na nenáviděnou školní četbu a vzpo-

meneme onu největší idylku naší národní literatury, 

tak v některých pasážích si Němcová rozhodně ne-

vymýšlí. Původní bělidlo nechala v roce 1830 zbořit 

majitelka náchodského panství a zámku Ratibořice, 

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ

„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 4. díl

Pohled shora na dnešní hückeswagenský hrad

Z HISTORIE
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vévodkyně Zaháňská, patrně teta první české spiso-

vatelky…

Je však zcela na nás, zda budeme souhlasit s ná-

sledujícím Žunkovičovým názorem: Hun (odtud 

tedy Hunginger) bude souviset s  označením pro 
území pastviskové velmi dobré a hojně zavla-
žované (str. 43). Tam patří názvy jako Kon, Konice, 

Konjice, Konjsko, Konskau, Konjski vrh, Konjski 

potok, Konjušnica, Konojed, Konopiště, Konavlje, 

Hannover, Haná, Hanau, Kanitz, Kanna, Cannes, 

Cannae, Kanal, Kanaan, Kounice, Kunov, Kunava, 

Kuna, Kunčice, Kundratice, Hunkovice, Hundsdorf 

atd. Kořenem slovním i významovým jest „gon = hon“ 

(Viehzucht), „honiti“ (auf die Weide treben), jak se 

v Čechách a po Moravě podnes mluví. Že pak za stara 

chování dobytka čelnější bylo živností našich pra-

otců než obsévání pole, toho důkazem jsou u všech 

dědin bez výjimky dochované názvy traťové „hony“ – 

„příhonky“ – „záhonky“, v pole zorané to pradávné pastviny obecní. 

Název pro nejstaršího v těchto obcích zachoval se v původní čisto-

tě u Tatarů jako „chán“; téhož kořene je na Balkáně „han“ (obecní 

hostinec) a českomoravské „Hanák“, což ovšem neznamená dnes už 

důstojenství obecní, nýbrž celý kmen, neb se vědělo, že v  tom žír-

ném kraji platilo odedávna „co sedlák, to han = Hanák“. Od pravdy 

se daleko neodchýlíme, když i jméno „Hunové“ (Hunnen) uvedeme 

do kořenité spojitosti s prastarým „kon“ (= kun – gon – gun).

Na str. 49 pak Žunkovič píše: Nám je povědomý jiný pramen, 

který zprávu podává o jsoucnosti Hunů ještě v VIII. století. Je to cír-

kevní spisovatel anglický, r. 735 zemřelý, Beda, jenž (v Hist. Eccl. I.) 

píše, že na první sídla slovanská se narazí v severním Německu, jenž 

nazývá je „Huny“ a jenž dává je Dánům, Sasům a Rugiům do sou-

sedstva. – Svědectví tohoto muže je plné víry hodno a lze z něho celé 

počínání těchto „Hunů“ shrnouti v to, že jejich náčelníci s vybranou 

silou ozbrojenců ze svých sídel podnikali loupežné výpravy na jiho-

východ (až do Byzantu), na jih (do Rakouska a do Vlach) a na ji-

hozápad (do Galie čili Francie), zrovna tak jak o tři století později 

Osmané časté nájezdy činili na západ a severozápad. Oběma ani 

tak neběželo o vydobývání nějakého území, než o kořistění zboží mo-

vitého a prodajného.

Huk (Hukovice, Hukvaldy-Hukenwald, Hukensuuage, 
Huckengeswage) Již v úvodu této studie se zmiňuji o názvu obce 

Hukovice, odvozovaného dříve od zakladatele „Huka“, později 

spojovaného s Hückeswageny. Listinný důkaz neexistuje, proto si 

zde dovolím spojitost založení obce s  Hückeswageny napadnout. 

Za Rakousko-Uherska nesla obec s převahou německy mluvícího 

obyvatelstva – Hukovice - název Hausdorf. Jedná se o téměř ja-

zykový pleonasmus! Je logické pojmenovat vesnici podle toho, že 

„má domy“? Je tím snad nějak výjimečná? – Proč tady nezůstal 

nějaký „původní“ Hückensdorf či Hukendorf???- Patrně proto, 

že Hückeswagenové s  touto vsí nic společného neměli a němečtí 

panští úředníci toto nepochybně věděli. Avšak už jim nebylo zná-

mo, co slovanské slovo HUK vlastně znamená. Název Hukovice 

ale můžeme vysvětlit pomocí Žunkovičovy metody. Tento badatel 

v hlavě III. – Zkoumání, jak předvěké báje přírodní a předvěká ob-

razotvornost lidová souvisí s bájemi do dneška dochovanými; na str. 

212 píše: Slovinec s Chorvatem dosud slovem „huk“ označuje hlasitý 

šramot, a jistě tak označoval za dávna i hřmění, hrom. Jak pros-

té: hukot, dnes bychom řekli též rachot, dunění hromu. Žunkovič 

toto slovo spojuje s místem, kde byla silně slyšet ozvěna hromu. 

Bouřkové oblasti již ale nemusí být tam, co před 2000 lety. Změnilo 

se místní klima, mýtily se lesy, jiné oblasti byly naopak zalesněny. 

Tak bychom mohli uvést spoustu případů, kde je to Žunkovičovi 

sice naprosto jasné, ale nutno ještě ověřit i z druhé strany. A jak je 

to s tím hřměním a bouřkami v Hukovicích dnes? Poodří se vyzna-

čuje spoustou menších či větších rybníků, které ovlivňují místní 

klimatické poměry, především četnost přeháněk i bouřek. Oderské 

vrchy jsou v létě místem častých bouřek, například v údolí Odry 

v okolí Spálovského mlýna a poutního místa zvaného Mariastein. 

A co z toho dál plyne?

Součástí řízení letového provozu na mošnovském letišti je 

i meteorologická služba. Poměrně rovinatý terén okolí letiště 

umožňuje v  létě sledovat pohyb jednotlivých bouřkových front. 

Jedna z nich velice často postupuje od Ostravy údolím Odry, od 

Košatky (soutok Lubiny s Odrou) pak proti toku Lubiny směrem 

na Příbor. Druhá fronta postupuje proti ní z jihu, podél Moravské 

brány, tedy od Nového Jičína, na severovýchod. Nad Příborem 

se obě bouřkové fronty spojí, ale k  bouřkám samotným větši-

nou dochází o nějakých 8 - 12 km východněji, v oblasti Hukvald 

a  Palkovických hůrek. Tedy nad Hukvaldy hodně HUČÍ, je tam 

„huk“ – burácení hromu. Zda tedy „Hukvaldy“ má svůj první kmen 

odvozen od místních bouří, anebo je dovezen německými rytíři 

(Hückeswagen/Hucswach), je na zamyšlenou, i když všeobecně je 

rozšířená druhá varianta.

Co však podporuje první (Žunkovičovu) variantu, že ná-

zev kopce je starší a pochází z přírody, jsou archeologické nálezy 

na jeho hřebeni. Ten je 320 m dlouhý a téměř 50 m široký. Kopec 

je nalezištěm pravěkých nástrojů z  doby kamenné a starověkých 

z doby bronzové i železné. Tak kupříkladu ve valu hradu byla vy-

kopaná bronzová sekera, nedávno byly nalezeny keramické střepy 

datované do kultury slezsko-platěnické doby halštatské, tedy starší 

doby železné, a především množství úlomků keramiky kultury pú-

chovské z doby laténské, čili mladší doby železné. Zbytky prvotní-

ho opevnění nalezeny nebyly; předpokládá se tedy, že byly zničeny 

stavbou středověkého hradu. 

Kromě zbytků keramiky se však na vrcholu kopce našel i bě-

houn rotačního mlýna! O vodní rotační mlýn jistěže na kopci 

nepůjde, zato větrný mlýn je přímo ideální pro místní horopisné 

a meteorologické poměry. Jestliže byl na kopci mlýn, muselo se tam 

přivážet vymlácené obilí, tedy zrní. Na skalnatém, kamenitém kop-

ci jistěže ani prostorové, ani vegetační podmínky pro obilná pole 

nejsou. Vyplývá z  toho, že někde pod kopcem musela být taková 

pole a jistě i vesničky. Po pomletí se mouka buďto zase odvážela 

dolů (do těchto vesnic), nebo zůstala na kopci coby zdroj pro pekár-

nu či pekárny tamního hradiště, anebo – což je pravděpodobné – 

platily obě možnosti. Skutečně se předpokládá, že na hukvaldském 

kopci stálo ve starověku hradiště. Z  uvedeného tedy vyplývá, že 

za vydatné pomoci archeologů (nikoli historiků, kteří jen neplodně 

přešlapují na místě) můžeme učinit následující závěry:

- Frank z Hückeswagenu nebyl první, kdo si kopec vyhlédl;

- hukvaldský kopec sloužil obrannému, strážnímu či sídelnímu 

účelu dávno před příchodem porýnského hraběte na Moravu;

- nebude tedy pravda, že Arnold přišel po roce 1230 do úplně ne-

dotčené a nezvelebené lašské krajiny.

Ale jak to vypadá – či spíše vypadalo – v  oblasti hradu 

Hückeswagen v  Porýní? Také tam hodně „bouří“, jestliže připus-

tíme, že se jedná o starou praslovanskou oblast? Dost možná, že 

poněmčené Hück je též zkomolením starého slovanského slova 

huk, tedy rachot, hluk, čili zvuk hromu. O tom si něco povíme 

příště.

Na rozdíl od Hückeswagenu se Hukvaldy za posledních 250 let moc nezměnily
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Po loňských oslavách 120 let Sokola jsme ve výboru uvažovali, 
jak dál příborský Sokol zviditelnit v Příboře a jeho okolí. Zorgani-
zovat podobnou akci jako oslavy, letní večer, bylo samozřejmostí. 
Letní večer, který již proběhl, jsme nazvali po sokolsku - Sokolská 
noc. Doufáme, že naše Sokolská noc se vryje do povědomí občanů 
a druhou sobotu v červnu, kdy ji chceme pravidelně organizovat, 
ji opět v hojném počtu navštíví. Letní večery jsou zažité, pořádají 
je skoro všechny zájmové organizace v Příboře. Chtěli jsme zorga-
nizovat něco, co přiláká celé rodiny i s dětmi a bude pro všechny, 

jak pro sportovně zdatné, ale taky pro méně zdatné, či pro ty, kteří 
se chtějí jen tak projít třeba s kočárkem, nebo na koloběžce a po-
dobně, zkrátka pro širokou veřejnost, z čehož vyplývá také motto 
naší akce. A potom posedět v příjemném prostředí zahrady našeho 
areálu při guláši, grilovaném masu, klobáskách, či naší sokolské 
specialitě vegetariánském boršči, pivečku apod. Vzhledem k tomu, 
že cykloturistika zažívá značný boom, rozhodli jsme se zorganizo-
vat rekreační cykloturistickou akci pravidelně každou třetí sobotu 
v září, jejíž motto je:

S kočárkem, na kole, koloběžce, 

kolečkových bruslích, 

nebo jiných kolečkách, 

pojďte s námi na 

REKREAČNÍ CYKLOTURISTICKOU AKCI

Příborský SoKolŠlap
Připraveny budou trasy pro nejmenší na dětském dopravním hřišti, pro větší trasa na Orinoko nebo Naučná cyklostezka Bo-

rovecké rybníky, pro více zdatné na hrad Starý Jičín. Maratonci se vyšplhají na Lysou horu přes Ondřejník - 90 km- na nejvyšší 

horu Beskyd, na které končíval Závod míru. 

I když tato akce není závod, pro děti budou připravena startovní čísla. Trasy budou voleny tak, aby se z nich dalo kdykoli uhnout 

a jet zpět domů podle momentálních sil a schopností (např. Ondřejník a zpět = 45 km). Necháme na rozhodnutí každého účast-

níka, jak se s délkou trasy vypořádá. 

Pro získání účastnické samolepky Sokolšlapu, budeme podle délky zvolené trasy požadovat alespoň jedno razítko na mapce, 

kterou obdrží každý při startu. Každé dva roky vždy jednu z tras obměníme. Vzhledem k vynaloženému úsilí a spotřebě kalorií 

při absolvování trasy, obdrží v cíli každý účastník párek a čaj. Dále co hrdlo ráčí dle vlastního výběru z produktů, které budou 

k dispozici v prodeji.

Šlapat začneme od 7:30 do 9:30 hod. v areálu Sokolovny Příbor dne 20. 9. 2014.
Do cíle přišlapeme postupně, nejpozději však v 17:30 hodin.

Startovné jest stanoveno na 35,- Kč pro členy Sokola a KČT, a 40,- Kč pro ostatní. 

A co s načatým dnem? 

Od 16 hodin bude pro účastníky připravena zábava ve stylu country. U příchozích očekáváme, že 

nám při vstupu přispějí dobrovolně.  Hrát bude skupina FLEKY. 

Příborský Sokolšlap je organizován společně s turistickou akcí Janáčkovy chodníčky organizovanou KČT Příbor. 

Start i cíl je v areálu Sokolovny za stejných účastnických podmínek. Trasy jsou 7, 11, 16, 25, 50 km pro pěší a 30 a 60 km 

cyklo. 

V tělocvičně Sokolovny jest možno objednat nocleh (sprcha) na žíněnkách ve vlastním spacáku. 

E-mail: kajman.er@seznam.cz 

Příborský Sokolšlap je pořádán za fi nanční podpory odboru všestrannosti České obce sokolské. 

Fotky po akci si můžete prohlédnout na facebooku:  Sokolšlap, nebo www.sokol-pribor.rajce.net

ZE SPORTU

 Karel Erle,  TJ Sokol Příbor

V PŘÍBOŘE BUDEME SOKOLŠLAPAT
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POZVÁNÍ NA KULTURU

Blíží se nám podzim a s  ním přichází čas uspořádat opět již 

tradiční sběratelské setkání a burzu. Každý sběratel i vedoucí funk-

cionáři našeho fi latelistického stavu vědí, že sběratelů a to těch 

starších, ale hlavně těch mladých rychle ubývá. Na toto téma již 

bylo popsáno mnoho stran papíru a já nechci v tomto článku hledat 

důvody tohoto stavu. Náš klub fi latelie 07 - 33 Příbor se proto roz-

hodl udělat pro zatraktivnění naší záliby něco konkrétního. Kromě 

již tradiční burzy uspořádá ve dnech 25. září až 17. listopadu 2014 

ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p.o. - Muzeem a pamětní síní 

S. Freuda v Příboře v jeho prostorách propagační fi latelistickou vý-

stavu.

Hlavní část výstavy bude věnována historii poštovního provo-

zu, zejména poštovnám na území okresu Nový Jičín. Budou zde vy-

staveny celistvosti s razítky poštovních sběren již z roku 1899 a dále 

razítka poštoven od jejich vzniku až do roku 1954. Velmi zajímavé 

jsou části z období válečných let 1939–1945. Celé území změn náz-

vů se týká tzv. Sudet, kde se hranice okresu značně lišily od hranic 

nynějších. Tato sbírka je zpracována kolegou panem Rumpíkem, 

který se touto tématikou zabývá již několik desetiletí.

Pro propagaci fi latelie hlavně pro mladé začínající sběratele 

a pro širokou veřejnost je pak určena část druhá, kde budou vysta-

veny ukázky z široké palety možností sběru fi latelistického materiálu. 

Bude zde možnost zhlédnout vybrané části sbírek s tématy ZOH, 

ochrany přírody – WWF, různé tvary známek a další zajímavosti. 

Pochopitelně nebude chybět ani informační panel o historii našeho 

příborského klubu. Výstavu bude možno zhlédnout kdykoliv během 

provozních hodin muzea.

V rámci této akce pak proběhne v neděli 26. října setkání sbě-

ratelů a burza známek a dalšího sběratelského materiálu. Taky 

zde bude možnost provést ocenění vašich sbírek a případně zajistit 

jejich odkup či prodej. Této služby je možno využít celoročně a do-

mluvit se lze na níže uvedeném telefonu. Burza se opět uskuteční 

v prostorách Kulturního domu v Příboře (asi 50 m od muzea), nebo 

přímo v prostorách muzea. Místo konání bude ještě upřesněno (KD 

se má opravovat). 

Organizátoři srdečně zvou všechny zájemce jak na výstavu, tak 

i na burzu. 

Bližší informace možno obdržet na tel. 604 580 592.

Kontakt: Jan Strakoš, Vlčovice 98, e-mail: hoby.sluzby@seznam.cz 

23. září uplyne 75 let od úmrtí slavného příborského rodá-

ka Sigmunda Freuda a 29. září před 20 lety byl Sigmund Freud 

jmenován in memoriam čestným občanem Příbora. Při příleži-

tosti těchto dvou jubileí proběhne v měsíci září několik akcí, při 

kterých si osobnost Sigmunda Freuda připomeneme.

Od 2. září zahájíme v rodném domě akci, kdy bude každá za-

koupená vstupenka do rodného domu zařazena do slosování o dvě 

hlavní ceny, kterými budou kniha Irvinga Stonea „Vášně mysli“ 

a loutka Sigmunda Freuda. 

První a třetí víkendovou sobotu, tedy 6. 9. a 20. 9. pak před 

rodným domem proběhne tradiční pouliční hudební vystoupení.

V pátek 19. 9. zahájíme vzpomínkový večer věnovaný osobnos-

ti Sigmunda Freuda nejdříve vernisáží výstavy „Sigmund Freud 

– včera, dnes, zítra“. Jedná se III. ročník mezinárodní fotografic-

ké soutěže zaměřené na propagaci slavného příborského rodáka. 

Vyhodnocení letošního ročníku proběhlo pod záštitou Americké-

ho velvyslanectví v Praze a pořadatelem této soutěže je příborská 

Společnost Sigmunda Freuda. Vernisáž proběhne v chodbě městské 

knihovny. Poté pak v refektáři vystoupí se svou přednáškou „Freud 

a jeho dílo v průběhu času“ doc. PhDr. Jiří Kocourek Ph.D., ředitel 

institutu aplikované psychoanalýzy a zároveň výcvikový psychote-

rapeut a psychoanalytik.

V úterý 30. září pak bude možno naposledy odevzdat zářijové 

anketní listy soutěže Příborská hlavička a bude také ukončen záři-

jový vstupenkový bonusový systém. 

V sobotu 4. 10. vyhlásíme vítěze jak zářijového kola, tak také 

celkového vítěze Příborské hlavičky 2014. Letošní hlavní cenou 

Příborské hlavičky bude kniha Irvinga Stonea „Vášně mysli“ a elek-

tronická čtečka knih. Zároveň také vyhlásíme vítěze zářijového 

vstupenkového bonusu. 

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.

 MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA

A MĚSTO PŘÍBOR SRDEČNĚ ZVOU NA

Muzejní školu (nejen) pro seniory IV

Muzejní škola pro seniory v  Příboře i v letošním roce reaguje 

na potřeby a požadavky seniorů 21. století. 

Neustále rostoucí zájem starších lidí s  chutí a vůlí smysluplně 

trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy a součas-

ně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe je základním vý-

chodiskem Muzejní školy. V jejím průběhu budou moci zájemci 

(stejně jako v loňském úspěšném roce) každý týden navštěvovat 

přednášky zaměřené na zcela nová témata z oborů historie, ar-

cheologie, národopisu, biologie a ochrany kulturního i přírod-

ního dědictví - tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují 

a zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a pře-

tvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností. Tyto 

dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním poslá-

ním i Muzea Novojičínska, p.o. Odbornost jednotlivých předná-

šek garantují jak pracovníci Muzea Novojičínska, tak i odborníci 

z jiných muzeí, univerzit a specializovaných institucí.

Podzimní soubor přednášek bude probíhat každé pondělí

v konferenčním sále piaristického kláštera

(v nově zrekonstruované části) od 9.00 do 10.30 hod.

Muzejní škola se uskuteční od 29. září do 1. prosince 2014.

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme 

od 8. 9. do 12. 9. 2014 (od 8.00 do 16.00 hod.).

Cena cyklu přednášek 200,- Kč.
Omezená kapacita: 55 osob.

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného

V rámci Muzejní školy se bude možné přihlásit na školní vý-

let: Muzeum starých strojů (Žamberk), Rodný domek Pro-

kopa Diviše (Žamberk), Kunvald - kolébka Jednoty bratské 

Výlet se uskuteční v termínu 15. října 2014.

Cena 300,- Kč (zahrnuje dopravu a vstupy do areálů).

PROPAGAČNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVKA V PŘÍBOŘE

ZÁŘÍ SE SIGMUNDEM FREUDEM

Jan Strakoš, předseda Klubu fi latelistů Příbor

M. Růžička, muzeum Rodný dům S. Freuda v Příboře
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STŘEDA 3. 9. 2014
Zveme Vás na vernisáž výstavy „ Lubomír Loukotka ve fotografiích“.
Začátek v 17:00 hodin v Galerii radnice Příbor, výstava bude k vi-
dění do 4. 11. 2014.

SOBOTA 6. 9. a NEDĚLE 7. 9. 2014
V letním období první sobota v měsíci patří již pravidelně pouličním 
hudebním vystoupením. Mladí muzikanti zahrají před rodným 
domem Sigmunda Freuda od 9:30 do 11:30 hodin.
Tradiční příborská pouť bude letos ozvláštněna v  sobo-
tu 6.  9. průjezdem a krátkou zastávkou cca 60 historických 
vozidel XXXXV.  ročníku Mezinárodní Veterán Rallye Beskydy 
2014 a XXXI. Memoriálu z. m. s. Josefa Veřmiřovského. V době od 
11:30 do 14:30 hodin budou tato vozidla k vidění na dvou stanovi-
štích, a to na parkovišti za prodejnou Zetky a v areálu sokolovny. 
Přijďte se pokochat krásou a elegancí historických vozidel značky 
Tatra, určitě nebudete litovat. U sokolovny bude pro zájemce při-
praveno historické hasičské auto ke krátkým projížďkám městem.
Od 19:00 hodin v městském parku začne XI. ročník PŘÍBORSKÉ-
HO ROCKOVÁNÍ. 
PŘ ÍBORSK Á POU Ť  začne v  neděl i  rá no.  Dopoled ne 
v  10:30  hod. si přijďte do městského parku poslechnout Swin-
gový orchestr Bedřicha Pukovce. Program příborské pouti 
bude zakončen koncertem hudební skupiny DĚDA MLÁDEK
ILLEGAL BAND, který se uskuteční rovněž v městském parku od 
16:00 hodin. 
Podrobný program příborské pouti je uveden na samostatném plakátě.

PÁTEK 12. 9. – NEDĚLE 14. 9. 2014
Dny evropského dědictví - EHD
Téma letošních EHD: Návraty ke kořenům
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové ci-
vilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné 
akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další 
kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašu-

jí svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost 
organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního 
a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století 
ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, 
a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evrop-
ského dědictví (EHD - European Heritage Days )  jsou významnou 
celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

V rámci programu Dnů evropského dědictví v Příboře jste již 
v pátek 12. 9. od 17:00 hodin zváni do budovy radnice na vernisáž 
výstavy obrazů mladé grafičky Štěpánky Hlubkové. Maluje od dět-
ství a malbu studovala na umělecké škole v Ostravě.
V sobotu 13. 9. pak na IV. MUZEJNÍ RÁNO a další bohatý program.
Příborské památky budou otevřeny od 9:00 do 17:00 hodin, procház-
ka městskou památkovou rezervací s průvodcem MUDr. Mořicem 
Jurečkou proběhne od 10:00 a pak od 14:00 hodin. Ve 14:00 hodin 
započne bohatý doprovodný program na náměstí. Program se po-
nese v duchu připomenutí výročí sta let od vypuknutí válečného 
konfliktu – 1. světové války. V 17:00 hodin bude zahájen v refektá-
ři piaristického kláštera komponovaný program „Vzácná setkání“ 
v podání cimbálové muziky Pramínky.
Celý program EHD bude uveden na plakátech a časový harmono-
gram celé akce bude k dispozici  na programovém letáčku, který 
si budete moci vyzvednout v MIC Příbor od pondělí 1. 9. a také je 
uveden na webových stránkách města v kalendáři akcí.
V neděli 14. 9. od 16:00 hodin se můžete těšit na koncert české stá-
lice populární hudby PETRY JANŮ se skupinou GOLEM. Koncert 
se uskuteční v městském parku. Od 15:00 hodin a po celou dobu 
koncertu Petry Janů budou pro děti zdarma k dispozici nafukovací 
atrakce. Vstup zdarma!

SOBOTA 20. 9.2014
Pouliční hudební vystoupení před rodným domem Sigmunda 
Freuda bude v tuto sobotu od 9:30 do 11:30 hod. letos už posledním 
muzicírováním mladých muzikantů. 

KULTURNÍ OKÉNKO ZÁŘÍ 2014
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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KULTURNÍ PROGRAM  ZÁŘÍ

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA do 2. zá í 
Výstava fotografií Patrika Pavla íka nazvaná 
RANÁ PÉ E. Galerie v radnici v P íbo e. 
Galerie otev ena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 hod., út, t, pá: 8:00 – 14:00 hod. 

M sto P íbor  556 455 427 a Fotoklub P íbor 
St eda 3. zá í od 17:00 hod.  
„LUBOMÍR LOUKOTKA VE FOTOGRAFIÍCH“ 
Vernisáž výstavy. Za átek v 17:00 hod.  
v Galerii v radnici P íbor, výstava bude             
k vid ní do 4. 11. 2014. 
Galerie otev ena: 
Po, st: 8:00 – 17:00 hod., út, t, pá: 8:00 – 14:00 hod. 

M sto P íbor  556 455 427 a Fotoklub P íbor 
St eda 3. zá í od 17:00 – 18:30 hod.  
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub na ul. Masarykova  556 723 778 
Sobota 6. zá í  
8:00 – 17:00 hod.  
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍ ECTVA 
St edisko chovatel  za sokolovnou.  
11:30 – 14:30 hod.  
45. MEZINÁRODNÍ RALLYE BESKYDY 2014  
A 31. MEMORIÁL Z. M. S. JOSEFA 
VE MI OVSKÉHO 
P ehlídka cca 60 historických aut na 
parkovištích v areálu sokolovny a za prodejnou 
Zetka. Možnost projíž ky v historickém 
hasi ském aut . 
9:30 – 11:30 hod.  
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  
P ed rodným domem S. Freuda. 
od 19:00 hod.  
XI. P ÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ 
Vstupné: 100,- K . M stský park P íbor. 
Ned le 7. zá í - Tradi ní p íborská pou  
8:00 – 17:00 hod.  
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍ ECTVA 
St edisko chovatel  za sokolovnou.  
8:00, 9:30 a 11:00 hod.  
MŠE SVATÁ  
Farní kostel Narození Panny Marie.  
9:00 – 17:00 hod. 
HISTORICKÉ POUTNÍ OBRÁZKY 
Z DEPOZITÁ E P ÍBORSKÉHO MUZEA   
Jednodenní výstava konaná u p íležitosti 
p íborské pouti.  
Zlevn né vstupné: 15,- K .  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
10:30 – 11:30 hod.   
KONCERT SWINGOVÉHO ORCHESTRU 
BED ICHA PUKOVCE  
Vstupné dobrovolné. M stský park P íbor. 
16:00 – 17:00 hod.  
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY D DA 
MLÁDEK ILLEGAL BAND 
Vstup zdarma. M stský park P íbor. 
Pond lí 8. zá í od 12:00 hod. 
KLOKO OVSKÝ KRMÁŠ 
Na h išti v Kloko ov .  

WWW.KLOKOCOV.COM 

Pond lí 8. zá í od 18:00 hod.  
LÁSKA, EMOCE A VZTAHY 
• co s nesouladem ve vztazích 
• láska jako základ existence nás všech 
• pochopení a lé ení ega 
• úkol dnešní doby 
• poselství duše pro každého 
P ednášejí: 
RNDr. Lenka Fiurášková, Mgr. Iveta Š astná. 
Vstupné 100,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
St eda 10. zá í od 17:00 – 18:30 hod.  
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub na ul. Masarykova  556 723 778 
Pátek 12. zá í až ned le 14. zá í 
DNY EVROPSKÉHO D DICTVÍ - EHD 
Téma letošních EHD: Návraty ke ko en m 
Pátek 12. zá í od 17:00 hod.  
FIND IT IN ME 
Vernisáž výstavy obraz  mladé grafi ky 
Št pánky Hlubkové. Maluje od d tství    
a malbu studovala na um lecké škole 
v Ostrav . Galerie v radnici v P íbo e. 
Sobota 13. zá í v 10:00 a ve 14:00 hod. 
PROCHÁZKY PO MPR S PR VODCEM 
MUDr. MO ICEM JURE KOU 
Sobota 13. zá í od 8:00 – 17:00 hod. 

TVRTÉ P ÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO 
Muzejní ráno se uskute ní od  8:00 hod. do 
9:00 hod. v prostorách muzea. Sou ástí 
Muzejního rána bude poetický komponovaný 
po ad o cimbálu s Jaroslavem Kneislem. 
VÝSTAVA RYTIN Z P ÍBORSKÝCH SBÍREK 
Výstava uspo ádaná mimo ádn  v rámci    
Dn  evropského d dictví. (Malý výstavní sál). 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Sobota 13. zá í od 17:00 hod. 
„VZÁCNÁ SETKÁNÍ“ 
CIMBÁLOVÉ MUZIKY PRAMÍNKY  
Sobota 13. zá í  
VINOBRANÍ 
V hostinci na Hájov .  

ZS Hájov 
Ned le 14. zá í od 16:00 hod. 
KONCERT PETRY JAN  SE SKUPINOU GOLEM 
Koncert se uskute ní v m stském parku.  
St eda 17. zá í od 17:00 – 18:30 hod.  
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub na ul. Masarykova  556 723 778 
Pátek 19. zá í od 18:00 hod.  
"SIGMUND FREUD - V ERA, DNES, ZÍTRA"  
Chodba m stské knihovny, 1. patro piaristického 
kláštera. III. ro ník mezinárodní fotografické 
sout že zam ené na propagaci slavného 
p íborského rodáka.  
Vyhodnocení letošního ro níku prob hlo pod 
záštitou Amerického velvyslanectví v Praze. 
P ednáška doc. PhDr. Ji ího Kocourka, Ph.D. 
Téma: „Freud a jeho dílo v pr b hu asu“. 
 

Refektá  piaristického kláštera 
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Sobota 20. zá í od 7:30 do 17:30 hod. 
JANÁ KOVY CHODNÍ KY 
P ÍBORSKÝ SOKOLŠLAP 

TJ Sokol P íbor, K T P íbor 
Sobota 20. zá í od 9:30 do 11:30 hod. 
POULI NÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ P ED 
RODNÝM DOMEM SIGMUNDA FREUDA  

M sto P íbor  556 455 427 
Sobota 20. zá í od 14:00 do 17:00 hod. 
SEMINÁ : PRÁCE S KYVADLEM II  
• práce s tabulkami 
• vyhledávání p í in a ešení problém  
• o ista aker pomocí kyvadla 
P ednáší: RNDr. Lenka Fiurášková, Mgr. Iveta 
Š astná. Rezervace nutná. Vstupné 350,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
Sobota 20. zá í od 14:00 – 22:00 hod. 
VII. BUBENICKÁ PÁRTY 

BAV klub na ul. Masarykova  556 723 778 
Úterý 23. zá í od 18:00 hod. 
HOMEOPATICKÁ LÉ BA D TÍ 
P ednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová, 
RHom. P ednáška pro všechny rodi e, kte í se 
zamýšlejí nad zdravím svých d tí a hledají 
alternativní ešení p ípadných zdravotních 
problém . P edstavení homeopatie, vhodnosti 
užití, mechanismus p sobení. Vstupné 50,- K . 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
tvrtek - 25. zá í od 17:00 do 20:30 hod. 

ŠKOLA NUMEROLOGIE A TAROTOVÉ 
NUMEROLOGIE 
P ednáší Jaroslava Žaludová.  
Výuka bude probíhat každý poslední tvrtek 
v m síci v 5 lekcích. Cena za 1 lekci 500,- K  
nebo za 5 lekcí 2200,- K .  
Nutnost p ihlášení p edem na tel: 776 540 789 
nebo e-mail: j.zaludova@centrumzivotnicesta.cz 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
tvrtek 25. zá í od 17:15 hod. 

EDITH A MARLEN 
Zájezd do divadla J. M. v Ostrav .  
Odjezd od sokolovny v P íbo e.  
P edprodej v BAV klubu. Cena: 290,- K . 

BAV klub na ul. Masarykova  556 723 778 
tvrtek 25. zá í až 17. listopadu 

DEVADESÁTILETÁ TRADICE KLUBU 
FILATELIST  V P ÍBO E 
Vernisáž 25. zá í v 17:00 hod.  
Výstava Klubu filatelist  v P íbo e. 
(Malý výstavní sál). 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e  
Pátek 26. zá í od 16:30 hod. 
KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO 
CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ OD 15 LET 

BAV klub na ul. Masarykova  556 723 778 
Ned le 28. zá í od 6:50 hod. 
90 LET MASARYKOVY CHATY  
NA BESKYD  
Autobusový zájezd. Trasa: 15 km. Odjezd: 
P íbor u Tatry. Návrat: P íbor „sokolovna“ 
v 18:00 hod. P ihlášky nejpozd ji do 20. 9. 

Vladimír Bilský: email:1.kctpribor@email.cz 
Tel.: 737 375 203.  

K T P íbor 
Ned le 28. zá í od 9:00 hod. 
JEZDECKÉ ZÁVODY - RAN  U MICHÁLK  
Sobota 27. zá í od 13:30 hod. 
DEN BEZ AUT - POUŠT NÍ DRAK , 
VYSTOUPENÍ SKUPINY SOKOLNÍK  
„ZAYFERUS“ 

M sto P íbor, Luna P íbor SV  
Pond lí 29. zá í  
MUZEJNÍ ŠKOLA 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Probíhající výstava do 17. listopadu 
ŽIVOT PLNÝ NÁMAHY, SV T PRÁCE 
BESKYDSKÉHO VENKOVA V DÍLECH 
NEPROFESIONÁLNÍCH EZBÁ  

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  

4:30, 10:30, 16:30, 22:30 hod.               30 minut!! 
 776 725 909, 608 738 793 

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY v P íbo e 
Odd lení pro dosp lé: 
Po:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Út, t, pá: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Odd lení pro mládež:  
Po:  13:00 – 15:00 hod. 
Út, t:  13:00 – 17:00 hod. 

M stská knihovna P íbor  556 725 037 
Rodný d m Sigmunda Freuda v P íbo e 

Záme nická, . 117 
Duben - zá í: út – ne: 9:00 – 17:00 hod.  

Rodný d m S. Freuda  556 722 200 
Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Lidická 50 – piaristický klášter 
Út a t:  8:00 – 12:00   13:00 – 16:00 hod.  
Ne:  9:00 – 12:00 hod. 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
CVI ENÍ JÓGY v P íbo e 

Út: 18:00 – 19:30 hod. 
Luna P íbor, SV   733 165 317 

AEROBIK S TERKOU PRO D TI v P íbo e 
Každé pond lí od 16:00 do 17:00 hod.  

Sportovní hala TJ ul. Štramberská 
ZUMBA - TRAMPOLÍNKY v P íbo e 

Každé pond lí s Renatou. 
Zumba od 18:30 – 19.30 hod. /40,- K . 
Trampolínky od 19:30 – 20:30 hod. /70,- K . 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská 
FIT CENTRUM P ÍBOR v P íbo e 

Po - pá: 9:00 – 21:00 hod.  
 556 725 528 

SAUNA P ÍBOR v P íbo e 
Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po, t: 15:00 - 21:00 hod. muži 
Út, pá: 15:00 - 21:00 hod. ženy 
St, so:  15:00 - 21:00 hod. spole ná 

 607 714 277 
Veškeré podrobné informace akcí budou 
uve ejn ny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 
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SDRUŽENÍ KLOKO OVJAN   
ZVE VŠECHNY NA PRAVÝ, NEFALŠOVANÝ 

 

KLOKO OVSKÝ 
KRMÁŠ 

Vlajková lo  mezi našimi akcemi se bude konat 
8. 9. 2014 na h išti v Kloko ov .  

Samoz ejmostí je kotlíkový gulášek.  
První porce od 12:00 hod. 

V p ípad  velkého hladu se nabízí možnost koup  
pala inek. Samoz ejm  epované pive ko 

a jiné alko i nealko nápoje. 
V nep íznivém po así budou k dispozici stany 

se 4-zónovou klimatizací.  

Individuální zápolení v minifotbálku  
a již tak žádané p etahování lanem.  

Hudba k tanci a poslechu zajišt na.  
Vstupné necháme tradi n  na vašem rozhodnutí. 

P ij te s námi oslavit první velkou akci 
 konanou naším-vaším sdružením do vlastních prostor,  

našeho KLOKO OVSKÉHO H IŠT ,  
kde jsme za ali také poprvé investovat pro pohodlí nás všech. 

WWW.KLOKOCOV.COM 
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Financování nemovitostí                              
 

Úrokové sazby již od 1,99% 
 

pro nové hypoteční úvěry i refinancování stávajících úvěrů 
  

úvěry ze stavebního spoření 
  

    Bezplatná konzultace u Vás, s následnou možností bezplatného 
   prověření bonity v bankovních institucích, včetně návrhu výše      

úvěru. 
  

Centrum služeb Nový Jičín s.r.o. 
Telefon : 599 999 699,  E-mail: finance@csnj.cz 

www.csnj.cz 

POZVÁNKA INZERCE

M stský ú ad P íbor spole n  s „Ran em u Michálk “ 
 a st ediskem volného asu „Luna P íbor“, p.o. 

u p íležitosti Evropského dne bez aut 
 

Vás zvou na 
 

POUŠT NÍ DRAK , 
VYSTOUPENÍ SKUPINY 

SOKOLNÍK  „ZAYFERUS“ 
A DALŠÍ AKCE 

 

Datum a místo konání:  
sobota 27. zá í 2014 na letišti pro modely letadel  
(kopec u sv. Jana) a u Michálk  

 

Program: 
 13:30 až 14:30 hod. 

 POUŠT NÍ DRAK  NA LETIŠTI 
 

 14:30 až 15:30 hod.  
VYSTOUPENÍ SKUPINY SOKOLNÍK  
„ZAYFERUS“ TAMTÉŽ 

 

 od 14:30 hod.  
HRY A SOUT ŽE, ZAJIŠT NO OB ERSTVENÍ 
U MICHÁLK   
(párek, limonáda, drobné sladkosti) Ti, kdo se zú astní 
programu na letišti, mají ob erstvení zdarma!  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ko ský povoz lze využít i k menším projíž kám po okolí ran e. 
Malé d ti, pro které je vystoupení sokolník  p íliš náro né,  

mohou odjet k Michálk m povozem už p ed vystoupením skupiny 
„Zayferus“.  V p ípad  velmi nep íznivého po así se akce nekoná. 
Akce po ádána v rámci mezinárodní sv tové kampan  zam ené 

k eliminaci automobilové dopravy ve m stech.  
Jedinou podmínkou je, že se ú astníci dostaví jakkoli,  

ale bez použití motorového vozidla! 
 

T šíme se na Vás!! 
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Nový ro ník  

školy Numerologie 

v etn  Tarotové numerologie 
bude zahájen 25. 9. 2014. 

 

Výuka bude probíhat každý poslední 
tvrtek v m síci v 5 lekcích  

od 17:00 do 20:30 hod. 

Cena za 1 lekci 500,- K , 

nebo za 5 lekcí 2200,- K . 

P ihlášení a více informací na: 

www.centrumzivotnicesta.cz 

nebo tel.: 776 540 789. 
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22..  zzáářříí  aažž  3300..  zzáářříí  22001144  
▪▪ZZAAHHÁÁJJEENNÍÍ  PPRROODDEEJJEE  BBOONNUUSSOOVVÝÝCCHH  VVSSTTUUPPEENNEEKK    
KKaažžddáá  vvssttuuppeennkkaa  ddoo  rrooddnnééhhoo  ddoommuu  SS..  FFrreeuuddaa  zzaakkoouuppeennáá  vv  mměěssííccii  
zzáářříí  bbuuddee  sslloossoovváánnaa..    

  

SSoouuttěěžžíímmee  oo  ddvvěě  hhllaavvnníí  cceennyy::  
  --  oo  kknniihhuu  IIrrvviinnggaa  SSttoonneeaa  „„VVááššnněě  mmyyssllii““  --  rroommáánn  oo  žžiivvoottěě  SS..  FFrreeuuddaa,,    
  --  oo  lloouuttkkuu  SSiiggmmuunnddaa  FFrreeuuddaa..  

  

SSoobboottaa  66..  zzáářříí  22001144  oodd  99::3300  hhoodd..  
▪▪PPOOUULLIIČČNNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍ  VVYYSSTTOOUUPPEENNÍÍ  
ppřřeedd  rrooddnnýýmm  ddoommeemm  SS..  FFrreeuuddaa  

  
  
PPáátteekk  1199..  zzáářříí  22001144  oodd  1188::0000  hhoodd..    
▪▪VVEERRNNIISSÁÁŽŽ  VVÝÝSSTTAAVVYY  ""SSIIGGMMUUNNDD  FFRREEUUDD  --  VVČČEERRAA,,  DDNNEESS,,  ZZÍÍTTRRAA""    
cchhooddbbaa  mměěssttsskkéé  kknniihhoovvnnyy,,  11..  ppaattrroo  ppiiaarriissttiicckkééhhoo  kklláášštteerraa  
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VVyyhhooddnnoocceenníí  lleettooššnnííhhoo  rrooččnnííkkuu  pprroobběěhhlloo  ppoodd  zzááššttiittoouu  AAmmeerriicckkééhhoo  vveellvvyyssllaanneeccttvvíí  vv  PPrraazzee..  
  

▪▪PPŘŘEEDDNNÁÁŠŠKKAA  ddoocc..  PPhhDDrr..  JJIIŘŘÍÍHHOO  KKOOCCOOUURRKKAA,,  PPhh..DD..  
rreeffeekkttáářř  ppiiaarriissttiicckkééhhoo  kklláášštteerraa  
TTéémmaa::  „„FFrreeuudd  aa  jjeehhoo  ddíílloo  vv  pprrůůbběěhhuu  ččaassuu““  
  

SSoobboottaa  2200..  zzáářříí  22001144  oodd  99::3300  hhoodd..    
▪▪PPOOUULLIIČČNNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍ  VVYYSSTTOOUUPPEENNÍÍ  
ppřřeedd  rrooddnnýýmm  ddoommeemm  SS..  FFrreeuuddaa  
  

ÚÚtteerrýý  3300..  zzáářříí  22001144  
▪▪UUKKOONNČČEENNÍÍ  SSOOUUTTĚĚŽŽEE  PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÉÉ  HHLLAAVVIIČČKKYY  AA  VVSSTTUUPPEENNKKOOVVÉÉHHOO  BBOONNUUSSUU  
  

SSoobboottaa  44..  řřííjjnnaa  22001144  
▪▪VVYYHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  VVÝÝSSLLEEDDKKŮŮ  PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÉÉ  HHLLAAVVIIČČKKYY  
    

SSoouuttěěžžíímmee  oo  ddvvěě  hhllaavvnníí  cceennyy::    
--  oo  kknniihhuu  IIrrvviinnggaa  SSttoonneeaa  „„VVááššnněě  mmyyssllii““  --  rroommáánn  oo  žžiivvoottěě  SS..  FFrreeuuddaa,,    
--  oo  eelleekkttrroonniicckkoouu  ččtteeččkkuu  kknniihh..  
  

▪▪SSLLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ  VVSSTTUUPPEENNKKOOVVÉÉHHOO  BBOONNUUSSUU  

  

▪▪DDIIVVAADDEELLNNÍÍ  PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  
rrooddnnýý  ddůůmm  SS..  FFrreeuuddaa  

ZZMMĚĚNNAA  PPRROOGGRRAAMMUU  VVYYHHRRAAZZEENNAA        


