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Vážení čtenáři Měsíčníku,
v minulém čísle jste se dočetli o pláno-

vaném srpnovém mezinárodním setkání 
psychoanalytiků, kteří se rozhodli navštívit 
rodiště Sigmunda Freuda a uspořádat v na-
šem městě pro odborníky psychoanalytiky 
i obdivovatele slavného příborského rodáka 
ve dnech 4. a 5. srpna 2013 odborné sym-
pozium. Toto rozhodnutí vzešlo z prezen-
tace obrázků mezinárodní výtvarné soutěže 
„MŮJ SEN – MY DREAM“ v New Yorku 
před pár lety. Autorkou a organizátorkou 
úspěšné mezinárodní výtvarné soutěže je 
předsedkyně Společnosti Sigmunda Freuda 
paní Mgr. Marie Šupová. Její projekt je oce-
ňován nejen po stránce odborné, ale i pro 
svou dlouholetost. V letošním roce MŮJ SEN 
vstoupil již do svého 18. ročníku.

Sympozia se zúčastní přední představitelé 
psychoanalytických organizací USA, ČR, Itá-
lie a dalších celkem devatenácti zemí, zástup-
ci města Příbora i Moravskoslezského kraje, 
Rada pro kulturní a tiskové záležitosti Velvy-
slanectví USA a výrazné osobnosti psycho-
analýzy. Obsahem odborného jednání bude 
zdůraznění významu raných dětských zážit-
ků pro formování základních osobnostních 

rysů jedince. Vzhledem k tomu, že Sigmund 
Freud v našem městě prožil své rané dětství, 
je to zpráva velmi pozitivní a pro Příbor zá-
sadní. 
Účastníci sympozia projevili také zájem do-
zvědět se co nejvíce o Leoši Janáčkovi, jeho 
rodišti a o kulturním odkazu našeho kraje. 

Jednání odborníků bude doprovázeno 
společenským programem. Všichni přítomní 
budou mít možnost prohlédnout si během 
svého dvoudenního pobytu v Příboře krás-
né prostory piaristického kláštera, farního 
kostela Narození Panny Marie a samozřejmě 
rodný dům Sigmunda Freuda.

Už v neděli 4. srpna v 17.30 hodin 
na  náměstí S. Freuda zhlédnou společně 
s dalšími zájemci, můžete mezi nimi být i Vy, 
soubor lidových písní a tanců Ostravica. 
Soubor vznikl v r. 1960 pod vedením sběra-
telky lidového umění, choreografky a umě-
lecké vedoucí paní Věrky Šimkové. Na svých 
zahraničních cestách po celé Evropě,  jižní 
Africe a Jižní Americe získal soubor mnohá 
ocenění. U nás v Příboře soubor lidových 
písní a tanců Ostravica představí tance a pís-
ně z oblasti horalského i nížinného Lašska, 
kde světoznámý skladatel Leoš Janáček na-

psal např. tance Starodávný, 
Čeladenský či Pilky. Záro-
veň se všichni můžeme těšit 
na taneční choreografie vy-
tvořené z tanců a písní mo-
ravsko-slovenského pomezí.

Jste srdečně zváni! 

Zdroj: Mgr. Marie Šupová, 
členka mezinárodního 

organizačního komitetu,
Monika Škanderová,  

vedoucí souboru lidových písní 
a tanců Ostravica 

http://freudsymposium.eventbrite.com/
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Z JEDNÁNÍ RaDY MěSTa
71. schůze RM dne 25. června 2013 projednala jednací body, z nichž 
mj. vybírám:
- Vzala na vědomí zápisy komisí a osadního výboru.
- Schválila rozpočtové opatření č. 5 spočívající v  poskytnutí finančního 

daru ve výši 50.000 Kč obci Štětí na řešení povodňových škod, a to 
z rezervy rozpočtu města Příbora.

- Schválila po úpravách Pravidla pro vysílání městského rozhlasu v Příboře 
s účinností od 1. 7. 2013.

- Doporučila ZM schválit upravený návrh obecně závazné vyhlášky 
o  místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro prodej 
výrobků a výpěstků a poskytování řemeslných služeb.

- Vydala nařízení města Příbora č.1/2013 – Tržní řád města Příbora 
po  provedených úpravách s  účinností od patnáctého dne po jeho 
vyhlášení.

- Rozhodla v  souladu s  doporučením hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější nabídky k  veřejné zakázce „Chodníky v  Příboře - 2013“, 

INFORMaCE Z MěSTSKÉHO úŘaDU



M ě s í č n í k  m ě s t a  P ř í b o r a   /  3

kterou podala firma JAPSTAV MORAVA, s.r.o., Lubina, a  zároveň 
schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a touto společností 
na danou akci za cenu 3.273.397,50 Kč s DPH.

- Schválila dodatek č.  1 mezi městem Příborem a společností JAPSTAV 
MORAVA, s.r.o., Lubina na akci „Chodníky v Příboře - 2013“ vymezující 
rozsah prací do výše přidělených finančních prostředků schválených 
na 20. zasedání ZM 1. změnou rozpočtu, a to za cenu 1.611.590,00  Kč 
s DPH.

- Schválila přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od společnosti 
PLAKOR CZECH, s.r.o., se sídlem Průmyslová 367, 742 51 Mošnov, 
zastoupené p. Zouny Soo Yang. Dar bude použit na zabezpečení akce 
Lašské hry.

- Schválila přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč od společnosti 
PRIMUS CE, s.r.o., se sídlem Místecká 1116, 742 58 Příbor, 
zastoupené ředitelem společnosti Janem Vleugelsem. Dar bude použit 
na zabezpečení společensko-kulturních akcí pořádaných v roce 2013.

- Schválila přijetí účelového neinvestičního finančního příspěvku 
100.000  Kč od příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, se 
sídlem Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice, zastoupené Ing. Adrianou 
Polarczyk. Příspěvek bude použit na zabezpečení akce Lašské hry.

- Schválila prodloužení veřejné produkce na akci „Letní večer SDH Hájov“ 
od soboty 27. 7. 2013 20:00 hod. do neděle 28. 7. 2013 02:00 hod. 

- Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání „Benátských nocí“ 
konaných v termínech:   
sobota 29. 6. 2013 19:00 hod. do neděle 30. 6. 2013 02:00 hod.,
sobota 27. 7. 2013 19:00 hod. do neděle 28. 7. 2013 02:00 hod.,
sobota 24. 8. 2013 14:00 hod. do neděle 25. 8. 2013 02:00 hod.   

- Uložila opakovaně zveřejnit bytové jednotky č. 810/4 a č. 810/6 (obě 
obsazené nájemcem) k  prodeji výběrovým řízením za podmínek 
stanovených v  Pravidlech pro  doprodej bytů a nebytových prostor 
dle zákona 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- Vzala na vědomí průběh zjištění finančního předpokladu zhotovení 
kopie pamětní desky akademického sochaře Františka Juráně.

- Vzala na vědomí průběh akcí probíhajících dle Aktualizace Programu 
regenerace pro období 2013 – 2017.

- Schválila výzvu k podání nabídky k Veřejné zakázce malého rozsahu – 
Stavební úpravy radnice, přestavba obřadní síně podle předloženého 
návrhu.

- Uložila zveřejnit výzvu k vyhlášení veřejné zakázky na stavební úpravy 
radnice, přestavba obřadní síně.

- Uložila zveřejnit opakovaně pronájem obecního bytu č. 18 o velikosti 
2+1 v ul. Štramberské 1353 v Příboře za podmínky přistoupení k závazku 
dle ustanovení Čl. 5 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města 
Příbora, v platném znění.

- Jmenovala na základě ustanovení §102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu 
s  ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění,  na vedoucí pracovní místo ředitele organizace 
LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, paní 
Lenku Nenutilovou, s účinností od 1. 8. 2013 na období 6 let.

- Schválila „Místní pořadník“ pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 
do nájmu občanům na období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013.

- Uložila zapracovat do připravovaných pravidel pro vymáhání pohledávek 
(viz usnesení č. 63/15/1) možnost spolupráce s exekutorským úřadem 
Nový Jičín.

- Uložila připravit vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Sanace zdiva chodby muzea v piaristickém klášteře v Příboře“.

- Uložila zpracovat právní rozbor vymahatelnosti pohledávky v  celkové 
výši 82.765,72 Kč evidované u Základní školy npor. Loma Příbor, 
příspěvková organizace.

- Rozhodla v souladu s doporučením hodnoticí komise o výběru 
nejvhodnější nabídky k  veřejné zakázce na zpracování projektové 
dokumentace stavby „Lávka pro pěší a  cyklisty přes obchvat silnice 
I/58“, kterou podal uchazeč SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, 
IČ 25324365.

72. schůze RM ve funkci valné hromady společnosti Správa majetku 
města Příbor, s.r.o., konaná dne 25. června 2013:
- Schválila řádnou účetní závěrku společnosti SMMP, s.r.o. za rok 2012.
- Vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady společnosti k  řádné účetní 

závěrce za rok 2012 a k  návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 
2012.

- Schválila rozdělení zisku společnosti SMMP, s.r.o. z roku 2012 takto:
- čistý zisk společnosti za rok 2012 ...............................322 472,49 Kč,
- 5% příspěvek do rezervního fondu  ................................... 16 124 Kč,
- převod do rozpočtu zřizovatele před zdaněním ............. 35 000 Kč,

- nerozdělený výsledek hospodaření  ........................... 271 348,49 Kč.
- Vzala na vědomí finanční a investiční plán společnosti SMMP, s.r.o. 

na rok 2013 v následujících předpokládaných objemech:
- příjmy  ............................................................................. 16 777 000 Kč,
- výdaje  .............................................................................. 16 447 000 Kč, 
- předpokládaný hrubý zisk .................................................330 000 Kč,
- investice celkem ..................................................................424 000 Kč.

- Schválila návrh plánu střednědobého rozvoje společnosti SMMP, 
s.r.o. na léta 2013 – 2017 s upozorněním, že plán neobsahuje finanční 
informace týkající se systému televizních rozvodů.

- Schválila úpravu odměn jednatelům společnosti SMMP, s.r.o. 
při zachování stávajících smluv s datem účinnosti od 1. 7. 2013.

- Schválila úpravu odměn členům dozorčí rady spol. SMMP, s.r.o. 
při zachování stávajících smluv s termínem účinnosti od 1. 7. 2013.

- Schválila vyplacení roční odměny řediteli společnosti Ing. Vladimíru 
Bajnarovi za rok 2012.

73. schůze RM v  mimořádném termínu dne 9. července 2013 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Jmenovala v souladu s doporučením výběrové komise na funkci ředitele 

Technických služeb města Příbora, příspěvková organizace, Ing. Zuzanu 
Gřesíkovou, s účinností od  1. 10. 2013.

- Uložila zveřejnit opakovaně pronájem bytu č. 27 v  domě zvláštního 
určení – v domě s pečovatelskou službou v Jičínské ul. č. 238 v Příboře 
za podmínek uvedených v předloženém návrhu.

- Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout 
nebytový prostor (garáž) na ulici Fučíkova č. p. 1308 o celkové ploše 21 m2 .

- Schválila smlouvu o jednorázové výpůjčce areálu skateparku v ulici 
Na  Kamenci v  Příboře mezi městem Příborem a  Dagmar Veselou 
za účelem konání soutěže „FIRST BIKE CONTEST“ dne 27. července 
2013 v době od 10:00 do 20:00 hod.

- Schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu Regionální 
rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na spolufinancování 
projektu s názvem „Hřiště ZŠ Jičínská v Příboře“.

- Schválila výzvu k  podání nabídky k  veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Oprava domu č. p. 29 na nám. S. Freuda 
v Příboře – obnova fasád“.

- Souhlasila s umístěním 1 ks „Stolpersteinu“ na chodníku v ul. Šmeralově 
před č. p. 712 na parc.č. 950/6, k.ú. Příbor.

- Uložila ve funkci valné hromady spol. SMMP, s.r.o. průběžně poskytovat 
a předávat zpracovateli projektu – „Optimalizace řízení MÚ Příbor“ 
potřebné podklady a údaje pro zpracování tohoto projektu.

74. schůze RM v  mimořádném termínu dne 17. července 2013 
projednala jednací body, z nichž mj. vybírám:
- Rozhodla v souladu s Čl.7 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví 

města Příbora, v platném znění, dočasně pronajmout byt č. 2 o velikosti 
1+1 na ul. U Tatry 1487 v Příboře paní Márii Mitačové, a to na dobu 
určitou od 17. července 2013 do 31. srpna 2014. Ubytování se poskytuje 
z důvodu nutnosti provedení rekonstrukčních prací na rodinném domě.

- Schválila poskytnutí finančního daru ve  výši 2.000,- Kč (z  paragrafu 
5311 rozpočtu města – prevence kriminality, veřejná finanční podpora) 
na základě žádosti pana Ondřeje Myšáka (člen SKDG Příbor) na zajištění 
účasti na Mistrovství Evropy juniorů v  minigolfu, které se uskuteční 
ve dnech 31. 7. - 11. 8. 2013 v portugalském městě Portel.

- Schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro stavbu „Prodloužení vodovodního řadu a  vodovodní 
přípojka“ na pozemku parc. č. 703/4, k.ú. Klokočov u  Příbora, obec 
Příbor, v  předloženém znění, mezi budoucím oprávněným z  věcného 
břemene Ing. Davidem Kostelníkem a budoucím povinným z věcného 
břemene městem Příborem v  rozsahu dle zákresu ve výkresu situace 
za jednorázovou úhradu ve výši 35 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši.

- Schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Prodloužení 
vodovodního řadu a vodovodní přípojka“ na pozemku parc. č. 703/4, 
k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v  předloženém znění, mezi 
stavebníkem Ing. Davidem Kostelníkem a vlastníkem pozemku městem 
Příborem.

- Schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a o právu stavby pro stavbu distribuční soustavy 
„Příbor p. č. 2793/4, Sopuchová, NNK“ – zemního kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 2755/1, k.ú. a obec Příbor, v předloženém znění, 
mezi budoucím oprávněným z věcného břemene ČEZ Distribuce a. s., 
Děčín 4 a budoucím povinným z věcného břemene městem Příborem 
v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace za jednorázovou úhradu  ve výši 
Kč 1000,- plus DPH v zákonné výši. 

Dne 19. července 2013 zpracoval 
Ing. Arnošt VANĚK, tajemník Městského úřadu Příbor.
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Vážení občané města Příbora,
dovolte, abych Vás informovala o průběhu projektu „Optimali-

zace řízení Městského úřadu Příbor“.
V současné době probíhá realizace KA č. 02, tj. Aktualizace 

a vyhodnocení plnění existujícího strategického plánu rozvoje měs-
ta, a to konkrétně vyhodnocení plnění strategického plánu rozvoje 
města v návaznosti na stanovené ukazatele existujícího dokumentu 
a analýza potenciálu rozvoje města a jeho zřizovaných a zakláda-
ných organizací v návaznosti na priority určené v existujícím do-
kumentu z roku 2007. Zhotovitelem této klíčové aktivity je firma 
RPIC-ViP, s.r.o., která byla vybrána v rámci výběrového řízení.

Zároveň probíhá i realizace KA č. 04, tj. Nastavení systému 
finančního řízení organizace, a to konkrétně analýza finančních 
toků, identifikace interní dokumentace v oblasti ekonomického ří-
zení a identifikace ekonomického SW v organizacích. Zhotovitelem 
této klíčové aktivity je firma Dynatech, s.r.o., která byla rovněž vy-
brána v rámci výběrového řízení. 

O dalším průběhu projektu budete opět informováni.

Dne 25. června schválila rada města tržní řád, na základě kte-
rého jsou stanoveny podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabíd-
ku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu ve městě. 
V tomto nařízení jsou vymezeny plochy pro tržiště a předzahrádky 
a je stanovena provozní doba tržiště a předzahrádek. Na tržišti je sta-
novena provozní doba každý pracovní den a celoročně, a to v době 
od 7:00 hod. do 15:00 hod. a v den konání pouti je provozní doba sta-
novena jako v pracovní den.

Provozní doba předzahrádek je stanovena v pondělí až čtvrtek 
a neděli od 8:00 hod. do 22:00 hod. a v pátek a sobotu od 8:00 hod. 
do 24:00 hod.

Následně jsou v tržním řádu uvedena pravidla pro udržování čisto-
ty a bezpečnosti a řešen je i prodejní sortiment na farmářských trzích. 
V rámci sortimentu se mohou prodávat pouze výrobky z domácí (české 
produkce), např. ovoce, zelenina, lesní plody, byliny a koření, ovocné 
stromky a sazenice, vejce, chléb, pečivo, koláče, perníky, domácí mouč-
níky, mošty džusy, sirupy, džemy, uzeniny, maso, sýry, med a další.

Vážení občané, v článku VIII. Tržního řádu je zakázán ve městě 
pochůzkový prodej a podomní prodej zboží a služeb. Za pochůz-
kový prodej se pokládá nabízení a prodej zboží a služeb za účelem 
dosažení zisku s použitím přenosného nebo neseného zařízení nebo 
přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemis-
ťuje nebo postává na místě. Podomní prodej je takový prodej, kdy je 
bez předchozí objednávky nabízeno a prodáváno zboží, nebo je nabí-
zena služba v domech na území města Příbora.

Kontrolu nad dodržováním povinností stanovených tímto na-
řízením, jakož i ukládání sankcí za jejich porušení provádí městská 
policie.

Milí spoluobčané, s přesným zněním Nařízení města 
č.1/2013 se můžete blíže seznámit na webových stránkách města 
www.pribor.eu.

Věřím, že tímto vydaným nařízením zamezíme ve městě obtěžo-
váním našich obyvatel.

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukro-
mých zahradách. Majitel zahrady již nebude muset ve správ-
ním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nacházejí 
na  jeho zahradě. Zároveň Ministerstvo životního prostředí 
klade větší důraz na ochranu alejí. Vyhláška o ochraně dřevin, 
na základě které se zpřísňuje ochrana stromořadí a díky které 
si majitel zahrady bude moci na svém pozemku bez povolení 
kácet stromy, nabyla účinnosti od 15. července 2013. Vyhláška 
je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb. 

V ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., je definována veli-
kost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není potřeba povole-
ní příslušného orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřevin, 
za  předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., ) nebo stromořa-
dí, se podle § 8 odst. 3 zákona  č.114/1992 Sb., nevyžaduje 
a)  pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 

130 cm nad zemí,
b)  pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha káce-

ných dřevin zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c)  pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru 

nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d)  pro dřeviny rostoucí v zahradách. 

Pro potřeby předmětné vyhlášky je definována zahrada jako 
pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném 
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. 
Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.  Zahradou je 
pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn 
bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto 
podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, 
přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy za-
hrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není. 

Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada 
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v někte-
rém úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořa-
dí. Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech 
a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které 
tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm.

Zapojeným porostem dřevin se pak rozumí soubor dřevin, 
v němž se nadzemní část dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají 
nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud ob-
vod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí 
nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje 
uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.  

Kácení stromů zpravidla probíhá v období vegetačního kli-
du dřevin – tj. od 1. listopadu do 31. března roku následujícího.

Zdroj: www.mzp.cz; www.mvcr.cz

OPTIMaLIZaCE ŘÍZENÍ MěSTSKÉHO úŘaDU PŘÍBOR

MěSTO PŘÍBOR MÁ SCHVÁLENÝ TRŽNÍ ŘÁD

NOVELa VYHLÁŠKY Č. 395/1992 SB., KTEROU SE PROVÁDěJÍ NěKTERÁ 
USTaNOVENÍ ZÁKONa ČESKÉ NÁRODNÍ RaDY Č. 114/1992 SB., 

O OCHRaNě PŘÍRODY a KRaJINY, VE ZNěNÍ POZDěJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ing. Iveta Busková, hlavní manažer projektu

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

Odbor rozvoje Městského úřadu Příbor
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Město Příbor v současnosti buduje nová svozová místa pro ná-
doby na tříděný odpad – tedy na plasty, papír, sklo a odpad ze zeleně. 
Bylo zjištěno, že některá místa již svým charakterem neodpovídají 
úrovni, která je smluvně požadována. Vydláždění se provádí za úče-
lem dodržení již daných ustanovení ve smlouvách se stávajícími 
dodavateli služeb a rovněž v souvislosti s vyhlášením nové veřejné 
zakázky na nakládání s odpady. 

Město v nedávné době vybudovalo několik zpevněných míst 
v souvislosti se stavbou nových chodníků v ul. Npor. Loma, dále v ul. 
Nádražní a Štramberské. Ještě se plánuje upravit dalších 10 míst. 
Přestože se jedná o rozsahem malé stavby, v celkovém nákladu musí-
me být obezřetní vzhledem k výši finančních prostředků, které jsou 
vyčleněny na tuto činnost v rozpočtu města pro letošní rok. Respek-

tování schválených investičních prostředků a jejich nepřekročení je 
jedním z „příspěvků“ pro zachování stávající výše poplatku občanů 
za komunální odpad.

Město se snaží nebudovat místa zbytečně tam, kde je možno 
kontejner umístit na stávající zpevněnou plochu. Taková místa jsou 
např. v ul. B. Němcové, u ZO Orinoko, ZO Fučíkova, v ulici Větř-
kovské. Kontejnery jsou většinou umístěny na komunikacích poblíž 
krajnice v sousedství zatravněné plochy. Na trávníku už ovšem podle 
smluv kontejnery stát nesmí. Svozové firmy považují umístění nádob 
mimo zpevněné plochy za porušení smlouvy a mohou kvůli tomu 
nechat kontejner nesvezený. 

Proto tímto vyzýváme občany, aby nemanipulovali s kontejnery 
a ponechali je na místech, kam byly původně umístěny.

Nemáte práci? Hrozí Vám ztráta práce? Chcete změnit kvalifikaci?
Udělejte si představu o pracovních příležitostech. Poznejte možnosti rekvalifikačních kurzů v dělnických i technických profesích, 

v administrativě i službách. Navštivte Burzu práce a rekvalifikací s nabídkami poradenských center na jednom místě.  Akci opět pořádá 
DTO CZ ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě. Burza se koná 4. září 2013 od 10.00 do 17.00 hod. v DTO CZ 

(Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mariánské Hory, naproti bývalému Telecomu). Vstup pro všechny zájemce zdarma.

V loňském roce bylo občany recyklováno 198 televizí, 486 
monitorů, 4 092 kg drobného elektrozařízení.

V našem městě je již několik let možné ekologicky třídit 
elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje spo-
lečnost aSEKOL, která nám dále poskytuje přesné informace 

o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak 
životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, 
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Tzv. LCa analýza vychází z dat o sesbíraném 
množství televizí, monitorů a drobného elektrozařízení.

Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné 
výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů, 
jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 
mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za víc  než  2200 ko-
run, nebo ropu potřebnou pro ujetí 417  km automobilem. Získá-
vání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí 
mnohem šetrnější než těžba primárních surovin přímo ze Země.

Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 198 
televizí, 486 monitorů a 4 092 kg  drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 202,89 MWh elektřiny, 8,66 t primárních surovin, 9057,57 l 
ropy, 914,7 m3 vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 46,01 tub CO2 ekv a produkci nebezpečných odpadů o 180,02 t.

Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzuje systém zpět-
ného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobných spo-
třebičů jako jsou mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hod-
notí, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpraco-
vání či likvidace na životní prostředí. Následné výsledky studie byly 
prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí po ovzduší, 
vody a produkce odpadu.

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky 
sběru a recyklaci elektra se společnosti ASEKOL jen v loňském roce 
v České republice podařilo ušetřit více než 9 miliónů litrů ropy, kte-
ré mají v současnosti hodnotu přes 123 miliónů korun nebo sko-
ro 198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé České republiky 
za více než 1 den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3225 
cest kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom 
všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad, 
čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

Článek doporučený spol. ASEKOL, a. s.

MÍSTa PRO KONTEJNERY Na TŘÍDěNÝ ODPaD

BURZa PRÁCE a REKVaLIFIKaCÍ

OBČaNÉ PŘÍBORa SBěREM a RECYKLaCÍ 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRaZNě POMÁHaJÍ CHRÁNIT 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor rozvoje Městského úřadu Příbor

Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, životní prostředí
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V letošním roce dojde ve městě Příboře k realizaci dlouhodobě 
připravovaného projektu na vybudování varovného a vyrozumívací-
ho systému, včetně digitalizace povodňového plánu. Projekt spočívá 
v nahrazení stávajícího nevyhovujícího a mnohdy poruchového ve-
dení městského rozhlasu bezdrátovými hlásiči. Tato bezdrátová síť 
umožňuje ozvučení i odlehlých částí města, zejména pak v povodní 
ohrožených zónách. Součástí systému bude nová rádiová ústředna 
v budově městského úřadu, která bude napojena na jednotnou varov-
nou síť ČR. Hlášení bude možné taktéž provádět z libovolného místa 
ve městě pomocí GSM sítě z ověřeného čísla. Dále síť umožní aktuální 
hlášení směřovat pouze do konkrétní lokality nebo místních částí, kde 

bude potřeba informovat obyvatele. Hlavním cílem této akce je ochra-
na obyvatelstva před živelnými pohromami, zejména před povodně-
mi. Z těchto důvodů budou k systému připojeny srážkoměry a hla-
dinoměry na řece Lubině, které budou do ústředny posílat aktuální 
data, a v případě překročení limitních hodnot budou pomocí textové 
zprávy informovány odpovědné osoby. Tato stavba bude z 90 % hraze-
na z dotací (5 % ze Státního fondu životního prostředí a 85% z Fondu 
soudržnosti) na zkvalitnění a rozšíření hlásného a předpovědního po-
vodňového systému a na zpracování map povodňového rizika.

Instalace a zprovoznění nového systému a odstranění starého ve-
dení a zařízení městského rozhlasu proběhne od srpna do října 2013.

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých 
školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. 
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014. 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
3. 2. -   9. 2. 2014 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 

Šumperk, Opava, Jeseník.
10. 2. - 16. 2. 2014 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 

Ostrava-město.
17. 2. - 23. 2. 2014 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná.
24. 2. -   2. 3. 2014 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek.
3. 3. -   9. 3. 2014 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 

Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín.
10. 3. - 16. 3. 2014 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 

Hora, Písek, Náchod, Bruntál.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014. 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014. 
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. 

VYBUDOVÁNÍ SÍTě VaROVNÉHO a VYROZUMÍVaCÍHO 
SYSTÉMU VE MěSTě PŘÍBOŘE

ORGaNIZaCE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 
V ZÁKLaDNÍCH ŠKOLÁCH, STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, ZÁKLaDNÍCH UMěLECKÝCH 

ŠKOLÁCH a KONZERVaTOŘÍCH

Ing. Radoslav Römer, odbor investic a správy majetku MÚ Příbor

Naděžda Střelková, odbor rozvoje města, MÚ Příbor

Ing. Milan Strakoš v. r. , starosta města

NaBÍDKY BYTŮ

Město Příbor v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a  v  souladu s  usnesením Rady 
města Příbora č. 73/4/2 ze dne 9. července 2013

vyzývá zájemce k podání přihlášky na nájem bytu 
v domě zvláštního určení (s pečovatelskou službou).

	Označení bytu: Příbor, ul. Jičínská čp. 238 (Dům s pečovatelskou 
službou), byt č. 27, V. podlaží, velikost bytu 0+1 o skutečné ploše 
bytu 28,90 m2.  

	Výše nájmu: výše základního nájmu včetně zařizovacích předmětů je 
970,- Kč, zálohy na služby činí 2 300,- Kč na 1 osobu. 

	Popis a vybavení bytu: 1 pokoj s kuchyňskou linkou a elektrickým 
sporákem, předsíň, vestavná skříň, WC s  koupelnou, 2 vodoměry, 
k bytu náleží sklep o ploše 1,5 m2.   

Organizační pokyny:   
	Žadatel musí být starší 60 let s  trvalým pobytem na území města 

Příbora nebo invalidní pro invaliditu ve II. nebo III. stupni, schopen 
sebeobsluhy - bude doloženo vyjádřením ošetřujícího lékaře a dokla-
dem o invaliditě.  

	Žadatel nesmí mít dluhy vůči městu nebo městem zřízeným či za-

loženým právnickým osobám po termínu splatnosti – bude doloženo 
čestným prohlášením. 

	Prohlídka bytu je možná po telefonické dohodě s bytovou techničkou 
Správy majetku města Příbor, s. r. o. Příbor (tel.: 556 713 042).

	Formulář přihlášky obdržíte na Městském úřadu Příbor, odbo-
ru sociálních věcí, Freudova 118, Příbor (tel.: 556  455  470 nebo 
556 455 471). 

	Vyplněnou přihlášku včetně příloh odevzdejte v  zalepené obálce 
na podatelnu Městského úřadu Příbor s označením v levém horním 
rohu adresou a číslem bytu: Příbor, Jičínská 238, číslo bytu 27, 
v termínu do 31. srpna 2013. 

	O nájemci bytu v domě zvláštního určení rozhodne Rada města Pří-
bora po uvážení okolností konkrétní žádosti v souladu s „Pravidly pro 
přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře“.  

	Nájemní smlouva s  vybraným nájemcem bude uzavřena v  souladu 
s „Pravidly pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou 
ve městě Příboře“.  

	Bližší informace k pronájmu bytu v domě zvláštního určení získáte 
na www.pribor.eu pod odkazem Sociální oblast nebo na odboru so-
ciálních věcí Městského úřadu Příbor. 

FF
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Ukažte nám, že voda dovede být i přátelská !!! 

Každý účastník může zaslat pouze 1 fotografii,  
a to na e-mail: buskova@pribor-mesto.cz.  

 
Do e-mailu uveďte: 

Jméno, příjmení, svůj věk 
a text tohoto znění: 

 
„Zasláním fotografie do soutěže souhlasím s tím, že fotografie bude 
vystavena na webových stránkách města Příbora a facebooku města 
Příbora. Rovněž souhlasím se zpracováním zaslaných osobních údajů 

pro účely této soutěže.“ 
 

  Uzávěrka příjmu fotografií je 31.08.2013,  

tak doufáme, že do té doby dorazí spousta zábavných fotek. 

 

O konečném vítězi rozhodnete právě Vy - návštěvníci 
webových stránek v průběhu měsíce září. 

 
  

Těšíme se na Vaše fotky 

Pracovnice Kanceláře vedení města 

 

KNIŽNÍ NOVINKY Na MěSÍC SRPEN
Americký spisovatel James Patterson v thrilleru Desáté výro-

čí opět posunul laťku tohoto žánru o něco výš. Detektivka Lind-
say Boxerová vyšetřuje zločin, kdy se na cestě najde zdrogovaná, 
krvácející dívka po porodu. Její právě narozené dítě ale zmizelo 
a po pachatelích nezůstaly žádné stopy. Lindsay neví, čeho se má 
chytit, zjistí jen to, že dívka tají něco závažného.

Román Takhle to končí je debutem irské spisovatelky 
Kathleen MacMahonové. Jde o příběh lásky, kterou nikdo neče-
kal, o naději i okouzlujících okamžicích všednodennosti. Hlavními 
aktéry příběhu je Bruno, který přišel o  práci, a tak se rozhodne 
navštívit Irsko, otcovu rodnou zem, a pátrat po kořenech své rodi-
ny a Addie, architektka na volné noze, která se stará o nemocného 
otce a doslova „přežívá“ den za dnem. 

Britská spisovatelka Tess Stimson píše se sympatickým nad-
hledem, aniž by se vyhýbala velkým a závažným tématům. Román 
Manželka, která utekla, vypráví příběh Kate Forrestové, která má 
pocit, jako by byla neviditelná. Jak se Kate přibližuje ke svým čtyři-
cátým narozeninám, sílí v ní přesvědčení, že buď něco od základu 
změní, anebo se zblázní. K tomu má očividně blízko, protože jed-
noho rána nevysedne z taxíku, kterým se veze do práce, ale dojede 
až na letiště. Odletí do Říma za svou dávnou kamarádkou a doufá, 
že třeba najde způsob, jak začít nový život.

Naše známá spisovatelka Barbara Nesvadbová napsala dvě 
novely o ženském přátelství - Přítelkyně. První z novel je příbě-
hem dvou kamarádek z vysoké školy, z nichž jedna žije v Londý-
ně a druhá v Praze. Jana nemůže dýchat ve svazku s dominantním 

mužem s tradičními představami o úloze ženy, Karla je rozvedená 
a udržuje vztah s mladším mužem, jehož nároky na vztah narážejí 
na její touhu po svobodě a samostatnosti. Druhá novela vypráví 
o dvou sestrách, z nichž jedné, ženě podnikatele, se rozpadne man-
želství a ona bojuje o děti, druhá se zamiluje do ženatého muže.

Poslední v sérii detektivek podle ročních období švédského au-
tora Monse Kallentofta je kniha Jarní mrtví. Inspektorka Malin 
Forsová vyšetřuje případ bombového útoku na budovu banky, při 
kterém zahynou dvě malé holčičky a jejich matku těžce zraní.  Jde 
o teroristy, vyřizování účtů mezi gangy nebo měla být terčem úto-
ku právě tato rodina? Pro Forsovou je vyšetřování případu osob-
nější než jindy. 

Novela Nely Rywikové Dům číslo 6 zavádí čtenáře na periferii 
města, do polorozpadlého domu v bývalém továrním areálu mezi 
vysokými pecemi vítkovických železáren. Stejně jako zchátraly 
a rozpadly se haly továrny, sešli také lidé, kteří v domě ještě pře-
žívají. Příběh s detektivní zápletkou popisuje osudy čtyř sousedů, 
kteří se při hledání zdánlivě nejjednodušší životní cesty dopustí 
zločinu.

Po přečtení knihy Ženy na tahu spisovatelky Joanne Fedle-
rové si uvědomíte, že jste na víkend s kamarádkami měly vyrazit 
už dávno. Román je bystrou, zajímavou a také velmi pronikavou 
sondou do života žen, které se snaží vypořádat se stárnoucími těly, 
nenaplněnými sny a pubertálními dětmi. Ale hlavně je to kniha 
o přátelství, lidskosti a mateřství – a o tom, že milovat znamená 
především nechat jít.

MěSTSKÁ KNIHOVNa PŘÍBOR

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o.s. 

 

OBČANSKÁ PORADNA 
NOVÝ JIČÍN 

 
Občanská poradna Nový Jičín, 

nové kontaktní pracoviště v Příboře, 
je umístěno v přízemí Městského úřadu 

v Příboře (náměstí S. Freuda 19). 
 

Konzultační hodiny:  
středa: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00  

V případě zájmu  máte možnost se objednat               
na tel. číslech:  
 

  

556 709 403 
777 735 555
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V letošním roce proběhly v refektáři piaristického kláštera dva koncerty festivalu Janáčkovy 
Hukvaldy. V pátek 12. července uchvátila publikum svým zpěvem Pavla Čichoňová za doprovodu 
klavíru a cembala, které mistrovsky ovládla Alena Hönigová. 

O týden později 19. července proběhl koncert s názvem „Koncert pro housle a  klavír“, 
na  kterém vystoupila úžasná německá houslistka Sophia Jaffé a vynikající německý klavírista 
Bjoern Lehmann. Všichni čtyři umělci předvedli obrovský výkon a pro mnohé posluchače to byl 
zcela jistě jedinečný a nezapomenutelný zážitek. 

Pro město Příbor je velkou ctí, že se letos v prostorách piaristického kláštera uskutečnily hned 
dva významné festivaly, Janáčkův máj a Janáčkovy Hukvaldy. 

Pořadatelům děkujeme a budeme se těšit na brzkou spolupráci snad již v příštím roce.

Město Příbor se v rámci komunitního plánování sociálních služeb 
ve městě a v rámci projektu Obec přátelská rodině snaží zjistit po-
třeby občanů za účelem spokojenosti obyvatel města Příbora. Po zří-
zení občanské poradny, která lidem poskytuje odborné poradenství 
v sociálně - právních záležitostech a finanční gramotnosti, se město 
Příbor rozhodlo i pro spolupráci s psycholožkou PhDr. Stanislavou 
Podžornou. Prostřednictvím přednášek bude lidem zprostředkovávat 
informace z oblasti psychologie, což by mělo vést posluchače ke zvý-

šení povědomosti a vzdělanosti, k zamyšlení se nad tím, jak fungují 
mezilidské vztahy a co můžeme udělat pro jejich zlepšení, ale přede-
vším k porozumění sami sobě. 

PhDr. Stanislava Podžorná nyní působí jako školní psycholožka 
a zároveň lektorka v soukromé firmě. Má více jak 25 let praxe ve svém 
oboru a její projev s interaktivním přístupem k posluchačům zajišťuje 
velmi úspěšné a znovu žádané přednášky. 

Cyklus odborných přednášek z psychologie začne na podzim to-
hoto roku a můžeme se těšit na tato témata: 
 První dojem a intuice v komunikaci. 
 asertivně slovem i tělem. 
 Tajemství řeči těla - I. část. 
 Tajemství řeči těla - II. část. 
 Zátěžové situace v každodenním životě. 
 Stres - přirozená součást života. 
 Všechny přednášky budou probíhat v nově zrekonstruovaném 

kulturně-společenském křídle piaristického kláštera v Příboře. Věří-
me, že i Vás cyklus odborných přednášek z psychologie zaujme.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Rudolfu Korčákovi, majiteli firmy RICCO, provozující letní koupaliště  a autocamp v Příboře, 
že umožnil všem dětem Dětského domova v Příboře využívat bezplatně po celou sezónu 2013 letní koupaliště v Příboře. Děkujeme.

Z HISTORIE

CYKLUS ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK Z PSYCHOLOGIE

PODěKOVÁNÍ PaNU KORČÁKOVI

FESTIVaL JaNÁČKOVY HUKVaLDY POPRVÉ V PŘÍBOŘE

2. DÍL „370. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PŘÍBORa OD ŠVÉDŮ (1643)“
autor Igor Jalůvka uvede v zářijovém čísle. 1. díl vyprávění byl zveřejněn v červencovém Měsíčníku.

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, MÚ Příbor

Mgr. Petr Augustinský, ředitel Dětského domova v Příboře

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, MÚ Příbor

JUBILaNTI - SRPEN 2013

Miroslav Kramoliš 
Jan Přibylík    
Zdeněk Kurečka    
Petr Pargač 

Blahopřejeme jubilantům narozeným v srpnu.

Pavel Zahradník      
Eva Ertlová             
Jaromír Kött              
Marcela Slaná 

Zdeňka Krakovská
Alena Čáslavská       
Jiřina Kosmálová      
Helena Kršňáková

Stanislav Španihel
Naděžda Jezdínská
Vojtěch Lys
František Bahenský

Dorota Grelová
Marie Makešová      
Marta Sklenovská
Marie Kotišová

Petr Procházka
Václav Kabát
Ludmila Tvarůžková
Jaroslav Frydrych

ZE ŽIVOTa VE MěSTě
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PPŘŘÍÍBBOORR  88..  88..  ––  1111..  88..  22001133  
  

ČČttvvrrtteekk  88..  ssrrppnnaa::  SSIIGGNNÁÁLL  
PPáátteekk  99..  ssrrppnnaa::  PPRROOBBUUDDÍÍMM  SSEE  VVČČEERRAA  
SSoobboottaa  1100..  ssrrppnnaa::  PPEERRFFEECCTT  DDAAYYSS  

NNeedděěllee  1111..  ssrrppnnaa::  OOKKRREESSNNÍÍ  PPŘŘEEBBOORR  

„„PPoosslleeddnníí  zzááppaass  PPeeppiikkaa  HHnnááttkkaa““  
  

PPrroommííttáánníí  pprroobběěhhnnee  vvžžddyy  ppoo  2211..  hhoodd..  
nnaa  nnáámměěssttíí  SS..  FFrreeuuddvv  PPřřííbboořřee..  

  

VVSSTTUUPPNNÉÉ  DDOOBBRROOVVOOLLNNÉÉ  !!!!!!  

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

Zveme  veškerou sympatickou, tancechtivou mládež od 15 let na

KURZ  
TANCE 

a společenského chování

Zahájení: pátek 20. 9. 2013 v 16:30 h 
 v Zrcadlovém sále BAV klubu - ul. Dukelská

Kurzovné: 1.450,- Kč celkem 46 hod. 
V ceně: 
10 lekcí á 3 h = 30 h - vyučovacích (vždy v pátek)
 1 lekce 4 h - PŮLKOLONA
 1 lekce 2 h - opak. - so 30. 11. 2013 (Kulturní dům)
 1 lekce 6 h - KOLONA - so 30. 11. 2013 (Kulturní dům)
1 gastrolekce 4 h - stolování s rautem, spol.výchova, diskotéka

Při výuce spolupracuje pár mezinárodní třídy - Jan Tyllich, Nikola Červenková

Absolventi mohou dále pokračovat v našem „Tanečním klubu Lenka“ 
se zaměřením hlavně na latinsko-americké tance, soutěžní tanec párů i skupin.

Přihlášky osobně nebo on-line: www.kurz-tance.cz
Přihlášky ke stažení na: www.bavklubpribor.cz

 

 

 

 

 

 

Snad nám tentokrát bude počasí přát 

 a budeme moci společně oslavit 

215 let od založení PRCHALOVA. 

„DEN OBCE“ 
v sobotu 3. srpna od 15:00 hodin 

na místním výletišti 
Děti se mohou těšit na program plný zábavy. 

Dospělým bude k tanci i poslechu hrát od 19. hodin skupina SUNAR. 
 

A k tomu si s chutí dáte třeba guláš nebo uzená žebra,  

pivo nebo víno a jiné dobroty. 

 

TĚSÍME SE NA VÁS!!! 

                                                                                                                                    Osadní výbor 
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SOBOTA 3. 8. 
V pořadí již 4. POULIČNÍ HRaNÍ. Melodie různých hudebních 

žánrů si v sobotu 3. srpna můžete přijít poslechnout k  rodnému 
domu Sigmunda Freuda od 10 do 11.30 hodin. V případě deště pak 
na náměstí pod podloubím u radnice. 

SOBOTA 3. 8. 
„DEN OBCE“. Již 215 let uplynulo od založení obce Prchalov. 

Od 15 hodin jste zváni na místní výletiště, kde bude pro děti 
připraven program plný zábavy, pro dospělé bude od 19 hodin 
k tanci a poslechu hrát skupina SUNAR. Přijďte se pobavit a dát si 
třeba guláš, uzená žebra, pivo, víno nebo jiné dobroty.

ČTVRTEK 8. 8. – NEDĚLE 11. 8. 
Kinematograf bratří Čadíků letos přiveze do Příbora opět 4 

filmy- viz pozvánka.

SOBOTA 10. 8.
Ve 14 hodin slavnostním zahájením začnou Oslavy 120 let 

Tělovýchovné jednoty Sokol Příbor. V doprovodném programu 
budou probíhat průběžné ukázky parkouru, bubnování, bojového 
umění, tréninku žáků stolního tenisu. 

Pro děti jsou připraveny atrakce se skákacím hradem a hra 
o pěkné ceny. Je zajištěno různé občerstvení, kotlíkový guláš, koláče 
a také vegetariánský boršč.

K tanci a poslechu zahraje příborská hudební skupina LARGO.

Akce se koná v areálu Sokolovny, vstupné činí 20,- Kč, děti mají 
vstup zdarma.

SOBOTA 24. 8. 
LETNÍ ODPOLEDNE od 13 hodin pořádá na nábřeží 

Rudoarmějců Svaz včelařů a rybářů
Můžete se těšit na medové pečivo, guláš, občerstvení atd.

SOBOTA 24. 8. 
SOBOTNÍ ODPOLEDNE a BENÁTSKÁ NOC
Toto léto v pořadí již 3. akce Sboru dobrovolných hasičů Příbor 

začíná tentokrát ve 14 hodin. V  zahradě hasičské zbrojnice bude 
připraveno občerstvení, od 19 hodin k tanci a poslechu bude hrát 
skupina L&P.

PŘIPRaVUJEME
Již nyní se můžete těšit na skvělý koncert skupiny MŇÁGa 

a ŽĎORP.  Kapela zahraje v neděli 8. 9. od 16 hodin 
v městském parku v Příboře. Vstup na akci je zdarma.

Následující víkend v sobotu 14. 9. v rámci Dnů evropského 
dědictví si z bohatého doprovodného programu nenechte 

ujít divadelní představení DON QUIJOTE DE La aNCHa 
v podání Divadla Klauniky Brno 

za režijního vedení Boleslava Polívky.
 V tento den budou zpřístupněny památky města. Podrobný 

program EHD bude k dispozici v polovině srpna.

KULTURNÍ OKÉNKO Na MěSÍC SRPEN 2013

Ve čtvrtek 18. 7. 2013 se v lázeňském městě Klimkovice konal 
první ročník setkání, na kterém se prezentovala turistická informační 
centra z okolí města Klimkovic. 

Motivem pro uspořádání takovéto akce bylo pro pořadatele zří-
zení jejich informačního centra před 2 měsíci. Jejich záměrem bylo 
dostat se do lepšího povědomí lidí a především navázat spolupráci 
s turistickými centry z okolních měst. Akce se zúčastnila informač-
ní centra z Bílovce, Hukvald, Vítkova, Frýdku Místku, Nového Jičína 
a samozřejmě nechyběla ani prezentace příborského informačního 
centra. Po slavnostním zahájení, na kterém všechny přivítal starosta 
Klimkovic Ing. Zdeněk Husťák, následovala prezentace jednotlivých 
turistických informačních center a v průběhu dne mohli občané vyu-
žít možnosti prohlídky vinného sklípku, zámecké zahrady, městského 
muzea a v neposlední řadě mohli navštívit pivní lázně. 

Na další ročník této vydařené akce se můžeme těšit 18. června 
2014 a město Příbor tam nebude chybět!

PREZENTaCE TURISTICKÝCH INFORMaČNÍCH 
CENTER V KLIMKOVICÍCH

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, MÚ Příbor

Odbor rozvoje Městského úřadu v Příboře

POZVÁNÍ Za KULTUROU

V sobotu 22. 6. 2013 se na Prchalově uskutečnil I. ročník soutěže mladých hasičů v požárním sportu. Soutěž byla zařazena do “Florián Cup”. Celko-
vě se této soutěže účastnilo 12 družstev z mladší kategorie a 13 družstev z kategorie starších. Soutěžilo se v požárním útoku a štafetě 4x60 m.  Potvrdilo 
se staré pravidlo, že doma je to vždy těžší než venku. Při startu nás - starších zklamala časomíra a druhý pokus se nám již nepovedl tak, jak bychom 
chtěli. Ale i čtvrté místo není k zahození. Před námi byla družstva z Tísku, Bílovce a na prvním místě skončilo družstvo z Fulneku.  V mladší kategorii 
se na prvním místě umístili hasiči z Tísku, na druhém místě hasiči z Lubojat a na třetím místě se umístili hasiči z Fulneku. Mladší domácí družstvo se 
umístilo na krásném 4. místě. Nezklamali ani naši nejmenší benjamínci, pro které to byla vůbec první soutěž. Požární útok se jim povedl, ale štafetu 
bohužel pokazili, a tak skončili na místě posledním.

Jménem žáků SDH Prchalov bychom chtěly poděkovat našim trenérům Martině Sochové a Janu Vajdovi za jejich věčnou trpělivost a snahu dotáh-
nout nás na žebříček nejlepších umístění. A také bychom rády poděkovaly celkově prchalovským hasičům, kteří se podíleli na přípravě této soutěže.

I. ROČNÍK SOUTěŽE MLaDÝCH HaSIČŮ Na PRCHaLOVě
Za mladé hasiče Aneta Brožová a Lucka Lyčková
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KULTURNÍ PROGRaM – SRPEN
Sobota  3 .  s rpna  od  10 :00  hod .   
POULIČNÍ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PŘED 
RODNÝM DOMEM S. FREUDA 

Město Příbor  556 455 427/428 
Sobota  3 .  s rpna  od  15 .00  hod .  
„DEN OBCE“  
215 LET OD ZALOŽENÍ PRCHALOVA 
Od 19:00 hod. k poslechu a tanci hraje                 
skupina SUNAR. Místní výletiště.  

Osadní výbor Prchalov 
Nedě l e  4 .  s rpna  a  pondě l í  5 .  s rpna 
SYMPOZIUM PSYCHOANALYTIKŮ  
4. 8. v podvečer - soubor OSTRAVICA na náměstí.  

Společnost Sigmunda Freuda  
Č tvr tek  8 .  srpna až  nedě le  11 .  srpna  
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ  

Město Příbor,  556 455 427/428 
Kinematograf bratří Čadíků 

Sobota  10 .  srpna od  12 :30  hod .   
LETNÍ ODPOLEDNE S KSČM PŘÍBOR 

Městská organizace KSČM v Příboře 
Sobota  10 .  srpna od  14 :00  hod .   
OSLAVY 120 LET TJ SOKOL PŘÍBOR 
1893 – 2013 
Od 14:00 hod. slavnostní zahájení, průběžné 
ukázky: parkour, bubnování, bojová umění, stolní 
tenis - žáci, kynologie a další. Atrakce pro děti se 
skákacím hradem. K poslechu a tanci hraje skupina 
LARGO. Vstupné: 20,-Kč, děti zdarma. Areál Sokolovny.  

Srdečně zvou pořadatelé TJ SOKOL Příbor. 
Pátek  16 .  s rpna  od  16 :00  hod .   
LETNÍ MAŠKARNÍ REJ DĚTÍ 
Pro každé dítě v kostýmu je připraven malý dáreček, 
různé soutěže, hry, skákací hrad, malování                   
na obličej atd.  
Od 19:00 hod. Letni večer s COUNTRY kapelou 
CIZINCI. Vstup zdarma. Občerstvení U Pavučinky     
 

Občerstvení U Pavučinky 
Sobota  24 .  srpna od  13 :00  hod .   
LETNÍ ODPOLEDNE 

Svaz včelařů a rybářů Příbor  
Sobota  24 .  srpna od  14 :00  hod .   
SOBOTNÍ ODPOLEDNE S SDH PŘÍBOR  
A III. BENÁTSKÁ NOC 
Od14:00 hod. Sobotní odpoledne s SDH Příbor.             
Od 19:00 hod. III. Benátská noc. K poslechu              
a tanci hraje L&P. Areál hasičské zbrojnice. 

SDH Příbor 
Sobota 24. srpna a neděle 25. srpna  
VELKÁ RAČA – STARÁ BYSTRICA 
Autobusový zájezd 
Cena zájezdu: členové KČT - 800,- Kč, děti 700,- Kč. 
Nečlenové: 850,- Kč, děti 750,- Kč.  
Odjezd: Příbor U Tatry 6:25 hod., Příbor - Sokolovna 
6:30 hod., NJ – Lidl 6:45 hod., Štramberk 7:00 hod., 
Kopřivnice házenkářské hřiště 7:05 hod.  
Návrat: Příbor „Sokolovna“ v 20:00 hod.  
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, polopenze, 
pojištění. Možnost placení je v SVČ Luna na ulici 
Dukelské. V pondělí od 16:00 do 17:00 hod. nebo             
po telefonické domluvě s V. Bilským, nejpozději                
do 10. 8. 2013. 

KČT Příbor  737 375 203 
Sobota 31. srpna od 14:00 hod.  
VYCHÁZKA KOLEM PŘÍBORA A OPÉKÁNÍ 
ŠPEKÁČKŮ PŘI KYTAŘE 
Trasa kolem Příbora přes Haškovec. Sraz: 14:00 hod.  
u nádraží ČD Příbor.Cíl – Orinoko. 
 

KČT Příbor  737 375 203 

Prob íha j íc í  výs tava  do  3 .  zá ř í   
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „HELLFRIEDA 
STELOWA – DRÁŽDANY“ 
Galerie v radnici.  

Město Příbor 556 455 427/428, Fotoklub Příbor 
 

S tředa  4 .  zář í  od  17 :00  hod .   
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ 
FOTOKLUBU PŘÍBOR  
Vernisáž výstavy se uskuteční v obřadní síni 
městského úřadu a potrvá do 1. 10. 2013. 
Galerie v radnici.  

 

Město Příbor 556 455 427/428, Fotoklub Příbor 
Nedě l e  8 .  zář í  
TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ 

 

Město Příbor  556 455 427/428 
Nedě l e  8 .  zář í  od  16 .00  hod .   
KONCERT SKUPINY „MŇÁGA A ŽĎORP“ 
Vstup zdarma. Městský park v Příboře.  

 

Město Příbor  556 455 427/428 
Sobota  14 .  zá ř í  
EHD 2013, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
KULTURNÍCH PAMÁTEK 

 

Město Příbor  556 455 427/428 
Prob íha j íc í  výs tava  do  16 .  zá ř í   
TRADIČNÍ ŘEMESLA ROMŮ  
Výstava představuje tradiční romská řemesla        
a způsoby obživy. Exponáty pochází ze sbírky        
Muzea romské kultury s. p. o. v Brně. 
 

Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře  556 725 191 
RODNÝ DŮM SIGMUNDA FREUDA 

Zámečn i cká ,  č .  117  
Duben až září: Úterý – neděle: 9:00 – 17:00 hod.  
Říjen až březen: Úterý – neděle: 9:00 – 16:00 hod. 

www.freudmuseum.cz 
Rodný dům S. Freuda  556 722 200  

MUZEUM A  PAMĚTNÍ  S ÍŇ  S .  FREUDA 
V  PŘ ÍBOŘE  

L id i cká  59  –  p ia r i s t i cký  k láš t e r  
Ú te r ý  a  č t v r t e k :  8:00 – 12:00  13:00 – 16:00 hod. 
N e d ě l e :             9:00 – 12:00 hod. 
 

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

O  PRÁZDNINÁCH 
Oddě l en í  p ro  dospě l é :  
Pondělí:  8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 hod. 
Úterý:  8:00 – 12:00 14:00 – 18:00 hod. 
Čtvrtek: 8.00 – 12:00  14:00 – 18:00 hod. 
Pátek:  8:00 – 12:00 hod. 
Oddě l en í  p ro  m ládež :  
Úterý  13:00 – 17:00 hod. 
 

Městská knihovna Příbor  556 725 037 
TRAMPOLÍNKY V  BAV KLUBU  

Malá trampolína průměr 2 m (do 90 kg). 
Vždy 1 osoba, 5 min 20,- Kč. 

Velká trampolína průměr 5,2 m (od 7 let). 
Vždy 1 osoba 5 min 10,- Kč. 

 

BAV klub Příbor  739 080 862 
VYSÍLÁNÍ  LOCAL TV Př í bor  

Denně  4 :45 ,  10 :45 ,  16 :45 ,  22 :45  hod .   
Zpravodajství - premiéry: středa a neděle.  

Pořady z archivu - sobota. 
 

 776 725 909, 608 738 793 
TENISOVÉ KURTY 

Kurty jsou otevřeny denně od 1. 6. do 1. 8.  
od 9:00 do 19:00 hod. 

Hraní je možno domluvit přímo na kurtech  
za restaurací MEXIKO. 

 

Tenisový klub Příbor, o.s.  739 705 255 



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

OSLAVY LET120

T.J. SOKOL PŘÍBOR
1893 - 2013

sobota - areál sokolovny10.8.2013

14:00 h. Vystoupení mažoretek – Slavnostní ZAHÁJENÍ
Průběžně ukázky: Parkour, Bubnování, Bojová umění,

Stolní tenis – žáci, Kynologie a další.

Atrakce pro děti se Skákacím hradem
HRA O PĚKNÉ CENY

k poslechu i k tanci skupina Largohraje
Rovněž zajišťujeme občerstvení, kotlíkový guláš, koláče

Vstupné 20 ,- Kč Děti zdarma

Srdečně zvou pořadatelé T.J. Sokol Příbor

1893

2013

ZUMBA S  PAVLOU O  PRÁZDNINÁCH 
Mě s t ské  koupa l i š tě  P ř í b o r .   
Středa:  18:00 – 18:40 hod. AQUA DANCE 
                   (pouze za příznivého počasí) ZDARMA !!! 
Středa:  19:00 – 20:00 ZUMBA 1 lekce 60,- Kč 

Pavla Kovalčíková  739 135 127 
MAGICAL & VITAL STUDIO 

Námě s t í  S .  F r euda ,  č .  20  
Cvičení  na stro j ích Vacu Line a Vibroboost  
Pondělí – pátek: 8:00 - 11:00   12:00 - 19:00 hod. 
Sobota, neděle: 8:00 - 12:00 hod. (jen na objednání) 

Markéta Puhrová  739 657 301 
F ITCENTRUM 

Spor t o vn í  ha la  TJ  P ř í b o r ,  Š t ramber ská  
P o n d ě l í  -  p á t e k :  9 : 0 0  –  2 1 : 0 0  h o d .  

Oddíl aerobiku Příbor  724 963 164 
 

CVIČENÍ  AEROBICU O  PRÁZDNIDÁCH 
Spor t o vn í  ha la  TJ  P ř í b o r ,  Š t ramber ská   
Pondělí: 19:00 – 19:50 hod. STEP AEROBIC  
 20:00 – 20:50 hod. MIX AEROBIC 
Středa: 19:00 – 19:50 hod. PORT DE BRAS 
 20:00 – 20:50 hod. DANCE AEROBIC 
1 vstup 45,-Kč, student 35,-Kč, do 14 let 25,-Kč, 
10 vstupů 400,-Kč, student 350,- Kč. 

Odd í l  a e rob iku  P ř í b o r    724  963  164  
t e r e za . sa t tkova@seznam.cz  

PROVOZNÍ  DOBA SAUNY 
Spor t o vn í  ha la  TJ  P ř í b o r ,  Š t ramber ská  
Pondělí, čtvrtek: 15:00 – 21:00 hod. muži. 
Úterý, pátek: 15:00 – 21:00 hod. ženy. 
Středa, sobota: 15:00 – 21:00 hod. muži a ženy. 

  607  714  277  
 

Informace o  akcích:  www.pribor .eu  
 

SVAZ VČELAŘŮ A SVAZ RYBÁŘŮ PŘÍBOR
Vás zvou na  

LETNÍ ODPOLEDNE 
v sobotu 24. srpna 2013  

od 12:00 hod. 
do parku na nábřeží Rudoarmějců. 

Občerstvení:
 guláš, pivo, medovina, medové pečivo, tombola…. 

Hudba zajištěna. Vstupné dobrovolné. K hojné účasti zvou pořadatelé. 

MĚSTSKÁ ORGANIZACE KSČM V PŘÍBOŘE 
vás zve na guláš do hostince U Čechů

v sobotu 10. srpna 2013.  
První porce guláše od 12:30 hodin.  

Občerstvení, reprodukovaná hudba, malá tombola. 
Zvou pořadatelé. 
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Nabízíme Vám možnost pronájmu nově zrekonstruovaných prostor v překrásném 
a historickém piaristickém klášteře v Příboře v Lidické ulici, č. p. 50. 

 
 
1. Refektář 
Tato místnost s kapacitou 80 míst je vhodná 
pro pořádání společenských a kulturních akcí, 
především svatebních obřadů a koncertů. 
Konají se zde také divadelní představení 
a slavnostní schůze.  
K dispozici je koncertní křídlo. 

2. Malá zasedací místnost  
Místnost s kapacitou 30 míst je 
vhodná ke společenským setkáním, 
mohou se zde pořádat přednášky 
a semináře. Salónek se díky své 
atmosféře dá využít i pro 
komornější události, například 
pro čtení poezie. 
 

Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 Příbor 

 
 
 

 
 

3. Velká zasedací místnost 
Kapacita zasedacího sálu je 40 míst. 
Místnost je vhodná především pro 
vzdělávací a  prezentační činnosti, ke 
konání konferencí, seminářů, přednášek, 

školení a rekvalifikačních kurzů. K dispozici je také 
audiovizuální technika, projektové plátno a  diskuzní 
jednotky. 
 
 
 
 

 

email:klaster@pribor-mesto.cz, telefon: 605 227 756, 
www.pribor.eu 

Tiskárna Kleinwächter
Čajkovského 1511  •  738 02 Frýdek-Místek

e-mail: tiskarnaklein@tiskarnaklein.cz

www.tiskarnaklein.cz
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REKLaMa

NÁBYTEK – INTERIÉRY 
 776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyně, koupelnový nábytek, 
vestavěné skříně, kancelářský  

a dětský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dvířka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, přijedeme k vám. 
Při předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% 
. 

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 
 

WORLD MUSIC inspirovaná moravskou tradiční hudbou, 
 několik úspěšných nominací na CENU ANDĚLA  

  

vystoupí v rámci programu 

VI. BUBENICKÉ PÁRTY 
 

Kde: venkovní areál BAV klubu ul. Masarykova v Příboře. 
V případě špatného počasí v budově. 

 

Kdy: v sobotu  21. 9. 2013 od 14 - 22 hod. 
 

Program: setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkusí nástroji, tibetské 
 mísy, didžeridy a další. Vlastní nástroje s sebou, není podmínkou - zapůjčíme. 

 
 

MUZIKOTERAPIE, WORKSHOPY BUBNOVÁNÍ a TANCŮ, 
BONGA, DJEMBÉ, PERKUSÍ, ORIENTÁLNÍ TANCE 

 
 

Předprodej v BAV klubu Příbor           www.bavklubpribor.cz 

REKLaMa

PERSONÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

a konzultační činnost v Příboře
(pro fyzické osoby a OSVČ) 

 Máte problémy v práci a nevíte co dělat? 
 Jste obětí šikany na pracovišti? 
 Nevíte jak správně ukončit pracovní 

poměr? 
 Požadujete radu v pracovněprávních 

vztazích? 
 Dostali jste výpověď a máte podezření 

na její neplatnost? 
 Nemáte se komu svěřit s problémem? 
 Potřebujete vyhledat zaměstnance či 

uspořádat pohovor? 
 Máte jiné dotazy zde neuvedené? 

Pak neváhejte a domluvte si schůzku se svým 
personalistou na čísle 604 146 669! 

Konzultace od 250,-/hod.                  Provozní doba:              
(každá další započatá hodina 150,-)                                 dle telefonické dohody
Vyhledání zaměstnanců od 400,-/hod.                                                     
  
Praxe v oboru samozřejmostí, certifikovaný specialista. 

personal1003@seznam.cz

Textilní prodejna Jiří Žalud
pořádá v měsíci srpnu

velký výprodej za velkoobchodní ceny 
Najdete nás na adrese:

Lidická 59/L, Příbor

Provozní doba:
Po-Pá 8:30 – 12:00

13:00 – 17:00
So 8:00 – 11:30

www.jirizalud.cz

Koupíme v Příboře nebo v okolí RD, pozemek nebo 2 byty. 
Rychlé jednání, platba hotově. Tel.: 724 670 585 (Vašica) 
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ

ul. Nádražní, Kopřivnice, tel.: 734 620 653, www.metalfaktor.cz

Přistavení kontejneru ZDARMA.
Provozovna vybavena digitální autováhou.

K dispozici odtahový vůz.

Vykupujeme železo, barevné kovy
ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY !!!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

OTEVŘENO  OD 1. 8. 2013

Po–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR

Bronz
Nerez
Železo

až 80 Kč
až 22 Kč
až 5,50 Kč

Měď
Hliník
Mosaz

až 120 Kč
až 30 Kč
až 76 Kč
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V sobotu 29. června v 10 hodin byl na náměstí Sigmunda Freu-
da odstartován první ročník putovní akce LAŠSKÉ HRY. Lašské 
hry navazují na úspěšnou akci Lašského laškování, která se konala 
v předchozích třech letech v Kopřivnici.

V dopoledním turnaji stolního lidského „fotbálku“ soutěžilo 
8  družstev z různých organizací, škol a spolků a po krátkých, ale 
náročných zápasech se vítězem stalo družstvo „Recesistů“ z Příbo-
ra. Zároveň v době sportovního zápolení družstev na hřišti probíhal 
na protější straně náměstí na podiu bohatý doprovodný program, 
ve kterém vystoupili malí i velcí „umělci“ zpěváci, tanečníci, spor-
tovci i hudebníci, a to z MŠ Kamarád, ZŠ Npor. Loma, LUNY Příbor 
a před polednem pak zahrál JPS Kvartet. Stejně tak v odpoledním 
doprovodném programu se bylo na co dívat, co poslouchat. Před-
stavili se nám účinkující z Kopřivnice, Štramberka, ale i děti z MŠ 
Kunčice pod Ondřejníkem s veselým folklorním vystoupením. 

Od 14 hodin vypuklo soupeření družstev představitelů měst 
Lašské brány Beskyd: Kopřivnice, Štramberk, Hukvaldy a Příbor, 

rovněž ve stolním lidském „fotbálku“. Ze zpocených, ale usměva-
vých tváří všech bylo znát, že turnaj zaujal a hra pobavila. Vítězem 
v kategorii měst se stalo družstvo zastupitelů obce Štramberk, Huk-
valdy si odvážely domů pohár za druhé místo a Příbor získal pohár 
za pěkné třetí místo. Kopřivnice se umístila jako čtvrtá. Po turnaji 
a vyhlášení výsledků pak od 17 hodin náměstím opět zněl folklór 
a lidové písně Lašska a Valašska v podání cimbálové muziky Kotci. 

V průběhu dopoledne i odpoledne měli návštěvníci jedinečnou 
příležitost si zdarma vyzkoušet zajímavé atrakce a ochutnat různé 
jídlo a pití obchodníků obcí Lašské brány Beskyd. 

Před 19. hodinou začaly na náměstí proudit davy místních ob-
čanů, ale i lidí ze širokého okolí. Přišli si poslechnout a vychutnat 
vynikající koncert populární slovenské skupiny NO NAME. V krás-
ném slunečném počasí to byl jedinečný zážitek. Vydařenou akci 
svými koncerty uzavřely příborské skupiny VAR a RF.

Celou akci skvěle moderoval Oldřich „Gbelda“ Gbelec z rádia 
KISS MORAVA, které bylo mediálním partnerem Lašských her.

Děkujeme všem vystupujícím, soutěžícím i obcím Lašské brány 
za podporu této jedinečné akce. Poděkování také patří sponzorům: 
Lašské bráně Beskyd a firmám Plakor a Primus, Technickým služ-
bám Příbor za technické zabezpečení akce a velké poděkování patří 
všem dobrovolníkům, kteří nám byli na akci nápomocni.

Město Příbor předává pomyslnou štafetu obci Hukvaldy, která 
bude Lašské hry pořádat v příštím roce. Přejeme jí pěkné počasí, 
přízeň návštěvníků a zdárný průběh akce.

LaŠSKÉ HRY V PŘÍBOŘE aNEB DEN PLNÝ ZÁBaVY
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města

Fotografie: Kamila Návratová, Kristína Pupáková.
Foto také na Facebooku města Příbora: 

https://www.facebook.com/priboroficialni
Reportáž: www.televize-pribor.cz


