
V sobotu 13. září 2014 uděloval Ing.  Milan Strakoš Ceny starosty města. Tyto se  udělují ne-
pravidelně občanům, kteří pro Příbor vykonali záslužnou práci. V letošním roce se ceny předá-
valy v  refektáři piaristického kláštera při příležitosti Dnů evropského dědictví. Oceněnými byli:
Základní umělecká škola Příbor, J. Kovařík, R. Jurečka, F. Berger, L. Nenutilová, V. Trojčínská, 
O. Skřivánková, J. Monsport, V. Michalička, R. Korčák a I. Popelková. 

V Příboře se udělují tři významné tituly. Nej-
vyšším je titul Čestný občan města. Od r. 1990 
jej zastupitelstvo udělilo Sigmundu Freudovi in 
memoriam, hudebníkům a zakladatelům kapel 
Bedřichu Pukovcovi a  Ludvíku Demlovi, Lu-
bomíru Loukotkovi - kronikáři a  historikovi, 
a  Milanu Galiovi - konstruktérovi Tatry. Ná-
vrhy na  udělení titulu Čestný občan Příbora 
a též na předání dalšího ocenění - Ceny obce 
podávají občané města. Návrhy procházejí ko-
misí pro občanské záležitosti, radou města 
a  následně o  nich jedná zastupitelstvo. Cenu 
obce získali v minulosti např. fotografové Josef 
Dresler a Rudolf Jarnot, basketbalista Jiří Slaný, 
automobilový závodník Tomáš Tomeček, před-
sedkyně Společnosti S. Freuda Marie Šupová, 
předseda tenisového klubu Vladimír Těšlík, 
ředitel Základní školy Npor. Loma Jan Drtil, 
Prchalovjan Hugo Jahn - aktivní člen hasičů 
i osadního výboru.

Třetím oceněním jsou Ceny starosty obce. 
O nich rozhoduje pan starosta. Uděluje je těm, 
kteří se v daném roce zasloužili o  rozvoj Pří-
bora a také o jeho dobré jméno mimo hranice 
města. Jsou symbolem toho, že si vedení měs-
ta činnosti oceněných nesmírně váží. „Není 
snadné vybrat z toho množství aktivních lidí ty 
nej. Letos bych nejraději ocenil 25 občanů měs-

ta, ale tolik cen není možné udělit. Bylo to letos 
opravdu těžké,“ řekl starosta Milan Strakoš pro 
Local TV Příbor. A tak nakonec v příjemném 
prostředí příborského kláštera s  programem, 
během něhož vystoupily Alena a  Kateřina
Juřenovy, převzalo ocenění deset občanů Příbo-
ra a jeden kolektiv. Tím kolektivem byli učitelé 
Základní umělecké školy Příbor, školy s 61le-
tou tradicí. Cenu získali za  svou práci s  žáky 
ve  třech oborech - výtvarném, hudebním, ta-
nečním i  za  činnost dechového orchestru. 
A  jednotlivci? JUDr.  František Berger byl 
oceněn za  dlouhodobou práci a  péči o  rozvoj 
myslivosti, Radek Jurečka za významný podíl 
na  rozvoji obce Hájov, Rudolf Korčák za  vý-
znamný podíl na  rozvoji cestovního ruchu 
(získal letos ocenění i na celostátní úrovni), Jaro-

slav Kovařík za dlouhodobou práci 
a péči o rozvoj kynologického sportu 
v Příboře, Mgr. Václav Michalička 
za péči o kulturní dědictví a rozvoj 
muzejnictví v  Příboře, Jan Mons-
port za dlouhodobou a všestrannou 
péči o  rozvoj města a  jeho památ-
kovou rezervaci, Lenka Nenutilová 
a  Vlasta Trojčínská za  významný 
podíl na rozvoji volnočasových akti-
vit dětí, mládeže i dospělých, Irena 
Popelková  - v  listopadu bude mít 
85 let - za celoživotní péči o seniory 
(rozhovor s ní uvidíte v LTV), a Olga 
Skřivánková za  výborné výsledky 
v oblasti školního stravování.

Oceněným gratulujeme a přeje-
me všem, ať jim práce, kterou dělají, 
přináší radost.

Foto: Stanislava Slováková
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Zleva: Milan Strakoš, starosta, Olga Skřivánková, Jan Monsport, 
Lenka Nenutilová, Rudolf Korčák, Vlasta Trojčínská, Václav 
Michalička, vzadu Jaroslav Kovařík, vepředu Irena Popelková, 
František Berger, Eva Bedřichová, Ivo Lacný (oba ZUŠ), Dana 
Forišková, místostarostka.

• Ceny starosty města Příbora
• Z jednání rady města Příbora
• Ze zasedání zastupitelstva města
• Miss Egovernment 2014 vyhrála 

pracovnice MÚ Příbor
• Obnova nemovitých kulturních 

památek - výzva vlastníkům
• Pochůzkový a podomní prodej 

v Příboře
• STOP předváděcím akcím!
• Ztráty a nálezy v Příboře
• Technické služby informují
• Nově instalované kamery u TS
• Zaskočte si pro radu, jak se zbavit 

odpadu
• Knižní novinky na měsíc říjen
• Po prázdninách bezpečně do školy
• Městská policie Příbor mezi prvňáčky
• Jak je to vlastně s fi nancováním akce 

„Revitalizace zahrady piaristického 
kláštera v Příboře“?

• Piaristické zahrady
• Kde je pravda...?
• K rozhodování zastupitelů
• „Hej, páni konšelé“
• Komunální volby
• Nápady pro zpříjemnění života 

seniorů
• Mezinárodní den seniorů
• Vyhlášení výherců prázdninového 

kola soutěže Příborská hlavička
• Blahopřání
• Návštěva sběrného dvoru
• Rozloučení se školkou…
• Základní škola Jičínská 486 - nový 

školní rok
• Gypri má talent!
• Co v sobě skrývá jméno 

Hückeswagenů „zakladatelů našeho 
města“? 

• 50 let od největší letecké katastrofy 
na teritoriu současného MSK

• Podvečerní nostalgie
• Čtyřlístek pro dobrou věc
• Nový skautský rok je tady
• Legenda o sv. Hubertovi
• Freudovy dny a Dny evropského 

dědictví v Příboře
• Září se Sigmundem Freudem – oprava 

termínu vyhlášení vítězů „Příborské 
hlavičky“ a zářijového vstupenkového 
bonusu

• Cena Petra Jilemnického putovala 
do Příbora

• Kulturní program – říjen
• Inzerce



2  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

101. schůze Rady města Příbora dne 19. srpna 2014 projednala 

jednací body, z nichž mj. vybírám:

- Doporučila zastupitelstvu města zavázat se k dofi nancování akce „Re-

vitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře“ z rozpočtu města 

Příbora na rok 2015 v částce 12.000.000 Kč, přičemž částka ve výši cca 

8.270.000 Kč bude kryta dotačními prostředky z ROP Moravskoslezsko 

a částka ve výši cca 3.730.000 Kč bude kryta z rozpočtu města.

- Doporučila zastupitelstvu města v souladu s doporučením hodnoticí 

komise rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 

„Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře II“, kterou podala 

fi rma NOSTA, s.r.o., Nový Jičín.

- Doporučila zastupitelstvu města pověřit starostu města podpisem 

smlouvy o dílo mezi městem Příbor a společností NOSTA, s.r.o., Nový 

Jičín na akci „Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře II“ 

za cenu 21.063.927,00 Kč s DPH.

- Schválila Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního fi nančního 

příspěvku jako spolupodílu města na fi nancování akce obnovy zařa-

zené v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 mezi městem 

Příborem, se  sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

a vlastníky nemovité kulturní památky č.p. 5 rejstř. č. ÚSKP: 37843/8-

1657 paní <anonymizováno> a paní <anonymizováno> (zastoupené 

panem <anonymizováno>) v souladu s usnesením Zastupitelstva města 

Příbora č. 30/8/6/1.

- Schválila Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního fi nančního 

příspěvku jako spolupodílu města na fi nancování akce obnovy zařazené 

v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 mezi městem Pří-

borem, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor a vlast-

níkem nemovité kulturní památky č.p. 6 rejstř. č. ÚSKP: 21051/8-1658 

panem <anonymizováno>, (zastoupeném paní <anonymizováno>) 

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 30/8/6/1.

- Schválila Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního fi nančního 

příspěvku jako spolupodílu města na fi nancování akce obnovy zařa-

zené v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 mezi městem 

Příborem, se  sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 

a vlastníky nemovité kulturní památky č.p. 11 rejstř. č. ÚSKP: 36476/8-

1659 panem <anonymizováno>, v souladu s usnesením Zastupitelstva 

města Příbora č. 30/8/6/1.

- Schválila Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního fi nančního 

příspěvku jako spolupodílu města na fi nancování akce obnovy zařazené 

v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 mezi městem Příbo-

rem, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor a vlastníky 

nemovité kulturní památky č.p. 28 rejstř. č. ÚSKP: 22208/8-2285 

panem <anonymizováno>, (zastoupeni panem <anonymizováno>) 

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 30/8/6/1.

- Schválila Smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního fi nančního 

příspěvku jako spolupodílu města na fi nancování akce obnovy zařazené 

v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2014 mezi městem Příbo-

rem, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor a vlastníky 

nemovité kulturní památky č.p. 32 rejstř. č. ÚSKP: 14968/8-2288 

panem <anonymizováno>, (zastoupeni panem <anonymizováno>) 

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbora č. 30/8/6/1.

- Odsouhlasila výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsa-

hu „Tvorba programu do vysílání Local TV - městská televize Příbor“

- Vydala nařízení města č. 2/2014 – Tržní řád města Příbor s účinností 

od patnáctého dne po jeho vyhlášení.

- Doporučila zastupitelstvu města delegovat jako zástupce města 

na valnou hromadu spol. ASOMPO, a.s. dne 8. 10. 2014 starostu 

města Ing. Milana Strakoše a jako náhradnici místostarostku města 

Ing. Danu Foriškovou, Ph.D.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit stanovy spol. ASOMPO, a.s.

- Schválila odprodej notebooků současným členům zastupitelstva města 

za cenu stanovenou odbornou fi rmou.

- Udělila výjimku z bodu 4.3 Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

č. 1/2014 na vybudování dopadové plochy a osazení herních prvků 

na dětském hřišti v městském parku na ulici Lidické, parc. č. 1414/1, 

katastrální území Příbor.

- Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 spo-

čívající v přesunu fi nančních prostředků z položky rezerva na paragraf 

1037 – Celospolečenské funkce lesů.

102. schůze RM dne 9. září 2014 projednala jednací body, z nichž 

mj. vybírám:

- Vzala na vědomí zápis z výborů a komisí

- Rozhodla zařadit do programu 34. zasedání zastupitelstva města 

problematiku piaristické zahrady.

- Vzala na vědomí zprávy o hospodaření za I. pololetí roku 2014 u pří-

spěvkových organizací.

- Schválila Směrnici o evidenci majetku č. 4/2014 s účinnosti od 9. 9. 2014.

- Schválila Dodatek č. 2 ke Směrnici pro odpisování dlouhodobého 

majetku č. 2/2011 s účinnosti od 9. 9. 2014.

- Schválila Plán inventur za rok 2014.

- Schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové 

dokumentace akce „Rekonstrukce domu č. p. 247 na ulici Jičínské 

v Příboře“, který řeší prodloužení termínu zpracování dokumentace 

pro stavební povolení o dva měsíce od vydání závazného stanoviska 

orgánu památkové péče.

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

vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Stavební úpravy Kulturního 

domu v Příboře“, kterou podala společnost Subterra, a.s., Koželužská 

2246/5, 180 00 Praha 8, IČ 45309612.

- Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností Sub-

terra, a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 na akci „Stavební úpravy 

Kulturního domu v Příboře“ za cenu 37.042.760,92, vč. DPH.

- Zrušila v  souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejnou 

zakázku na úklidové služby v Domě s pečovatelskou službou v Příboře.

- Uložila zpracovat záměr - studii využití pozemku parc. č. 552/1, 555 

a 556 ve smyslu jejich využití a způsobu správy (pozemky Klokočov).

- Vzala na vědomí žádost pana <anonymizováno> a pana <anonymizo-

váno> o prodej pozemkových částí v lokalitě za školou Npor. Loma 

o výměře cca 8.000 m2 pro účely vybudování tenisové haly a venkovních 

tenisových kurtů. 

- Rozhodla nejednat o prodeji pozemků v lokalitě za školou Npor. Loma.

- Schválila „Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Příbora“ 

s účinností od data 10. 9. 2014.

- Uložila zveřejnit opakovaně výzvu k podání přihlášky na nájem obec-

ního bytu č. 22, U Tatry 1485, 742 58 Příbor, za podmínky přistoupení 

k dluhu. 

- Uložila seznámit občany města s návrhem vzhledu nové lávky přes 

Lubinu formou zveřejnění na www stránkách města Příbora.

- Projednala návrh ředitelky Technických služeb Příbor o uplatnění 

jednorázové výjimky dle  bodu 5.4 Směrnice Technických služeb města 

Příbora k zadávání veřejných zakázek č. 16/2014 na nákup nákladního 

vozidla bez připomínek.

- Schválila upuštění od čtenářských poplatků (poplatků z prodlení 

a registračních poplatků pro nové čtenáře) během Týdne knihoven 

v době od 6. 10. do 10. 10. 2014.

- Schválila pacht areálu městského koupaliště na ul. Janáčkově v Příboře 

zahrnující venkovní velký a malý bazén včetně bazénové technologie 

na pozemcích par.č. 2198/1 o výměře 5233 m2 ostatní plocha; par. č. 2198/2 

o výměře 435 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba 

č.p. 923; par. č. 2197/1 o výměře 578 m2 ostatní plocha, par. č. 2199/1 

o výměře 1318 m2 ostatní plocha; par. č. 2200/1 o výměře 3424 m2 trvalý 

travní porost; par. č. 2201/1 o výměře 735 m2 ostatní plocha; par. č. 2198/4 

o výměře 106 m2 ostatní plocha vše v k.ú. i obec Příbor od 1. 1. 2015 

na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou panu Rudolfovi Korčákovi 

za těchto podmínek:

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Arnošt Vaněk, tajemník Městského úřadu v Příboře
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

- výše pachtovného celého areálu včetně zařízení a jeho běžné údržby 

a oprav činí 128.000 Kč/rok, 

- náklady na vodu spojené s provozem obou bazénů a související 

bazénové 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 související bazénové technologie budou hrazeny propachtovatelem, 

- náklady na vodu a elektrickou energii spojené s podnikatelskou 

činností a provozem sociálního zařízení budou hrazeny pachtýřem,

- náklady spojené s úpravou vody v bazénech budou hrazeny pach-

týřem,

- cena jednorázového vstupného činí max. 40 Kč na osobu a den 

po dobu 3 let.

- Schválila uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Příborem, náměstí 

Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor a panem Rudolfem Korčákem 

ve znění schváleném usnesením č. 100/51/4 s účinnosti od 1. 1. 2015.

- Pověřuje podpisem pachtovní smlouvy místostarostku obce Ing. Danu 

Foriškovou, Ph.D.

- Schválila dodatek č. 11 ke smlouvě o pronájmu kotelny a provozování 

kotelny ze dne 22. 6.1998 o provedení opravy většího rozsahu v objektu 

kotelny ulice Lomená 1520 v Příboře, a to výměnu vrat.

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

vhodnější nabídky k veřejné zakázce „Sanace zdiva křížové chodby 

v 1. NP – vstup do muzea“, kterou podala fi rma Radek Klimša, Skotnice.

- Schválila smlouvu o dílo na akci „Sanace zdiva křížové chodby v 1. 

NP – vstup do muzea“ mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda 

Freuda 19, 742 58 Příbor a společností Radek Klimša, Skotnice za cenu 

287.252 Kč s DPH a podmínila její podpis uvolněním fi nančních pro-

středků z rozpočtu města roku 2015.

- Stanovuje u zřízených příspěvkových organizací jednotný režim účto-

vání investičních transferů podle varianty B přiložené přílohy č. 2, tj. 

investiční transfer nezúčtovávat do výnosů, ale proti účtu 401 – Jmění 

účetní jednotky a investiční fond účtovat v plné výši odpisů.

- Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

pro realizaci akce „Těžba dříví v městských lesích Příbor v roce 2014 

-2015“.

- Schválila Dodatek č. 1 smlouvy o přidělení fi nančních prostředků 

na velkou údržbu sportovních zařízení a nákup sportovních zařízení 

v roce 2014 uzavřenou s organizací TJ Příbor. Dodatkem se  jedno-

značně vymezuje období vzniku uznatelného nákladu. 

- Schválila Dodatek č. 1 smlouvy o přidělení fi nančních prostředků 

na velkou údržbu sportovních zařízení a nákup sportovních zařízení 

v roce 2014 uzavřenou s organizací TJ Sokol Příbor. Dodatkem se jed-

noznačně vymezuje období vzniku uznatelného nákladu. 

- Schválila Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

na realizaci projektu „Příbor – biologicky rozložitelný odpad“ - nákup 

540 ks kompostérů.

- Vzala na vědomí plnění usnesení č. 98/28/3 – interiéry KD, organizace 

kultury ve městě a doporučila tento materiál předložit k projednání 

na zasedání zastupitelstva města.

- Schválila zadání projektové dokumentace „Interiéry Kulturního domu 

v Příboře“.

- Vzala na vědomí informace k činnosti pracovních skupin strategického 

plánu. 

- Vzala na vědomí zprávu o konání výběrového řízení pro prodej id. ¾ 

nemovitosti – měšťanského domu č. p. 43 na náměstí Sigmunda Freuda 

v Příboře.

33. zasedání ZM dne 28. srpna 2014 projednalo jednací body, z nichž 

mj. vybírám:

- Schválilo vypořádání pozemků v rámci komplexních pozemkových 

úprav v k. ú. Sedlnice, dle návrhu předloženého fi rmou Hanousek, 

s. r. o.

- Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 3249/14 

ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. a obci Příbor o výměře 77 

m2, z majetku České republiky s právem hospodaření pro Státní pozem-

kový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, do vlastnictví 

města Příbora.

- Schválilo podání žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 2975/5, 

2975/13 a 2975/15 v k. ú. a obci Příbor z majetku České republiky 

s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemko-

vý úřad pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava 

do vlastnictví města Příbora.

- Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 2215/10 

a 2201/3 v k. ú. a obci Příbor z majetku České republiky a právem 

hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

ÚP Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava, do vlastnictví města 

Příbora, a to s výslovným odmítnutím úplatného převodu.

- Schválilo rozpočtové opatření č. 1 spočívající v přesunu fi nančních 

prostředků z položky rezerva na paragraf 1037 – Celospolečenské 

funkce lesů v následujícím rozsahu:

Paragraf text částka

rezerva -500,00 tis. Kč

1037

– Celospo-

lečenské 

funkce lesů 

přibližování a těžba dřeva, pěs-

tební a výchovné práce, ost. služ-

by, ostatní náklady-chemikálie, 

nákup sazenic, provoz auta, opra-

va cest a oplocenek atd.

+500,00 tis. Kč

celkem 0,00 tis. Kč

- Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře II - výběr zhoto-

vitele - nebylo přijato usnesení. 

Dne 17. září 2014 zpracoval Ing. Arnošt Vaněk,

tajemník Městského úřadu Příbor

Magazín Egovernment každoročně vyhlašuje v  rámci dvoudenní konference 
v Mikulově soutěž s názvem Miss Egovernment, která je určena všem sympatickým 
ženám pracujícím ve veřejné správě. Město Příbor poprvé do této soutěže přihlásilo 
také svoji zástupkyni, a to Mgr. Martinu Filipcovou. Ta si nakonec zaslouženě vybo-
jovala korunku a iPad.

Soutěžící se  snažily zaujmout porotu svým šarmem i dovednostmi. Čerstvá ví-
tězka Martina Filipcová zaujala především svým sympatickým projevem a tanečním 
vystoupením, které si vybrala pro svoji volnou disciplínu. Musela také prokázat své 
komunikační schopnosti v rozhovoru s moderátorem a nechyběla ani povinná discip-
lína, kterou byl tanec na rytmus samby

Díky vítězství v  soutěži Miss E-government se  město Příbor dostalo opět více 
do povědomí lidem z dalekého okolí.

Foto: Václav Holič, Egovernment

MISS EGOVERNMENT 2014 VYHRÁLA 

PRACOVNICE MÚ PŘÍBOR
Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy, Městský úřad Příbor
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Pracovníci Městského úřadu Příbor, odboru rozvoje města, 

informují vlastníky nemovitých kulturních památek nachá-

zejících se na území Městské památkové rezervace Příbor, že 

v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Program 

regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón pro rok 2015 (dále jen Program) je možno 

zařadit jednotlivé připravované akce obnovy kulturních památek 

pro rok 2015 do Anketního dotazníku, který je nezbytným pod-

kladem pro Ústřední komisi Ministerstva kultury pro rozdělení 

fi nančních prostředků z „Programu“ pro příští rok.

Příspěvky z dotace poskytované v rámci „Programu“ jsou přísně 

účelové a mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečují-

cích uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. 

Příspěvky jsou především určeny na zvýšené náklady spojené 

se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí 

kulturní památky a nejsou určeny zejména na modernizace 

objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, roz-

vody vody, kanalizaci, vzduchotechniku, zdravotnětechnické 

instalace; modernizaci bytového fondu a zřizování nových 

bytových jednotek, nové typy oken a dveří (lze akceptovat 

pouze výměny oken a dveří, pokud se nacházejí v havarijním 

stavu, který vylučuje jejich opravu), zřizování obytných pod-

kroví, nové vikýře atp.; úpravy veřejných prostranství, úpravy 

komunikací, terénní úpravy, parkové úpravy včetně ošetření 

zeleně; pořízení stavebně-historického, restaurátorského 

průzkumu, projektové dokumentace, stavební dozory atp.; 

a na kopie sochařských děl.

Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy 

a jsou modernizací, nebudou v žádném případě akceptovány.

Městský úřad Příbor tímto vyzývá vlastníky kulturních pa-

mátek na území Městské památkové rezervace Příbor k podání 

formuláře anketního dotazníku vyplněného aktuálními údaji 

o akci obnovy připravované pro rok 2015, a to

 

nejpozději k termínu 31. 10. 2014.

Formuláře jsou k vyzvednutí na odboru rozvoje města (kancelář 

č. 13a, 2. patro), kontaktní osoba Ing. arch. Petra Martináková.

K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající fotodo-

kumentaci k akci obnovy kulturní památky. Akci obnovy většího 

rozsahu (s celkovými ročními náklady 1 mil. Kč a více) je nutno 

doložit rozpočtem stavebních prací od projektanta nebo stavební 

fi rmy, jinak nebude akce započtena (při zpracování rozpočtů vychá-

zejte z Podmínek pro přiznání příspěvku z Programu v roce 2014 

– neuznatelné náklady – viz příloha). Akce může být považována 

za připravovanou pouze tehdy, pokud je k zamýšlené obnově 

vydáno závazné stanovisko příslušného správního orgánu 

státní památkové péče – Odboru stavebního řádu, územního 

plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice.

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 městských 

památkových zón.

Příloha:

Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2014:

Neuznatelné náklady

• modernizace objektů − zateplování, vytápění, elektroinstalace, 

rozvody vody, splašková kanalizace, plynofi kace, vzduchotechni-

ka, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO 

(okna, dveře, výkladce), protipožární okna, dveře a stěny;

• hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), 

izolační střešní folie apod.; 

• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy 

objektů (např. provizorní zakrytí střech);

• protiradonová opatření;

• čištění a úklid budov;

• pronájem lešení;

• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, 

projektové dokumentace;

• náklady na stavební/autorský dozor; 

• úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní 

úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně; 

• kopie sochařských děl a výdusky;

• archeologie;

• veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště 

do 3,5 %);

• položka v rozpočtu – rezerva; 

• režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, 

koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

VLASTNÍKŮM NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK

NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE PŘÍBOR

VÝZVA
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Rada města Příbora schválila tržní řád, na základě kterého 

jsou stanoveny podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, 

prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu ve městě. 

V tomto nařízení jsou vymezeny plochy pro tržiště a předza-

hrádky a je stanovena provozní doba tržiště a předzahrádek.

Následně jsou v tržním řádu uvedena pravidla pro udržování 

čistoty a bezpečnosti a řešen je i prodejní sortiment na farmář-

ských 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 moučníky, 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 slu-

žeb. Za  pochůzkový prodej se  pokládá nabízení a  prodej 

zboží a  služeb za  účelem dosažení zisku s  použitím pře-

nosného nebo neseného zařízení nebo přímo z ruky. Není 

rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemisťuje, nebo 

postává na místě. 

Podomní prodej je takový prodej, kdy je bez předchozí ob-

jednávky nabízeno a prodáváno zboží, nebo je nabízena služba 

v domech na území města Příbora. Kontrolu nad dodržováním 

povinností stanovených tímto nařízením, jakož i ukládání sank-

cí za jejich porušení provádí městská policie.

Česká obchodní inspekce pořádá bezplatnou besedu, je-

jímž cílem je především prevence před nekorektními prodejci, 

kteří lidem nabízejí prostřednictvím předváděcích akcí zdánli-

vě výhodné nabídky, například na kulturní akce nebo zájezdy, 

na různé výrobky s prezentací a s následnou možností jejich ná-

kupu. V řadě případů však dochází k agresivním nebo klamavým 

obchodním praktikám. 

Tato beseda je určena především občanům seniorského věku, 

ale také těm, které daná problematika v oblasti ochrany spotře-

bitele zajímá. Beseda s  názvem „Stop předváděcím akcím!“ 

se uskuteční 15. října 2014 od 9:00 hodin v refektáři piaris-

tického kláštera v Příboře.

Každému z nás se může stát, že něco ztratíme, nebo na-

lezneme. Jak v takových případech postupovat:

Nový občanský zákoník (č. zákona 89/2012 Sb.), který nabyl 

účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztra-

cené věci. Podle této úpravy má nálezce povinnost vydat nalezenou 

věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností 

poznat, komu má být věc vrácena. V případě, že věc byla nalezena 

ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je ná-

lezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení. 

V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného 

odkladu oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.

V našem městě je možné nalezené věci odevzdat na adrese:

 

Městský úřad Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

Podatelna - přízemí

Pracovní doba:

Po – pá: 8:00 – 17:00 hod.

odpovědný zaměstnanec: 

Pavla Veselková

Tel: 556 455 455

E-mail: info@pribor-mesto.cz

Městská policie Příbor

náměstí Sigmunda Freuda 19

742 58 Příbor

Tel: 556 455 404

Mob: 721 146 146

Pracovní doba: 

Po – čt:   6:30 – 23:00 hod.

Pá:   6:30 – 24:00 hod.

So:    0:01 – 4:30 a od 6:30 – 15:00 hod.

POCHŮZKOVÝ A PODOMNÍ PRODEJ V PŘÍBOŘE

STOP PŘEDVÁDĚCÍM AKCÍM!

ZTRÁTY A NÁLEZY V PŘÍBOŘE

Ing. Dana Forišková, Ph.D. místostarostka města

Mgr. Martina Filipcová, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor

Pavla Veselková, odbor veřejné správy, Městský úřad Příbor

 
 

P EDVÁD CÍM 
     AKCÍM !!! 
 

eská obchodní inspekce po ádá bezplatnou 
besedu, jejímž cílem je p edevším prevence p ed 

nekorektními prodejci, kte í lidem nabízejí 
prost ednictvím p edvád cích akcí zdánliv  výhodné 

nabídky, nap íklad na kulturní akce nebo zájezdy, na r zné výrobky    
s prezentací a s následnou možností jejich 
nákupu. V ad  p ípad  však dochází 
k agresivním nebo klamavým obchodním 
praktikám.  
 
Tato beseda je ur ena p edevším ob an m 
seniorského v ku, ale také t m, které daná 
problematika v oblasti ochrany spot ebitele 
zajímá. 
 
 

KDY: 15. íjna 2014 

AS: od 9:00 hodin 

KDE: v refektá i piaristického kláštera, P íbor 
VSTUP: ZDARMA 
 
 
 
Po ádáno ve spolupráci s m stem P íborem. 

Nalezené věci si můžete vyzvednout pouze na podatelně Městského úřadu Příbor, a to v uvedenou pracovní dobu.

Ztráty a nálezy jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.pribor.eu
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ

HLÁŠENÍ ZÁVAD, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

MIMO OTEVÍRACÍ DOBU www.tspribor.cz

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

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY :

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

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

v uvedenou dobu:

Mobil na kompostárnu: 602 590 186

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

dou VOK naplněny zeleným odpadem během týdne, dejte prosím 

vědět na tel. číslo: 556725046 kancelář TS. Budou-li po zkušební 

dobu kontejnery naplněny jiným odpadem, než je  výše uvedeno, 

bude tato služba pro občany zrušena.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA NABÍZEJÍ:

 prodej deratizačních přípravků 

 zahradnické práce

 frézování pařezů a štěpkování

 kontejnerovou dopravu 

 výkopové práce

 úklid komunikací

 budování zpevněných ploch a další. 

V případě zájmu volejte na tel.: 737 245 981, nebo pište

na dispecer@tspribor.cz. Dle Vašich požadavků zhotovíme ceno-

vou nabídku. Více informací naleznete na www.tspribor.cz.

Od března 2014 Technické služby města Příbora 
nabízejí všem držitelům Senior slevenky slevu 
na poskytované služby ve výši 10 %. Slevy se vzta-
hují například na  zahradnické práce, přistavení 
kontejnerů a podobně. Slevy nelze využít na ná-

kup produktů. 
Více informací o slevách pro seniory naleznete 

na www.seniorslevenka.cz .

PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA 

TRÁVU V MĚSÍCI ŘÍJNU 2014

Datum při-

stavení VOK
Lokalita přistavení VOK Poznámka

od 3.10. 2014
do 6. 10. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 6. 10. 2014 
do 13. 10. 2014

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

LICHÝ 
TÝDEN

od 10. 10. 2014 
do 13. 10. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 13. 10. 2014 
do 20. 10. 2014

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Ulice 9. května u transformátoru

SUDÝ 
TÝDEN

od 17. 10. 2014 
do 20. 10. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 20. 10. 2014 
do 27. 10. 2014

Šafaříkova ulice u separačních nádob
Štefánikova ulice zahrádkářská osada
Myslbekova ulice mezi kotelnou a RD 1022

LICHÝ 
TÝDEN

od 24. 10. 2014 
do 27. 10. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

od 27. 10. 2014 
do 3. 11. 2014

Křižovatka Svatopluka Čecha a Šmeralova
Větřkovská ulice u separačních nádob
Ulice 9. května u transformátoru

SUDÝ 
TÝDEN

od 31. 10. 2014 
do 3. 11. 2014

Příbor před budovou TS
Hájov naproti pomníku padlých
Prchalov u kaple

KAŽDÝ 
VÍKEND

pondělí  od 8.00 do 18.00 hodin

úterý od 7.00 do 15.00 hodin

středa od 7.00 do 15.00 hodin

čtvrtek od 7.00 do 18.00 hodin

pátek od 7.00 do 15.00 hodin

sobota od 7.00 do 14.00 hodin

Od srpna 2014 je u Technických služeb města Příbora osazen 

kamerový systém, který město zprovoznilo za účelem monito-

rování sběrného dvora a  také sběrného místa pro komunální 

odpad. Využívání dvou kamer zabezpečí lepší možnosti zjištění 

pachatelů případných krádeží, vloupání a vandalismu. Výstupy 

z monitorování mohou být podkladem pro došetření přestupků, 

ale mohou i preventivně zajistit předcházení krádežím či vlou-

pání do areálu sběrného dvora. 

Zprovoznění kamerového systému je z velké části hrazeno 

z příspěvku z motivačního programu společnosti ASEKOL, s.r.o., 

která podporuje zpětný odběr elektrozařízení.

NOVĚ INSTALOVANÉ KAMERY U TS MĚSTA PŘÍBORA
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor
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Spol. ELEKTROWIN, a.s. podporující zpětný odběr elektro-

zařízení v součinnosti s Moravskoslezským krajem uskutečnila 

na pěti vybraných sběrných dvorech Moravskoslezského kraje in-

formační a osvětovou akci pro školy s názvem Zaskočte si pro radu, 

jak se zbavit odpadu. Pro město Příbor je potěšující, že mezi vybra-

nými sběrnými dvory byl i dvůr Technických služeb města Příbora 

na Štramberské ulici, kde se akce uskutečnila dne 9. 9. 2014.

Jejím prostřednictvím se žáci mohli dovědět, jak je důležité 

třídit odpady z domácností a ukládat je do míst k tomu určených, 

aby nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí. 

Součástí programu byly i  informace o významu třídění odpa-

dů, jeho přínosu k úspoře surovin a elektrické energie, ochraně 

ovzduší a možnostech opětovného využití materiálů získaných 

z recyklace. Vše, co se žáci naučili, mohli zúročit v malém kví-

zu. Za jeho správné vyřešení získali malý dárek.

Akce se zúčastnilo 320 žáků. Fotografie můžete zhlédnout 

na facebooku města Příbora.

ZASKOČTE SI PRO RADU, JAK SE ZBAVIT ODPADU
Ing. Libuše Volná, odbor rozvoje města, Městský úřad Příbor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

Ing. Silvie Strakošová, Městská knihovna Příbor

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

Naše oblíbená autorka Ivanka Devátá ve své nové knize Radši 

nekoukat přináší neobyčejný pohled na obyčejné věci všedního 

dne. Díky těmto běžným událostem, které se odehrávají v životě 

její rodiny, tak získává náměty pro své úsměvné fejetony. V této 

humorné knize si jich můžete s chutí přečíst šedesát a navíc v ní 

nechává promlouvat i věci samotné.

Velmi nebezpečný vrah z internetu, počínající si jako počíta-

čový virus, vystupuje v knize Final Cut od původem německého 

spisovatele Veita Etzolda. Říká si Bezejmenný, je neviditelný, 

všudypřítomný a budí strach po celém Berlíně. Jeho činy jsou 

oříškem i pro specialisty patopsychologie v čele s vrchní komisař-

kou Clarou Vidalisovou. Nejdříve pachatel vyšetřovatele navádí 

na falešnou stopu, ale později si Clara uvědomí, že Bezejmenný 

svou hru hraje pouze s ní samotnou…

Láska v Provenci je upřímně vyprávěný příběh o lásce od au-

torky Bridget Asherové. Kniha nás zavede do malého městečka 

v Provence Puyloubier, kde přijíždí až z daleké Floridy Heidi 

se  svým sedmiletým synem Abbotem a šestnáctiletou neteří 

Charlottou. Heidi sem zavedla tragická událost spojená se ztrátou 

manžela, ale i fakt, že v blízkém sousedství domu bydlí její stará 

přítelkyně, která jí odkryje dávné tajemství. Heidi si postupně 

léčí svou poraněnou duši provensálským způsobem – ve starém 

kamenném domě mezi vinicemi, obklopená milými lidmi, vůní 

levandule a skvělou kuchyní. 

Asylum, tak zní název knihy americké spisovatelky Madeleine 

Rouxové. Hlavní postavou je šestnáctiletý student Dan Crawford, 

velmi podivínský, ale nadaný student střední školy, který odjíždí 

na studijní program do New Hampshire. Příběh začíná příjezdem 

Dana a jeho nových kamarádů na místo, kde mají pobyt trávit. 

Místo kolejí studenty ubytují do někdejší psychiatrické léčebny. 

Dan spolu s kamarády Abbym a Jordanem začnou prozkoumávat 

budovu, její temná zákoutí, spletité chodby i utajený suterén. 

Na povrch se derou strašidelná tajemství, která studenty spojují 

s temnou minulostí blázince. 

Kurtizána, příběh ženy, která okouzlila krále, vypravuje 

ve svém prvním románu Gillian Bagwellová. Jak již název na-

povídá, kniha líčí pohnutý život prostitutky, půvabné a chytré 

Nell Gwynnové. Původem chudá dívka, která se díky své kráse 

a neobyčejnému hereckému talentu dostala nejdříve k divadlu 

do společnosti Služebníků krále a poté i ke králi Charlesovi II. 

Jedná se o skutečnou postavu tehdejší doby spolu s ostatními 

hlavními postavami a událostmi.

Královna německé krimi Nele Neuhausová popisuje ve své 

nové knize Kdo seje vítr vyšetřování vraždy na nezvyklém místě 

činu. Kriminální komisařka Piu Kirchhoff ová je přizvána k nálezu 

mrtvého těla v Kelkheimu. Tělo nočního hlídače, který měl pro-

blémy s alkoholem, bylo nalezeno až po třech dnech na schodišti 

ve fi rmě větrné elektrárny. Díky záznamu bezpečnostních kamer, 

které zachycují vetřelce a  jiné podivné okolnosti, se vylučuje 

nehoda. Vyšetřovatelé navíc svádí neúprosný boj s fi rmou o plá-

novanou větrnou farmu v Taunusu…
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Vážení spoluobčané,

v současné době se nese místními médii i mezi občany 

zpráva, že nebyla podpořena některými zastupiteli akce „Revi-

talizace klášterních zahrad“. Tak tedy něco k této skutečnosti.

Na 33. zasedání Zastupitelstva města Příbora (dále jen ZM) dne 

28. 8. 2014 jsem se při hlasování k bodu „Revitalizace klášterních 

zahrad“ zdržel hlasování, tři zastupitelé byli proti a ještě jeden 

se hlasování zdržel. Protože koalice neměla přítomný dostatečný 

počet zastupitelů, projednávaný bod nebyl o jeden hlas zastupiteli 

podpořen. Starosta si ihned po hlasování neodpustil poznámku, 

že díky těm, co hlasovali jinak než oni, přijde město o dotaci, 

a  tím se zahrady nebudou revitalizovat. Zároveň neopomenul 

předeslat, že tento bod zařadí znovu k projednání na poslední 

zasedání zastupitelstva v tomto volebním období v září. Jak de-

mokratické a etické zároveň.

Co mě vedlo k tomuto hlasování?

Když byl poprvé na ZM představen projekt „Revitalizace 

klášterních zahrad“, hovořilo se o částce cca 22 mil. Kč. Mírně 

mi to vyrazilo dech, ale po vysvětlení jsem se zklidnil. (To se nám 

některým již podařilo z projektu vyřadit takové nesmysly, jako 

je restaurace a skleník atd. v tomto areálu). Bylo nám starostou 

sděleno, že nemůžeme na celou akci (22 mil. Kč) žádat dotaci, 

protože vše, co je nad 10 mil. Kč, musí zahrnovat určitý počet 

nově zřízených pracovních míst. Proto bylo předneseno sta-

rostou to, že celou akci rozdělíme na dvě akce do 10 mil. Kč 

JAK JE TO VLASTNĚ S FINANCOVÁNÍM AKCE „REVITALIZACE 

ZAHRADY PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA V PŘÍBOŘE“?

NÁZORY ZASTUPITELŮ

MĚSTSKÁ POLICIE PŘÍBOR

Akce proběhla od 01.09.2014 do 05.09.2014 a byla zamě-

řena na bezpečnost dětí a mládeže při cestě po komunikacích 

do  školy a  ze školy a  zejména pak na  bezpečné přecháze-

ní po přechodech pro chodce před základními školami. Šlo 

o preventivní akci, která proběhla v prvních dnech školního 

roku, kdy děti jsou ještě roztržité, nedbají zvýšené opatrnos-

ti a ohrožují tak své zdraví a bezpečnost silničního provozu. 

V průběhu akce nebyl zjištěn ze strany řidičů žádný přestu-

pek na  úseku bezpečnosti a  plynulosti silničního provozu, 

pouze v několika málo případech byli řešeni chodci za pře-

cházení vozovky mimo přechody pro chodce. Celkově lze 

hodnotit akci velmi pozitivně, neboť strážníci svou preven-

tivní aktivitou a přístupem při usměrňování dopravy přispěli 

k bezproblémovému silničnímu provozu bez ohrožení chodců 

přecházejících po přechodech pro chodce. Tímto však akce 

nekončí, strážníci budou i nadále v této preventivní aktivitě 

pokračovat a po celý školní rok dohlížet na bezpečné přechá-

zení dětí u školských zařízení. 

Strážníci Městské policie Příbor ihned na  začátku škol-

ního roku 2014/2015 zavítali mezi prvňáčky v Základní škole 

Npor. Loma Příbor. Na úvod krátce představili Městskou poli-

cii Příbor a s dětmi si povídali o práci policie, o bezpečnosti při 

pohybu na  pozemních komunikacích, vysvětlili jim základní 

pravidla chování na chodníku, na přechodech pro chodce a při 

jízdě na kole. Prostřednictvím obrázků si s nimi povídali o tom, 

co dělat, když je na ulici osloví cizí člověk, když se setkají s tou-

lavým psem, či když naleznou injekční stříkačku. 

Nakonec si na krátkém obrázkovém testíku vše zopakovali 

a byli odměněni reflexní samolepkou, pexesem a rozvrhem ho-

din. Věříme, že všechny děti si z besedy odnesly velké ponaučení 

a my se těšíme na další návštěvu základní školy, která proběh-

ne v měsíci říjnu.

PO PRÁZDNINÁCH BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE PŘÍBOR ZAVÍTALI MEZI PRVŇÁČKY

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

Eva Durčeková, DiS., Městská policie Příbor

Ing. Bohuslav Majer, zastupitel za ČSSD
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Dlouhých dvacet let trvala generální oprava budovy piaris-

tického kláštera, jedné z nejhonosnějších staveb, kterou se může 

město Příbor pochlubit, která je  součástí městské památkové 

rezervace a které je zapsána na seznamu kulturních památek 

České republiky. Postupné dokončení oprav a úprav a zejména 

její současné využití je dobrým příkladem řádné péče a obecní 

majetek, který mohou plnohodnotně využívat jak místní obča-

né, tak návštěvníci našeho města. Městská knihovna, základní 

umělecká škola, Muzeum Novojičínska nebo slavnostní prostory 

města nabízejí řadu možností a aktivit, které jsou zároveň zá-

rukou toho, že budova nezůstane opuštěna tak, jak tomu často 

bylo v minulosti. Záměr využití budovy a následná rekonstruk-

ce byla podpořena dotačními prostředky Ministerstva kultury 

ČR i dotacemi z fondů Evropské unie.

Ke konečnému dokončení celého komplexu schází dokončit 

revitalizaci přilehlých zahrad piaristického kláštera a zároveň 

jejich propojení s  centrem města. Tento záměr byl projekto-

vě zpracován a je přichystán k realizaci. Na část této zakázky 

získalo město finanční prostředky z Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko. 

V jednom ze článků zveřejněných v  tomto vydání Měsíč-

níku nám Ing. B. Majer vysvětluje důvody, na základě kterých 

se zdržel hlasování o zahájení této investiční akce. A to přesto, 

že realizaci této akce několikrát podpořil při schvalování roz-

počtu města nebo projektových záměrů. 

Před čtyřmi lety se  kandidáti ČSSD v  Příboře zavázali 

ve svém volebním programu, že podpoří program regenerace 

městské památkové rezervace, který tuto akci zahrnuje. V novo-

jičínském Deníku ze dne 6. 1. 2012 dokonce p. Majer podtrhuje, 

že mezi priority města musí patřit mimo jiné rovněž zahrady 

piaristického kláštera.

V té době však nebylo zdaleka jasné, že na tuto akci město 

vůbec nějaké dotační prostředky získá.

Při jednáních zastupitelstva města jsem ani jednou za čty-

ři roky nepoužil výraz koaliční a opoziční zastupitelé. Z mého 

pohledu rozeznávám výraz zastupitelé rozumní a ostatní. Ko-

nečně, kdo jsou ti opoziční zastupitelé? Jistě, p. Majer, který to 

o sobě několikrát prohlásil. Ostatní zastupitelé za ČSSD se do 

této role nikdy nepřihlásili a hlasovali podle své svobodné vůle. 

Na kandidátce do přicházejících voleb už ale nejsou a místní or-

ganizaci ČSSD už taky opustili.

Revitalizace piaristických zahrad je pro další rozvoj města 

jistě potřebná. Je tedy lepším řešením se v současné době vzdát 

dotačních prostředků a akci odložit na neurčito? Musím si po-

ložit otázku, na kterou ale nedovedu odpovědět. Budou příště 

dotace na akce obdobného charakteru?

V závěru článku hovoří Ing. Majer o jednostranném naklá-

dání s veřejnými prostředky. Rád bych této větě porozuměl, ale 

opravdu nevím jak.

PIARISTICKÉ ZAHRADY
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora

a budeme žádat o dotaci v tomto roce na těch prvních 10 mil. Kč 

a v druhém roce na dalších 10 mil. Kč. Když bylo uvedeno, že 

dotace na takovou akci je 85 % fi nančních prostředků a zbylých 

15 % půjde z rozpočtu města (1,5 mil. Kč), neměl jsem s tím 

problém a pro revitalizaci jsem spolu s ostatními zastupiteli 

za ČSSD zvedl ruku. V diskusi k tomuto bodu jsem ale uvedl, 

že doufám, že to tak bude a že nebudeme zbylé fi nanční pro-

středky (do zmíněných cca 22 mil. Kč) muset dát v budoucnu 

z rozpočtu města. Řekl jsem, že pro to bych už ruku nezvedl. 

Byli jsme já i ostatní ujištěni starostou, že ne, že to by bylo pro 

město neúnosné.

A co následovalo?

Zjara tohoto roku bylo mimo jiné i k této záležitosti svoláno 

pracovní ZM. Zde jsme byli seznámeni s tím, že částka cca 1,5 mil. 

Je sice k dotaci 8,5 mil. Kč do cca 10 mil. Kč, ale pro dokončení 

celé horní zahrady (ještě elektropřípojka, rozvody el. energie, asi 

i osvětlení a ještě další položky) musíme přidat cca 4,2 mil. Kč. 

No budiž, pro to jsem ještě byl rozhodnutý ruku zvednout, aby 

horní zahrada byla v konečné podobě. Ale co následovalo dále, 

mi už bylo proti „srsti“. Starosta vyzval Ing.  J. Šimíčka (odbor 

investic a správy majetku Městského úřadu Příbor), aby seznámil 

zastupitele ještě s jednou důležitou skutečností, na kterou „teď 

přišli“. Ing. Šimíček nám sdělil, že pokud by byla revitalizována 

horní zahrada do fi nální projekční podoby, byl by prý problém 

s revitalizací dolní zahrady, která je výškově níže a příjezd by byl 

do této části zahrady jen z ulice K. Čapka, a tím problematický. 

Na dofi nancování této dolní zahrady bylo sděleno, že potřebujeme 

asi 3,2 mil. Kč. 

Jak si čtenář tohoto článku jistě všiml, tím padá žádost o další 

dotaci cca 8,5 mil. Kč v příštím roce, protože to koalice a někteří 

další celé tlačí do realizace tohoto období bez další dotace a tedy 

z prostředků města. 

Finanční částky požadované ke schválení v usnesení na po-

sledním 33. zasedání ZM v této věci:

 12 000 000,00 Kč - dofinancování akce „Revitalizace zahrady

piaristického kláštera v Příboře“ z rozpočtu 

města Příbora na rok 2015 (jde o závazek ZM 

pro rok 2015), přičemž částka

 8 270 000,00 Kč - (přislíbená dotace) bude kryta dotačními pro-

středky z Regionálního operačního programu 

Moravskoslezsko

 3 730 000,00 Kč - bude kryta z rozpočtu města

 9 500 000,00 Kč - částka rovněž na tuto akci, která je schválena 

v rozpočtu roku 2014.

Celkem tedy bude tato akce stát 21,5 mil. Kč. A tak by město 

muselo (i při obdržení dotačních prostředků) dát na tuto akci ze 

svého rozpočtu 13,23 mil. Kč. 

Tím byly jednoznačně naplněny mé obavy z úvodního ZM k této 

věci – žádná další žádost o dotaci a celé dílo bude dofi nancová-

no z městských prostředků. Vždyť my na to máme. Rozšíření 

školek a jiné potřebnosti pro občany jsou přece dle demografi e 

„zbytečností“.

To ještě, asi záměrně, zatím nikdo k těmto částkám neuvádí to, 

že nás to bude celé stát ještě o další min. 3 mil. Kč více, protože 

se musí pro dokončení dolní zahrady rekonstruovat (nebo zbourat 

a nově postavit) domek v dolní části zahrady, který památkáři 

rozhodli zachovat. 

Na celém tomto mi osobně navíc vadí neférový až manipula-

tivní přístup k zastupitelům, jednostranné nakládání s veřejnými 

prostředky a nevyužití elektronické aukce při výběru zhotovitele. 

Že by to nějaký zákon nedovoloval? Nebo je to jen rozhodnutí 

naší „zodpovědné“ rady města? Vždyť jak nám je neustále pře-

desíláno, elektronické aukce dosti brutálně sníží cenu realizační 

oproti projekční. Asi by nám občanům, ale i zastupitelům, někdo 

měl dát konečně fundovanou odpověď.
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Že se blíží obecní volby lze vidět i na úřední desce městského 

úřadu, kde po čtyřech letech vybledla většina fotografií součas-

ných členů zastupitelstva. Většina z Vás již má doma volební 

lístky a materiály volebních stran, ze kterých bude moci vybírat 

své strany nebo jednotlivé kandidáty do obecního zastupitelstva. 

Někteří z nich se Vám představili v televizních besedách, kde 

měli možnost mezi sebou diskutovat a představit některé zají-

mavosti ze svých programů. Na rozdíl od jiných měst jste mohli 

po celé čtyři roky sledovat záznamy z jednání městského zastu-

pitelstva, nebo se o těchto jednáních dočíst z Měsíčníku města 

nebo na jeho webových stránkách, které dennodenně nabízejí 

aktuality z dění a života ve městě. Mohli jste se seznámit s názory 

jednotlivých členů zastupitelstva, s jejich chováním a vystupo-

váním, s účastí na zasedáních apod. Do obecního zastupitelstva 

volíte lidi, které znáte a o kterých víte, že se na ně můžete spoleh-

nout. Většinou za nimi stojí výsledky ve spolcích a organizacích, 

ve  školách a  školských zařízeních, které navštěvují vaše děti. 

Jsou to většinou lidé, kteří se angažují ve veřejném životě, kteří 

rozumí potřebám svého okolí a bez zbytečných frází je zároveň 

dovedou popsat. Obecní zastupitelstvo není „parlament“, jehož 

členy chrání imunita, vedoucí k nezodpovědnosti a často i ko-

rupci. S platností nového občanského zákoníku se od 1. ledna 

2014 zvyšuje i majetková odpovědnost zastupitelů a stále častěji 

se objevují případy jejich trestního stíhání. Novou právní úpravou 

získali zastupitelé podobné postavení jako jednatelé obchodních 

společností nebo členové představenstev a dozorčích rad. Mezi 

jejich povinnosti patří zejména povinnost pečovat o  majetek 

obce „s péčí řádného hospodáře“. Nakládá-li někdo s cizím ma-

jetkem, existuje vždy nebezpečí, že se k cizí věci nebude chovat 

s tou samou péčí, jako když mu věc patří. Rozhodnutí zastupi-

tele tak musí vždy směřovat ku prospěchu obce a stranou musí 

jít upřednostňování vlastních zájmů. Každý z nových zastupi-

telů by měl dopředu vědět, co tato funkce přináší a podle toho 

se rozhodnout, zda funkci vůbec přijmout. 

Odpovědnost zastupitele lze posuzovat v několika rovinách. 

V  té prvé rovině se bude jednat zejména o politickou zodpo-

vědnost vůči občanům obce, kteří rozhodují o  jeho zvolení 

a případném obhájení, nebo neobhájení mandátu v následném 

volebním období. To s sebou nese zejména pečlivou přípravu 

na  jednání zastupitelstva, základní znalost příslušných záko-

nů a vyhlášek, znalost místních poměrů a rozvojových záměrů 

města. Složitější je to již v oblasti soukromoprávní odpovědnosti, 

kdy např. z důvodu neznalosti nebo neobjektivnosti může dojít 

ke způsobení škody na obecním majetku.

V tomto případě přísluší náhrada škody tomu, kdo ji způsobil. 

Konkrétně tedy těm zastupitelům, kteří hlasovali v neprospěch 

obce. Zejména z dlouhodobého pohledu rozvoje obce je však 

toto posouzení velmi složité a mnoho chystaných záměrů v ho-

rizontu několika let se může stát nadbytečnými.

Špatné rozhodnutí zastupitele může vést až k jeho trestně-

právní odpovědnosti, a to především pro trestný čin porušení 

povinnosti při správě cizího majetku. Jedná se zejména o uza-

vření nevýhodného prodeje nebo pronájmu majetku, případně 

o uzavření nevýhodné smlouvy, a to buď úmyslně, nebo z ne-

dbalosti. Je  to jistě jeden z  důvodů, proč se  při hlasování 

o majetkoprávních záležitostech někteří zastupitelé hlasování 

vzdávají a některé záležitosti tak zůstávají neuzavřené.

Novým členům zastupitelstva bych proto chtěl poradit, aby 

se vždy nejdříve zamysleli nad konkrétním záměrem a až poté 

o něm hlasovali. Rovněž bych jim chtěl doporučit, aby hlasovali 

dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nenechali se ovlivnit 

nepodloženými názory svých stranických kolegů.

K ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELŮ
Ing. Milan Strakoš, starosta města Příbora

V posledních měsících zastupitel města Ing. Bohuslav Ma-

jer začal zásobovat příborský Měsíčník řadou článků, ve kterých 

rozvíjí svůj spisovatelský talent a morálně se snaží napravovat 

ty občany a zastupitele, kteří mají jiné názory, nebo si dovolili 

hlasovat proti jeho představám v zastupitelstvu. 

Na březnovém zasedání zastupitelstva města např. vystoupil 

a následně hlasoval proti dlouhodobě plánovanému zakoupení 

pozemku pro volnočasové aktivity v Klokočově. Vysloužil si tím 

kritiku občanů této části města. V květnovém Měsíčníku se  proto 

mimo jiné dostalo uvedeným občanům ponaučení, že je potřeba 

brát v úvahu krizi na Ukrajině a neopomněl v této souvislosti kri-

tizovat členku rady města. V jiném Měsíčníku zase džentlmensky 

doporučuje místostarostce města návštěvu očního lékaře. V zá-

řijovém vydání poté vysvětlil občanům města, že za odchodem 

části mladých členů z místní organizace ČSSD a jejich odstoupení 

z kandidátky stojí jen jejich neschopnost správně komunikovat.

V podobném stylu se v červnovém vydání Měsíčníku nese 

článek, za který by se nemusel stydět ani zkušený redaktor bul-

várního časopisu. V  tomto článku jsem jmenovitě napadán 

za údajné zneužívání funkce pro osobní prospěch. Pro připo-

menutí se jednalo o prodloužení kanalizačního a vodovodního 

řadu na jedné z ulic. Žádost občanů o realizaci této akce byla 

řádně podána již 31. 10. 2007 se všemi potřebnými náležitost-

mi a byla veřejně prezentována na zastupitelstvu města v dubnu 

2013. Na podzim roku 2013 byla žádost podána znovu. Vše lze 

samozřejmě doložit. Proč pan Ing. Majer ve svém článku tvrdí 

opak, nechám na  jeho svědomí a další zmiňované domněnky 

nehodlám komentovat. Uvedená akce byla realizována tak, aby 

v budoucnu bylo umožněno bezproblémové napojení řady dal-

ších rodinných domů. I současní žadatelé si budou muset veškeré 

přípojky od těchto řadů zbudovat na své náklady sami. Jedná 

se tedy o akci rozvojového charakteru, kterých se v minulosti 

realizovala celá řada. Pro příklady podobných akcí nemusí pan 

Majer chodit daleko, protože se týkají i ulice Myslbekova, na kte-

ré bydlí. V  její horní části byla v roce 2009 vybudována nová 

kanalizace s celkovými náklady cca 1,4 mil. Kč. Sám Ing. Majer 

vznesl na červnovém zasedání zastupitelstva města požadavek 

na řešení špatného stavu kanalizace v dolní části této ulice, je-

jíž rekonstrukce si  v  brzké době vyžádá nemalé investice ze 

strany města. Samozřejmě, že s uvedenými akcemi souhlasím, 

protože jsou potřebné a budou sloužit občanům. Tak jako v ji-

ných částech město investovalo a bude investovat do budování 

parkovacích míst, oprav komunikací a  chodníků, rozšiřování 

veřejného osvětlení, plynofikací apod. Vyvážený rozvoj je totiž 

jedním ze základních úkolů každého města a obce. Není proto 

možné vytrhávat jednotlivé akce z kontextu a napadat jednot-

livce nebo skupiny občanů pomocí zkreslených a nepravdivých 

informací, pokud se to zrovna někomu hodí.

Příbor je malé město na to, abychom plýtvali energií na vzá-

jemné osočování a  pomlouvání. To, co  potřebujeme nejvíc, 

je spolupráce všech lidí, kteří se chtějí zapojit do rozvoje naší 

obce.

KDE JE PRAVDA, PANE MAJERE?
Ing. Milan Střelka, zastupitel, člen Rady města Příbora



Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a   /  11

pěl před lety populární zpěvák a vyzýval: „Vyslyšte nevinný 

přání, hej, páni konšelé, já bych chtěl na zemi ráj."

A kdo by nechtěl?

A především ti z nás, kteří díky přízni voličů a vůli většiny 

zastupitelstva dosedli na ona konšelská místa. Vědomi si očeká-

vání veřejnosti, která sice nepožaduje rovnou příborský ráj, ale 

minimálně odpovědnou a prospěšnou práci ve prospěch oby-

vatel, jsme se plnou vervou a začátečnickým nadšením pustili 

do problémů každodenního života i budoucnosti města.

Hned první zásadní úkol, rozpočet města, avizoval množ-

ství výdajových položek, které stály za prověření. Rada postupně 

zvyšovala tlak na hospodárné využívání příspěvku na provoz 

Technických služeb, jehož výše v průběhu předchozích deseti let 

nezdůvodnitelně narostla na víc než dvojnásobek. Soustavný do-

hled nad využíváním peněz města nakonec vyvolal vnitřní pnutí 

v Technických službách, které rada před rokem vyřešila změnou 

na pozici ředitele. Každý, kdo se setká s novou mechanizací TS, 

vnímá rozkvetlé město a rozšiřování služeb TS občanům, dá jis-

tě tomuto kroku zapravdu.

Právě oblast nákladů na provoz města a jeho organizací byla 

po celé období při jednání městské rady velmi sledovanou zá-

ležitostí.

Někdy rychleji, v mnoha případech po velkém úsilí, připo-

mínajícím změnu směru námořního tankeru s  jeho značným 

poloměrem a pomalostí, se radě dařilo prolomit zavedené po-

stupy. Tak vyvolala soutěže o nové smlouvy na pojištění majetku 

města, dodávky elektřiny i plynu do městských objektů, a proti 

doporučení odborných pracovníků radnice i k soutěži na svoz 

komunálního odpadu. Ve všech případech došlo k výraznému 

poklesu nákladů města za tyto služby a úspora se každoročně 

pohybuje v řádu milionů.

Po celé čtyři roky se rada zasazovala o kvalitu výkonu rad-

nice, ať již v povinnostech pracovníků směrem k veřejnosti, tak 

i v úrovni materiálů předkládaných jako podklad k rozhodnutím 

rady a následně zastupitelstva. Opět to byl zdlouhavý proces, 

který dostal zásadní impuls reorganizací městského úřadu. 

Přinesla nejen snížení počtu odborů, ale i  personální změny. 

S dvouletým odstupem je zřejmé, že tyto kroky mají již viditel-

né pozitivní výsledky.

Kromě provozních záležitostí města bylo nutno dokončit roz-

pracované investiční projekty a připravit nové. Byla dokončena 

poslední etapa oprav budovy piaristického kláštera a připravena 

revitalizace jeho zahrad. Doufáme, že se radě podaří opakova-

ným přesvědčováním část zastupitelů (zasedání ZM proběhne 

po uzávěrce Měsíčníku) získat jejich souhlas a ještě v letošním 

roce tuto akci zahájit.

Je připravena stavba lávky přes obchvat Příbora, pracovalo 

se na přípravě rekonstrukce Kulturního domu, rodí se nová podo-

ba lávky přes Lubinu, připravuje se zasíťování lokality za školou 

Npor. Loma pro stavbu rodinných domků. Hledalo se využití 

i prostředky na údržbu vyprázdněných budov v majetku města, 

zateplovaly se bytové domy a drobnější stavby veřejnost doce-

nila v podobě nových chodníků, povrchů vozovek a podobně.

Lidé ve vedení měst si musí být vědomi nutnosti hledat prio-

rity pro jejich další rozvoj. Na jedné straně jde o velmi konkrétní 

problémy, na straně druhé je žádoucí stanovit vize pro nejbližší 

budoucnost města. 

V první oblasti příborská rada zadala přípravu podkladů pro 

zásadní rozhodování ohledně tepelného hospodářství města, 

nového přístupu ke správě městských bytů i budov, úvah nad 

městskými lesy.

Směřování Příbora v následujících deseti letech bylo téma-

tem práce nad strategickým plánem města. Část radních se do 

procesu zpracování plánu zapojila vedením komisí pro jednotlivé 

oblasti a bez ohledu na výsledky voleb svou činnost v komisích 

dokončí, aby nové zastupitelstvo mohlo tento dokument schvá-

lit v nejbližším možném termínu.

Jsme si vědomi, že svým nástupcům předáme některé pro-

blémy, které se nepodařilo z různých důvodů vyřešit.

Nesouhlas části zastupitelů neumožnil radě připravit ana-

lýzu kvality fungování městské firmy – Správy majetku města 

Příbora, s.r.o. - obdobnou, jaká se osvědčila u Technických slu-

žeb. Podobně i očekávané legislativní změny vyvolají nutnost 

pokračovat v restrukturalizaci městského úřadu. Doufáme, že 

nezapadnou výstupy soutěže mladých architektů, které ilustro-

valy možné úpravy veřejného prostoru města a jeho zkrášlení.

Novou radu čeká práce nad velkými projekty města: například 

realizace rekonstrukce Kulturního domu – ale rovněž nastavení 

jeho provozu a náplně tak, aby se nestal prázdnou skořápkou. 

A další a další úkoly, jak je bude život přinášet.

Nám v nejbližších dnech vystaví účet za minulé čtyři roky 

naši voliči. Doufáme, že jsme obstáli.

Věříme, že naši nástupci přispějí k dobrému životu ve městě 

stejně, jako jsme se snažili i my.

Přejeme jim hodně sil, trpělivosti, odolnosti a samozřejmě 

radost z práce pro občany města.

Věřte, nebo ne, my jsme ji občas pocítili.

Členové Rady města Příbora: Dana Forišková, Stanislav Janota, Radek

Jurečka, Milada Podolská, Milan Strakoš, Milan Střelka, Jana Svobodová 

(jména jsou uvedena v abecedním pořadí).

„HEJ, PÁNI KONŠELÉ,“

Ve dnech 10. října a 11. října 2014 se uskuteční komunální volby. 

Hlasování bude probíhat v pátek 10. října od 14:00 hodin do 22:00 

hodin a v sobotu 11. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Volič obdrží v místě svého trvalého pobytu nejpozději do 7. říj-

na volební lístek. Pokud by se náhodou stalo, že volební lístek 

neobdrží, volební lístek bude vydán voliči ve volební místnosti, 

případně si může hlasovací lístek vyzvednout v informačním 

centru na radnici do pátku 10. října do 17 hodin.

Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci osobně 

zúčastnit, mohou požádat o možnost hlasovat doma. Své poža-

davky na hlasování mimo volební místnost můžete nahlásit v in-

formačním centru na telefonu 556 455 455, nebo u vedoucího 

veřejné správy 556 455 440. Možnost nahlásit tento požadavek 

máte i na e-mailu: zahradnik@pribor-mesto.cz. Vždy uvádějte 

své jméno a příjmení, trvalý pobyt a telefonický kontakt.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru veřejné správy, Městský úřad Příbor
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TOP 09 Příbor – Odpovědnost, otevřenost, odhodlání
Náš program není revoluční. Podíleli jsme se na tvorbě nového 

Strategického plánu rozvoje města a jeho cíle chceme naplňovat. 

Tyto cíle budeme prosazovat stejně jako doposud: odpovědně, 

otevřeně a odhodlaně. Předvolební program politické strany 

je závazek do budoucna - jeho hodnotu posuzujeme podle toho, 

jak strana splnila své minulé sliby. A co se nám se dvěma mandáty 

podařilo? Posuďte sami:

Stopa TOP 09 v příborské komunální politice
Důraz na efektivitu vynakládaných prostředků

Podařilo se ušetřit významnou roční sumu centralizací odběrných 

míst a změnou dodavatele elektřiny, plynu a centrálním přepojiš-

těním majetku města a jeho organizací. Rada města vypověděla 

smlouvu na svoz TKO s fi rmou AVE, čímž město získalo šanci 

vybrat nového dodavatele formou elektronické aukce. Následně 

se podařilo snížit cenu za TKO o 1,5 mil. Kč ročně. Díky tomu 

také došlo ke zlevnění poplatků za odvoz odpadů pro občany.

Trvalý tlak na lepší hospodaření Technických služeb města 

Příbora

Analýzu efektivity TS Příbora provedli pro fi nanční výbor jeho čle-

nové p. Z. Podolský (nominován za TOP 09) a B. Volný. Na základě 

této analýzy rada města (zejm. naše nominantka PhDr. Podolská) 

cíleně tlačila na zefektivnění činnosti TS. V současné době pod 

novým vedením pracují TS s nižším rozpočtem, aniž by se to 

negativně projevilo na jejich výkonu.

Vymezení proti klientelismu

Jasně jsme vyjádřili nesouhlas se  situací, kdy někteří občané 

hradí zasíťování svých parcel ze svého, zatímco jiným platí 

kanalizační řad město. Hlasovali jsme pro vyřazení kanalizace 

v ulici Na Benátkách z rozpočtu jak v roce 2013, tak při jejím 

zařazení do rozpočtu na základě opakované žádosti v letošním 

roce. Jako jediní jsme hlasovali také proti celé změně rozpočtu, 

která tuto investiční akci obsahovala. Nejsme proti kanalizaci 

samotné, jde v podstatě o podporu bydlení. Jsme však proti 

tomu, aby se zasíťováním zhodnocovaly soukromé pozemky, 

aniž by majitelé na  tuto akci přispěli. Příspěvky města nechť 

jsou jednotné.

Městský úřad přátelštější občanům

Rada města prosadila reorganizaci městského úřadu. Do nově 

zřízených odborů byli na základě výběrových řízení zvoleni noví 

vedoucí, což se na chodu úřadu projevilo pozitivně. TOP 09 

navrhla a prosadila odpuštění poplatku za odpad dětem 

do věku 1 roku. Tím se odstranila praxe, kdy prvním kontaktem 

novorozeného občánka s úřadem byla složenka za odpady.

 Informovanost

Nad rámec klasických informačních kanálů informujeme své 

příznivce o dění ve městě jak na našich stránkách (https://sites.

google.com/site/top09pribor/home/), tak ve skupině TOP 09 

Příbor na facebooku. Nově zveřejňujeme informace také na ná-

stěnce naproti Komerční bance.

Nekomunistická rada města 

Kandidáti TOP 09 v komunálních volbách
Kandidátka TOP 09 pro komunální volby je druhá nejmlad-

ší, průměrný věk našeho kandidáta je 36,9 let (průměrný věk 

kandidátů Zelených je o pouhý rok nižší). Jde také o kandidátku 

vzdělaných lidí: 57 % kandidátů má VŠ vzdělání (další 3 jsou 

vysokoškolští studenti). Více než třetinu kandidátky tvoří ženy. 

Mezi nejzkušenější kandidáty patří bezesporu MUDr. Mořic 

Jurečka, který je znám obrovskou šíří kulturních aktivit ve pro-

spěch našeho města. 

ČSSD – Místní organizace ČSSD Příbor – zhodnocení minulého volebního období a pozvání k volbám.

Vážení spoluobčané,
Česká strana sociálně demokratická po minulých volbách do Zastu-

pitelstva města Příbora díky vaší podpoře získala celkem pět mandátů, 
pomocí nichž se naši členové ZM snažili prosazovat volební program 
a přání občanů našeho města. Na ustanovujícím zastupitelstvu byla 
vytvořena jednobarevná rada města a koalice stran, které podepsaly 
tzv. „koaliční smlouvu“. Zástupci ČSSD nebyli, i přes velmi příznivý 
volební výsledek, do rady města přizváni (z důvodu politikaření), a tím 
se nemohli podílet na primárním řízení a rozvoji našeho města. Zůstalo 
jim jen pracovat v ZM v opozici a snažit se hájit potřeby a zájmy občanů 
jen v tomto orgánu.

I přesto se zastupitelům za ČSSD podařilo prosadit a schválit spolu 
s některými dalšími stranami nebo jinými zastupiteli spoustu dobrých 
akcí a záměrů, jako jsou například rekonstrukce budovy čp. 247 v Jičín-
ské ulici (hvězdárna), rekonstrukce Kulturního domu za cca 40 mil. Kč, 
rekonstrukce chodníku na ul. 9. května v Klokočově, oprava místní ko-
munikace od pily po hranici katastru se Skotnicí, dokončení revitalizace 
panelových a obecních domů v majetku města, urychlené řešení projektu 
výstavby rodinných domů a zasíťování lokality „Za školou“, neschválení 
zpracování projektu wellness centra pro vysokou fi nanční náročnost 
stavby a neefektivnost a další.

Je nutno také konstatovat, že se nám mimo jiné nepodařilo, i přes 
iniciaci svolání mimořádného ZM k této záležitosti, zabránit schválení 
a následné výstavbě kanalizačního a vodovodního řadu v ul. Na Benátkách 
plně za městské peníze a rovněž se nám nepodařilo prosadit a schválit 
rozšíření počtu míst v předškolních zařízeních města rekonstrukcí objektu 
v majetku města nebo jiným způsobem a další.

Vážení spoluobčané, do voleb jdeme s tím, že nechceme politikařit, 
jako to dělají jiní, ale chceme změnu a spolu s vámi a za vaší účasti 
přetvářet a rozvíjet toto město k vaší spokojenosti a vašim potřebám. 
Proto se chceme s vámi scházet asi 2x ročně pro získání vašeho názoru, 
zjištění potřeb a požadavků k rozvoji a směřování našeho města. V našem 
volebním programu ale nenajdete výčet akcí, které chceme realizovat, ty 
vyplynou ze setkání s vámi. Proto jste na tato setkání v příštím volebním 
období srdečně zváni. Buďte to vy, kdo bude o městu rozhodovat a ne 
jen pár „vyvolených“ zastupitelů.

Vážení spoluobčané, tímto bychom vás chtěli požádat, přijďte 
k volbám. Přijďte především pro to, abyste nám pomohli realizovat 
změny, po kterých voláte, když se s námi setkáváte, a které bez vaší 
pomoci sami nezvládneme. Přejeme vám při volbách šťastnou ruku 
pro uskutečnění požadovaných změn směřujících k  řešení vašich 
požadavků a rozvoji našeho města dle vašich představ. 

Členové MO ČSSD a kandidáti za ČSSD.

Vážení spoluobčané,

Místní organizace ČSSD a kandidáti za ČSSD do voleb do Zastupitelstva města Příbora pro roky 2014 – 2018 si vás dovolují co nejsrdečněji 

pozvat na předvolební shromáždění ČSSD, které se uskuteční ve čtvrtek dne 2. 10. 2014 od 14:00 do cca 17:00 hod. na náměstí Sigmunda 

Freuda v Příboře. Nabízíme vám osobní kontakt s kandidáty do ZM, kteří jsou připraveni odpovídat na vaše dotazy k směřování našeho města. 

Na vaši účast se těší kandidáti do Zastupitelstva města Příbor za Českou stranu sociálně demokratickou.

Výbor MO ČSSD

TOP 09

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

POZVÁNÍ NA PŘEDVOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČSSD
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Vážení spoluobčané,

KDU – ČSL je stranou, která se opět vrátila do poslanecké sněmovny, posílila o jeden mandát 

do Evropského parlamentu a nabízí svým voličům program, který hájí zájmy široké veřejnosti. 

Našimi základními hodnotami, o které se opíráme a chceme se opírat, je zodpovědnost, sprave-

dlnost, solidarita a bezpečnost.

Vážení voliči, bude Vám doručen náš volební program, který je zaměřen v co nejširším spektru na rodinu a rozvoj 

života ve městě. 

Mezi naše hlavní priority patří:

• Podpora rodiny a kvality života ve městě.

• Prosazování sociální politiky.

• Řešení bytové politiky.

• Péče o kulturní dědictví.

• Podpora školství a sportu.

• Rozvoj kultury a cestovního ruchu.

• Životní prostředí.

• Rozvoj města a venkov.

Naši kandidáti jsou lidé, kteří jsou odhodláni naplňovat program KDU – ČSL a pracovat zodpovědně pro lepší život nejenom

v Příboře, ale také v místních částech - na Hájově a v Prchalově, a chtějí vykonávat politiku jako službu občanům.

Vážení spoluobčané,

velmi si vážíme důvěry, kterou nám projevíte při volbách podporou KDU – ČSL, našich kandidátů a našeho volebního 

programu. Váš hlas rozhodne o tom, jak se nám podaří náš volební program naplňovat.

Proto dejte svůj hlas KDU – ČSL. Volte číslo 4. Místní organizace KDU – ČSL Příbor.

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE

 ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

PŘÍBOR JE NÁŠ DOMOV
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Poprvé v historii města Příbora budou mít místní občané 
možnost volit v komunálních volbách Stranu zelených. O  její 
vznik se zasloužilo 23 kandidátů v čele s Ing. Milanem Gabzdylem. 
Na kandidátce Strany zelených je 13 žen, čímž již dnes splňujeme 
kvóty navrhované vládou (tj. min. 30procentní zastoupení žen 
na kandidátních listinách jednotlivých stran). Vznik místní pobočky 
byl krom jiného podnícen nesouhlasem s některými konkrétními 
činnostmi představitelů města a především laxním přístupem 
k centrálnímu zásobování teplem. 

Milan Gabzdyl poznamenává: „Celý systém CZT v Příboře 
(minimálně ta část, která zásobuje teplem i  bývalou budovu 
ZŠ Dukelské) je principiálně špatně. Vyrábí se  teplo ze zemního 

plynu ve  starých kotlích s  nízkou účinností, daleko od místa 
spotřeby, čímž neodvratitelně dochází ke ztrátám v  rozvodech. 
Všichni odběratelé si umí vyrobit teplo z plynu s vyšší účinností, 
tedy levněji, přímo v  místě spotřeby. Navíc si  ho mohou sami 
regulovat a hlídat jeho dodávky. S tímto stavem je třeba po volbách 
začít něco urychleně dělat.”

Naším cílem však není jen ryze ekologická a  současně 
ekonomická šetrnost. Chtěli bychom podporovat vznik aktivní 
komunikativní společnosti občanů. Například pomocí místního 
referenda a participativního rozpočtu, který chceme prosadit, 
budou mít příborští občané možnost rozhodnout, kam část peněz 
z městského rozpočtu poputuje. 

„Zelená politika umožní všem občanům podílet se na rozvoji 
města častěji než jednou za 4 roky. Navíc díky principům otevřené 
radnice, o které budeme usilovat, budou veškeré zákonem povolené 
informace snadno dostupné a  ověřovatelné, takže jakékoliv 
intervence do komunální politiky budou pro běžné občany mnohem 
snadnější,” doplňuje Šárka Gachová.

Dalším z  mnoha dílčích cílů, kterým se  chceme věnovat, 
je vytvoření hravého města pro všechny věkové kategorie. Martin 

Domitra říká: „Vytvoření různorodých herních prvků pro 
děti, které chceme decentralizovat, a hřišť pro dospělé, které 
ve městě chybí úplně, oživí město. Navíc hravé venkovní 
prostory, jako např. petangue, ping-pong či šachové stolky, 
posilovací stroje a překážky pro parkour jsou nízkoprahové, 
tzn. dostupné všem bez rozdílu věku či sociálního zázemí.”

Naším cílem není bezhlavě kritizovat dosavadní dění na radnici. 
Rádi budeme pokračovat v  dobře navržených konceptech, ale 
zároveň konstruktivně a  zdravě kriticky přispějeme k dalšímu 
rozvoji města tam, kde dosavadní praxe selhává.

Kontakt: info@zelenapropribor.cz, pribor.zeleni.cz, zelenapropribor.cz

STRANA ZELENÝCH
Ing. Milan Gabzdyl, Bc. Šárka Gachová, DiS., Martin Domitra

PROČ PIRÁTI?

Vážení občané,

před 2 lety jsem se při volbách do Senátu rozhodl kandidovat s podporou trojkoalice, ve které 

byla rovněž Česká pirátská strana. Společně jsme se tehdy shodli na programových bodech, které 

se týkají posilování prvků přímé demokracie, efektivní a transparentní správy veřejných prostředků 

a na opatřeních omezujících prostor pro korupci. Většina z těchto bodů se později stala součástí 

doporučení iniciativy 20 neziskových organizací Rekonstrukce státu.

Za důležitější než program ale považuji DŮVĚRU, že to k čemu se nějaké politické uskupení 

hlásí, bude opravdu i prosazovat. Důvěra roste se zkušeností a tu mám s Piráty velmi dobrou.

Piráti uplatňují prvky přímé demokracie ve své straně, jsou informačně otevření a jsou důslední 

v dodržování pravidel a slibů. Proto mám důvěru v to, že se Piráti nezachovají jako vládní strany, 

které se sice také přihlásily k podpoře protikorupčních pravidel, ale fakticky je neprosazují.

Přeji vám, abyste si při komunálních volbách vybrali zastupitele, pro něž nebudou pojmy jako 

poctivost, úcta, odpovědnost cizí slova. Přestože nejsem senátorem ve Vašem obvodu, můžete mi 

kdykoliv napsat své podněty na emailovou adresu: Michalekl@senat.cz, příp. zavolat na tel: 

730 195 926 nebo 730 195 924.

Libor Michálek

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA
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Vážení občané,

opět po čtyřech letech budete přistupovat k volebním urnám, abyste si zvolili své zastupitele. 

Bohužel v tomto volebním období jste neměli možnost sledovat ze záznamu jednání ZM pro-

střednictvím městské televize. Také účast občanů na zasedání ZM byla mizivá. Tato skutečnost 

a nevědomost Vás může ovlivnit při volbě, než vhodíte svůj hlas do urny. 

Těžce pak můžete objektivně posoudit, jak a kteří zastupitelé města byli při jednání aktivní, zda 

tam nebyli do počtu a netvořili pouze křoví při hlasování, jakou měli na zasedáních účast, zda 

nepřicházeli pozdě či neodcházeli předčasně, zda vystupovali s návrhy hájícími zájmy a potřeby 

občanů nebo určitých zájmových skupin apod.

Náš konkrétní volební program, který budou naši zvolení kandidáti prosazovat, obdržíte do poš-

tovních schránek prostřednictvím pošty. Volební program obsahuje konkrétní úkoly z různých 

oblastí jako např. rekonstrukce ul. Myslbekové, rekonstrukce ulice Fučíkové, Švermové, Sv. Čecha, 

Hřbitovní, Štefánikové, Choráze, Štramberské, Kpt. Jaroše, budovy č. 247, parkoviště u hřbitova, 

či rozpracování realizace samotného sběrného dvora, oprava fasády ZŠ Jičínské apod.

Naopak nepodpoříme v tomto volebním období zvyšování poplatku za odvoz TKO, zvýšení 

nájemného v obecních bytech apod.

Proto bychom si nejen přáli, abyste přišli k volbám, ale rádi bychom získali Vaši důvěru a hlasy, 

které potřebujeme k jeho prosazení.

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Pozvánka
na předvolební setkání s kandidáty ODS do městského zastupitelstva v Příboře

Pátek 3. 10. 2014, od14.00 do 18.00 h
Náměstí Sigmunda Freuda

Co vás čeká?
Představení kandidátů, diskuze nad volebním programem, občerstvení, 
hudba Céline Bossu a Hluční sousedé, atrakce pro děti, losování kupónů

Těšíme se na setkání
Vaši kandidáti Místního sdružení Občanské demokratické strany v Příboře

Zajímavosti z našeho volebního programu
1. Nepřetržitý provoz městské policie a zavedení kamerového systému ke sledování parkovišť a veřejných prostranství
2. Rozšíření cykloturistických tras, komunikací pro inline bruslení a relaxačních míst v přírodě se sportovními prvky 

pro celou rodinu. První umělá tráva „vyroste“ na hřišti u školy npor. Loma.
3. Rozšíření vycházkového okruhu městskou památkovou rezervací o lokalitu historických uliček pod kostelem.
4. Výrazná fi nanční podpora jednotlivcům, organizacím a spolkům, kteří vytvářejí nabídku volnočasových aktivit 

pro celou rodinu.
5. Realizace bezbariérového informačního centra s rozšířenou nabídkou potřebných služeb pro občany města 

a jeho návštěvníky.
6. Nabídka dostatečného množství pozemků pro novou rodinnou zástavbu.
7. Revitalizace městského parku a zahrad piaristického kláštera, vytvoření oázy zeleně a klidu v centru města.
8. Pokračování v realizaci záměru výstavby wellness centra s vodním bazénem a relaxačními ozdravnými prvky. 
9. Podpora aktivit směřujících k rozšíření sítě scházejících obchodů (knihkupectví, domácí potřeby, sklo, elektro apod.) 

a služeb (cukrárna s dětským koutkem, sociální služby, služby o víkendech apod.)
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PRO SENIORY

Už jste slyšeli příběh o někom, kdo doma 
např. upadl, ztratil vědomí apod. a nemohl se do-
volat pomoci? Věřte, že je těchto situací mnoho. 
Často pak slýcháváme od lékařů, „kdyby tak při-
šla pomoc dříve“.

Může však dřívější pomoc přijít? ANO 
MŮŽE. Existuje relativně snadné řešení, jak mít 

větší pocit jistoty a pocit bezpečného domova. Toto řešení se jme-
nuje tísňová péče.

Velmi často slýcháváme názor starších lidí „JÁ TO ZATÍM 
NEPOTŘEBUJI“. Tísňová péče je však významná svým preven-
tivním dopadem. Nejde o to, zda to již potřebujeme, nebo ne, ale 
o fakt, že každý z nás může tuto službu v budoucnu potřebovat 
a může mu zachránit život a zdraví. Čekat „až budeme službu 
potřebovat“, se nemusí vyplatit, protože stačí malá nevolnost, 
pokles krevního tlaku, pád, problémy se srdcem, dechem, ale 
i v případě napadení apod. „Tyto situace, které se bohužel v životě 
člověka běžně stávají, však nečekají na situaci, až si zřídíte službu 
tísňové péče,“ dodává Mgr. Kateřina Horváthová, koordinátorka 
střediska tísňové péče DORKAS. 

Středisko DORKAS Ostrava, tísňová péče poskytuje již 11. ro-
kem pod záštitou Slezské diakonie nepřetržitou a odbornou po-
moc. Během tohoto období jsme do našeho systému napojili 298 
uživatelů (průměrný věk 84 let), kteří žijí na území Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje. 

Tísňová péče reaguje na problematiku stárnutí obyvatelstva 
a zvyšující se délku života. Naše služba napomáhá uživatelům (se-
niorům, občanům se zdravotním postižením a občanům s chro-
nickým onemocněním) setrvat co nejdéle v přirozeném domá-
cím prostředí, snižuje jejich obavy z osamělosti a nemožnosti 
dovolat se pomoci v krizové situaci a umožňuje jim žít soběstačně 
a důstojně. Přispívá ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu 
a posílení sebedůvěry a současně pomáhá pečujícím rodinám 
našich uživatelů.

Význam služby tísňové péče je zřejmý. Vyrovnanější a klid-
nější bývají nejen uživatelé naší služby, ale i rodina, jejíž členové 
bydlí v zahraničí nebo na druhé straně republiky. Rodina oceňuje 
úbytek stresujících myšlenek, co se asi děje s nemocným rodičem, 
který bydlí osaměle. 

V případě zájmu o napojení do systému tísňové péče volejte 
kdykoliv tel. číslo 596 613 513, 737 223 967, zde získáte více 
informací a můžete být zavedeni do databáze zájemců o službu. 

Vstupní jednorázový poplatek 
za montáž do systému tísňové 
péče činí 1 500,- Kč, měsíční 
platby jsou 200,-Kč. 

Technické zařízení tísňové 
péče funguje přes telefonní lin-
ky a také přes mobilní sítě.

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní 
den seniorů, který se slaví od roku 1998. 

Naše doba je dobou dlouhověkosti, dnes je 10 % populace nad 
šedesát starší než 80 let a toto číslo vzroste do roku 2050 na plných 
25 %. Zvýšila se průměrná délka života. Stárnutí populace není 

jen výzvou, ale i velkou příležitostí. Příležitostí je mnohostranný 
přínos, kterým starší lidé pro společnost jsou a z nějž společnost 
může těžit. Výzvou je uvědomit si tento fakt a prosadit politiku 
podporující sociální začlenění a mezigenerační solidaritu.

Senioři jsou i  přes svůj věk velmi aktivní a  díky svým 
zkušenostem a životní moudrosti jsou zároveň nepostradatelní.

Prvního října mají svátek všechny maminky, tatínkové, 
babičky, dědečkové, proto nám dovolte, abychom všem 
seniorům v našem městě popřáli pevné zdraví, lásku svých 
nejbližších a chuť pomáhat těm, kteří tuto pomoc potřebují. 
A užívejte si života a svých koníčků.

NÁPADY PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ ŽIVOTA SENIORŮ

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Mgr. Kateřina Horváthová, DiS.

Ing. Milan Strakoš, starosta města, Ing. Dana Forišková, Ph.D., místostarostka města

OBRACÍME SE NA OBYVATELE M STA P ÍBORA A OKOLÍ, 
 

zdali by nám nedarovali staré nádobí, hrní ky, 

 talí ky, hmoždí e a jiné p edm ty  

z dob minulých do naší nov  z izované jídelny. 
 

Pokud se u Vás nachází i zachovalý, le  starý p íborník i sekretá ,  

nabídn te nám jej také. 
 

P edem d kují uživatelé a zam stnanci domova pro seniory 

Domov P íbor, p. o. 

Masarykova 542, 74 258 P íbor 
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU.

BLAHOPŘÁNÍ

Stanislav Friess
Vlasta Dvořáková
Eva Hanušová
Libuše Malíková

Leopold Štefan
Jarmila Sedoniková
Emilie Dostálová
Milan Kurfűrst

Vlasta Bačovicová
Jan Suda
Josef Pukovec
Ludmila Surovcová

Jana Paseková
Drahomíra Lindušková
Františka Krupíková

Barbora Zárubová
Miroslava Matoušová

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

Silvie Tománková František Pracuch Vlasta Sopuchová

1. cena měsíce června 2 vstupenky na „Příborské rockování“ Lukáš Hanzelka, Příbor

2. cena měsíce června 1 vstupenka na „Příborské rockování“ Ing. Šárka Kačmařová, Příbor

3. cena měsíce června dárkový balíček věnovaný městem Příborem Sylva Šuláková, Hošťálková

Ceny se vyzvedávají v rodném domě S. Freuda.

Odpovědi prázdninového kola:

Jedním ze zastavení na cyklotrase směr Kopřivnice je Orinoko. Komu je věnován pomníček na Orinoku?     Jožkovi Dobešovi

Z podnětu Vavřince Aff elia (příborský farář) bylo při kostele sv. Valentina založeno literátské bratrstvo „Početí blahoslavené Panny 

Marie“. Uveďte datum založení tohoto bratrstva.     8. 12. 1603 

 

Jako každý rok pořádá středisko volného času Luna Příbor letní tábory. Uveďte alespoň dvě místa, kde budou tábory probíhat. 

Klokočov u Vítkova – Hadinka, hřebčín Františkův dvůr, Klokočov u Vítkova, Luna Příbor 

Jediným zazděným podloubím na náměstí je to severní. Od kterého roku se zazdíváním začalo a který dům byl prvním a uveďte 

také, kdy skončilo a který dům byl posledním.     1810 č. 27 – 1848 č. 32

Bonusová otázka:

Tak jako každý rok i letos, den před tradiční příborskou poutí, proběhne v městském parku „Příborské rockování“. Uveďte, o který 

ročník půjde a kdy se uskuteční.     11. ročník, 6. 9. 2014

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ PRÁZDNINOVÉHO ČERVENECSRPEN 

KOLA SOUTĚŽE PŘÍBORSKÁ HLAVIČKA

SOUTĚŽ

1

ZE ŠKOL

Technické služby v Příboře ve spolupráci se společností Elek-

trowin a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje nám nabídly 

ekologický program “Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu”. 

A tak jsme 9. září s žáky I. i II. stupně „zaskočili” do Sběrného dvo-

ra odpadů v Příboře. Pro ty žáky, kteří byli ve sběrném dvoře úplně 

poprvé, bylo zajímavé prohlédnout si prostory sběrného dvora 

a kontejnery pro ukládání nejrůznějších druhů odpadů. Akce byla 

zaměřena především na třídění elektroodpadu. Někteří žáci už 

věděli a ti ostatní se dozvěděli, proč je důležité elektroodpad třídit 

a jakým způsobem se dále recykluje. Na závěr na ně čekal kvíz, 

ve  kterém mohli 

zúročit své zna-

losti o třídění a re-

cyklaci odpadu. 

Před odchodem 

do  školy si  mohli 

ještě u  připrave-

ných stánků zahrát 

hry s  tematikou

odpadů.

NÁVŠTĚVA SBĚRNÉHO DVORU
Mgr. Michaela Eliášová, ZŠ Příbor, Jičínská 486
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Základní škola Příbor, Jičín-
ská 486 zahájila nový školní rok 
slavnostním přivítáním žáků 
2.–9. tříd na  školním dvoře. 
V úvodu představila naše bývalá 
žačka Alena Matulová, student-
ka 3. ročníku Prostorové tvor-
by na  Universitě Tomáše Bati 

ve Zlíně, své překvapení pro žáky. Společně se svou spolužačkou 
Kateřinou Raškovou se postarala o výzdobu chodeb v prvním a dru-
hém patře. Pro první patro, kde jsou třídy prvního stupně, vytvořila 
Alena Matulová sérii 16 nástěnných maleb vyprávějících detektivní 
příběh o Ukradeném I a Y, které doplnila autorskými nástěnkami. 
Ve druhém patře pak Kateřina Rašková vytvořila mnoho nástěnných 
obrázků v podobě komiksových bublin obsahujících typické školní 
hlášky a zajímavá i podstatná fakta z učiva 2. stupně základní školy, 
které jsou doplněny dvěma velkými komiksovými výbuchy.

V 9 hodin bylo přivítáno 45 prvňáčků z celkového počtu 382 
žáků. Na naší škole bude spolu s pedagogem pracovat i asistentka 
pedagoga. Po celý školní rok bude k dispozici žákům, rodičům 
i pedagogům psychologický terapeut.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ŠKOLA – 
CESTA K POZNÁNÍ, probíhá ve všech ročnících v aktualizované 
podobě. Ve škole se vyučuje jazyk anglický, německý a španělský. 

Letos se zaměříme na zrealizování dvou projektů:
• Úprava učebny fyzika a chemie pro 21. století (936 318 Kč).
• Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití IC pro efektivnější výuku 

(565 840 Kč).

Tradiční projektové vyučování chceme v letošním školním roce 
obohatit o nové projekty: 
• Spirála.
• Panelová diskuse k bezpečnosti žáků na internetu.
• Chemické prvky kolem nás.

Všem žákům a zaměstnancům naší školy přeji úspěšné zvlád-
nutí nového školního roku, rodičům pak hodně trpělivosti. 

Rovněž zvu veřejnost na  prohlídku nama-

lovaného komiksového příběhu na  chodbách 

v 1. a 2. patře dne 6. 10. 2014.

„Dost čekání. Je  na  čase dát tomu 
drive!“ říkalo se. Ano, říkalo. Jenže tato 
slova již patří minulosti, protože přípravy 
soutěže „Gypri má Talent“ jsou již od červ-
na tohoto roku v plném proudu. „Gypri má 

Talent? A o co jde?“ ptáte se. „Gypri má Talent“ je soutěží, kterou 
organizují žáci Masarykova gymnázia v Příboře. V průběhu plá-
novaných castingů, semifi nálových a fi nálových kol jde jednoduše 
o to, aby se na půdě školy našel ten největší talent. A mluvíme 
o talentu jakéhokoliv druhu – např. tanečního, hudebního, po-
hybového nebo akrobatického. Kdo lační po více informacích, 
může se podívat na náš web www.gyprimatalent.blogspot.cz a na 
facebooku hledejte „Gypri má Talent“.

Součástí soutěže jsou i veřejná semifi nále a fi nále, kde už 
nebude rozhodovat jen naše vzácná porota, ale i Vy! A rozhodně 

se bude na co dívat. Naši soutěžící totiž budou rozvíjet nejen 
svůj talent, ale pozitivními změnami projde i jejich vizáž. Péči 
o kštice našich soutěžících si vzal do parády vlasový profesionál 
Jirka Fiala.

Semifi nálové kolo je naplánováno na 28. listopadu 2014 a již 
teď můžeme prozradit, že pochmurné podzimní dny Vám zpes-
tří nejen talenty z naší školy, ale i vystoupení profesionálních 
hudebních skupin. 

Až do konce roku si semifi nalisté budou moci odpočinout. 
Ovšem když něco končí, něco nového začíná – a je tomu opravdu 
tak! Finálové kolo soutěže „Gypri má Talent“ nám otevře nový rok 
2015. A vítěz se může radovat z velmi hodnotných cen. 

No, máme se na co těšit! Na Masarykově gymnáziu v Příboře 
se totiž realizuje v rámci všech středních škol v celé České repub-
lice něco zcela jedinečného, něco co dodává této škole ten... drive.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBOR, JIČÍNSKÁ 486, OKRES NOVÝ JIČÍN

GYPRI MÁ TALENT!

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy

Zdeňka Bizoňová Veličková, učitelka Masarykova gymnázia v Příboře a Jan Dobeš, žák Masarykova gymnázia v Příboře.

Atmosféra toho rána byla 
jiná než obvykle. I Natálka vsta-
la z  postele poměrně rychle 
a  bez remcání, jako by nesmě-
la ztratit ani chviličku z  toho 
dne. Z  toho posledního krás-
ného dne v báječné Mojí školce 
v Hájově. V poslední době jsem 
si často představovala, jak tento 
den bude asi vypadat. Jak bude 

vypadat naše další bytí bez těch báječných lidí, bez kterých by toto 
kouzelné místo nebylo takové, jak je všichni známe. 

Jedeme autem do školky. Je slunné ráno, v rádiu hrají naše ob-
líbené písničky a  já jedu pomaleji než obvykle. V  Hájově mávám 
na projíždějící rodiče. No není to super, když na sebe ráno pokyne-
me a usmějeme se na sebe? 

Vcházíme vstupními dveřmi do budovy, kde se nachází jiný svět. 
Svět, kde starosti běžného dne nepatří a zanechávám je někde venku 
na chodníku. Je plný úsměvů, smíchu a radosti. Místo, kde se naše 
dcera Natálka toho tolik naučila, našla spousty kamarádů a kama-
rádek, stačila se vdát s Vojtou, oslavila čtvery narozeniny, odnesla 
si mnoho zážitků a prožila úžasné chvíle. Vždyť kde jinde je možné 

vysvobodit princeznu Bělu zakletou v bílou holubici, napravit zlou 
Babu Jagu z ledové perníkové chaloupky nebo zachránit Pepíka uvíz-
nutého pod lavinou?

Ano, to vše lze dělat jen tam, kde je svět taneční, kreativní, vý-
chovný, dramatický, hudební, pěvecký, sportovní, kde si  lze hrát 
s angličtinou a dokonce se „trdluje“  Tam, kde se jezdí na výlety, 
do divadel, na lyžák a kde se pořádají workshopy, za které jsem vděč-
ná. Opravdu nevím, kdy naposledy jsem tvořila něco z hlíny. Možná 
na základní škole? 

Na takový svět školky se nezapomíná. Nejen naší dceři, ale i nám 
rodičům, bude Vaše školka moc chybět. Jsme šťastni, že se naše Natál-
ka mohla připravit na další důležitý krok jejího života v Mojí školce. 

Přejeme Vám spousty dětí, které stejně jako Natálka, zakončí 
jednou svůj komentář těmito slovy: „……nesměj se, já to moc dobře 
vím. Já totiž chodím do chytré školky Hájov!“

Tento svět Mojí školky Hájov by však neměl svou atmosféru, vůni, 
rychlost, jas, napětí a energii, kdyby jej nevytvářel profesionální tým 
lidí, kteří si umí v práci i hrát. 

Ivet, Helenko, Liduško, Terezko, Věrko, Miládko, Janičko, Katko, 
Petro, Romčo, Renčo, Jani, Ivo, Evičko a samozřejmě Pepíku a Vaš-
ku, DĚKUJEME VÁM. 

S úctou a obdivem Monika a Petr Štegnerovi, rodiče Natálky

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU…
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NÁZEV HUKENSUUAGEHUCKENGESWAGE Z POHLEDU 
NÁZORU HRUBÉHO A ŽUNKOVIČE

Věnceslav Hrubý (Kdy se usadili Slované v zemích českosloven-
ských, Opava 1927) na str. 92 popisuje: Právě na přelomu dávnověku, 
asi v 1. stol., šířilo se jméno Słav ze severu slovanského. Poněvadž 
pak staroslovanské ł znělo „obaleně“, tj. téměř jako v neb u, bylo 
„sław“ slyšeno a zapsáno „suav, svav“, a tak „słavi“ (suavi) vyrovnalo 
se v ústech germánských následkem přehlásky s něm. svebi-svevi; 
Pliniovo „Svevi“ není tudíž nic jiného než recipované „Slavi“, které 
bylo zatím i na Slovensko vniklo a co jméno některých větví skutečně 
se užívalo. Tolik Hrubý. Podotýkám, že ono staroslovanské ł dnes 
už jen v polštině zůstalo, ale i valašské nářečí má podobnou hlásku, 
kterou moravský dialektolog František Bartoš nazývá valašským ł. 
I na Hukvaldech a v jeho okolí ji ještě občas slýcháváme. 

Jestliže tedy podle hückeswagenského historika Wilhelma 
Blankertze byl původní název města Hückeswagen (Huken) swage či 
(Huken) suuage, pak vezmeme-li v potaz předchozí odstavec, měla 
by výslovnost uvedené germánské zkomoleniny odpovídat tomuto 
słage. Na str. 106 knihy Kdy se usadili Slované v zemích českoslo-
venských se pak V. Hrubý zmiňuje o názoru M. Nohy, Budimíra 
a Rozwadowského, kteří poukazují na to, že ve slovanské nomen-
klatuře říční a územní vyskytuje se často element „slav, slov“, 
jemuž podkládají význam „téci“, „svlažovati“, takže by „Slované“ 
značilo obyvatele míst při řekách, vodnatých a bařinatých. Avšak 
Hrubý toto odmítá a kmen „slav“ spojuje se slovem „slaviti“.

Jiný, velice zajímavý názor píše Žunkovič v kapitole Skupina 
názvů označujících všeliká vodstva, kde na str. 131 knihy Kdy 
byla střední Evropa Slovany osídlena? píše: Suez (slovinsky svez, 
zvez = spojení, svazek) vyhlašovati za slovo slovanské poněkud 
zaráží, ale dějiny učí, že tomu přece tak: Suezská úžina – 112 km – 
už ve 14. stol. před Kr. byla prokopána. Že průkop po čase pískem 
se zanášel, nejednou býval vyhazován. Povážíme-li, že ohromná 
tato práce byla podnikána pouze ve prospěch plavby námořní, pak 
že Egypťané plaveckým národem rozhodně nebyli, přisvědčíme, že 
dějepisně ponejprv zvěstovaný průkop sotva bude „prvním“ a že 
už Féničanům – správně Venetům, na moři proslulým – i nápad 
i provedení toho výhodného „spojení – svezu – Středozemního 
moře s Rudým“ dlužno přičísti. Název „Suez“ jest opravdu vzácnou 
památkou na mezinárodní ryze kulturní činnost podnikavých 
světoplavců, slovanských to Venetů.

(K tomu dlužno dodat, že když Napoleon I. roku 1798 porazil 
mamlúcké vojsko v bitvě u Gízy a hodlal postupovat na východ, 
skutečně zamýšlel obnovit Suezský průplav, aby mohl použít 
lodě pro proplutí Rudým mořem a napadnout tak britskou Indii. 
Průplav však byl již tak silně zanesen pískem, že se nakonec 
rozhodl postupovat po souši. Politické události v Paříži ho ale 
nakonec přinutily zanechat vojsko v Egyptě a urychleně se vrátit 
do metropole, aby mohl ovlivňovat politické dění. K novodobému 
otevření Suezského průplavu pak došlo až v roce 1869, za přispění 
britského a francouzského kapitálu.)

Pro skupinu názvů označujících všeliká vodstva charakterizuje 
Žunkovič zároveň s pojmem suez-svez i  slovo přerov. Na str. 
86 a 131 pak píše: Dlužno se doopravdy podivit, že pouze 2 km 
široká prorva, jíž se Bečva na Přerovsko vylévá, vyjádřena tolik 
případným označením: Přerov = Durchbruch. Jisto, že v době 
historické jméno utvořeno nebylo. Jak dávno tomu, poznáváme 

z kostí mamutích, jichž celé spousty nalezeny u Předmostí, a to 
uprostřed této průrvy. Možno jest, že tyto „hromady kuchyňských 
odpadků“ od někdejších „dělníků průplavních“ pocházejí. Přerovec 
(malý průplav) u Opavy zdá se pouhým zesílením tamní strážnice 
býti, aby nepříteli výpad z blízkého štítinského lesa byl ztížen. 
Přerov jest na Moravě, u Českého Brodu, u Brandýsa, u Mikulova, 
též v Německu jest Přerov, a v  těchto krajinách našly se všady 
předhistorické hroby. Nebude tedy zamýšlený průplav dunajsko-
-oderský asi první meliorací…

BERGISCHES LAND

Jak jsem slíbil v závěru minulého dílu, dnes se seznámíme 
s  jihovýchodní částí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, 
s historickým regionem, který Němci nazývají das Bergische 
Land. Do této oblasti náleží též oberbergský okres, jehož součástí 
je i Hückeswagen. Jedná se zhruba o oblast povodí řek Agger na jihu 
a Wupper (jakožto pravý přítok Rýna) na severu a trojúhelník 
měst Wuppertal, Solingen a Remscheid, pár přilehlých okresů 
i části okresů, a táhne se až ke Kolínu nad Rýnem.

Samotný název Bergisches Land není vhodné překládat doslo-
va coby „hornatá země“, ale raději „Bergský kraj“, anebo „Země 
Bergů“. Jádro dnešního území totiž vděčí za svůj název pánům 
z Bergu, kteří spravovali stejnojmenné vévodství a kteří vlastnili 
zdejší panství a statky. Adolf z Bergu měl císařem Jindřichem 
IV. povoleno r. 1101 povýšit svá panství na vévodství, které bylo 
zrušeno až roku 1815. Z hlediska dnešního administrativního 
členění je již Bergisches Land pouze krajem historickým. (Jedná 
se o podobný případ, jako kdybychom na Moravě mluvili o - dnes 
již neexistujícím - Moravském Kravařsku anebo kdybychom 
v Jihočeském kraji vyčlenili jakési „Rožmbersko“, jakožto enklávu 
historických panství, patřících ve středověku rodu Rožmberků.)

Co se týče poznání rázu tamní krajiny, dnes již nemusíme cesto-
vat po Evropě koňmo jako Žunkovič; máme k tomu jednoho velice 
dobrého pomocníka. Jmenuje se Internet. Virtuální realita nám 
podá přesný obraz o tom, jaký charakter má krajina Bergského kraje, 
aniž bychom se tam fyzicky vypravili. A jaký je výsledek? Přestože 
podíl lesů je poměrně velký, existuje tam jen málo lesů rozsáhlejších. 
Krajině vesměs vévodí zalesněné hřbety nízkých kopců, které střídají 
zelená údolí. Avšak co se týče vodních nádrží, v kraji Bergisch jich 
existuje skutečně velké množství. Málokteré přehrady zde mají 
regulační charakter; většinou slouží k rekreačním účelům, nebo 
jako zásobárna pitné vody pro sousední města. Na celém světě 
však neexistuje žádný rozlohou srovnatelný kraj s tolika údolní-
mi nádržemi. Dal jsem si práci spočítat, že na ploše přibližně 

30 × 30 km se nachází cel-
kem 21 přehrad. A to vůbec 
nepočítám menší jezírka 
a rybníky.

Ještě nutno podotknout, 
že kromě „praněmeckého“ 
Düsseldorfu se svým praslo-
vanským předměstím Bilk 
(= Bílka) nepřesvědčí o svém 
ryze germánském (Köln) či 
starořímském (Colonia) pů-
vodu ani Kolín nad Rýnem. 

CO V SOBĚ SKRÝVÁ JMÉNO HÜCKESWAGENŮ

„ZAKLADATELŮ NAŠEHO MĚSTA“? 

Igor Jalůvka 5. díl

Z HISTORIE
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Regionální historik Josef Tůma vyslovil domněnku, že se jedná 
o původní slovanské slovo kůl, kolina, jímž byla zpevňována 
podmáčená půda. (Ale nemusíme se obávat, že by snad Čechům 
nechvalně známý italský fotbalový sudí Pierluigi Collina měl pří-
jmení slovanského původu. Italské slovo collina má význam našeho 
kopce. Žádný z „Kolínů“ ale na kopci neleží, zato na podmáčené 
půdě.) Historik Václav Davídek dochází k podobnému závěru 
co se týče Kolína na Labi či na Rýnu. Tvrdí, že v močálovitých 
polabských a porýnských rovinách se shlukovaly lidské stavby 
v „nákolní osady“, a těm se pak říkalo pomístně „kolín“, jako 
místu mnoha kolů či kolí pro zpevnění půdy. V této souvislosti 
připomíná i jména Štětí, Štětín nebo Berlín. Slované totiž říkávali 
kolům-palisádám pod chýšemi i na cestách také „štět“, osady pak 
byly zpevňovány „brlemi“.

Též kolem Hückeswagenu je to samá voda. Lesy, údolní 
nádrže, lesy a zase přehrady. V horkém létě je zde jistě mnoho 
místních bouří. Několik potoků a říček napájí každou z přehrad. 
Samozřejmě, přehrady jsou to novodobé, i když ne až tak docela. 
V naší zemi se vznik nejstarších přehrad datuje do doby první 
republiky, avšak v Německu je to ještě o nějakých 30-40 let dříve. 
Podél toku řeky Wupper je nejblíže Hückeswagenu Wupperská 
přehrada (Wuppertalsperre), necelých 5 km na sever od měs-
ta. Ale zajímavá je kaskáda tří, resp. čtyř přehradních nádrží 
ve směru na jih. Nejblíže je největší z nich, Beverská přehrada 
(Bevertalsperre), s přítokem říčky Bever. Když pomineme mo-
ravskou přehradu Bystřičku u Valašského Meziříčí, budovanou 
již mezi roky 1908 a 1912, čímž se odlišuje (jistě, kromě jiného) 
od nejstarších přehrad naší Vltavské kaskády, jako je Vrané nad 
Vltavou, kterou stavěli mezi lety 1930 a 1936, a Štěchovice, sta-
věné od r.1938 do r.1944, byla Beverská nádrž první průmyslovou 
přehradou wupperského povodí, jež budovali v letech 1896-98. 
Před druhou světovou válkou však byla modernizovaná vnitřním 
těsněním oceli a zcela rozšířená (1935-38/39). Opodál, severně 
od města Wipperfürth, se u obce Neye nachází Neyeská údolní 
nádrž (Neyetalsperre). Nádrž se vystavěla v letech 1905 – 1908 
jako zásobárna pitné vody s obloukovým půdorysem kamenné 
hráze. Další, Schevelingerská přehrada (Schevelinger Talsperre), 
zvaná také Stříbrná přehrada, je daleko menší (pouze 8 ha vodní 
plochy) a je vystavěna na počátku války (1938-41). Opět se jedná 
o nádrž pitné vody, přehrazenou Schevelingerským potokem. 
Poslední, drobnou vodní plochou, je starý Mlýnský rybník u ves-
ničky Wasserfuhr (Mühlenteich Wasserfuhr). Jistě si všimneme 
historického faktu, že největší z přehrad byly vystavěny před 
1. světovou válkou a modernizovány pak nedlouho před další 
světovou válkou nebo na  jejím počátku, což bylo pro tehdejší 
německé přípravy na války typické.

Z vodohospodářského hlediska je však zajímavé, že tyto 
poslední čtyři vodní plochy jsou propojeny podzemním ka-
nálem, a tvoří tak vodní soustavu nazvanou Beverská soustava 
(Beverblock). Přiložený obrázek názorně ukazuje takový svaz, 
svazek, tedy (jak jsme se výše dověděli) „suez“. Kdy ke spojení vod 
těchto čtyř nádrží došlo, jsem nezjistil, ale bylo to patrně dlouho 
po druhé světové válce, nejspíše v 60. či 70. letech.

Co jsem tím chtěl vlastně říci? Že když v dnešní době napadlo 
člověka pospojovat přehrady podzemním kanálem, mohl člověk 
v historické době rovněž spojit místní jezera, která v údolích pa-
trně byla, nějakým kanálem – svezem, suezem, či jiným slovem 

označujícím spojení. Vždyť po mnohých rybnících, které existovaly 
a plnily svou funkci ve středověku, není dnes ani památky. Kolik 
vesniček či osad se nazývá Rybník či Rybníček, a historikové nic 
nevědí o nějakých rybnících v jejich blízkosti! Mnohé vyschly, tak 
jako vyschly potůčky a říčky, které je napájely, jiné byly zrušeny. 
I v našem okolí tomu tak bylo, např. rybník na katastru obce 
Lubiny, rybník pod Kotoučem, na místě štramberského sídliš-
tě Bařiny či rybníky v Ženklavě. I taková Beverská či Neyeská 
přehrada mohla být kdysi jezírkem či rybníkem. K tomu nutno 
připočítat větší plochu lesů, a bouřky tam budou na denním po-
řádku! Prostě huk(ot). Též hustota rybníků mohla být na daném 
území větší než dnes. Horopisný reliéf tomu naprosto odpovídá. 
Můj předpoklad podporuje i historický zápis z roku 1443, který 
se odkazuje na lokalitu Wasserfuhr coby „vodní tvrz“. Na mapě 
z roku 1715 je již na místě vodní tvrze zakreslen dvůr s mlýnem. 
Jsou to sice všechno pouze mé domněnky, ale ouha! – Při stavbě 
hráze Neyeské přehrady na počátku 20. století byly nalezeny 
pravěké nástroje z doby kamenné!!! 

KMEN WAGEN Z POHLEDU ŽUNKOVIČOVY TEORIE

Žunkovič na str. 80 své stěžejní knihy uvádí: S kořennou sla-
bikou „tur“ = tuří pastviska dlužno sloučit i nordické božstvo Tyr 
a Th or. Milý Th or – jako vozataj – prý též naučil lidi zapřáhati 
dobytek do vozu a poctěn za to „staroněmeckým“ přístavkem „valdi 
kjola“. Staroněmecké „valdi kjola“ (= Wagenlenker) je však ryze 
slovanské slovo; vladati = říditi (lenken, přeneseně herrschen) a kola 
= kolesa, vůz (Räder, Wagen). Roku 1883 přistihl jsem horáky ze 
Zimljého polja (Hercegovina) při prapodivné „valné hromadě“. 
Skládali vůz, jakého tam užívají; měl se svážeti oves. Je tu třeba 
nezkalené vody a svornosti, neboť nápravy jsou souseda jednoho, oje 
– druhého, kola – třetího atd. Sousedé tamější jsou tudíž bezmála 
moderními akcionáři tohoto vozidla, na němž ze železa není ani 
hřebíku. Myslím, že prostodušnější nebyl ani první pratvar vozu 
a prostodušnější zádruhy (= obce) už také nebude na světě. Nic 
přirozenějšího, než že řidiči takové společnosti vozodílné druhdy 
říkávali „vladar – kola“. „Urgermánská“ mytologie častokrát ještě 
nemile překvapí a zklame, až jednou dospějeme k opravdovému 
výzpytu prvků prapůvodních! Tento názor je více než zajímavý, 
nicméně se slovem Hückeswagen má asi sotva co společného. 

Jednou z dalších možností vzniku kmene –wagen je Žunkovičova 
úvaha na str. 88 – 89: Domněnka, že by „Děd“ a „Baba“ v názvech 
místopisních povstaly z mytologie, není průvodna. Ded, Djed, Děd 
jsou daleko rozšířené názvy pro pastvy na kopcích, ač i „Djeti“ 
na rovinách náhorních se nacházejí. Osadní jména toho kořene 
jsou: Dědek, Dědinka, Dednik, Denonci, Dedča vas, Dedendorf, 
Dečno, Dečina, Děčín. Soudě dle analogických případů, výsost-
ným názvem v „dědině“ býval „děd“. Do dneška obec na Moravě 
je „dědinou“; v Čechách, kde Přemyslovci od prvopočátku hubili, 
co kde bylo staroslovanského, v zádružním zřízení už „dědin“ 
neznají, tam je samá „ves“, samá „vesnice“. Slovo Baba má stejný 
význam a stejné upotřebení jako Děd. Jihoslovanovi a Rusovi 
„babo, baba“ je náš stařeček, dědeček. Znamenalo tudíž „baba“ 
za stara jistě i hlavu obce pastuší. – Vedle vrchů Baba, Babno 

brdo, Babelsberg, Babenberg máme i hojné 
osady stejnakého jména, jako: Babno, Babice, 
Babna reka, Babince (Němci z toho nadělali 
„Wagendorf“!), Babín, Babina –gora, -gorica, 
-polica, Babino polje, Babiny, Babule, Babniak, 
Baborin, Babunci a mn.j. Připomínám, že 
italsky „táta, taťka“ se řekne „babbo“. Pobaltské 
letovisko na meklenburském rekreačním ost-
růvku Rujána (Rügen) má název Baabe. K tomu 
Věnceslav Hrubý (Kdy se usadili Slované v ze-
mích československých, Opava 1927) na str. 
108 říká: Rozsáhlé knížectví rujanské slulo 

až do XI. století Slavia a obyvatelé Slavi. - Jde tedy o to, že slovo 
„wagen“ v názvu mohlo původně znít baben. 

 (Pokračování příště.)
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22. srpna letošního roku uplynulo 50 let od největší letecké 

katastrofy na  teritoriu současného Moravskoslezského kraje. 

V troskách letounu IL 14 tehdy zahynulo 10 letců, příslušníků 

leteckého dopravního pluku, dislokovaného na letišti Mošnov.

Uprostřed Hůrky u Nového Jičína, poblíž místa katastrofy, stojí 

malý pomníček se jmény zahynulých. V té době se tato událost 

nesměla připomínat, proto byl pomníček pořízen až v roce 1990 

z podnětu obnoveného Svazu letců, odbočky Mošnov. Hlavním 

garantem ale byla osada Hůrka a Sbor dobrovolných hasičů. Prů-

vodem vesnicí a několikanásobným přeletem boxu čtyř letounů 

L 410 vedených velitelem pluku plk. Mgr. Vladimírem Peštou byla 

zahájena připomínková slavnost odhalení pomníčku. Tohoto aktu 

se účastnila velká část tehdejších příslušníků pluku. Po odhalení 

domácí zorganizovali společné posezení.

V sobotu 23. srpna jsme si tuto událost připomněli. Za účasti 

17 kolegyň a kolegů, obyvatel Hůrky i zástupců hasičského sboru. 

Jednatel odbočky Svazu letců Příbor, Ladislav Jerguš, promluvil 

o okolnostech zmiňované události a současně přivítal manželku 

a syna jednoho ze zahynulých, kpt. Jiřího Juščíka. Poděkoval sta-

rostovi Jeseníku Mgr. Tomáši Motyčkovi a především předsedovi 

osadního výboru Hůrky Danielu Glogarovi za tuto připomínkovou 

slavnost. Po položení kytic, opět následovalo posezení, kde byla 

na panelech prezentována nejen obec Jeseník ("Vesnice roku 2013") 

i Hůrka, ale i panely odbočky Svaz letců ČR a bývalého leteckého 

dopravního pluku, včetně zmiňované katastrofy.

Hned po vzniku odbočky Svazu letců v Příboře si tato vzala péči 

o tento pomníček jako jednu z priorit své činnosti. Několikrát byl 

již proveden nátěr kovových částí, každým rokem se čistilo okolí 

pomníčku a ve výroční den události za účasti několika kolegů jsme 

pokládali kytici. V letošním roce byla vyměněna tabule se jmény 

zahynulých. Při loňské návštěvě navrhnul předseda osadního 

výboru pan Daniel Glogar připomenout 50. výročí výraznějším 

způsobem. Výsledkem bylo sobotní odpoledne 23. srpna.

Proč toto připomínáme v Měsíčníku města Příbora? Až na vý-

jimky byli zahynulí kolegové občany Příbora. Působili zde již 

čtvrtým rokem a byl to rozhodně zásah do povědomí mnoha lidí. 

Kolegové, přátelé, sousedé i známí, ti všichni byli šokováni. Snad 

i proto tyto řádky k připomenutí a vyjádření účasti nad jejich 

tragickým odchodem.

50 LET OD NEJVĚTŠÍ LETECKÉ KATASTROFY

NA TERITORIU SOUČASNÉHO MSK
mjr. Ladislav Jerguš, jednatel odbočky Svazu letců Příbor

Udělalo se hezky po šesté hodině večer, a tak jsem se šel pro-
jít. I začínající podzim má své kouzlo. Ptáci už tolik nezpívali, 
nebylo v ulicích slyšet ani tolik dětských hlasů. Možná i proto 
se mi začínaly vracet vzpomínky na dobu minulou. A možná vše 
způsobil hluk z parku. Vrátila se mi doba, kdy jsem jako mladý 
chodíval na tak zvané "junior kluby", na diskotéky s programem. 
Nic zvláštního, prostě se tam pouštěla muzika a v přestávkách 
jsme dostávali nejrůznější úkoly. Kdo chtěl, plnil je. A  já jsem 
si na některé vzpomněl - třeba zapsat, z kolika stran jsou na věži 
kostela hodiny. Anebo - jaký tvar má náměstí v Příboře? Je to 
čtverec, obdélník anebo jde o ještě nějaký jiný tvar?

Tohle vše i další úkoly, na které jsem si vzpomněl, byly tak 
nějak v pohodě. Ale pak jsem si vybavil i další - a odpovědi na ně 
se mi z hlavy někam vypařily. Například jaký je letopočet na fa-
sádě jednoho z domů na náměstí. Anebo kolik je v Příboře soch 
kamenných lvů. A také jsem si nemohl vybavit, kde že je socha 
ženy stojící na půlměsíci. A protože čas byl, dostala má procház-

ka směr. Začal jsem hledat odpovědi. Vše příjemně plynulo, stej-
ně jako další a další myšlenky. Na to, jak tenkrát "za juniorek" 
vypadalo náměstí. 

Přišly vzpomínky na zavlhlé oblouky podloubí, oprýskanou 
omítku všude možně, smetí v  ulicích, které nikdo neuklízel. 
Když jsem došel na  náměstí, zastavil jsem se  a  nechal v  sobě 
běžet další a další srovnávání. Vždy vítězila současnost. A pře-
ce vím, kolikrát si až povzdechnu v nostalgii za "starými časy". 
Nemyslím to úplně vážně, ale stane se. Pak si uvědomím, že ne-
smutním za dobou minulou, za oněmi oprýskanými zdmi a ne-
zájmem, ale že smutním pro svůj věk za prožitými léty, za oněmi 
"junior programy" a dalšími aktivitami, které jsem tenkrát pro-
žil, absolvoval.

Cesta za obnovením vzpomínek, přesněji pátrání po kamen-
ných lvech, mě dovedla až k mostu, kterému odmalička říkám 
"klokočovský". Na  kamenné stěně dnešní prodejny stavebnin, 
byl napůl strhnutý plakát jakési politické strany. Měl heslo "bez-

PODVEČERNÍ NOSTALGIE

Tomáš Marný

K ZAMYŠLENÍ
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pečí a  lidská vzájemnost". A  bylo to smutné. Hodně smutné. 
"Bezpečí a vzájemnost". Jsou to slova, která snad někomu ubli-
žují? Nepřejeme si to? Ne ne. Jen tupá a nebezpečná lidská zlo-
ba. Netolerance. Neschopnost nechat druhé vyjádřit se. Špína 
a zavlhlé oblouky podloubí současnosti.

Trochu jsem doufal, že snad plakát strhli nějací mladí hoši, 
kteří šli kolem napumpovaní sebejistotou - také jsme udělali le-
dacos. Jenže, tahle myšlenka mi dlouho nevydržela. Došlo mi, 
že "mladým" by takový plakát nevadil. Strhl jej nejspíše nějaký 
můj vrstevník. Asi horující pro jinou politickou partu. Nějaký 
můj vrstevník, který toho ještě moc nepochopil. Nedochází mu, 
že jen díky rozdílnosti v názorech si může vytříbit názor svůj. Že 
schopnost žít vedle jiných a s jinými, vyžaduje toleranci. Že lidé 
s jinou fanglí, praporem, barvami nad hlavou jsou také lidi. Sku-

pinou, která stejně jako já chce ve své podstatě totéž. Bezpečí 
a lidskou vzájemnost. Ale jak ji můžeme dosáhnout, když totéž 
co chceme, u druhých ničíme?

Kolik kamenných lvů má město Příbor jsem tedy nako-
nec nedopočítal. Nostalgie a příjemné vzpomínky se propadly 
do znechucení z těch, kteří nechtějí - a ne že by neuměli - po-
chopit základy pravidel, kteří chtějí prosazovat jen pravidla svá. 
A když nebudou ta jejich, pak zničit, strhnout, pomluvit. Škoda. 
Škoda tomu. A jen se děsím, kolik strhnutých plakátů mě čeká 
v dalších dnech, kdy volební kampaň opravdu začne a vše bude 
vrcholit. 

Přeji vám hezký den, spoluobčané. Vám všem, co  jsme 
v podstatě stejní a chceme totéž. Přeji vám dobrý den, Příboráci.

Dne 20. 9. 2014 proběhla v  tetovacím salónku na  náměs-
tí Sigmunda Freuda v  Příboře dobročinná akce s  názvem 
TATTOO ČTYŘLÍSTEK. Kdo chtěl, mohl si  ten den nechat 
vytetovat čtyřlístek. Minimální příspěvek byl 500 korun za jed-
no tetování. Jak se ukázalo, lidé vkládali do pokladničky i vyšší 
částky. Odhadem jsme společně s kolegyní Jana Lukešovou vy-
tetovali něco přes 50 čtyřlístků. Tetovalo se od rána do pozdních 
nočních hodin. Přijeli zájemci z celé Severní Moravy – z blízké-
ho i vzdálenějšího okolí a také ze slovenské Čadce.

Svůj podíl na hladkém průběhu akce měli i majitelé Tony‘s 
baru v Příboře a pražská fi rma EURO TATTOO SUPPLY, která 
na akci darovala potřebný materiál.

Už předem bylo dohodnuto a  všichni, kteří peníze do  za-
pečetěné pokladničky vkládali, věděli, že celý výtěžek poputuje 

do Dětského domova Příbor. Když jsme v neděli brzy ráno po-
kladničku otevírali, byli jsme mile překvapeni. Podařilo se nám 
vybrat 31.230,- korun. Tuto částku jsme hned v pondělí předali 
vedení Dětského domova. Pan ředitel Mgr.  Petr Augustinský 
byl velice potěšen a slíbil, že peníze použije na zakoupení au-
diovizuální techniky a příslušenství k počítačům právě pro děti! 
Což ony samy velice ocení! 

Doufáme, že se akce stane tradicí a už teď se těšíme na pří-
ští rok. Ve spolupráci s Dětským domovem chceme pokračovat 
dál, i když bychom v každém ročníku chtěli fi nance z této akce 
se čtyřlístky věnovat jiné organizaci. Máme v plánu například 
podpořit psí útulek. 

Rád bych na  závěr poděkoval všem, kteří nejenže přišli, 
ale také jakkoliv podali pomocnou ruku. 

ČTYŘLÍSTEK PRO DOBROU VĚC

Petr Špaček, tetovací salón Příbor

V září nezačíná jen podzim nebo škola, ale také skauti za-
hajují svou činnost. V září nám totiž začal nový skautský rok. 
Spousta skautů a skautek se tak po dvou měsících prázdnin opět 
sešla v  příborské skautské klubovně v  městském parku. První 
schůzka nového skautského roku je  vždycky plná očekávání 
a otázek. Kolik dětí nám přijde? Kolik nováčků přibude? Tyto 
otázky a mnoho dalších se před první schůzkou honí v hlavách 
vedoucích. Na první schůzce, která se konala 5. 9. v klasickém 
čase od 16:30 do  18:00, byly tyto otázky zodpovězeny. V  klu-
bovnách se  sešla spousta starých, ale i  pár nových tváří. Kla-
sicky však na první schůzku nepřišly všechny děti, řada z nich 
se  o  první schůzce nedozvěděla. První schůzky bývají slav-
nostní, přeci jenom se děti vidí skoro po dvou měsících a mají 
si toho tolik co říci. Každý má svou historku z dovolené a každý 
znova začne vzpomínat na letní tábor. U letošní první schůzky 
to nebylo jinak. 

Třetí týden v září v termínu 19. - 20. 9. nám proběhla první 
společná akce. A to již tradiční Zahajovačka. Již z názvu vypo-
vídá, že se  jedná o  akci, na  které se  slavnostně zahajuje nový 
skautský rok. Každý rok je tato akce ozvláštněna nějakou soutě-
ží, zatímco loni jsme měli Hry bez hranic, letos jsme se všichni 
přenesli na Skautské netradiční olympijské hry do Nisoči. Děti 
byly rozděleny do týmů, které představovaly různé národy. Sou-
těžily v netradičních disciplínách, které na obyčejných olympij-

ských hrách nenajdete. Čekal je běh na lyžích, skalní golf či hod 
kladivem. V  další disciplíně se  všichni vrátili do  starověkého 
Říma a čekal je závod vozatajů. Dále se utkali ve slepém fotbale 
či ve vrhu vody. Nejvíce srandy si však všichni užili při disciplíně 
Synchronizované plavání na suchu, kde všechny týmy předvedly 
spoustu originálních a zábavných kreací. Touto akcí jsme tedy 
slavnostně a hlavně zábavně zahájili nový skautský rok, a pokud 
bude celý rok jako tato Zahajovačka, tak se máme na co těšit.

A co nás tedy ještě čeká? Spousta tradičních, ale i pár nových 
akcí. V  říjnu a  listopadu nás čeká další ročník Polního vaření 
a Ekovíkend, v prosinci si opět pro naše rodiče a kamarády při-
pravíme představení a scénky na Mikulášskou besídku, po kte-
ré společně oslavíme i Vánoce a Silvestr. A po novém roce nás 
čeká třeba další Uzlařská regata, Vítání jara a spousta další akcí. 
V červenci nás pak opět čeká letní tábor, na který už se všichni 
moc těšíme. 

Pomocí tohoto článečku bychom Vás, čtenáře chtěli požádat 
o pomoc. Týká se to hlavně bývalých členů anebo rodičů dětí, 
kteří do skautu chodili. Sháníme totiž pro naše členy skautské 
kroje, kterých je velký nedostatek. Proto Vás prosíme, podívejte 
se, zda doma nemáte nevyužité skautské kroje, a pokud nějaký 
najdete, přijďte k nám na schůzku se domluvit. Moc Vám dě-
kujeme.

Za příborské skauty a skautky Paťa

NOVÝ SKAUTSKÝ ROK JE TADY

Patrik Nedoma, vedoucí Junáka Příbor

KLUBY, SPOLKY
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Hubert se narodil v rozmezí let 656 až 658, pravděpodobně 

657 u Neustrii. Toto francké království se v tehdejší době rozklá-

dalo mezi řekou Loirou, Bretaní, kanálem La Manche a řekou 

Meusou ve východní Francii. Jeho otcem byl Bertrand, vévoda 

z Akvitánie, matkou Hugberga - Hucberna, sestra sv. Ody. Otec 

působil jako dvořan u krále Th eodoricha III. a jeho majordoma 

Pipina z Heristalu, nejvyššího dvorského úředníka.

Hubert tedy vyrůstal na královském dvoře, učil se rytířským 

dovednostem, zacházení se zbraní, jízdě na koni, lovu, čtení, psaní; 

osvojil si mravy tehdejší doby. Obvyklý byl ovšem ve dvorském 

prostředí život rozmařilý. Okolo roku 682 se Hubert oženil 

s Floribonou, dcerou Dagoberta, hraběte Lovaňského (Louvain 

- Leuven). Okolo roku 685 se jí narodil syn Floribert, sama však 

po porodu zemřela. Do údobí let 685 až 688 se klade Hubertova 

konverze. Byla to ostatně doba postupující christianizace, doba 

rozmachu křesťanství v kdysi pohanské Galii. 

Okolo roku 688 zemřel Hubertův otec Bertrand, Hubert 

však převedl nástupnická práva vévody akvitánského na  své 

bratry, opustil královský dvůr, zřekl se  světských radovánek 

a stáhl se do ústraní.

Hubert se uchýlil k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu, 

který mu byl rádcem a učitelem a po náležitém vzdělání se mu 

dostalo kněžského svěcení. V roce 709 nastoupil biskupské místo 

v diecézi Tongeren – Maastricht. Rozsáhlá diecéze se rozkládala 

mezi Bois le Duc (v nynějším Holandsku), Givetem (v nynější 

Francii) a Wiltzem (v nynějším Lucemburském velkovévodství). 

Její centrální část zaujímaly hornaté a lesnaté Ardenny; jejichž 

obyvatelstvo v  té době ještě neopustilo pohanství. Hubert 

christianizuje kraj, káže slovo Boží, zakládá kláštery, budu-

je kostely a  ještě za  života se  mu dostává přízviska apoštol

Ardenn. V roce 721 ho papež Sergius I. jmenuje prvním biskupem

v Liége - Lutychu. Zde také Hubert dne 30. 5. 727 umírá. Po-

chován byl v Lutychu v kostele sv. Petra, který založil. Již tehdy 

byly Hubertovy ostatky věřícími uctívány, aniž byl kanonizován.

Svatohubertský kult je nerozlučně spjat s  jelenem, který 

představuje od nepaměti dokonalý typ lovné zvěře a  je nej-

charakterističtějším představitelem evropské zvěře. Prvotní 

křesťanskou církví byl jelen přijat jako symbol světla, církve. 

Křesťanské legendy o posvátných jelenech, kteří přivedli pohany 

ke křesťanství, rozšířené téměř v celé Evropě - ostatně svědčící 

o oblibě lovu v tehdejší době - povýšily jelena nad ostatní zvířata 

a zahalily ho tajemstvím. 

Scéna vidění sv. Huberta je v legendě popisována následov-

ně. Při vášnivém lovu - zřejmě štvanici - na Velký pátek zjevil 

se Hubertovi jelen se zářícím krucifi xem mezi parohy a promluvil 

takto: „Huberte, proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Je už na čase, 

abys začal hledat, neboť Já jsem Pán a Bůh, který byl za Tebe 

a všechen lid ukřižovaný.“

„Pane Bože, již vícekrát jsem o Tobě slyšel, ale 

dodnes jsem v Tebe nevěřil a nectil Tě jako pravého 

Boha. Pověz, co chceš, abych učinil a ukaž mi cestu 

pravdy a Tvé vůle.“ 

„Huberte, musíš přemoci sám sebe; vezmi svůj 

kříž a  následuj mě. Jdi k  biskupovi Lambertovi 

do Maastrichtu: bude tě učit a  řekne ti, co musíš 

učinit, aby sis zasloužil život věčný.“

Při oblibě a vážnosti, jíž se v Hubertově době 

lovectví těšilo u šlechty, je  jisté, že i Hubert, jako 

šlechtic, žijící u královského dvora, lov též provozoval. 

Za patrona myslivců byl prohlášen až po sepsání 

prvních životopisů a tito životopisci neměli důvod 

zvláště se  zmiňovat o  tom, že jako šlechtic činil 

totéž, co činili jiní. Historicky doložená Hubertova 

konverze byla legendou velmi působivě symboli-

zována právě scénou setkání s posvátným jelenem 

s křížkem mezi parohy.

Ve francouzské a německé jazykové oblasti se do-

dnes slouží obvykle 3. listopadu slavnostní mše 

provázené troubením na lesní rohy za účasti myslivců 

v uniformách. Kázání jsou nesena v duchu legendy 

o sv. Hubertovi a jsou zaměřena aktuálně na ochra-

nu zvěře a přírody. Kostel je vyzdoben exponátem 

jelena a příslušnými přírodninami podzimního lesa.

I naše české myslivecké tradice se hlásí ke sv. Hu-

bertovi jako patronovi české myslivosti, jehož svátek 

připadá na 3. listopadu.

A k  tomuto výročí letos proběhne v  Příboře 

v refektáři piaristického kláštera 18. 10. 2014 

v 17,00 hod. koncert lovecké hudby.

Účinkovat budou: trubačský soubor Lesní a dře-

vařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně „Pagáči“. 

Hostem vystoupení bude kvarteto příčných fl éten 

„Flutissimo“.

Pořadatelem koncertu je Myslivecké sdružení 

Příbor Hájov, které zve všechny myslivce, přátele 

myslivosti a příborskou veřejnost k hojné účasti.

LEGENDA O SV. HUBERTOVI

Petr Černoch, lektor historie a tradic v myslivosti

  
MMyysslliivveecckkéé  ssddrruužžeenníí  PP ííbboorr  ––  HHáájjoovv  aa  mm ssttoo  PP ííbboorr  

  

VVááss  zzvvoouu  
  

nnaa  
  

KKOONNCCEERRTT  LLOOVVEECCKKÉÉ  
HHUUDDBBYY  

  

SSoobboottaa  1188..  ííjjnnaa  22001144    
oodd  1177::0000  hhoodd..  

    
        
  
  
                          
  
                
                                                                                                            
                                                                      
  
  
  
  
  
  

RREEFFEEKKTTÁÁ   PPIIAARRIISSTTIICCKKÉÉHHOO  KKLLÁÁŠŠTTEERRAA  
VV  PP ÍÍBBOO EE  

  
ÚÚ iinnkkuujjíí::      

TTRRUUBBAA SSKKÝÝ  SSOOUUBBOORR  LLDDFF  MMEENNDDEELLOOVVYY  UUNNIIVVEERRZZIITTYY  

VV  BBRRNN     „„PPAAGGÁÁ II““  

KKVVAARRTTEETTOO  PP ÍÍ NNÝÝCCHH  FFLLÉÉTTEENN  „„FFLLUUTTIISSSSIIMMOO““  

  
VVssttuuppnnéé  ddoobbrroovvoollnnéé  



24  /  Měs íčn í k  měs t a  P ř í b o r a

V našem městě se souběžně s konáním Dnů evropského dě-
dictví (EHD, European Heritage Days 12. - 14. 9. 2014) konal již 
IV. ročník Freudových dnů. Tato odborná lékařská konference 
zaměřená na  psychiatricko-psychologické průniky v  klinic-
ké lékařské praxi se  letos zaměřovala na  téma „schizofrenie“. 
Konference se konala ve dnech 12. a 13. 9. 2014 v prostorách 
Masarykova gymnázia.

Letošní lékařské sympozium bylo významné z mnoha po-
hledů. Akce byla poprvé organizována pod odbornou záštitou 
psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v  Ostravě-Porubě 
(prim. MUDr. Petr Šilhán). Dále byla pořádána ve  spolupráci 
s  psychiatrickou ambulancí MUDr. Evy Ressnerové v  Novém 
Jičíně, Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, Českou psy-
chiatrickou společností a Českou lékařskou komorou.

Do Příbora přijelo 63 lékařů (klinických psychiatrů, 
psychologů, neurologů a  jiných spřízněných lékařských pro-
fesí) a  12  významných osobností - přednášejících z  oboru 
klinické psychiatrie a psychologie, neurologie a neurobiologie, 
rehabilitace. Z mnoha přednášejících bychom rádi vzpo-
mněli na MUDr. PhDr. Jana Poněšického, Ph.D. z Německa 
a prof. PhDr. ThDr. MUDr. Et Dr. Jaroslava Maxe Kašparů,
Ph.D., Dr.h.c. Všechny skvěle připravené prezentace vý-
znamným způsobem bezesporu obohatily teoretické 
a klinické portfolio poznatků všech zúčastněných včetně 
mnoha zajímavých podnětů pro klinickou praxi. Odborný 
program lze nalézt na internetu (www.freudovydny.cz).

Poděkování patří všem organizátorům, vedení os-
travské psychiatrické kliniky (prim. MUDr. P. Šilhán 
s  kolektivem), MUDr. Evě Ressnerové, všem sponzo-

rujícím farmaceutickým firmám, vzdělávací firmě Edukana 
z Havířova, vedení Masarykova gymnázia, školní jídelně v Ko-
menského ulici, římskokatolické farnosti v  Příboře, vedení 
Základní umělecké školy v Příboře, všem ubytovacím kapacitám 
ve městě. Zvlášť velký dík patří žákům, studentům a učitelům 
ZUŠ, kteří připravili pro lékaře působivý slavnostní koncert 
v kostele sv. Valentina.

I když se město Příbor zatím aktivně nezapojuje do podpory 
a propagace této aktivity, máme velikou radost z toho, že se nám 
rok od roku daří aktivním způsobem šířit nejen odkaz příborské-
ho rodáka a zakladatele psychoanalýzy široké lékařské veřejnosti, 
ale zároveň propagovat kulturně-společenské dění našeho města 
po celé České republice. Mnoho lékařů z různých koutů České 
a Slovenské republiky se aktivně zúčastnilo příborských Dnů 
evropského dědictví včetně komentovaných prohlídek města. 
Doufáme, že v  jejich vzpomín-
kách bude naše malebné městečko 
stále žít.

Příborská rodačka a  autorka ně-
kolika básnických sbírek a  próz 
Mg r.   I rena Kopecká přev za la 
24.  září v  Letohradě Cenu Petra 
Jilemnického. Cenu jí udělila odbor-
ná porota za  knihu Oživil kámen, 
kovu dal řeč o  příborském socha-
ři Františku Juraňovi. Fotografická 

dokumentace je  dílem příborského fotografa Rudolfa Jarno-
ta. Za  laskavého přispění sponzorů knihu vytiskla Tiskárna
Kleinwächter ve  Frýdku-Místku. Knihu Irena Kopecká křtila 
v Příboře vloni na podzim. 

Letošní ročník udělování mezinárodních cen Egona Ervina 
Kische, cen Petra Jilemnického a regionálních cen EEK a cen 
ČSBS byl již XXIII. V příštím čísle Měsíčníku se dovíte víc.

Vážení příznivci „Příborské hlavičky“, dovolte mi oznámit 
změnu termínu vyhlášení celkového letošního vítěze a  také 
vítězů zářijového kola soutěže „Příborská hlavička. Vzhledem 
k tomu, že součástí vyhlášení bude také divadelní představení 
Freude, Freude, už na  tebe došlo divadelního souboru příbor-
ského gymnázia Žluté S.A.K.O., jsme nuceni z termínových dů-
vodů přesunout závěrečné vyhodnocení soutěže ze soboty 4. 10. 
2014 na sobotu 11. 10. 2014. Celý dopolední program zahájíme 

v 10 hodin před rodným domem Sigmunda Freuda divadelním 
představením a  poté vyhlásíme vítěze jak zářijového kola, tak 
také celkového vítěze „Příborské hlavičky 2014“. Letošní hlav-
ní cenou Příborské hlavičky bude kniha Irvinga Stonea „Vášně 
mysli“ a elektronická čtečka knih. Zároveň vyhlásíme vítěze zá-
řijového vstupenkového bonusu, kde hlavní cenou bude loutka 
Sigmunda Freuda a také kniha Irvinga Stonea „Vášně mysli“.

Děkuji za pochopení a budu se těšit na vaši účast.

Z KULTURNÍHO DĚNÍ VE MĚSTĚ

MUDr. Mořic Jurečka

Mgr. Irena Nedomová, kronikářka města Příbora

Miroslav Růžička, rodný dům S. Freuda

FREUDOVY DNY A DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PŘÍBOŘE

CENA PETRA JILEMNICKÉHO PUTOVALA DO PŘÍBORA

ZÁŘÍ SE SIGMUNDEM FREUDEM  OPRAVA TERMÍNU

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ „PŘÍBORSKÉ HLAVIČKY“ A ZÁŘIJOVÉHO 

VSTUPENKOVÉHO BONUSU
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KDY: v pond lí 20. íjna 2014

AS: od 17:30 hodin

KDE: v zasedací místnosti piaristického kláštera

VSTUPNÉ: dobrovolné

P ednáška navazuje na úsp šnou p ednášku Opravník
nejk iklav jších biologických omyl . Soust edit se budeme

tentokrát více na lov ka a medicínu,
omyly spojené s léky a lé ením lov ka,
dotkneme se i genetiky a genetických
modifikací. Jsou skute n jablka plná
vitamin ? A pivo? Nabízí nám TV
reklama opravdu léky proti ch ipce?
Jsou nám bacily nebezpe né? „Kdo nic
neví, musí všemu v it“ (Neruda). Tak
p ij te, a víte!

P EDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Pavel Netušil
st edoškolský u itel
Masarykovo gymnázium
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Cyklus p ednášek… 
 
 

…. O d tech 
 
…v podání erudované kinezioložky   
a speciální pedagožky s 18 lety 
poradenské a lektorské praxe 
v oblasti osobnostního rozvoje, 
mezilidských vztah  a práce 
s d tmi se specifickými poruchami 
u ení a chování 
 

Mgr. Ivany Mutinové. 
 

 

Jak naslouchat svým 
d tem  

 
D ti s námi mluví, ale posloucháme je? Slyšíme, co nám 

vlastn  íkají? M že naslouchání zm nit vztahy mezi rodi i 
a d tmi? Na p ednášce se dozvíte odpov di nejen na tyto 

otázky, ale také na mnohé jiné. 
 
 

 

Kdy: ve st edu 22. íjna 2014 
 

Kde: spole ensko-kulturní 
         k ídlo piaristického 
         kláštera, P íbor 
 

as: v 17:30 hodin 
 

Vstupné: 50 K  
 

 
Ve spolupráci s m stem P íborem. 
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KULTURNÍ PROGRAM  ŘÍJEN

St eda 1. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Pátek 3. íjna od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO CHOVÁNÍ  

BAV klub - ul. Masarykova 
Týden knihoven od 6. íjna do 10. íjna 
AMNESTIE TENÁ SKÝCH POPLATK  

M stská knihovna P íbor 
Pond lí 6. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Úterý 7. íjna od 15:00 hod. 
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE S KROKODÝLEM 
TEODOREM 

M stská knihovna P íbor 
Úterý 7. íjna od 17:30 hod. 
P ÁNÍ, Z NOVÉHO CYKLU "O ŠT STÍ" 
P ednášet bude Erika Holubová Petr .  

Piaristický klášter v P íbo e 
Úterý 7. íjna od 18:00 hod. 
AKUTNÍ POMOC D TEM 
P ednáší MVDr. Markéta Londinová Žaludová, 
RHom. Vstupné 100,- K . Tel.: 777 596 029. 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
Úterý 7. íjna od 18:00 hod. 
TANE NÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO D TI 

BAV klub - ul. Masarykova 
Úterý 7. íjna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub - ul. Masarykova 
St eda 8. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
St eda 8. íjna od 19:00 hod. 
KONCERT EVY HENYCHOVÉ 

Piaristický klášter v P íbo e 
tvrtek 9. íjna od 17:00 hod. 

S PLACHETNICÍ DO ANTARKTIDY 
cestopis s Karlem Wolfem 

M stská knihovna P íbor 
Pátek 10. íjna od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO CHOVÁNÍ  

BAV klub - ul. Masarykova 
Pátek 10. íjna od 17:45 hod. 
POHYBOV  TANE NÍ KURZ  

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
Sobota 11. íjna od 5:00 hod. do ned le 
12. íjna do 22:00 hod. 
ZÁJEZD VELKÝ MÉDER 
A DUNAJSKÁ STREDA - KOUPÁNÍ 
Odjezd „Sokolovna“ P íbor. Cena zájezdu: 
1 450,- K  – lenové K T, 1 600,- K  – ne lenové, 
1 300,-K  – d ti K T, 1 400,- K  – d ti ne lenové. 
P ihlášky: Vladimír Bilský, tel.: 737 375 203 
email: v.bilsky@seznam.cz. P ihlášky a záloha 
do 5. 10. 2014 - datum narození a adresa pro 
pojišt ní. Platit m žete každé po od 14:00 do 
16.00 hod. v SV  Luna ul. Dukelská P íbor.  
 

Klub eských turist  P íbor 

Pond lí 13. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Úterý 14. íjna od 18:00 hod. 
TANE NÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO D TI 

BAV klub - ul. Masarykova 
Úterý 14. íjna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub - ul. Masarykova 
St eda 15. íjna od 9:00 hod. 
STOP P EDVÁD CÍM AKCÍM! 
Beseda, po ádá OI ve spolupráci s m stem P íborem. 

Piaristický klášter v P íbo e 
St eda 15. íjna od 16:00 hod. 
DEN OTEV ENÝCH DVE Í 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
St eda 15. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Pátek 17. íjna od 17:15 hod. 
„QUO VADIS“ 
Zájezd do divadla J. Myrona v Ostrav      
„QUO VADIS“ podle románu HENRYKA 
SIENKIEWICZE. Odjezd od Sokolovny v P íbo e. 
P edprodej v BAV klubu. Cena 290,- K . 

BAV klub - ul. Masarykova 
Pátek 17. íjna od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO CHOVÁNÍ  

BAV klub - ul. Masarykova 
Pátek 17. íjna v 17:00 hod.  
KNIHY Z PIARISTICKÉ KNIHOVNY III 
Hodinový po ad, ve kterém zazní tené ukázky 
z vybraných historických knih z takzvané 
Piaristické knihovny z P íbora. Vstupné 15,- K . 

Muzeum a pam tní sí  S. Freuda v P íbo e 
Sobota 18. íjna od 7:00 hod. 
JAVORNICKÝ VÝŠLAP 1. RO NÍK 

 Mezi 7:00 – 9:00 hod. pr b žné starty     
na parkovišti pod ROZCESTNÍKEM     
(od nádraží Ve ovice po žluté zna ce). 

 B hem cesty i na vrcholu pln ní sout žních 
disciplín pro d ti, dosp lé i pejsky. 

 Pro d ti p ipraveny odm ny a slosovatelná 
sbírka ve 12:00 hod. 

Klub eských turist  P íbor 
Sobota 18. íjna od 17:00 hod. 
KONCERT LOVECKÉ HUDBY 
Piaristický klášter v P íbo e. 

Myslivecké sdružení P íbor Hájov 
Pond lí 20. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Pond lí 20. íjna od 17:00 hod. 
PODVE ER V  RYTMU BUBN  

BAV klub - ul. Masarykova 
Pond lí 20. íjna od 17:30 hod. 
OPRAVNÍK NEJK IKLAV JŠÍCH 
BIOLOGICKÝCH OMYL  II.  
P ednáška Mgr. Pavla Netušila. 

Piaristický klášter v P íbo e 
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Úterý 21. íjna od 9:00 a od 16:00 hod. 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Cena: 100,- K . Na akci je nutno se p ihlásit. 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
Úterý 21. íjna od 16:00 hod. 
MAKE-UP A OSOBNÍ STYL S VIZÁŽISTKOU 
DANOU BERANOVOU 

M stská knihovna P íbor 
Úterý 21. íjna od 9:00 a od 16:00 hod. 
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU 
Cena: 200,- K   

LUNA P ÍBOR, st . volného asu, p ís. org. 
Úterý 21. íjna od 18:00 hod. 
TANE NÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO D TI 

BAV klub - ul. Masarykova 
Úterý 21. íjna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub - ul. Masarykova 
St eda 22. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
St eda 22. íjna od 17:30 hod. 
JAK NASLOUCHAT SVÝM D TEM, 
Z CYKLU "O D TECH" 

Piaristický klášter v P íbo e 
Pátek 24. íjna od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO CHOVÁNÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Ned le 26. íjna od 8:00 hod. 
FILATELISTICKÁ BURZA 
Po adatel Klub filatelist  P íbor. Salónek 
piaristického kláštera. P ijímají sbírky známek 
od sb ratel . Tel: 604 58 05 92, Jan Strakoš. 

Piaristický klášter v P íbo e 
Ned le 26. íjna od 18:00 hod. 
SLAVNOSTNÍ KONCERT 

ímskokatolická farnost P íbor a m sto P íbor 
Pond lí 27. íjna od 17:00 hod. 
96. VÝRO Í VZNIKU SAMOSTATNÉHO 

ESKOSLOVENSKÉHO STÁTU  
starosta m sta P íbora 

Pond lí 27. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
Úterý 28. íjna od 18:00 hod. 
ORIENTÁLNÍ TANCE 

BAV klub - ul. Masarykova  
Úterý 28. íjna od 18:00 hod. 
TANE NÍ KROUŽKY A AEROBIC PRO D TI 

BAV klub - ul. Masarykova 
St eda 29. íjna od 8:00 hod. 
TÁBOROVÉ SETKÁNÍ Z TVO IVÉHO TÁBORA 
Cena: 100,- K , Na akci je nutné se p ihlásit.  

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
St eda 29. íjna od 17:00 hod. 
DJEMBE BUBNOVÁNÍ - POKRO ILÍ 

BAV klub - ul. Masarykova 
tvrtek 30. íjna od 18:00 hod. 

TAROTOVÁ NUMEROLOGIE 

P ednáší Jaroslava Žaludová. Vstupné 100,- K . 
Info a rezervace: tel.: 776 540 789 

Centrum Životní cesta, Lidická 59/L 
Pátek 31. íjna od 15:00 hod. 
PODZIMNÍ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ  
Školní zahrada MŠ Švermova. Startovné: 20,- K . 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
Pátek 31. íjna od 17:45 hod. 
KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO CHOVÁNÍ  

BAV klub - ul. Masarykova 
Pátek 31. íjna od 18:00 hod. 
P LKOLONA TANE NÍHO KURZU 

BAV klub - ul. Masarykova 
Probíhající výstava do 4. listopadu  
„LUBOMÍR LOUKOTKA VE FOTOGRAFIÍCH“ 
Galerie v radnici P íbor. 
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 
Probíhající výstava do 17. listopadu 
DEVADESÁTILETÁ TRADICE KLUBU 
FILATELIST  V P ÍBO E 

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 
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 
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY v P íbo e 

Lidická 50 – piaristický klášter 
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 
VYSÍLÁNÍ LOCAL TV P íbor - DENN  

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

Rodný d m Sigmunda Freuda v P íbo e 
Záme nická, . 117 

íjen - b ezen: út – ne: 9:00 – 16:00 hod.  
Rodný d m S. Freuda  556 722 200 

FIT CENTRUM P ÍBOR v P íbo e 
Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po - pá: 9:00 – 21:00 hod.  
POZOR: Út, t od 16:30 do 17:30 hod. FIT 
CENTRUM vyblokováno pro cvi ení PORT DE BRAS! 

 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 
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ODDÍL AEROBIKU TJ P ÍBOR  
Sportovní hala TJ P íbor, ul. Štramberská 
Po:  15:30 – 16:30 hod. d tský aerobik (Draha) 
 20:00 – 21:00 hod. aerobik+bodystyling (T) 
Út: 16:30 – 17:20 hod. port de bras (Tereza-fit) 
St:   9:30 – 10:30 hod. body ball+over ball (D) 
 18:30 – 19:30 hod. body form (Tereza) 
 20:00 – 21:00 hod. body ball+over ball (D) 

t: 16:30 – 17:20 hod.  port de bras (Tereza-fit) 
Pá: 18:00 – 19:00 hod. body ball+over ball (D) 
 

Sportovní hala TJ ul. Štramberská  724 963 164 
CVI ENÍ JÓGY V P ÍBO E 

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

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 
ZUMBA S PAVLOU 

Každou st edu od 19:00 hod.  
Cena jedné lekce 70,- K . 

Základní škola Npor. Loma v P íbo e 
MATE SKÉ CENTRUM „ZVONE EK“ 

 

STROLLERING 
Út, t: 10:00 – 11:00 hod. Cena: 50,- K . 

Dynamická sportovní ch ze.  
Na cvi ení je nutné se p ihlásit. 

Helena Šime ková – tel. 732 834 584. 
LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 

ST EDA S JARKOU 
Spole ný program pro maminky s d tmi. 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- K . 
   1. 10. SEZNÁMENÍ – BÁSNI KY, PÍSNI KY 
   8. 10. POHÁDKA „O DRÁ KOVI“ 
15. 10. ÍKADLA, TANE KY 
22. 10. POHÁDKA „O JEŽKOVI“ 
29. 10. ÍKADLA, TANE KY 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
PÁTEK - ŠMUDLÍCI 

10:00 – 11:00 hod. Cena: 30,- K . 
  3. 10. KOLÁŽ – JABLKO, HRUŠKA, JEŽEK 
10. 10. PRSTOVÉ BARVY – PTÁ CI NA DRÁT  
17. 10. PAPÍROVÁ ŽELVI KA 
24. 10. HOUSENKA 
31. 10. VOSKOVÁ TECHNIKA – LISTY 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
STOLNÍ TENIS 

Po, pá: 15:00 - 17:00 hod. Vstupné 10,- K . 
 LUNA P ÍBOR,st edisko volného asu, p.o. 

ZUMBA 
Po: 18:30 - 19:30 hod. Vstupné: 40,- K . 

Permanentka 11 vstup : 400,- K  
LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 

POWER JÓGA 
Út: 17:00 – 18:00 hod. Vstupné: 50,- K . 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD  

Út: 18:00 - 19:30 hod. Cena 1.000,- K  /rok  
Harmonie t la, mysli a duše. 

LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 

TRAMPOLÍNKY 
Po: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- K . 

Permanentka: 11 vstup  700,- K . 
Fialová R., kontakt: 607 953 300. 

Út: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- K . 
Permanentka: 11 vstup  700,- K . 

Taichmanová T., kontakt: 775 611 670. 
t: 19:30 – 20:30 hod. Vstupné: 70,- K . 

Permanentka: 11 vstup  700,- K . 
Krausová L., kontakt: 728 018 733. 

Na trampolínky je nutné se objednat u cvi itelek. 
LUNA P ÍBOR, st edisko volného asu, p. o. 
ORIENTÁLNÍ B IŠNÍ TANCE 

St: 18:00 - 19:00 hod. Vstup 50,- K . 
FLORBAL PRO DOSP LÉ 

St: 20:00 - 21:00 hod. Vstup 20,- K . 
QI GONG 

Út: 19:00 - 20:00 hod.  
Veškeré podrobné informace akcí budou 
uve ejn ny na samostatných plakátech. 

Info o akcích: www.pribor.eu 
ZM NA PROGRAMU VYHRAZENA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKLAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNA PŘÍBOR 
středisko volného času 

 

otevírá pro všechny věkové skupiny 
 
 
 
 
 

Zahajovací schůzka v pátek 10.10.2014 v 18:00 hodin. 
 

 
Náplní pohybově tanečního kurzu jsou tance uvolňovací 
se zaměřením na dechovou kontrolu, mantrické, 
dynamické, tance afrických přírodních národů, meditační 
tance Orientu, taj–či, či-kung, tance extrémní a jejich vliv 
na lidský organismus, rytmické: aerobic, kalanetika, disco, 
tance kontaktní, kolové, prvky společenských tanců tance 
latinskoamerické: samba, salza, mambo, paso doble, 
merengue, tance „dvou energií“: flamengo, cikánské 
tance, tance moderní: twist, rokenrol, taneční sestavy – 

osvojování orientace v prostoru a smyslu pro choreografii. Tanečně pohybové aktivity 
prostřednictvím tanečně pohybových projevů příznivě podporují redukci nadváhy, 
obezity a zpevňují svalstvo.  
 

Tanečně pohybový kurz se odvíjí  
od nejjednodušších prvků ke složitějším a probíhá zábavnou a nenásilnou formou.  
 

Kurz probíhá 10 týdnů po 1 ½ hodině.  
Vedoucí kurzu: Michal Jurásek  
 

Cena kurzu: děti 400 Kč, dospělí 600 Kč  
Vstup:       děti 50 Kč, dospělí 70 Kč 
Sportovní oblečení s sebou! 
 
Informace a přihlášky v Luna Příbor, svč, telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256  
e-mail: luna@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 
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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 

INZERCE

                                     
 
 

  

mob. 605 925 932  ML OCH L.  
H bitovní 74a , Nový Ji ín,     

Tel. 556 709 032,  www.tranas.wz.cz,  e-mail: kamenictvi@post.cz 
 

NYNÍ NABÍZÍ 
 

DUŠI KOVOU SLEVU 20 % 
           

na rekonstrukci hrobu (pomníky, rámy, krycí desky) 
 

Nabízíme slušné a seriózní jednání, p ijedeme 
za Vámi, vypracujeme Vám zdarma nezávaznou 

nabídku. Jsme tu pro Vás již více jak 35 let. 
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OTEVÍRÁME
středa 1.10.

Navštivte
naši novou prodejnu
na ulici Dukelská v Příboře

při nákupu nad 200 Kč dárek pro Vás

zaváděcí ceny, speciality, kvalita

ochutnávka všech výrobků

v 10 hod.www.reznictvi-zabcik.cz

NOV  OTEV ENÁ PRODEJNA RETROPO  
U PENNY MARKETU 

 

NABÍZÍME: 
 

 KARLOVARSKÝ PORCELÁN 

 SKLO BOHEMIA CRYSTALEX (sklenice, vázy, dárkové sety) 

 PROŠÍVANÉ POLŠTÁ E (duté vlákno 70x90 cm) 260,- K  

 SOUPRAVA PROŠÍVANÝ POLŠTÁ  (70x90) + P IKRÝVKA (140x200) 685,- K  

 SOUPRAVA DO POSTÝLKY PROŠÍVANÁ DEKA + POLŠTÁ  569,- K  

 POVLE ENÍ 

 KOUPELOVÉ SOLI, SPRCHOVÉ GELY aj. 

 RETRO DÁRKY 

 BYLINNÉ LIKÉRY 

 SOLNÉ SVÍCNY, LAMPY, MÝDLA aj. 

 PLECHOVÉ CEDULE, DÓZY, POHLEDNICE 

 PLAKÁTY R ZNÉ MOTIVY 

 ESKÉ PONOŽKY, D TSKÉ PUN OCHÁ E 

 POKLADNI KY SÁDROVÉ, PLECHOVÉ, PORCELÁNOVÉ 

 DÁLE NABÍZÍME POTISK TRI EK, HRNÍ K , POLŠTÁ K , PUZZLE 

 OSOBNÍ ODB R E-SHOPU RETROPO.CZ 

 DÁRKOVÉ POUKAZY (celoro ní, váno ní, valentýnské) 
 

AKCE 20 % SLEVA NA SKLO BOHEMIA CRYSTALEX 
TRVÁ DO 31. 10. 2014 ! 

 

RETROPO.CZ 

Dukelská 573 P íbor, Tel.: 774 494 889 

I O, DI : 700 30 111, CZ 6955295248 

.ú.: 2761701193/0800,  
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LOHAS - TO JSOU POHÁDKOVÉ WELLNESS POBYTY PRO D TI NA VALAŠSKU 

Že slovo LOHAS ješt neznáte? Nikdy jste neslyšeli o tomto zdravém životním stylu? Chcete se s ním seznámit? Chcete,
aby vaše d ti LOHAS vyzkoušely? Chcete jim ud lat radost a obdarovat je jedine ným víkendovým zážitkem? Pokud
ANO, tento lánek je ur ený práv vám.

K sou asným trend m v oblasti p edávání zpráv a informací pat í v dnešní dob i jistá dávka dramati nosti. Všichni na
to ur itým zp sobem reagujeme. Tím ovšem není e eno, že by se lov k m l nep íjemným informacím vyhýbat. Je
pot ebné, aby um l nacházet nové p ístupy, nová ešení, aby um l hledat cestu – jednozna n optimistickou. Je
moudré smýšlet ekologicky, p istupovat zodpov dn k životním hodnotám, uvažovat o udržitelnosti zdraví, brát ohled
na životní prost edí. Nejinak tomu musí být i v oblasti wellness.

Dostávají se k nám stále nové zprávy o tom, kde a jaké sportovní za ízení bylo otev eno, že je vybaveno
nejmodern jším ná adím, jaké má skv lé hygienické zázemí, jakou zde zakoupíte p írodní kosmetiku, nebo že se vám
bude v novat profesionáln proškolený personál. Musíme si uv domit, že nesta í jen neustále být zahrnován novými
trendy v oblasti wellness formou nových výrobk , poskytnutých bonus , slevových poukaz , zvýhodn ných vstupenek.
Obrovský potenciál je dnes uschován a leží doposud nevyužitý v r zných lokalitách naší zem . Jedná se o místa, která
jsou skrytá v echách i na Morav . Místa, která se nacházejí t eba jen n kolik desítek kilometr od vašeho m sta.
Malé zapomenuté osady na moravskoslezském pomezí, osamocené chalupy na valašských kotárech, nenápadné
chaloupky na beskydských kopcích všude tam jsou možnosti pro rozvoj LOHAS. Pé e o t lo a mysl se nemusí provád t
vždy jen v bazénech, saunách i v solných jeskyních. Není t eba nakupovat drahou p írodní kosmetiku. Pé i o t lo
a mysl lze provád t i JINAK. Když uvádíme JINAK, máme na mysli ÚPLN JINÝM ZP SOBEM.

Chceme vašim d tem umožnit nahlédnutí do života lidových zvyk a zajistit jim dokonalou relaxaci t la i ducha. Rádi
bychom pozitivním zp sobem ovlivnili úctu k tradicím p edchozích generací. Chceme d tem ukázat zp sob života,
o kterém ješt neslyšeli, nebo jej znají jen z pohádek a film , p ípadn z povídání svých prababi ek. Chcete li svým
d tem tento styl života alespo na krátký as nabídnout, sta í se s námi kontaktovat.

Nabízíme víkendové pobyty LOHAS – pohádku pro vaše d ti „na samot u lesa“. Za ínáme již v m síci íjnu

v luxusních chalupách na valašských kotárech, s domácí stravou a výjime ným programem. Sou ástí pobytu je

dovoz i odvoz d tí, hlídání a osobní servis po celých 24 hodin. Skupinku bude tvo it maximáln 8 d tí ve v ku

5 10 let. Nahlédn te alespo na ást programu, který budeme pr b žn nabízet. Ud lejte svým d tem radost

a objednejte jim víkendový pobyt již nyní. A cena? 1500, K /dít .

 Pasu, pasu ove ky

 Dneska jsem spal na peci

 Muzicírování

 Poklady v útrobách zem

 Posedy pro neposedy

 Mistr ková

 Lovy beze zbraní

 Draní pe í – erná hodinka

 Chleba k snídani je t eba

 Slunce práv vychází

 Ohýnky na kotárech

 Zabíja ka aneb konec vep íka

 Mlyná ské odpoledne

 Upe ené práv te

KONTAKT: email: tojepohadka@seznam.cz nebo tel. 774 973 037 nebo 777 100 007
Projektový manager firmy RICCO Bc. Diana Ryšánková
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Město Příbor jako člen Svazu histo-

rických sídel Čech, Moravy a  Slezska 

se  i  v  letošním roce připojil k  oslavám 

Dnů evropského dědictví, a to ve dnech 

12.–14. září 2014. 

Program začal už v pátek v Galerii na rad-

nici vernisáží obrazů mladé grafi čky a malířky 

Štěpánky Hlubkové. Pokračoval v sobotu 13. září IV. Muzejním 

ránem s poetickým pořadem o cimbálu. Následovalo slavnostní 

předání Cen starosty města v refektáři piaristického kláštera. 

Ofi ciální zahájení oslav proběhlo ve 14:00 hod na náměstí 

S. Freuda. Město Příbor se rázem ocitlo ve 20. letech 20. sto-

letí. Svátečně oděni měšťané a vyslanec císaře Františka Josefa 

vítali na příborském náměstí všechny příchozí hosty. Slavnosti 

zahájil udělením souhlasu k čestné salvě z kanónu starosta měs-

ta Ing.  Milan Strakoš. Během několikahodinového programu 

„v duchu starých dobrých časů“ se představili hudebníci s pís-

ničkami našich babiček, komedianti na káře, fl ašinetář se svými 

písněmi i vojenskými historkami. Díky spolku elegantních dam 

jsme se na chvíli ocitli v šantánu. Císařské vojsko připomnělo 

sté výročí od vypuknutí hrůzného válečného konfl iktu 1. svě-

tové války. Bojové dovednosti se svým koněm předvedl hulán, 

člen jezdecké kavalerie. 

Dny evropského dědictví jsou ale především dny, kdy bez-

platně otevíráme nejširší veřejnosti nejzajímavější památky. 

V Příboře tomu nebylo jinak. Od 9:00 do 17:00 hod. byl zpří-

stupněn piaristický klášter, Muzeum a  pamětní síň S. Freuda, 

kostel sv. Valentina, farní kostel Narození Panny Marie i s věží, 

radnice, kde bylo možné zhlédnout hned dvě výstavy, rodný 

dům S. Freuda, kostel sv. Kříže s výstavou obrazů Libuše Volné 

a Kristýny Večeřově. Nechyběla ani lidmi vyhledávaná výstava 

církevních ornátů v kostelíku sv. Františka na starém hřbitově 

a  oblíbené procházky městskou památkovou rezervací s  prů-

vodcem MUDr. Mořicem Jurečkou. 

V 17:00 hodin zněly refektářem piaristického kláštera hud-

ba, písně i mluvené slovo programu „Vzácná setkání“. Připravila 

ho cimbálová muzika Pramínky. Sobotní program ukončila 

o dvě hodiny dříve, než se plánovalo, průtrž mračen. I přesto 

Příbor a jeho památky navštívily stovky lidí. 

Program EHD ovšem nekončil v  sobotu. V  neděli 14. září 

zavítala do Příbora stálice české hudební scény, zpěvačka Petra 

Janů, se skupinou Golem. I přes mírný déšť si koncert drobné, 

ale energické zpěvačky užilo více než 1500 lidí. Vystoupení 

zpěvačky Petry Janů bylo slavnostní tečkou za Dny evropského 

dědictví, dny, kdy otevíráme brány nejkrásnějších a nejvzácněj-

ších památek Příbora - města s více než 750letou historií. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíle-

li na programu, organizačním a technickém zajištění vydařené 

akce, a budeme se těšit na viděnou opět za rok na Dnech evrop-

ského dědictví 2015.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V PŘÍBOŘE 2014 EHD


