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Měsíčník
města Příbora

září 2008

Cena: 5, - Kč

Dny Evropského kulturního dědictví
Den otevření kulturních památek

Příbor
Dny Evropského dědictví 

(European Heritage Days) jsou význam-
nou kulturně poznávací společenskou 
akcí, která slouží k posílení historického 
povědomí o kulturním dědictví v mezi-
národním kontextu.

Historicky první „Dny otevřených 
dveří památek“ se konaly již v roce 1984 
z podnětu Francie a od roku 1991 se 
pravidelně konají i v České republice. 
Též naše město Příbor vstoupilo v roce 
1992 do sdružení EHS a od roku 1993 
zpřístupňuje v rámci těchto dnů pro ši-
rokou veřejnost své památky.

Prostřednictvím „Dnů Evropského 
kulturního dědictví“ se otevírají brány 
nejzajímavějších architektonických, ar-
cheologických, technických a sakrálních 
památek, muzeí, galerií, knihoven i dal-
ších objektů a prostor, včetně těch, které 
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Dále jsou pořádány nejrůznější doprovod-
né akce - rozšířené prohlídky, přednášky, 
koncerty, historické slavnosti, ale i soutěže 
a další kulturní programy.

Dny otevřených dveří těchto památek 
se konají každoročně v měsíci září. A letos 
tomu nebude jinak. Tak jako v předcháze-
jících letech, tak i letos jste všichni srdeč-
ně zváni k procházce po našem městě a ke 
zhlednutí všech památek, které vám budou 
zpřístupněny. 

Dne 20. září 2008 od 9:00 do 17:00 ho-
din budete mít možnost navštívit kostel 
sv. Valentina, farní kostel Narození Panny 
Marie, kde se budete moci zaposlouchat 
do varhanního koncertu, v kostele sv. 
Františka bude pro vás připravena zají-
mavá výstava ornátů a fotografií a taktéž 
v kostele sv. Kříže proběhne výstava arche-
ologického klubu. Tradičně jako v loňském 
roce pro vás budou otevřeny i prostory pří-

borské radnice se svou výstavou fotogra-
fií v minigalerii a rovněž prostory Muzea 
Novojičínska, kde můžete zhlédnout něko-
lik zajímavých expozic. Samozřejmě na vás, 
širokou veřejnost se budeme těšit i v rod-
ném domě Sigmunda Freuda s jeho ojedi-
nělou expozicí „ Sigmund Freud – člověk“. 
Mnozí z vás jistě neodoláte procházce po 
našem městě a městské památkové rezer-
vaci společně s poutavým výkladem prů-
vodce. 

 V rámci tohoto Dne evropského kultur-
ního dědictví je vstup do všech těchto pa-
mátek samozřejmě zdarma, ale to myslím 
ani nemusím připomínat. Více informa-
cí k programu tohoto dne získáte v našem 
MIC.

Tak tedy....pojďte, jste srdečně zváni!

Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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Oslavy 55 let dOmOva prO seniOry v příbOře
pátek 12. 9. 2008

V průběhu celého dne vás rádi přivítáme v našem domově,
kde budou připraveny zajímavé expozice ze života u nás.

Na zahradě domova si můžete změřit své síly a schopnosti
v různých nejen sportovních disciplínách.

Od 15:00 hod vystoupí kapela Stanley‘s Dixie Street Band
Od 17:00 hod hlavní program na zahradě domova:

K tanci a poslechu hraje skupina METEOR
Vystoupení skupiny orientálního tance SHAHRAZAD

Ohňostroj
Možná přijde i kouzelník

Občerstvení zajištěno – guláš, čepované pivo, alko, nealko
Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, www.ddpribor.cz

Dovolujeme si Vás upozornit na konec 
platnosti občanských průkazů bez strojo-
vě čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.  
Výměna podléhá stejným pravidlům, jako vý-
měna občanského průkazu při pozbytí  jeho 
platnosti z důvodu uplynutí časového období, 
na které byl vydán. 

Vyměňte si svůj občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů již nyní!
proč?
· Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 10 000 kč 
· Myslíte si, že nepotřebujete platný občanský 

průkaz?
· Chcete si vyzvednout doporučený dopis na 

poště?
· na rychlo odjíždíte do zahraničí  do zemí EU 

a nemáte cestovní pas s dostatečnou platnos-
tí? Chcete platit vysoké poplatky za expresně 
vydaný pas?

· občané jsou povinni požádat o vydání nové-
ho občanského průkazu nejpozději do 30. lis-
topadu 2008.  tato výměna se netýká občanů, 
kteří se narodili před 1.lednem 1936. pokud 
tak neučiní, mohou dostat pokutu až do výše 
10 000 kč (jedná se o přestupek).

K 31.12.2008 KOnčí platnOst ObčansKých průKazů bez strOjOvě čitelných údajů
za kolik?
· Za výměnu občanského průkazu bez strojově 

čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybí-
rá správní poplatek. 

jak?
· na úřadě předložte: formulář žádost o vydání 

nového op, 1 fotografii, dosavadní občanský 
průkaz, popřípadě další doklady osvědčující 
skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu 
zapisují údaje na žádost občana (např. diplom 
o dosaženém vzdělání, oddací list), anebo úda-
je potřebné k odstranění rozporů zjištěných 
v údajích uvedených na žádosti s údaji vedený-
mi v informačním systému evidence obyvatel 
nebo v evidenci občanských průkazů 

Kdy?
· Co nEJDříVE, nejpozději však do 

30.11.2008 
· občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od před-

ložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy 
žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností postoupena
odbor org. a vnitř. věcí, Petra Herrmannová.

OP bez strojově čitelných údajů

OP se strojově čitelnými údaji

41. schůze RM v mimořádném termínu dne 7. 
srpna 2008 mj. projednala:

- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr 
města příbora prodat nemovitosti – pozemky 
parc.č. 2202/1 orná půda o výměře 368 m2, 
parc.č. 2202/2 orná půda o výměře 319 m2, 
parc.č. 2202/3 orná půda o výměře 153 m2, 
k.ú. i obec příbor, včetně venkovních úprav 
a trvalých porostů, formou výběrového řízení, 
za stanovených podmínek

- Uložila zveřejnit na ÚD MÚ příbor záměr 
města příbora prodat nemovitost – pozemek 
parc.č. 2938/13 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 5407 m2, k.ú. i obec příbor, 
formou výběrového řízení, za stanovených 
podmínek

- schválila v rozsahu zákona č. 107/2006 sb. 
o jednostranném zvýšení nájmu z bytu a sdě-
lení Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 
sb. pro nájemní byty v majetku města příbora, 
nájemné v maximální možné výši od 1.1.2009

- Vzala na vědomí rozsah provedených více-
prací na akci „stavební úpravy – rekonstrukce 
ulice Lomená“ ve finančním objemu 340tis. 
kč

- Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu 
dne zákona 137/2006 sb., pro realizaci akce 
„naučná trasa Mpr – orientační značení a in-
fosystém“

- Vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle zákona 137/2006 sb., pro realizaci akce 
„oprava přístavby tělocvičny ZŠ npor. Loma 
v příboře“

- odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky 
k veřejné zakázce malého rozsahu „tvorba 
programů do vysílání Local tV – městská te-
levize příbor“

z jednání rady a zastupitelstva města
- odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky 

k veřejné zakázce malého rozsahu „Výroba 
grafických laminátových tabulí do orientač-
ně-informačních panelů naučné trasy Mpr“ 

Na 18. zasedání ZM v mimořádném termínu 
dne 21. června 2008, ZM projednalo mj. 
tyto záležitosti:

- rozhodlo prodat část nemovitosti - pozemku 
parc.č.910 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 
8 m2, k.ú. i obec příbor, v rozsahu dle situ-
ačního snímku, manželům petru a Miroslavě 
tovaryšovým, bytem Šmeralova 192, příbor, 
za stanovených podmínek

- rozhodlo prodat dům č.p. 1316-1317 na ul. 
Dukelská včetně pozemků stavební par. č.787, 

788 v k.ú. příbor, obec příbor o celkové výmě-
ře 379 m2 bytovému družstvu příbor 1617, 
se sídlem Dukelská 1316 ,742 58  příbor, Ič 
278 50 269 za cenu 2 363 700,- kč

- rozhodlo o přijetí investiční dotace z roz-
počtu regionální rady regionu soudrž-
nosti Moravskoslezsko v maximální výši 
2 174 190,36  kč na spolufinancování způso-
bilých výdajů souvisejících s realizací projektu 
„naučná trasa městské památkové rezervace 
příbor – orientační značení a infosystém“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnu-
tí dotace. částka 2 174 190,36 kč činí 92,5% 
způsobilých výdajů

Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK
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Marie Braná
Božena Vybíralová
Miloslav Blažek
Jiří Bardoň
Lubomír Loukotka
Zdeňka Balcarová
Karel Černý
Rudolf Tic
Ludmila Kloudová
Ludmila Zárubová
Zdenka Karasová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30.září
PhMr. Jarmila Šmídová
Jaroslav Šoch
Zdeněk Fibiger
Miroslav Havlas
Marie Majchráková
Václav Branžovský
Marie Zahradníková
Marie Haničincová
Růžena Češková
Josef Prachař
Václav Galia

petr FrýdecKý

1.  Které dobré vlastnosti jste zdědil po svých 
rodičích? 

 rozvážnost, optimismus a schopnost nadhle-
du na věc.

2.  Vaše nejoblíbenější činnost? 
 to je zároveň má práce - mám to štěstí spolu-

práce s lidmi při ozvučování koncertů,muzi-
kálů,festivalů…

3.  Vaše nejoblíbenější kniha, film a hudba? 
 U mne tohle není vyhraněno. pokud mám čas, 

rád si přečtu cokoli, filmy a hudbu volím pod-
le nálady. Mám rád zpěv ptáků, šumění stro-
mů a zvuky u řeky. 

 4.  Čím jste chtěl být jako dítě? 
 Chtěl jsem být automechanikem jako můj 

děda.
5.  Měl jste v dětství svůj vzor? 
 Měl jsem spoustu vzorů, ale ten největší byl 

právě můj děda - bedřich káňa.
6.  Co vás přivedlo k vašemu povolání? 
 sklony k elektrotechnice a od mládí láska 

k hudbě.
7.  Jaké jsou vaše vazby na Příbor? 
 ty nejhlubší. patřím zde.
8.  Které místo ve městě máte nejraději? 
 okolí řeky Lubiny
9.  Co se vám ve městě nelíbí? 
 nerad sleduji, jak se zde pracuje nesystema-

ticky a nesourodě. Zavádí se - pak se ruší 
a zase zpět. tohle nemusím.

10.  Máte s Příborem spjatý nějaký zajímavý zá-
žitek? 

věk:  42 

stav: rozvedený 

dosažené vzdělání: úsO – eleKtrO, Oa  

povolání: elektroúdržbář, instalace 

ozvučovaní techniky  

Koníčky: hudba, ozvučování  

v příboře žije: od narození 

 Zážitek je každý povedený den v mém měs-
tě. a co mi hned naskočí v paměti z poslední 
doby? koncert příborského DoM, či swingu, 
ale i jiných neopakovatelných zážitků je hod-
ně.

11.  Co byste uvedl jako svůj dosavadní největší 
úspěch? 

 Z mého osobního života jsou to jednoznačně 
mé dvě děti - Jáchym a Eliška. a pak zvuče-
ní staré dobré hudby jako Chrise normena, 
skvělého Laco Deciho, muzikálu romeo 
a Julie, olza – Lewron orchestra, schampions 
on ice, spolupráce při neopakovatelném kon-
certu José Carerase, ale i každého koncertu 
orchestru b.pukovce, příborskho DoM atd, 
atd. 

12.  Napadá vás nějaká osobní životní prohra
 Zatím jsem zažil jen jednu a i tu už teď za vel-

kou prohru nepovažuji.
13.  Kdyby to bylo možné, že byste se znovu na-

rodil, chtěl byste dělat něco jiného? Být ně-
kým jiným? 

 ne. Jsem spokojený s tím co dělám a kým 
jsem.

14. Chcete čtenářům Měsíčníku něco vzkázat? 
Můžu? 

 Vážení čtenáři, važte si lidí, kteří jsou aktivní, 
snaží se a reprezentují příbor a jeho obyvatele. 
Věřte - nemají to jednoduché, ani jejich okolí, 
natož rodiny.

Děkuji vám za rozhovor  
Nikola Horňáková referent odboru KCR

Představujeme vám…
městsK á KnihOvna 
Knižní nOvinKy z aKOupené  

v měsíci srpnu
Erle Stanley Gardner publikující pod pseudony-

mem A.A. Fair – Do ložnic je vidět
Detektivní román se šarmantním detektivem 

Donaldem Lamem a jeho ráznou společnicí a šéfkou 
Bertou Coolovou.

Barbara Erskinová – Dcery ohně
Nový román britské autorky vychází z osvědče-

ného střídání dvou časových rovin, současné a histo-
rické – tentokrát z dob první římské invaze do keltské 
Británie v 1. století n. l. Tři moderní vzdělané ženy 
(historička, scenáristka a režisérka) připravují pořad 
o dramatickém životě keltské královny a postupně na-
váží tak silný kontakt s minulostí, že dávné city a vášně 
vstoupí i do jejich osudů.

Tom Clancy – Splinter Cell – Šachmat
Jen několik málo lidí ví, že vůbec existuje. Ale když 

jsou v sázce miliony amerických životů, speciální agent 
Třetího oddělení Sam Fisher je mužem, na něhož se lze 
spolehnout. Vykonává úkoly příliš tajné nebo riskantní 
dokonce i na to, aby se jimi zabývala CIA nebo FBI. 
A vykonává je sám.

Leo Kessler – Rommelova poslední bitva
Válka v Africe se v roce 1943 chýlí ke konci. Maršál 

Rommel, a s ním celý jeho Afrikakorps je slabý, pora-
žen generálem Montgomerym a v nemilosti u Hitlera. 
Chtěl by získat ještě alespoň jedno velké vítězství a zdá 
se, že nejvhodnějším protivníkem mu budou nezkušení 
Američani, kteří se právě vylodili v Tunisu.

Nora Rebertsová – V pravou chvíli
Policejní vyjednavačka Phoebe každý den na-

sazuje život při řešení nebezpečných krizových situ-
ací. Je proto ráda, když se seznámí se sympatickým 
Duncanem. Jejich romantické sbližování je nenadále 
narušeno násilnou událostí. Phoebe je brutálně napa-
dena. Zpočátku si myslí, že se jí mstí jeden z podříze-
ných, jenže výhrůžky a útoky neberou konce. Phoebe se 
musí postavit bezejmennému nepříteli, který se pokou-
ší zlomit ji před definitivním zúčtováním.

Simona Monyová – Manželky na odpis
Sarkastický příběh o manželkách nahrazovaných 

manželkami mladšími, méně opotřebovanými a méně 
okoukanými, příběh o opuštěnosti, kompromisech, žár-
livosti, nevěře, rodičovství a strachu ze stárnutí. Celý 
děj je vyprávěn třemi ženami, které spojuje podobný 
osud a názor, že věrný, milující manžel je na seznamu 
vyhynulých druhů.

Ildefonso Falcones – Katedrála moře
Epos o lásce, válce, zradě, moru, hladovění, ča-

rodějnicích a antisemitismu ve Španělsku 14. století. 
Středověká Barcelona prožívá zlatý věk svého rozkvě-
tu. Její nejchudší obyvatelé staví kámen po kameni 
velkolepý chrám, katedrálu moře. A právě v jejím stínu 
Arnau, mladý syn nevolníka, jenž uprchl před svým 
pánem, bojuje o vlastní svobodu.

prOvOzní dOba:
Oddělení prO dOspělé  
pondělí: 8:00 - 12:00  13:00 – 15:00
Úterý: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
středa: zavřeno
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00
pátek: 8:00 – 12:00 14:00 – 18:00

Oddělení prO děti
Úterý:  13:00 – 17:00
Úterý:  13:00 – 17:00
Čtvrtek:  13:00 – 17:00
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Farní příměstsKý tábOr 
prO rOdiny s dětmi v příbOře ( 3. - 9. 8. 2008 )

na začátku prázdninového měsíce srpna 
se letos poprvé uskutečnil první farní příměst-
ský tábor pro rodiny s dětmi. pod patronací 
římskokatolického farního úřadu v příboře a za 
ochotné podpory českého rybářského sva-
zu místní oraganizace příbor byl zvolen areál 
boroveckých rybníků.

přírodní scenérie a prostor kolem 
boroveckých rybníků se přímo nabízí jako dů-
stojné místo, kde si rodiny s dětmi mohou najít 
vše potřebné k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, 
k relaxaci duševních i fyzických sil, kde si mohou 
naplno užít všech našich přístupných přírodních 
biotopů (lesy, louky, rybníky, řeky). Z tohoto mís-
ta se navíc otevírá řada pěších i cyklistických tras 
do okolí našeho města.

s tímto cílem vyl vytvořen i týdenní prázdni-

nový program. V neděli odpoledne byla celebro-
vána polní mše svatá na břehu rybníka naším pa-
nem farářem p. pavlem Dvořákem. Jeden z prázd-
ninových dnů byl zaměřen na myslivost, lesnictví, 
na poznávání lesa a přírody v okolí, další den 
byl zase orientován k vodnímu živlu, k rybaření 
a rybníkářství. Děti si také užily dne her, soutěží 
a výtvarných dovedností.

Do programu byly začleněny dva celoden-
ní naučné a poznávací výlety do okolí,prvý přes 
prchalov a skotnici na Hončovou hůrku a druhý 
na Hájov. nedílnou součástí výletu byl skauting 
a poznávání významných přírodních i historic-
kých míst a pamětihodností okolí našeho města.

příměstský tábor byl zakončen na chalu-
pě pana ing. rudolfa Volného v příborských 
pasekách. Dětem a mládeži byl opakovaně zdů-

razňován význam přírody pro život člověka.
Cílem tohoto tábora bylo předat dětem, mlá-

deži i rodinám vědomí nutnosti přírodu každo-
denně chránit, udržovat původní přírodní biotopy 
pro místní faunu i floru, prevence všech možných 
nežádoucích vlivů na přírodní lokality a ochrany 
přírodních scenérií pro budoucí generace.

poděkování patří všem, kteří pomohli reali-
zovat tuto dobročinnou akci:

p. pavlu Dvořákovi, črs Mo příbor, 
ing. Milanu konvičkovi, Daně a Valentinu 
putalovým, ing. rudolfu Volnému, Václavu 
procházkovi, petru Fialovi, všem rodičům, dě-
tem a přátelům, kteří zpříjemnili program tábora, 
všem sponzorům a v neposlední řadě i Městskému 
úřadu v příboře.

MUDr. Mořic Jurečka
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2. rOčníK streetballu aneb příbOr pO rOce Opět v KOši!!!

Školní rok se rychle chýlí ke svému konci, všichni školou povinní se z posledních sil snaží přinutit vstát ráno z postele a přetrpět těch něko-
lik zbývajících vyučovacích hodin. a všichni bez výjimky už žijí představou letních prázdnin. 

My však plánujeme několik měsíců dopředu a vedle prázdninových pobytů a dalších aktivit se v těchto dnech chystáme na v pořadí již  

2. RoČNíK tuRNaJe Ve stReetBallu!!!
Letošní září tedy nebude jen měsícem návratu do školních lavic, ale celá jedna zářijová sobota se ponese v duchu téhle rychlé hry, která má 

ten správný spád a kde jsou hbité nohy a přesná trefa tou nejlepší výzbrojí!
a kdy se tahle akce uskuteční? streetballové nadšení vypukne v sobotu 13.9. od 9.00. stejně jako v loňském roce se dějištěm sportovních 

výkonů stane modré hřiště u základní školy npor. Loma v příboře. 
VítěZoVé aNi letos NeoDeJDou s PRáZDNou,  

ČeKaJí Na Ně CeNy DoVeZeNé Z usa!!! 
pokud i tebe tahle akční míčovka nadchla, neváhej, přiber tři hráče do týmu a využij prázdniny, abys svůj útok, obranu i střelbu na koš 

dovedl k dokonalosti! stejně jako loni je připraven program pro mladší děti, letos v bezprostřední blízkosti modrého hřiště a doprovodný 
program během herních přestávek.

pokud tě zajímají další informace nebo bys rád zkouknul fotky z loňska, zabrouzdej na netu na: www.streetballpribor.cz
Za organizátory celé akce ti přejeme hezké léto plné zážitků a věříme, že se 13.9. sejdeme pod basketbalovým košem!

www.streetballpribor.cz
za tým organizátorů Martina Valasová, DiS., Dětská misie
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nová naučná stezka čertův mlýn

Z kalendáře starosty města
Červenec-srpen 2008, ing. Milan Strakoš

proměnlivé počasí pokračovalo i druhý 
prázdninový měsíc. teplé, ale i některé chladnější 
dny byly doprovázeny zejména silnými bouřkami 
a přívalovými dešti. počátkem srpna jsme mohli 
zaznamenat i částečné zatmění slunce. 

Velké vlakové neštěstí se stalo 8. srpna na že-
lezniční trati u studénky. těsně před projíždějící 
mezinárodní rychlík se zřítil právě opravovaný 
most. neštěstí si vyžádalo 7 lidských životů, dal-
ších několik desítek lidí bylo těžce zraněno. Ve 
stejný den se rozpoutal válečný konflikt na území 
Gruzie. V tentýž den byly v čínském pekingu za-
hájeny 29. letní olympijské hry, kterých se zúčast-
nila více jak stovka českých sportovců. 

Začátkem srpna byla zahájena jedna z největ-
ších stavebních akcí v příboře, kterou provádí fir-
ma sates, s. r.o. Valašské Meziříčí. Generální opra-
va křižovatky u škol na Jičínské ulici si vyžádala 
především změnu dopravních systémů téměř na 
celém území města. práce na rekonstrukci pokra-
čují podle harmonogramu a zatím nic nenasvěd-
čuje tomu, že by mohlo dojít k jejich zpoždění. 
přesto, že je provizorní dopravní značení hlídá-
no a denodenně kontrolováno, došlo již vícekrát 
k tomu, že ho někdo v nočních hodinách „upra-
ví“ podle svých představ a nápadů. rekonstrukce 
si vyžádá se zahájením nového školního roku 
i provizorní řešení přístupu do Základní školy na 
Jičínské ulici. Hlavní vstup bude uzavřen z důvo-
du předláždění celého prostranství před školou 
a žáci budou po dobu asi jednoho měsíce využívat 
zadního vstupu.

V těsné blízkosti křižovatky se postupně do-
končuje stavba opěrné zdi a oplocení nové spor-
tovní haly u Masarykova gymnázia. Investorem 
stavby je Moravskoslezský kraj.

po celou dobu prázdnin probíhala generál-
ní oprava interiérů Mateřské školy kamarád na 
Frenštátské ulici. V současné době se dokončují 
poslední stavební úpravy a provádějí úklidové 
práce. plánované otevření v měsíci září by tak 
mělo být dodrženo. na školce bude ještě do kon-
ce letošního roku otevřeno jedno nové oddělení, 
čímž se zvýší asi o dvacet dětí i kapacita tohoto 
zařízení. 

V plánovaném termínu se dokončila rovněž 
generální oprava ulice Lomená. Dřívější panelová 
cesta byla nahražena živičným povrchem. tato 
akce byla stavebně velmi náročná, stavební firma 
musela provést neplánovanou překládku telefon-
ních kabelů, zpevnit podklady komunikace a ze-
jména výškově vyřešit napojení komunikace na 
vjezdy k rodinným domkům. 

rovněž správa majetku města s. r. o. zahájila 
a postupně dokončuje stavbu teplovodních řadů 
z kotelny na nerudově ulici do sídliště na ulici 

V pátek 1. srpna byla v beskydech otevřena 
rekonstruovaná naučná stezka, která nese jméno 
jednoho z vrcholů Moravskoslezských beskyd - 
čertova mlýna.

na trase dlouhé 8 km, která vede z pusteven 
úbočím čertova mlýna (1205 m). k horskému ho-
telu Martiňák, je 9 zastavení, kde se návštěvníci 
dozvědí, co zajímavého tu žije a roste, čím jsou 
vzácné lesy v okolí, jak se postupně mění krajina, 
kde se ukrývali partyzáni nebo kde podle pověsti 
stavěl čert. 

stezka má ve znaku čertův stůl - unikátní 
skalní útvar na hřebeni čertova mlýna. Jak tento 
„stůl“ vznikl, ale také jaké jsou kolem vás přírodní 
a vlastivědné zajímavosti, které skrývá národní 
přírodní rezervace kněhyně-čertův mlýn, vám 
prozradí nové informační tabule na stezce. ta 
vznikla v roce 2002 z podnětu správy CHko 
beskydy a v letošním roce byla od základu rekon-
struována, přičemž byl zachován počet zastavení 
a trasa, ale podstatně se změnil obsah..
co se na naučné stezce můžete dozvědět?
- o poustevnících na pustevnách - jak se sem 

dostali poustevníci
- o Mořském oku - co žije v Mořském oku
- o rezervaci kněhyně-čertův mlýn - proč jsou 

v rezervaci suché stromy
- o sesuvech a čertovi - co mění tvar hor
- o 1. československé partyzánské brigádě Jana 

Žižky - jak se partyzáni dostali ze slovenska 
na čertův mlýn

- o válečných obětech místních - kde zahynuli 
místní odbojáři

- o změně krajiny - jak dříve vypadala beskyd-
ská krajina před pár desetiletími

- o partyzánských velitelích - jak těžká byla úlo-
ha partyzánských velitelů

- o akci tetřev – jak a kde probíhala největší 
protipartyzánská akce.
trasa Ns vede po červené turistické znač-

ce a značené cyklostezce – jako jedna z mála 
v CHko beskydy je vhodná i pro cyklisty a v zimě 
pro běžkaře. Díky malému převýšení ji zvládnou 
i rodiny s dětmi. Vede od Martiňáku přes jiho-
západní svahy masivu čertova mlýna a prochází 
kolem jezírka Mořské oko na pustevny. Lze ji ab-
solvovat v obou směrech. pohyb po stezce je na 
vlastní nebezpečí – cyklisty prosíme o ohledupl-
nost k pěším turistům.

k prvnímu panelu na pustevnách se dosta-
nete lanovkou z trojanovic nebo autem či auto-
busem z rožnova p. r. a prostřední bečvy. na 
pustevnách je placené parkoviště. na pustevnách 
na stezku čertův mlýn navazuje naučná stezka 
radegast, která byla rekonstruovaná vloni za při-
spění stejných partnerů. 

Další informace: správa Chráněné krajinné 
oblasti beskydy, nádražní 36, 75661 rožnov pod 
radhoštěm, tel. 571 657407 , e-mail: beskydy@
nature.cz 

nárOdní přírOdní rezervace
kněhyně – čertův mlýn

Zachovalé zbytky přirozených vysokohor-
ských lesů skrývají vzácné rostliny a živočichy 
i skály a jeskyně. národní přírodní rezervace 
(npr) kněhyně – čertův mlýn je největší z této 
kategorie v CHko beskydy. byla vyhlášena v roce 
1989 a rozkládá se na ploše 199 ha v masivu 
čertova mlýna (12 06 m n. m.) a části kněhyně 
(12 57 m n. m.). Zasahuje do katastrů tří obcí – 
čeladná, prostřední bečva a trojanovice.

Území je geologicky rozmanité. svahy po-
krývají balvany, na vrcholech jsou věnce skali-
sek. některé části byly postiženy sesuvy. V npr 
kněhyně – čertův mlýn se nachází řada pseu-
dokrasových jeskyní. nejznámější je kněhyňská 
jeskyně (přírodní památka), s délkou 280 m 
a kněhyňskou propastí hlubokou 57,5 m. Dále pak 
čertova díra, jeskyně Vasko, Mariánka, kyklop 
a další. na čertově mlýně se nachází neobvyklý 
skalní útvar – čertův stůl. někteří věří pověsti 
o čertovi, jiní si myslí, že se jedná o záhadně po-
skládané kameny (tzv. megalitickou stavbu), pa-
mátce po keltech. 

Z lesních porostů se zachovaly bučiny, kde 
najdeme například byliny kyčelnici devítilistou 
a cibulkonosnou, samorostlík klasnatý nebo žin-
davu evropskou. Ve vysokohorských bučinách 
pak rostou kapradiny a byliny jako pryskyřník 
platanolistý a mléčivec alpský. nejvyšší polohy 
zaujímají horské smrčiny se smrkem a jeřábem 
ptačím. V bylinném patře roste papratka horská 
a čípek objímavý nebo vzácný oměj tuhý morav-
ský. nejstarší stromy na vrcholech jsou odumřelé 
(z části vysokým věkem, a také působením imisí 
a kůrovce). Úspěšně však probíhá přirozené zmla-
zování dřevin. Lesy jsou domovem mnoha ptáků, 
např. jeřábka lesního, datlíka tříprstého, straka-
pouda bělohřbetého a lejska malého. Území je 
jednou z posledních lokalit tetřeva hlušce.

Z obojživelníků zde najdeme například čol-
ka horského. Může se zde také objevit rys nebo 
medvěd. Vzhledem k těžko přístupnému terénu 
se na obou vrcholech dochovaly rozsáhlé plochy 
přirozených lesů. V současné době je klid v úze-
mí narušován intenzivním turistickým ruchem. 
neblahé následky by mělo vybudování sjezdovky 
a lanovky na úbočí kněhyně. Cílem ochrany je 
především zachovat přirozené procesy v území, 
udržet původní smrk a vzácné druhy vázané na 
přirozené horské lesy a klidné oblasti.

npr si můžete projít po červené turistické 
značce ze sedla pustevny. nezapomínejte však, že 
budete v národní přírodní rezervaci, kde je kromě 
jiných pravidel zakázáno pohybovat se mimo zna-
čenou stezku.

zdrOj www.valasskakrajina.cz
Z materiálů správy CHko beskydy (článek J. 

Lehkého, plán péče o npr

kněhyně – čertův mlýn 2007 – 16) zpracova-
la petra Vlčková
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Šafaříkově. I tato stavby byla náročná, především 
potom z toho důvodu, že došlo k několika vstu-
pům do místních komunikací a tím i k částečné-
mu omezení provozu v této části města. 

časté a musím přiznat, že i oprávněné jsou 
připomínky zejména mladší a střední generace 
k možnostem kulturního vyžití ve městě. přesto, 
že je ve městě několik desítek neziskových orga-
nizací, možnost kulturního vyžití pokulhává. Ve 
městě prostě schází agentura, která by se touto 
činností zabývala. schází zde i kulturní zařízení, 
ve kterém by se tyto akce mohly uskutečnit.

Město se snaží formou finančních grantů 
podpořit některé akce, ty tradiční potom organi-
zuje samo. na rozdíl od jiných měst jich je však 
málo. Díky dobrovolným hasičům se uskutečni-
ly alespoň tradiční „benátské noci“, a to je jistě 
málo. 

V průběhu prázdnin se uskutečnilo jedno 
mimořádné zasedání zastupitelstva města a dvě 
schůze rady. na programu byly především neod-
kladné majetkoprávní záležitosti a záležitosti fi-
nančního charakteru. Městu byla přiznána dotace 
ve výši asi dvou milionů korun na realizaci nauč-
né trasy městskou památkovou rezervací. Ještě do 
konce roku budou z těchto zdrojů v centru města 
a v jeho nejbližším okolí osázeny informační ta-
bule, které nás upozorní na nejhodnotnější histo-
rické objekty a zajímavosti. Z těchto prostředků 
budou dále opraveny historické schody na starý 
hřbitov, vydány turistické brožurky apod. 

V prázdninových měsících byla dokončena 
generální oprava trávníku na hřišti kopané. nový 
trávník je automaticky zavlažován pomocí dva-
nácti rozstřikovačů z podzemních zdrojů vody. 
první fotbalové zápasy se zde ale odehrají zřejmě 
až v jarní sezoně příštího roku. 

Naučná stezka byla rekonstruována za přispění  

pivovaru RADEGAST.

Texty a vzhled tabulí připravila ZO ČSOP Salamandr. 

Mediálním partnerem je its Beskydy, s.r.o. - Beskydy.cz.

K vytvoření naučné stezky Čertův mlýn přispěli : 

LLUUNNAA  PP ÍÍBBOORR, st edisko volného asu  
 
 

KROUŽKY, KLUBY 2008 – 2009

DEN NÁZEV ZAHAJOVACÍ
SCH ZKA

HODINA VEDOUCÍ
ZK

CENA
dít /dosp lí

PO
N
D

LÍ

ANGLI TINA O
ANGLI TINA IV – green
VOLEJBAL II pro dosp lé
KALANETIKA pro ženy
KREATIVNÍ KUCHYN
RYBÁ I, II

8.9.
8.9.
8.9.
22.9.
29.9.
29.9.

16:15
18:00
19:30
18:30
15:00
16:00

Z. D evojánková
Z. D evojánková
R. Beseda
J. Grýmová
L. Nenutilová
Z.Pa ízek, L.Lupík

1 000 /2 000 K
1 000 /2 000 K
20 K /hod
20 K /hod
500 K
400 K

Ú
TE
RÝ

ANGLI TINA II – red
JÓGA V DENNÍM ŽIVOT
ANGLI TINA III – blue
KLUB ZVONE EK – cvi ení maminek
MÍ OVÉ HRY
VÝPO ETNÍ TECHNIKA
KERAMIKA I, II
KYTARA
VOLEJBAL I pro d ti

9.9.
9.9.
9.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.
30.9.

16:15
17:30
18:00
9:30
15:00
16:00
16:00
17:00
17:00

Z. D evojánková
M. Legerská
Z. D evojánková
J. Lupíková
J. Lupíková
J. Kavan
K. Bukovjanová
J. Ondrušek
P. Busková

1 000 /2 000 K
800 K
1 000 /2 000 K
20 K /hod
500 K
500 K
150 K +vstupné
500 K
500 K

ST
ED

A KONDI NÍ CVI ENÍ pro ženy
FRANCOUZŠTINA
TANEC PRO RADOST
FLORBAL IV pro dosp lé
B IŠNÍ TANEC

24.9.
1.10.
1.10.
1.10.

up esníme

19:00
16:00
16:30
20:00

L. Burgárová
Z. Bu ková
J. Bártová
B. Parga
J. Kravalová

20 K /hod
1 000 /2 000 K
500 K
20 K /hod
up esníme

TV
RT

EK

ANGLI TINA promaminky a jiné
KLUB ZVONE EK
ANGLI TINA I – yellow
ANGLI TINA V konverzace
KERAMIKA III
AEROBIC
ŠACHOVÝ KLUB
CHOVATELÉ, KLUB PSÍCH KAMARÁD
V ELA SKÝ KLUB
N M INA I, II

11.9.
11.9.
11.9.
11.9.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.
2.10.

9:30
9:30
16:30
18:15
15:00
15:00
15:30
16:00
16:00
17:00

Z. D evojánková
J. Lupíková
Z. D evojánková
Z. D evojánková
J. Palatová
J. Lupíková
B. Zeman
D. Ki urová
P. Figala
I. Bukovjanová

1 500 K
20 K
1 000 /2 000 K
1 000 /2 000 K
150 K +vstupné
500 K
500 K
500 K
500 K
1 000 /2 000 K

PÁ
TE
K

FLORBAL I,II,III
ANGLI TINA pro d ti I, II
KLUB PLAST. MODELÁ „TORA“
KERAMIKA IV
LUNA KLUB „KREATIV“
NETRADI NÍ SPORTY – POI,
žonglování, SLAC LINE

26.9.
26.9.
26.9.
3.10.
3.10.
3.10.

15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

R. Klemens
L. Hola ová
Z. Tvrzník
L. Filipová
K. Bukovjanová
J. Lebloch

300, 500 K
500, 1 000 K
500 K
150 K +vstupné
150 K +vstupné
500 K

SO CAPOEIRA – bojový tanec 27.9. 17:30 L. Chodura 500 K

Dukelská 1346, 742 58 P íbor 556 725 029 736 673 012
e mail: luna@lunapribor.cz internet: http://www.lunapribor.cz

pOzvánKa
na 19. zasedání 

zastupitelstva města příbora, 
které se uskuteční 

ve čtvrtek 25. září 2008 
od 16,30 hod. ve velkém sále 
Katolického domu v příboře. 

hlavními bOdy zasedání budOu:
 -  zpráva o plnění rozpočtu města a 

jeho organizací za 1. pololetí roku 
2008 

 -  návrh vyhlášení další etapy prodeje 
bytového fondu 

 -  program regenerace mpr na obdo-
bí let 2009-2012 

 -  návrh Organizačního řádu města 
příbora

 -  návrh kritérií výběru priorit pro za-
řazení projektů a aktivit do akčních 
plánů
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stříPky městské Policie 

Dne 12.07.2008 v 00.50 hlídka spatřila 
na ulici ostravské pod viaduktem rychlost-
ní komunikace osobní vozidlo, které bylo 
odstaveno v odbočovacím pruhu Jelikož se 
v jeho blízkosti nikdo nenacházel a vozidlo 
stálo na neosvětleném a nepřehledném 
místě, provedla hlídka kontrolu vozidla, 
zda se v něm někdo nenachází. při té bylo 
zjištěno, že na zadním sedadle vozidla leží 
muž a vedle něho láhev tvrdého alkoholu. 
ten byl proto probuzen a následně požá-
dán o vysvětlení. Muž zmateně odpověděl, 
že vozidlo řídil a zaparkoval na čerpací sta-
nici. Jelikož bylo zjevné, že je pod vlivem al-
koholu a neví, kde se nachází, byl požádán 
o prokázání totožnosti. Jeho reakce však 
byla zcela nečekaná, protože znenadání 
začal hrubými nadávkami urážet strážníky 
a poté jednomu ze strážníků vyrazil z ru-
kou služební svítilnu a snažil se ho udeřit 
pěstí do obličeje a kopnout do rozkroku. 
strážník však tento bezprostřední útok za 
použití donucovacích prostředků odvrátil. 
I po tomto zákroku byl muž stále agresivní 
a neustále strážníky slovně a fyzicky na-
padal. Vzhledem k jeho jednání, které vy-
kazovalo znaky trestného činu, byla ihned 
o celé události vyrozuměna hlídka policie 
čr, která se dostavila na místo a celou 
událost si na místě převzala.

Dne 24.07.2008 bylo přijato oznáme-
ní, že na ulici Lidické před kostelem sv. 
Valentina leží na chodníku nějaká žena. 
po příjezdu na místo se u ležící ženy již 
nacházela jiná žena., která mezitím zavo-
lala rychlou zdravotnickou pomoc. Hlídka 
v ležící ženě poznala 49 E.r. z příbora, kte-
rá byla v podnapilém stavu a z úst jí tekla 
krev. Zraněná žena tvrdila, že když prochá-
zela kolem kostela, zastavilo vedle ní auto, 
z kterého vystoupil muž a udeřil ji pěstí do 
obličeje..po příjezdu rZp byla žena lékařem 
ošetřena, ale odmítla další vyšetření. Z to-
hoto důvodu byla propuštěna do domácího 
léčení a její případ je šetřen pro podezření 
ze spáchání přestupku proti občanskému 
soužití.. 

Dne 28.07.2008 19,15 oznámil místní 
občan, že v jeho bytě dostal kamarád zá-
chvat vzteku a začal rozbíjet zařízení bytu 
a poté se pokusil o sebevraždu. Hlídka na 
místě zjistila, že v chodbě bytu leží muž, 
který byl při vědomí, měl řeznobodné zra-
nění na krku a v ruce držel nůž. Jelikož hro-
zilo, že jím může ublížit sobě či jiným oso-
bám, byl mu nůž odebrán a poté mu byla 
poskytnuta první pomoc. Zranění pod-
napilého muže,v němž byl zjištěn 26 J.G. 
z kopřivnice, nebylo ohrožující na životě, 
ale vzhledem k sebevražednému úmyslu 
byla na místo přivolán lékař a policie čr, 
která si celou událost převzala k šetření.

Dne 31.07.2008 spatřila hlídka v 18,00 
hod. na křižovatce ulic Erbenova a na 
nivách muže, který jel proti hlídce na ma-

Prázdniny jdou do finále, ale avion 
shopping Park v ostravě se svými zábavnými 
akcemi teprve začíná!
aviOn je třída

avion shopping park v ostravě je třída! a to 
doslova! poslední prázdninovou sobotu se totiž 
toto druhé nejrozlehlejší centrum v české repub-
lice promění od 14.00 do 17.30 hod. v obrovskou 
školní třídu. Hlavním vyučujícím bude učitelka 
Madlenka a mezi školáky zasedne neposlušný 
klaun albertík i známé postavičky Walta Disneye 
kocour silvestr, pes pluto a dokonce i Mickey 
Mouse. Všechny malé i velké školáky přijde pobavit 
také medvídek Maňána a pořádek v celé škole bude 
po celou dobu akce hlídat školník Ferda. avion je 
prostě třída! a tak přijďte všichni – malí i velcí – 
v sobotu 30. srpna do ostravského avion shopping 
parku! Zažijete zde nejen tři hodiny skvělé zábavy, 
ale můžete vyhrát i spoustu nádherných cen od na-
nuků, plyšových hraček, dětských her přes školní 
potřeby až po krásné batohy. „soutěžit se bude pře-
devším v nákupní galerii avionu, ale k akci se při-
pojili i naši nájemci Envy, new Yorker, Hypernova, 
Humanic, Datart, Ca, Gild, Yves rocher, knihku-
pectvi Dobrovsky, Coffee shop Company a Cafe es 
bar. Zajímavý soutěžní program spojený s tématem 
bezpečnosti dětí bude probíhat také před obchod-
ním centrem IkEa,“ vysvětluje kateřina Ježková, 
ředitelka avion shopping parku v ostravě. „s růz-
nými cenovými kampaněmi se připojí i většina 
dalších nájemců s dětskou módou a jiným dět-
ským zbožím. Jde například o Chicco, Lindex, new 
Yorker, Ca, HM a další. Školní potřeby pak mohou 
návštěvníci nakoupit přímo v Hypernově,“ dodává 
paní ředitelka. a to stále není vše! pro malé školáky 
i jejich rodiče bude v avion shopping parku při-
praveno také kolo štěstí, v němž vyhraje opravdu 
každý, nachystány budou školní lavice plné dárků, 
soutěže ve zdobení školního dortu nebo dokonce 
soutěž o nejmenšího školáka. avion je prostě třída!
školáky střídají vojáci

sotva školáci zasednou do lavic, po pár 
dnech je v avionu vystřídají vojáci speciálních 
jednotek, záchranáři a příslušníci policie. Ve 
středu 17. září 2008 zde budou ve 14.00 hodin 
zahájeny Dny nato v avionu a parkoviště před 
Elektroworldem na celé čtyři hodiny zaplní těž-
ká vojenská, policejní i záchranářská technika. 
návštěvníci uvidí několik dynamických ukázek 
výcviku speciálních jednotek, budou přítomni 
u leteckých zásahových akcí a samozřejmě pre-
zentacemi budou moci prohlédnout armádní vý-
zbroj, výstroj a vybavení útvarů.
a přijedou i historické bugatky…

technika bude vévodit prostranství před 
avion shopping parkem i v průběhu prvního říj-
nového víkendu. tentokrát to však budou vozy 
zcela jiné, historické… „podzim je časem mód-
ních přehlídek a jiných zajímavých akcí. proto 
jsme se rozhodli našim návštěvníkům zpestřit 
pobyt v našem centru nejen pohledem na krásné 
ženy a módní oblečení, ale i na historickou do-
konalost automobilů a motocyklů našich dědů 
a pradědů. první říjnový víkend zde proto bude 

avion to je třída
zahájena jedinečná výstava historických automo-
bilů a motocyklů, která potrvá minimálně 14 dnů. 
a již dnes mohu všem slíbit, že bude neméně tak 
zajímavá jako loňská úspěšná výstava historických 
kočárků,“ doplňuje s úsměvem kateřina Ježková, 
ředitelka avion shopping parku v ostravě, který 
v současné době nabízí svým zákazníkům celkem 
142 obchodů na ploše přes osmdesát pět tisíc 
čtverečních. V celorepublikovém srovnání je tak 
toto obchodní centrum díky své velikosti po praž-
ských Letňanech na krásném druhém místě.

Pro školáky, kteří na akci „Avion je třída!“ dorazí se 
školní brašnou, zde čeká překvapení…

pOWerjÓGa
rozvrh hodin

Úterý
powerjóga basIC 16:30 – 18:00

Viniása Flow powerjóga 18:30 – 20:00
středa

 Jóga Get in balance 18:00 – 19:30
Čtvrtek

 Viniása FLoW powerjóga 16:30 – 18:00
powerjóga basIC 18:30 – 20:00

místo: štramberská 1587
Kontakt: pavla jeníková

mobil: 603 119 174
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lém motocyklu značky pionýr bez ochran-
né přilby a navíc bylo hlídce známo, že ři-
dič má vysloven zákaz řízení motorových 
vozidel. Jakmile však hlídku uviděl, odjel do 
přilehlých uliček. následně jej však hlídka 
spatřila na ulici Vrchlického a situace se 
opět opakovala, neboť řidič začal znovu 
ujíždět, a to již bez respektování jakýchko-
liv předpisů. Hlídka proto řidiče pronásle-
dovala za použití světelných i zvukových 
signálů, na které řidič nereagoval a pokra-
čoval v jízdě. po průjezdu jednosměrnou 
ulicí v protisměru, následně ujížděl po trá-
vě mezi panelovými domy sídliště U tatry, 
kde jej však již u prodejny koruna hlídka 
zastavila. Muž byl evidentně v podnapilém 
stavu a u sebe neměl žádné doklady. na 
místo byla vzhledem k podezření z trest-
ného činu „maření úředního rozhodnutí“ 
a „ohrožení pod vlivem návykové látky“ 
přivolána hlídka policie čr. ta následně 
provedla dechovou zkoušku na alkohol, 
která u 55 letého muže z příbora prokázala 
2,01 promile alkoholu v dechu a poté činila 
další opatření.

Dne 08.08.2008 v 11:30 hod. bylo při 
pochůzce hlídce oznámeno, že po ulici 
Frenštátské u autobazaru Wojczik pobí-
hají po hlavní silnici 2 kůzlata a ohrožují 
bezpečnost a plynulost silničního provo-
zu. Hlídka po příjezdu na místo vyhnala 
kůzlata z hlavní cesty na vedlejší komuni-
kaci, ale kůzlata se jí nepodařilo vzhledem 
k plachosti odchytit. proto strážníci zjistili 
majitele kůzlat, kterého ihned informova-
li, aby si provedl odchyt zvířat. ten výzvy 
uposlechl a se svým pomocníkem se vydal 
kůzlata odchytit.

Dne 11.8.2008 ve 14,00 hodin přija-
la hlídka oznámení od nezletilé slečny, že 
po ulici Štramberské jezdil na kole muž 
ve věku mezi 30-40 let a při tom měl vy-
tažené přirození. při průjezdu pak začal 
ji a její přítomnou kamarádku slovně ob-
těžovat. toto se již mělo údajně opakovat 
i v dřívějších dnech. Hlídka na místě zjis-
tila popis muže a následně jej vyhledávala 
po katastru města, bohužel neúspěšně. 
V 16,15 hodin však nezletilá telefonovala 
znovu, že muže s kamarádkou spatřily na 
ulici Štramberské, kdy jel na horském kole 
směrem k vlakovému nádraží. Hlídka proto 
opět okamžitě vyjela vyhledávat podezřelé-
ho muže, kterého po chvíli spatřila jak jede 
směrem kolem řeky Lubiny k zahrádkář-
ské osadě orinoko. tam byl muž následně 
strážníky zastaven a požádán o prokázá-
ní totožnosti. Jelikož na místě neprokázal 
hodnověrně svoji totožnost a zároveň byl 
podezřelý ze spáchání trestného činu, byl 
omezen na osobní svobodě a předán policii 
čr, která provedla další šetření. následně 
bylo zjištěno, že se jednalo o 36 letého 
muže z kopřivnice.

poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných 
míst. Cílem bývalo nějaké vzdálenější posvátné mís-
to, kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb. 
U nás bývalo takových míst na dvě stovky. Mezi nej-
známější patřily: svatá hora, stará boleslav, Hostín 
a Velehrad. pouť bývala velikým svátkem pro celou 
vesnici a okolí.

Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvy-
kem, dokonce se dá říci, že se chodit muselo. Lidé 
mívali v paměti poutní neděle tak, jak šly za sebou 
a nevynechali ani jednu. poutníci byli mnohdy i více 
dnů na cestě. po cestě přespávali v hostincích, ti 
chudší i pod širým nebem. nezapomínalo se na ty, 
kteří se kvůli chatrnému zdraví nebo stáří nemohli 
poutě zúčastnit. poutníci pro ně nakupovali sva-
té obrázky, růžence, různé symboly, jako olověné 
prstýnky (na svaté hoře) a jiné památky, které měly 
připomínat pouť na svaté místo. prodávaly se i růz-
né voskové napodobeniny lidských údů. pokud měl 
třeba někdo z rodiny, který zůstal doma, nemocnou 
ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu z vosku 
a položil ji na oltář. Z tohoto vosku se pak zhotovo-
valy svíce na oltář.

poutě neznamenaly pouze putování k něja-
kému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost uctě-
ní památky světce, kterému byl kostel zasvěcen. 
například anenská pouť (na počest svaté anny), 
pouť prokopská a další.

Jak plynula doba, měnila se povaha i smysl pou-
tí. od původního náboženského významu až po 
dnešní zábavní charakter. ke změně podoby poutí 
přispěla i skutečnost, že šlo vždy o akci všelidovou, 
které se zúčastňovaly všechny společenské vrstvy. 
pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, hou-
paček, kolotoče, střelnice a chybět nesměly i proda-
vačky kyselých okurek. Místy zavítal na pouť i po-
tulný varietní umělec a kartářka či planetářka. pravý 
pouťový ruch vypukl teprve po nedělní mši tzv. 
„hrubé“ v místním kostelíku, při níž býval kostelík 
naplněn k prasknutí. teprve po ukončení „hrubé“ 
bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Všude vládl 
zvukový chaos, do něhož zasahovaly ochraptělé hla-
sy vyvolávačů a komediantů, oblečených v pestrých 
šatech, lákajících k návštěvě a zhlédnutí jejich vy-
stoupení. Děti obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty 
zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srd-
ce s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“, které nejednou 

dostala každá z nás. .Mládenci je kupují bez ohledu 
na cenu a doufají, že za cukrové srdíčko mají šancí 
získat to srdce své milované. Další neodmyslitelnou 
tradiční pochoutkou je také zvláštní druh cukrové 
sladkosti, která je tvořena typickou lehkou, vzduš-
nou hmotou o různé barvě. Vyrábí se roztavením 
krystalického cukru na karamel, který je pak vháněn 
do bubnu, ve kterém se ochlazuje a zpátky cukernatí. 
tato vzniklá slabá vlákna se pak namotávají na špejli 
a podávají ke konzumaci. ano, řeč je o cukrové vatě, 
kterou miluje snad každé dítě a často neodoláme ani 
my dospělí. právě díky své jedinečné chuti a kon-
zistenci dodnes patří mezi nejoblíbenější pouťovou 
pochoutku, která se prodává u stánků. k pouti také 
zpravidla patří tradiční pouťová zábava, na kterou 
dorazí lide nejen z města, ale i z okolí, sejdou se přá-
telé, příbuzní a blízcí, ti se díky dobré zábavě doká-
ží často dobře bavit a tančit až do rána. proto jste 
všichni srdečně zváni na tradiční příborskou pouť. 
a doufám, že i u vás bude ta letošní plná dětských 
úsměvů, pohody a dobré zábavy. 

Nikola Horňáková referent odboru KCR

význam a vzniK tradiční pOutě

N e d l e  7 .  z á í  2 0 0 8  o d  7 : 0 0  h  
 

TRADI NÍ  
P ÍBORSKÁ POU  

 

POU OVÝ PROMENÁDNÍ 
 KONCERT SWINGOVÉHO 
ORCHESTRU B. PUKOVCE 

M stský  park  10:30  –  11:30  h  
 

KONCERT 
 V RY ŠPINAROVÉ 

Nám st í  S .  Freuda 16:00  –  17:00  h  
Umís t n í  ko lo to  -  „ze lený“  areál              

za  f i tness  centrem (TJ P íbor)  

cvičen jógy dle systému
„jÓGa v denním živOtě“
probíhá v Příboře od září 2008 do konce 

června 2009

- v mš na ul. pionýrů – sídliště 
„benátky“

v úterý od 17:30 – 19:00 h
tel.: 775 084 815

- ve středisku volného času luNa  
na ul. Dukelské

v úterý od 17:30 – 19:00 h
tel.: 776 877 170, 556 725 852

cvičební úbor a podložkou s sebou!
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nabídka pro školní rok 2008 - 2009
BilliaRD (5,-/hra/os.), EL. ŠIpkY (20,-/hod.) 
stolNí teNis (10,-/hod./os.) 
Můžete si přijít zahrát a zdokonalovat se v těchto hrách 
v době, kdy máte chuť a čas, v souladu s rozvrhem pro-
vozu kluboven.pro členy klubů slevy.
iNteRNet- klub
Zájemci mohou na objednávku využívat internet. klu-
bovnu. pro letošní rok je v provozu internet EXprEss. 
Cena – 0,50 kč/min./os.
KuRZ taNCe a sPoleČeNsKéHo CHoVáNí
pro mládež od 15 let. počet lekcí:10 x 3h, půlkolo-
na 4h, kolona 6h v katolickém domě příbor. Zahájení 
19.9.2008 v 16:30h v Zrcadlovém sále na ul. Dukelské. 
kurzovné:1150,- kč/os.
KuRZ taNCe PRo DosPělé PáRy
Zahájení dle dohody, podmíněno přihlášením min. 10 
párů. Lekce: 8 x 2h kurzovné: 900,- kč/os.
oRieNtálNí BŘiŠNí taNCe 
Vhodné i pro vyšší věk. kategorie, velmi prospěšné pro 
zdraví ženy.termín: říjen – leden vč. kurzovné: 750,- kč/
os.
latiNsKo aMeRiCKé taNCe 
pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ.
Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace latinsko 
amerických tanců. při výuce spolupracují i starší taneč-
níci z tk Lenka.tréninky 1x týdně. Zápisné: 900,- kč 
říjen-květen vč.
taNeČNí KluB leNKa - společenské, standardní 
a hlavně latinsko-americké tance, formace.členové klu-
bu vystupují na kult. a spol. akcích, plesech, přehlídkách, 
soutěžích. příprava párů na taneční soutěže. pro chlapce 
a dívky od 13 let. tréninky 2x týdně. Zápisné: 1.900,- kč 
září-květen vč.
sHoW DaNCe - DisCo DaNCe
pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ, pohybo-
vá a taneční průprava podle moderní hudby, ná-
cvik skladeb na vystoupení při různých akcích.  
Zápisné: 900,- kč/říjen-květen vč.
sHoW DaNCe – DisCo DaNCe
pro chlapce a dívky od 11 let.příprava, nácvik, cho-

reografie skladeb, nácvik DIsCo tanců, rockn´rollu, 
charlestonu apod.Veřejná vystoupení na přehlíd-
kách, plesech, karnevalech, diskotékách. Zápisné: 
900,- kč/říjen-květen vč.
DisCo DaNCe a aeRoBiC PRo Děti 
pro chlapce a dívky – i předškolní věk od 5 let Zdravý 
pohyb dle moderní hudby, zábavnou formou zlepšování 
kondice. Zápisné: 900,-kč/říjen-květen vč.
CViČeNí PRo BouBelKy - pro ženy a st. dívky - pro 
děti
kdo má nějaké to kilo navíc, nerad chodí cvičit mezi štíh-
lé. spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu legrace nám 
prospěje. plánujeme i jiné doprovodné akce pro zdraví 
a třeba časem ubude i nějaké to kilo. Zápisné: 900,- kč/
říjen-květen vč.
stolNí teNis
pro chlapce a dívky od první třídy ZŠ. příprava na sou-
těže.Zlepšuje kondici a pohybovou koordinaci. Zápisné: 
900,- kč říjen-květen vč.
BoJoVá uMěNí - aiKiDo
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro mlá-
dež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. bojo-
vých umění, vede k soustředění, sebekázni, ovládání 
agresivity. Zápisné: 900,- kč/říjen-květen vč.
FloRBall
Moderní hra pro chlapce i dívky.Hrajeme 1x týdně v tě-
locvičně,hráči si nosí vlastní vybavení. Zápisné: 900,- 
kč/říjen-květen vč.
HRa Na etNiCKé BuBNy- BoNGo - DJeMBe 
a perkusní nástroje. na základě velkého zájmu nová na-
bídka pro děti, mládež, dospělé. V době činnosti krouž-
ku bubny zapůjčujeme. Doprovodným programem bude 
i muzikoterapie. Zápisné: 900,- kč/říjen-květen vč.
KytaRa
pro děti a mládež od 8 let, kteří se chtějí naučit oblíbe-
né písničky na výlety, k táboráku, zazpívat si s kamarády.
akordy a písničky hrajeme bez not. Zápisné: 900,- kč/
říjen-květen vč.
RoCKoVá KytaRa, BasKytaRa, BiCí, 
KláVesy - individuální výuka
pro začátečníky i mírně pokročilé, kteří potřebují po-

radit a chtějí se něco přiučit od zkušenějšího kamaráda 
rockera – průprava pro hru v kapele. Zápisné: 60,- kč/
hodina
RoCKoVé KaPely
pro děti a mládež, kteří už zvládli začátky a jsou schopni 
se zapojit do společné hry. Zápisné: 900,-kč/říjen-kvě-
ten vč. pro kapELY JE k dispozici bicí souprava, hudeb-
ní aparatura, el. kytary, mikrofony, kLÁVEsY. Hudební 
zkušebnu možno využívat i pro jiné hudební žánry.
BaV - klubácké DěláNí - KeRaMiKa
Výtvarná a všestranná tvořivá činnost, keramika, mo-
delování, zhotovení draků, suvenýrů, vánočních ozdob, 
malování, práce s přírodními materiály. Zápisné: 900,- 
kč/říjen-květen vč.
DiVaDelNí KRouŽeK
pro všechny věkové kategorie. Divadelní soubor má za se-
bou první úspěchy při veřejných vystoupeních i na diva-
delních přehlídkách. Zahrajte si s námi divadlo, pohádku 
nebo veselé scénky. Zápisné: 900,- kč/říjen-květen vč.
KluB lyŽoVáNí
pro všechny věkové kategorie. Lyžařská škola pro začá-
tečníky i pokročilé. týdenní pobyt v době jarních prázd-
nin. Ceny dle místa výcviku. pořádáme lyžařské zájezdy. 
termín: prosinec – březen
KluB ZVíDaVÝCH CestoVatelŮ a tuRistŮ 
pro rodiny, děti, mládež, pro všechny kdo mají rádi pří-
rodu, hory, rádi cestují na nová, známá i zajímavá místa. 
Cca 1x měsíčně 1 denní nebo vícedenní akce. neplatí se 
zápisné,akce jsou kalkulovány jednotlivě.
DiVaDelNí - KultuRNí KluB
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. členům sděluje-
me informace. Divadelní zájezdy jsou kalkulovány jed-
notlivě cca 200,- kč/akce s dopravou.
BaV tým
pro mládež od 13 let. Chceme, aby mladí nebyli jen ná-
vštěvníky a pasivními konzumenty našich akcí. snažíme 
se, aby baV klubáci byli spolutvůrci klubu i jeho pro-
gramu. Uvítáme další aktivní mladé lidi, kteří rádi dělají 
něco zábavného pro sebe i druhé a chtěli by se podílet 
na chodu baV klubu, při organizování akcí a rozšířit tak 
tvůrčí veselou partu mladých. neplatí se zápisné.

bav Klub příbOr, středisKO vOlnéhO času, s. r. o. Masarykova 489, 742 58 příbor

tato velká letní razítková hra proběhla 
v prázdninových dnech - 1. 7. – 31. 8. 2008. 

Hru pro vás připravily obce lašské brá-
ny Beskyd – Kopřivnice, Štramberk, Příbor 
a Hukvaldy, společně se zapojenými subjek-
ty.

Mnozí z vás jste neodolali putování po na-
šem regionu a této soutěže jste se zúčastnili. ať 
již malí nebo velcí, pěšky či na kolech vydali jste 
se po stopách svérázné postavičky Lojzy Lacha. 
na tomto prázdninovém putování Lašskem vás 
čekalo třináct plus čtyři příjemných zastave-
ní. V kopřivnici technické muzeum tatra, 
Lašské muzeum v Šustalově vile, Muzeum 
Fojství, rozhledna bílá hora. Ve Štramberku 
Muzeum Zdeňka buriana, Muzeum ve 
Štramberku, panoptikum štramberských osob-
ností a samozřejmě i zřícenina hradu Štramberk 
– trúba. U nás v příboře na vás čekaly dvě za-
stávky. Jedna v Muzeu a pamětní síni sigmunda 
Freuda a druhá v jeho rodném domě. Další vaše 
cesta pokračovala směr Hukvaldy, na zříceninu 
hradu Hukvaldy a k památníku Leoše Janáčka. 
posledním zastavením pro vás byl areál Fojství 
a obecná škola v kozlovicích. 

Ve všech těchto třinácti subjektech jste na 
svou hrací kartu dostali razítko, jehož ústředním 
motivem byla již zmiňovaná postavička Lojzy 
Lacha. a protože jste byli putováním jistě i una-
veni nejen přívalem hezkých zážitků, bylo třeba 

prázdninové putování lašskem - Oraž si a vyhraj

si odpočinout a osvěžit se chladivým nápojem 
či chutným jídlem. pokud jste k tomuto účelu 
navštívili ve Štramberku městský pivovar a pivo 
trubač, v kopřivnici pivovar – Lašský vulkán, 
v příboře restauraci Mexiko a na Hukvaldech 
restauraci U Zastávky s hukvaldským pivem, 
získali jste do své unikátní sbírky razítek spe-
ciální gastronomické razítko. sesbíráním mini-
málně sedmi razítek jste se zařadili do slosování 

o atraktivní ceny, které proběhne dne 5. září 
2008 a ceny budou výhercům zaslány.

sama za sebe můžu říci, že tato velká letní ra-
zítková hra se mezi vámi turisty setkala s velikým 
ohlasem. Už jen podle toho, kolik z vás navštívilo 
rodný dům sigmunda Freuda a já měla možnost 
s úsměvem přidat do vaší sbírky další razítko.

Stanislava Slováková, referent odboru KCR
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 MVDr. Hana Kotrcová a kolektiv oznamuje, 
že od 8. ervence 2008  

BUDE ZAHÁJEN PROVOZ  
NOVÉHO VETERINÁRNÍHO ZA ÍZENÍ  

NA ULICI V T KOVSKÁ 853 V P ÍBO E. 
 

Nov  otev ené VETCENTRUM nabízí chovatel m tyto služby: 
 

 veterinární ordinaci  – prevence a terapie malých zví at 
 veterinární prodejnu  – prodej chovatelských pot eb, krmiv a veterinárních produkt  
 salón pro psy a ko ky – st íhání, koupání, kosmetická úprava srsti 

 

POZOR, ZM NA ! Veterinární ordinace je p esunuta z ulice Kamenná 1543 v P íbo e. 
 

Provozní doba ordinace VETCENTRA Provozní doba prodejny VETCENTRA 
 Pond lí – pátek: 8:00 – 19:00 h Pond lí – pátek 10:00 – 17:00 h 
 Sobota:   9:00 – 11:00 h Sobota:    9:00 – 11:00 h 
 Ned le:  18:00 – 19:00 h Ned le:    ZAV ENO 
 

Pohotovost mimo pracovní dobu (soboty, ned le a svátky) 
 je zajišt na na telefonním ísle 603 857 929. 

 

Kontakty na VETCENTRUM 
Ordinace: 556 722 182, 603 857 929 Prodejna:  602 755 771 
E-mail: vetcentrum@email.cz Salón:  556 722 182, 604 719 114 

 

MANIKÚRA  PEDIKÚRA 
 

NEHTOVÁ MODELÁŽ  
ELEGANT GLASS 

Výmolová Jana  723 239 418 
 

KOSMETIKA 
Zámostná Kate ina  776 304 445 
Zahájen provoz v nových prostorách 

Tyršova 195 P íbor 
Zdravotní st edisko 1. p. vedle zubního rentgenu. 

Provoz na objednávku. 

 

9/2008  
1/8 stránky 250 ,- K  

 
Od 1.9.2008 se v P íbo e na Štramberské 433 otevírá  
geodetická kancelá  Václav Ma átko 

 vyhotovení geometrických plán  
 vyty ení hranic pozemk  
 geodetické práce ve výstavb  atd.    
 zprost edkování smluvních p evod  nemovitostí 
 poradenská innost v oblasti katastru nemovitostí 

Kontakt tel. 607987304, e-mail vaclav.matatko@cbox.cz 
T ším se na spolupráci s Vámi! 
 
 
 
 

09/2008 1/8 stránky  250,- K  
 
 

Koupím 
rodinný dům v příboře  

a okolí.  
platba hotově. 

přímý zájemce. 
za nabídku předem děkuji. 

tel. 776206702

v sobotu 13. září od 14:00 h

proběhne v restauraci mexiko

19. setkání bývalých příslušníků

leteckého dopravního pluku
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Sraz vždy u Muzea Novoji ínska v P íbo e. 
 

od   9:00 h pr vodce pí Jane ková 
od 13:30 h pr vodce pí Jane ková 

 

PROGRAM: 
 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 
Varhanní koncert od 15:00 h. 

 

KOSTEL SV. VALENTINA   
Bez doprovodné akce. 

 

KOSTEL SV. K ÍŽE 
Archeologická výstava prav kých nález . 

 

KAPLE SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO 
Výstava bohoslužebných rouch. 

 

RODNÝ D M S. FREUDA 
Stálá expozice S. Freuda. 

 

RADNICE 
Výstava fotografií.  

 

MUZEUM NOVOJI ÍNSKA 
Výstava obraz  z pali kované krajky 
Vlasty Linartové a Ludmily Re kové  
Barborka 2008 
Výstava panenek a medvídk  ze 
sbírky Renáty Holubové.  


