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Co se dělo v Týdnu knihoven

Text na straně 8

Kuchejda - cestopisná přednáška 
Victoria na plavbě kolem světa

Pohádkový podzim v knihovně. Láska ctná a především nectná

V říjnu proběhl již 13. roč-
ník  celostátní  akce  Týden 
knihoven.  Přes  40  čtenářů 
využilo  příležitosti  zaregis-
trovat se v knihovně zdarma. 
Týden  knihoven  však  není 
jen  o  amnestii  poplatků,  ale 
především  o  snaze  přilákat 
do  knihoven  širší  veřejnost. 
Letos  na  úlohu  knihoven 
upozornila  také  Česká  tele-
vize  s  celonárodní  anketou 
Kniha mého srdce. Také pro-
střednictvím knihoven mohli 
dát čtenáři hlas své oblíbené 
knize.

Kulturní  program  Týdne 
knihoven  zahájil  v  naší 
knihovně  spisovatel  Vlasti-
mil  Vondruška,  autor  desí-
tek  historických  detektivek 
(Jménem  krále,  Letopisy 
královské  komory...)  a  také 
odborných  knih  a  článků. 
Akce  byla  určena  pro  starší 

studenty gymnázia. S hudeb-
ním  doprovodem  písničkáře 
a  skladatele  Jiřího  Traxlera 
přiblížili  život  lidí ve středo-
věku.  Pořad  o  historii  s  ná-
zvem Láska ctná a především 
nectná pojednával o vztazích 
mezi mužem a ženou i o mi-
lostném  životě  před  svatbou 
a v manželství.

O  cestopisnou  přednáš-
ku  s  promítáním  nazvanou 
Victoria na plavbě kolem svě-
ta měli zájem převážně muži. 
Kapitán  repliky  plachetni-
ce,  s  níž  v  roce  1519  vyplul 
Portugalec  Magalhães  na 
historicky  první  plavbu  ko-
lem světa, Jindřich Kuchejda, 
nám  zprostředkoval  své  ná-
mořnické zážitky. Vypravoval 
o  svérázné  partě  lidí,  kteří 
se rozhodli splnit si svůj sen 
a  obeplout  svět,  přestože 
kromě jednoho z nich, nikdo 

neměl  zkušenosti  s  mořem. 
Svou loď ale museli nejdříve 
sami postavit.

Další akcí knihovny, tento-
krát pro děti a jejich mamin-
ky bylo výtvarné odpoledne – 
Pohádkový podzim v knihov-
ně.  Vyráběli  jsme  lampičky 
a papírové ozdoby na okno.

Po  celý  měsíc  se  mohly 
děti  v  různých  kvízech  pře-
svědčit, jak dobře znají české 
pohádky.

Už podruhé naši knihovnu 
navštívila známá česká spiso-
vatelka  Ivona  Březinová.  Na 
dvou literárních besedách se-
známila děti ze základní ško-
ly  se  svou  tvorbou  z  oblasti 
různých  závislostí,  jako  jsou 
drogy,  anorexie  či  gambler-
ství a starší žáky se svými no-
vými literárními cestopisy.

Silvie Bahnerová, Městská 
knihovna Příbor
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Upozorňujeme tímto občany, že stá-
vající platné předpisy nedovolují niko-
mu - ani  občanům, ani firmám - zba-
vovat se odpadu spalováním, a to ani na 
otevřeném ohni ani v kotlích na pevná 
paliva.

Odpady je možno odstraňovat pouze  
v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o od-
padech. Komunálního odpadu, tedy odpa-
du z obcí, se týká § 17 tohoto zákona.

Občané města Příbora jsou dále povin-
ni dodržovat obecně závaznou vyhlášku  
č. 1/2004 města Příbora, kterou se stanoví 
systém nakládání s komunálním odpadem 
(TKO). Zde je stanoveno,  jaké složky TKO 
město třídí, a jak s nimi mají občané naklá-
dat.

Pro informaci: Papír – modré kon-
tejnery, plasty - žluté kontejnery, obaly 
TETRAPACK oranžové nádoby, odpad ze 
zeleně – hnědé nádoby. Jinak je možno od-
pad ze zeleně odvézt na kompostárnu, pa-
pír a kovy je možno předat firmě  PARTR 
s.r.o – sběrné suroviny. Objemný odpad, 
nebezpečný odpad a prošlé elektrospotře-
biče a svítidla předat TS Příbor. Odpad, 
který není možno vytřídit, se odkládá do 
popelnic nebo kontejnerů u obytných 
domů.

není možno je spalovat v kotlích ani 
na otevřeném ohni.

Ustanovení  § 3 odst. 1 zákona 86/2002 
Sb. o ochraně ovzduší říká, že každý je 
povinen předcházet znečišťování ovzduší  
a snižovat množství jím vypouštěných zne-
čišťujících látek.

Dále jsou občané povinni dodržo-
vat ustanovení § 12 odst. 1 a) o ochraně 
ovzduší, které říká, že provozovatelé ma-
lých zdrojů znečišťování, kterými jsou 
také majitelé kotlíků na pevná paliva, jsou 
povinni uvádět své zdroje do provozu jen  
v souladu s pokyny výrobce (tj. s návodem 
k použití). Definici paliva stanoví § 2 písm. 
a) vyhlášky č. 13/2009 Sb. Zde je přímo 
stanoveno, že odpad palivem není, jedinou 
výjimkou jsou odpady rostlinného původu 
vyjmenované v dalších předpisech  (např. 
dřevo, korek, papír). Druh paliva pro otá-
pění určuje v souladu  § 12 odst. 1a) zákon 
o ochraně ovzduší právě návod výrobce  
k provozu.

Ing. Libuše Volná

odbor ŽPLH 

Pozvánka
na 28. zasedání zastupitelstva města Příbora, 

které se uskuteční ve čtvrtek   

5. listopadu 2009
od 15.00 hod. ve velkém sále  
katolického domu v Příboře

Hlavním bodem zasedání bude:
- návrh akčního plánu rozvoje  

města na léta 2010/2011

ne – Pálení odPadu„PLÁNUJEME SPOLEČNĚ“ sociální služby ve městě Příboře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 6. listopadu 2008 schválilo první Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 – 2012. Na vzniku střednědobého plánu a 
stanovení jeho priorit se v rámci procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb podílely dvě 
pracovní skupiny: pracovní skupina pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a pracovní skupina 
pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.  

A jak se daří plnit priority a opatření, které si účastníci komunitního plánování a zastupitelé města 
Příbora v oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením stanovili?  
 
a) Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti pečovatelské služby  

1) Rozšíření provozní doby              PLNĚNO 
2) Zajištění poskytování a udržení provozu            PLNĚNO 
3) Změna „Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou“  SPLNĚNO  

 
b) Priorita S 2 - Zřízení a podpora denního stacionáře 

1) Vyhledání a zajištění prostor pro denní stacionář      SPLNĚNO   
2) Zajištění poskytovatele dané sociální služby          SPLNĚNO   

 
c) Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby pro seniory         NEPLNĚNO 

K uvedené prioritě řídící skupina a pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
konstatovala, že o zřízení odlehčovací služby nebyl dosud projeven zájem. Pracovní skupina navrhuje 
odložit realizaci uvedené priority na neurčito. V případě nezájmu o uvedenou sociální službu pracovní 
skupina navrhne v roce 2010 prioritu zrušit a aktualizovat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Příboře.  

  
d) Priorita S 4 - Iniciace zřízení domova se zvláštním režimem  
      Iniciovat Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci zřízení domova se zvláštním režimem  
           PLNĚNO 
 
e) Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním 

postižením 
1)   Podpora aktivit seniorských organizací       PLNĚNO  
2) Podpora aktivit organizací sdružující osoby se zdravotním postižením   PLNĚNO 

 
Monitorováním realizace priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Příboře na období 2008 – 2012 se bude dále na svých setkáních zabývat pracovní skupina pro danou 
oblast v komunitním plánování, zodpovědný za monitorování je vedoucí dané pracovní skupiny.  
 

Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012 je občanům 
města k dispozici na webových stránkách města: www.pribor-mesto.cz, kde rovněž můžete najít další 
informace k procesu komunitního plánování, informace rovněž můžete získat přímo osobně na odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Příbor. 

         Pokračování příště. 
 
za řídící skupinu Bc. Lenka Filipcová, vedoucí odboru sociálních věcí  V Příboře 7. října 2009 
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Gilar Zdeněk
Tománek Vojtěch
Šmahlíková Marie
Hrbáč Slavomil
Růžičková Vlasta
Blinková Adéla
Burešová Pavla
Libiger Jan
Hladký Josef
Jahnová Božena
Pukovec Bedřich
Svobodová Adolf ína
Urbišová Jarmila

Filipová Miroslava
Riemerová Drahomíra
Ligocká Emilie
Halčinová Bohumila
Popelková Irena
Bílková Eva
Rožnovská Adolf ína
Hiklová Věra
Richter Jaromír
Jeřábková Marie

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. do 30. listopadu

Městská kniHovna Příbor
Představujeme některé z knižních  

novinek zakoupených v  říjnu:
Román neviditelná oběť Johna Sandforda 

je již sedmnáctým dílem ze série o obětech, které 
spojuje postava kriminalisty Lucase Davenporta. 
V  této detektivce jsou zabity dvě starší ženy, ma-
jitelka sídla a její společnice. Vše nasvědčuje tomu, 
že šlo o loupežné přepadení. Detektiv Davenport 
postupně odhaluje řetězec vražd starých movitých 
lidí, nebezpečně se blíží k odhalení pachatelů, až se 
sám ocitá v ohrožení života.

Román Raye Müllera nelítostné slunce po-
pisuje nespoutanou krásu Afriky. Hlavní hrdinka 
Elisabeth odpoví na inzerát mladému farmáři, 
který hledá odvážnou ženu pro společný život 
v Africe.  Elisabeth přijíždí na farmu a je okouzle-
na krajinou i svým chotěm Maxem.  Když je muž 
povolán do armády, Elisabeth zůstane v  divočině 
sama, aby střežila jejich domov.

Michael Connelly detektivkou rozsudek 
ráže 9 volně navazuje na úspěšný román Advokát 
s hlavním hrdinou Michaelem Hallerem. V tomto 
románu získá advokát Haller po zavražděném ko-
legovi zavedenou advokátní kancelář. Mezi nově 
nabytými klienty je i filmový magnát Elliot obža-
lovaný z dvojnásobné vraždy. Spolu s  lukrativním 
případem  možná po kolegovi přebral i cejch smrti. 
Nezbývá mu, než vymyslet ďábelský plán a risko-
vat tak nejen kariéru advokáta, ale i holý život.

Román Milost známé americké autorky 
Danielle Steelové se odehrává v San Francisku, kde 
se koná velkolepá dobročinná akce.  Před půlno-
cí se však všem přítomným zachvěje pod nohama 
zem. Tříští se sklo, hasnou světla a  lidé začína-
jí křičet. Jejich osudy nabírají dramatický spád. 
Přesouváme se do prostředí showbyznysu v  Los 
Angeles. Souběžně se životem mladé popové hvěz-
dy poznáváme atmosféru misií, polních nemocnic. 
Knihu tak výrazných kontrastů si příznivci této au-
torky jistě přečtou s potěšením.

V  thrilleru Steva Berryho rasputinovo pro-
roctví se v úvodu ocitáme v roce 1916 v carském 
Sele. Podivínský kněz Rasputin pronáší během 
rozhovoru s carevnou mysteriózní proroctví: před-
povídá vlastní smrt a varuje, že pokud ho zavraždí 
někdo z  carových příbuzných, žádný člen carské 
rodiny nepřežije následující dva roky. Předkládá 
carevně vizi občanské války, ale zároveň i  naději 
na spásu. V  současné Moskvě se americký práv-
ník Lord, člen carské komise pokouší nalézt osobu 
s  romanovskou krví, která by vahou svého půvo-
du zasáhla do neblahého dění v  dnešním Rusku. 
Podaří se Milesu Lordovi rozluštit Rasputinovo 
proroctví a zároveň zůstat naživu?

Iva Frühlingová, známá modelka, zpěvačka 
a autorka knihy příběhy modelek, ve své prvotině 
vypráví zaručeně pravdivé zážitky mladých děvčat, 
které pracují nebo se snaží proniknout do oblasti 
modelingu. V knize jsou příběhy dívek, které uspě-
ly, ale i  těch, které na tuto drsnou profesi neměly 
sílu. 

Barbara Erskinová v  novém historickém ro-
mánu oheň je tvým osudem i  tentokrát vsadila 
na silný lidský osud. V  Anglii, Walesu a  Skotsku 
ve 13. století se odvíjí životní příběh velšské prin-
cezny Eleyne, zrozené za požáru hradu na ostro-
vě Anglesey, kdysi bájném sídle keltských kněží. 
Hrdinčiny prohry i vítězství jsou vylíčeny na poza-
dí skutečných dějin.

POWERJÓGA 
 

Rozvrh hodin 
 

Út  Powerjóga     16:30 – 18:00 

Powerjóga   18:30 – 20:00 
 

Čt Powerjóga   16:30 – 18:00 

 Powerjóga    18:30 – 20:00 
 

Místo: Štramberská 1587 

Kontakt: Pavla Jeníková 

Mobil: 603 119 174 

 

Prosím uveřejňovat každý měsíc!!!! 

Kluby zdraví vás zvou na přednášku 
 

„DEPRESI MŮŽE PROŽÍT KAŽDÝ“ 
Přednáší MUDr. Pavel Sikora 

 
Součástí bude ochutnávka zdravé kuchyně 

KDY: středa 11. listopadu 2009 od 17:00 hod. 
KDE: Základní škola Npor. Loma v Příboře 
Pořádá: O. s. Život a zdraví ve spolupráci  

s MÚ Příbor a ZŠ Npor.. Loma 

Domov důchodců
Géryková Anežka
Jedlička Jaroslav
Petrová Božena
Novotná Libuše
Tichánková Emilie

 

Jóga v denním životě 
 

v letošním roce 

„Proti bolestem zad“ 
v DDM Luna Příbor 

  
 

Kontakt:   556 725 628, 556 725 852 
  733 165 317,  776 877 170 

„Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši člověka“. 
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z jednání rady a zastuPitelstva Města

Vážení občané města Příbora, 
chci vás všechny touto cestou oslovit ve 

věci všeobecných informací o Městském úřa-
dě v Příboře. Je samozřejmostí, že jsou mezi 
námi tací, kteří již zkušenosti s jednáním na 
MÚ mají, proto se i orientují celkem dobře, 
ale denně dospívají občané, kteří tuto zku-
šenost nemají, případně dosud v postatě ne-
měli potřebu něco vyřizovat. Proto připomí-
nám, že úřední dny MÚ jsou vždy v pondělí 
a ve středu od 8:00 do 11:00 a potom zase od 
12:00 do 17:00 hod. Je možné vyřizovat věci 
i v úterý a ve čtvrtek, avšak zde jsou již jistá 
úskalí, protože úředníci jsou nuceni vyřizovat 
řadu věcí mimo budovu úřadu a samozřej-
mě si tyto činnosti organizují na tyto dny. 

Otevřeno je na MÚ do 14:00 hodin a nesmí-
te zase zapomenout na polední přestávku.  
V pátek je možno vyřídit rovněž ledasco, ale 
to je nejhorší varianta, protože to jsou kromě 
domluvených jednacích aktivit i porady a na 
občany nahodile přicházející nebývá téměř 
čas. Tak, jak jsem to popsal, pracuje odbor 
stavební úřad a odbor životního prostředí 
umístěný v budově vedle rodného domku  
S. Freuda a celá budova MÚ na náměstí, kro-
mě informačního centra, které pracuje od 
8:00 nonstop do 17:00 hodin v pracovní dny 
a v sobotu dopoledne a pokladny MÚ, kde  
z organizačních důvodů kontaktů s bankou je 
konec pracovní doby rovněž speciálně upra-
ven – zkrácen.

Pozor, rozdílná úřední doba je na odbo-
ru sociálních věcí umístěném v budově vedle 
rodného domku S. Freuda, kde je otevřeno  
v úterý a čtvrtek pouze dopoledne. 

Dále bych chtěl občany obeznámit s tím, 
že pokud mají zdravotní problémy z hlediska 
bezbariérovosti, mohou požádat na informač-
ním centru IC v přízemí budovy MÚ o kontak-
tování příslušného úředníka, který záležitost  
s občanem v přízemí budovy v jednací míst-
nosti vyřídí. 

A. Vaněk tajemník MÚ, 
v Příboře dne 18. září 2009

67. schůze rM dne 29. září 2009  
mj. projednala:
j Uložila předložit návrh funkčnosti a zodpověd-

nosti za kontrolu plnění komisionářské smlouvy 
mezi městem Příbor a SMMP s.r.o.

j Vzala na vědomí zápis z  jednání komise pro 
MPR ze dne 8.9.2009

j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr měs-
ta odprodat část nemovitosti – pozemku parc.č. 
3304/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. 
i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku, 
formou výběrového řízení, za stanovených pod-
mínek         

j Schválila dohodu o umístění sdělovacích vede-
ní a zařízení mezi městem Příbor a spol. ČEZ 
Distribuc

j Schválila smlouvu o smlouvě budoucí o vzájem-
né spolupráci mezi spol. Mattes s.r.o. Frýdek-
Místek a městem Příbor v souvislosti s realizací 
optické kabeláže na území města Příbora

j Doporučila a.s. Asompo realizovat reklamní 
akci společnosti v  roce 2009 prostřednictvím 
Tělovýchovné jednoty Příbor

j Stanovila zhotovitelem stavby „Chodník na ulici 
Frenštátská“ v úseku od nádraží až po vodní tok 
Kopřivničku firmu VAST TERCIA, spol. s r. o , 
Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí

j Odsouhlasila výzvu ke zpracování nabídky k ve-
řejné zakázce malého rozsahu na akci „Chodník 
a oprava části ulice ČSA“

j Stanovila zhotovitelem akce „Stavební úpravy 
piaristického kláštera – III.etapa – knihovna – 
dodávka interiéru“ firmu DŘEVOZPRACUJÍCÍ 
VÝROBNÍ DRUŽSTVO, Stromořadní 1098, 675 
51 Jaroměřice nad Rokytnou  

j Rozhodla o vyloučení uchazeče Mazoch Interiér, 
René Mazoch, Křižíkova 2366, 738 01 Frýdek-
Místek z účasti v zadávacím řízení.

j Vzala na vědomí „Informace o podaných a při-
pravovaných žádostech města pro rok 2010 
z dotačních prostředků EU aj.“

j Souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle 
„Pravidel pro přidělování příspěvků vlastníkům 
domů /fyzickým osobám/ v MPR schválené ZM 
Příbora 26.6.2008“ v této výši: 

 - dům č.p. 39, ul. Místecká, parc.č. 1655/1, k.ú. 
Příbor - Jiří a Marcela Slaní, Stanislava a Jaroslav 
Mockovi 20 000,- Kč

 - 2.   dům č.p. 101, ul. Lidická, parc.č. 1382, 
k.ú. Příbor - Stanislav a Zdenka Pustějovští                                               
20 000,- Kč

 - 3.   dům č.p. 14 na ul. Jičínská, parc.č. 103, 
k.ú. Příbor - Jaromír a Yveta Šitavancovi                                                   
40 000,- Kč

j Doporučila ZM v souladu s bodem č. 1 „Pravidel 
pro přidělování příspěvků vlastníkům domů /
fyzickým osobám/ v  MPR schválených ZM 
Příbora 26.6.2008“ přidělit finanční příspěvek

 - 4.   dům č.p.  323 na ul. Úzká, parc.č. 1641, k.ú. 
Příbor - Marek Částka, Nádražní 4/254, 742 35 
Odry 70 000,- Kč

j Uložila jednat s  městem Kopřivnicí o změně 
způsobu úhrad vzniklých nákladů v  poměrné 
výši k množství navezeného odpadu

j Stanovila zhotovitelem akce „Lávka přes 
Kopřivničku“ firmu NOSTA, s.r.o.. Svatopluka 
Čecha 2088/13,  741 11 Nový Jičín

68. schůze rM dne 13. října 2009  
mj. projednala:
j Návrh správy a provozu objektu do doby zahá-

jení rekonstrukce objektu (úkol ZM č. 27/8/4/3 
týká se Koncepce využití Katolického domu) - 
Nebylo přijato usnesení

j Vzala na vědomí informativní zprávu ve věci po-
stupné rekonstrukce objektu Katolického domu 
vč. možných způsobů financování

j Zrušila veřejnou zakázku malého rozsahu: Výzva 
pro podání nabídky na vydávání městského peri-
odického zpravodaje „Měsíčník města Příbora“

j Uložila předložit návrh podmínek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na vydávání a distri-
buce městského periodického zpravodaje - 
Měsíčník města Příbora“

j Uložila zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr měs-
ta pronajmout nemovitosti - pozemky parc.č. 
3045/25  orná půda o výměře 92 m2, parc.č. 
3173/17 orná půda o výměře 7.753 m2, část par-
c.č. 3096 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 2.500 m2, k.ú. i obec Příbor, formou vý-
běrového řízení, za stanovených podmínek

z jednání  zastupitelstva města
27. zasedání zM dne 24. září 2009  
mj. projednalo:
j Uložilo zveřejnit na ÚD MÚ Příbor záměr měs-

ta odprodat část nemovitosti – pozemku parc.č. 
3304/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. 
i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku, 
formou výběrového řízení, za stanovených pod-
mínek

j 27/6/7 Dluh firmy Vantr trading s.r.o. – návrh na 
odpis pohledávky - Nebylo přijato usnesení

j Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města 
Příbora a jeho příspěvkových organizací.

j Schválilo návrh na člena dozorčí rady společnos-
ti Správa majetku města Příbor s.r.o. - paní ing. 
Danu Foriškovou Ph.D.

j Neschválilo převzetí zřizovatelské funkce 
Základní školy, Příbor, Dukelská 1346, příspěv-
kové organizace městem Příbor realizací skupi-
nové integrace.

j Vzalo na vědomí informativní zprávu o možném 
využití Katolického domu v Příboře

j Uložilo připravit návrh kupní smlouvy mezi 
DSKD a městem Příbor na koupi objektu 
Katolického domu a souvisejících nemovitostí se 
zapracováním těchto údajů: 

 kupní cena … 10 mil. Kč
 platnost:
 1. splátka ve výši 2 mil. Kč … 31.12.2009
 2. splátka ve výši 8 mil. Kč … 31.12.2010
j Uložilo zpracovat návrh správy a provozu objek-

tu do doby zahájení rekonstrukce objektu 
j Uložilo zpracovat záměr postupné rekonstrukce 

objektu včetně způsobu financování.
j Schválilo v  rámci schválené 3. změny rozpoč-

tu města na rok 2009 rozpočtové opatření spo-
čívající v  přesunu finančních prostředků ve 
výši 1 180 tis. Kč z   rezervy rozpočtu města na 
akci „Oprava přístavby tělocvičny při ZŠ Npor. 
Loma“.

Dne:  16. října 2009
Zpracoval: ing. Arnošt VANĚK

inforMace Pro občany:
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Na základě nových archeologických nálezů 
se zdá, že v mladém a středním paleolitu bylo 
hustěji osídleno pravěkými lovci okolí Fulneku 
a Bílovce než okolí Nového Jičína, Příbora, 
Kopřivnice či Štramberku. V posledních 12 le-
tech bylo objeveno na Fulnecku a Bílovecku 
20 nových paleolitických stanic, doložených  
k dnešku asi 2000 předměty kamenné štípané 
industrie. Nejbohatší naleziště kamenné štípané 
industrie kultury aurignacienu objevil v květnu 
roku 1996 u Stachovic Daniel Fryč. Tato arche-
ologická lokalita, označená jako Stachovice 1, je 
doložena k dnešku více než 1000 kusy kamen-
ných artefaktů, nachází se západně od Stachovic    
a asi 300 m jižně od ,,Obory“. Uvedené naleziště 
je nejen nejdůležitější mladopaleolitickou lo-
kalitou okresu Nový Jičín, ale je dokonce nej-
významnější aurignackou lokalitou v rámci ce-
lého Moravskoslezského kraje. Zatímco v okolí 
Fulneku dominují mladopaleolitické nálezy (au-
rignacien), na Bílovecku převládají nálezy starší 
(micoquien a szeletien). Kultura micoquienu je 
kulturou neandrtálců, a protože doložený po-
čet středo-paleolitických lokalit v širším oko-
lí Bílovce je značně větší než kdekoli jinde na 
Novojičínsku včetně okolí Štramberku, vyvozuje 
autor tohoto příspěvku také názor o nejvýznam-
nějším osídlení tímto jiným a již vymřelým typem 
člověka v rámci nejen bývalého okresu, ale i na-
šeho kraje. Na některých bíloveckých lokalitách 
byly dokonce zaznamenány nálezy staropaleoli-
tické. Dalších 19 loveckých stanic ze starší doby 
kamenné objevil autor tohoto příspěvku v okolí 
uvedených měst v letech 1997 až 2008. Každá lo-
kalita je doložena několika desítkami až stovkami 
nalezených kamenných štípaných nástrojů.

Významný objevitelský přínos obou členů 
příborského archeologického klubu spočívá nejen 
ve velkém počtu nově objevených mladopaleoli-
tických a středopaleolitických stanic, ale přede-
vším v bohatství získaného materiálu kamenné 
štípané industrie. Vždyť za posledních 12 let vy-
hledali příborští neprofesionální archeologové 
povrchovými sběry řádově desetkrát až dvacet-
krát více kusů štípané mladopaleolitické indu-
strie z Bílovecka a Fulnecka, než všichni ostatní 
badatelé z celého okresu Nový Jičín do roku 1996 
dohromady (odhad J. Diviše). Téměř na všech pa-
leolitických lokalitách je štípaná industrie ze star-
ší doby kamenné doprovázena nálezy štípaných, 
někdy i broušených neolitických nástrojů, ale 
velmi málo jsme zde zaznamenali nálezů zlomků 
keramických nádob. To neplatí pro 3 nově obje-
vené archeologické lokality D. Fryčem v Hladkých 
Životicích, kde vedle několika stovek nalezených 
kamenných nástrojů, je zastoupena bohatě i ke-
ramika. To prokazuje, že i první zemědělci našli 
v této krajině příhodné podmínky pro svůj život. 

Značné množství baltického pazourku s vel-
kými hlízami (s bílou patinou) a často ,,dotčený-

mi“ lidskou rukou a hojné nálezy patinované i ne-
patinované industrie na objevených archeologic-
kých lokalitách nasvědčuje tomu, že okolí Bílovce 

a Fulneku bylo důležitým regionem exportu této 
nepostradatelné suroviny k výrobě nástrojů do 
jižnějších krajin ve starší i mladší době kamenné.

význaMné Pravěké objevy a nálezy PříborskýcH 
neProfesionálnícH arcHeologů  
v širšíM okolí fulneku a bílovce

VÝBĚR NÁLEZŮ ZE STARŠÍ DOBY KAMENNÉ 
 ARTEFAKT SUROVINA  NÁLEZIŠTĚ ČASOVÉ ZAŘAZENÍ 

1 JÁDROVÝ NÁSTROJ  PAZOUREK STARÁ VES - ZA LOMEM  STARÝ PALEOLIT 
2 PĚSTNÍ KLÍN  RADIOLARIT V. ALBRECHTICE - NA BUTOVICKÉM STŘEDNÍ PALEOLIT 
3 DRASADLO  PAZOUREK BÍLOVEC - NAD SPLAVEM STARÝ PALEOLIT 
4 PĚSTNÍ KLÍN PAZOUREK V. ALBRECHTICE - NA BUTOVICKÉM STŘEDNÍ PALEOLIT 
5  MOUSTIERSKÝ HROT PAZOUREK  V. ALBRECHTICE - U SILNICE STŘEDNÍ PALEOLIT 
6  MOUSTIERSKÝ HROT PAZOUREK  V. ALBRECHTICE - NA BUTOVICKÉM STŘEDNÍ PALEOLIT 
7  HROT S PLOŠNOU RETUŠÍ  PAZOUREK  BÍLOV  MLADÝ PALEOLIT 
8 KLÍNOVÝ NŮŽ PAZOUREK  BÍLOV MLADÝ PALEOLIT 
9 DRASADLO PAZOUREK  BÍLOVEC - NAD SPLAVEM STŘEDNÍ PALEOLIT 

  10 HROT LISTOVITÝ PAZOUREK TÍSEK MLADÝ PALEOLIT 
  11 HROT PAZOUREK TÍSEK MLADÝ PALEOLIT 
  12 HROT LISTOVITÝ PAZOUREK STACHOVICE 2 MLADÝ PALEOLIT 
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VÝBĚR NÁLEZŮ Z MLADŠÍ A POZDNÍ DOBY KAMENNÉ 
 
 ARTEFAKT SUROVINA  NÁLEZIŠTĚ ČASOVÉ ZAŘAZENÍ 

1 HROT S ŘAPEM A VRUBY CHALCEDON V. ALBRECHTICE - ŽELEZ. ZASTÁVKA NEOLIT 
2 SRPOVÁ ČEPELKA  PAZOUREK V. ALBRECHTICE - ŽELEZ. ZASTÁVKA NEOLIT 
3 SRPOVÁ ČEPELKA  PAZOUREK HLADKÉ  ŽIVOTICE 1  NEOLIT 
4 HROT  PAZOUREK  HLADKÉ  ŽIVOTICE 1  NEOLIT 
5  HROT, LISTOVITÝ  ROHOVEC  STACHOVICE  2 – VÝHON ENEOLIT 
6  HROT, LISTOVITÝ  PAZOUREK BÍLOV NEOLIT 
7  HROT, S VYKROJENÍM  PAZOUREK HLADKÉ  ŽIVOTICE  3     ENEOLIT                                  
8 ŠKRABADLO, OKROUHLÉ  PAZOUREK BÍLOV NEOLIT 
9 SEKERKA RUBACÍ  BŘIDLICE  HLADKÉ  ŽIVOTICE 2 NEOLIT 

  10 SEKERKA RUBACÍ  BŘIDLICE HLADKÉ  ŽIVOTICE 2 NEOLIT 
  11 SEKERKA RUBACÍ  PAZOUREK  STARÁ  VES - U LOMU  NEOLIT                                     
  12 SEKERKA RUBACÍ  BŘIDLICE BÍLOVEC - NAD SPLAVEM NEOLIT                     
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Významné pravěké objevy a nálezy příborských neprofesionálních archeologů 
 v širším okolí Fulneku a Bílovce 

Jan Diviš 
 

Na základě nových archeologických nálezů se zdá, že v mladém a středním paleolitu bylo hustěji osídleno 
pravěkými lovci okolí Fulneku a Bílovce než okolí Nového Jičína, Příbora, Kopřivnice či Štramberku. 
V posledních 12 letech bylo objeveno na Fulnecku a Bílovecku 20 nových paleolitických stanic, doložených 
k dnešku asi 2000 předměty kamenné štípané industrie. Nejbohatší naleziště kamenné štípané industrie kultury 
aurignacienu objevil v květnu roku 1996 u Stachovic Daniel Fryč. Tato archeologická lokalita, označená jako 
Stachovice 1, je doložena k dnešku více než 1000 kusy kamenných artefaktů, nachází se západně od Stachovic    
a asi 300 m jižně od ,,Obory“. Uvedené naleziště je nejen nejdůležitější mladopaleolitickou lokalitou okresu 
Nový Jičín, ale je dokonce nejvýznamnější aurignackou lokalitou v rámci celého Moravskoslezského kraje. 
Zatímco v okolí Fulneku dominují mladopaleolitické nálezy (aurignacien), na Bílovecku převládají nálezy starší 
(micoquien a szeletien). Kultura micoquienu je kulturou neandrtálců, a protože doložený počet středo-
paleolitických lokalit v širším okolí Bílovce je značně větší než kdekoli jinde na Novojičínsku včetně okolí 
Štramberku, vyvozuje autor tohoto příspěvku také názor o nejvýznamnějším osídlení tímto jiným a již 
vymřelým typem člověka v rámci nejen bývalého okresu, ale i našeho kraje. Na některých bíloveckých 
lokalitách byly dokonce zaznamenány nálezy staropaleolitické. Dalších 19 loveckých stanic ze starší doby 
kamenné objevil autor tohoto příspěvku v okolí uvedených měst v letech 1997 až 2008. Každá lokalita je 
doložena několika desítkami až stovkami nalezených kamenných štípaných nástrojů. 

Významný objevitelský přínos obou členů příborského archeologického klubu spočívá nejen ve velkém počtu 
nově objevených mladopaleolitických a středopaleolitických stanic, ale především v bohatství získaného 
materiálu kamenné štípané industrie. Vždyť za posledních 12 let vyhledali příborští neprofesionální 
archeologové povrchovými sběry řádově desetkrát až dvacetkrát více kusů štípané mladopaleolitické industrie 
z Bílovecka a Fulnecka, než všichni ostatní badatelé z celého okresu Nový Jičín do roku 1996 dohromady 
(odhad J. Diviše). Téměř na všech paleolitických lokalitách je štípaná industrie ze starší doby kamenné 
doprovázena nálezy štípaných, někdy i broušených neolitických nástrojů, ale velmi málo jsme zde zaznamenali 
nálezů zlomků keramických nádob. To neplatí pro 3 nově objevené archeologické lokality D. Fryčem 
v Hladkých Životicích, kde vedle několika stovek nalezených kamenných nástrojů, je zastoupena bohatě                        
i keramika. To prokazuje, že i první zemědělci našli v této krajině příhodné podmínky pro svůj život.  

Značné množství baltického pazourku s velkými hlízami (s bílou patinou) a často ,,dotčenými“ lidskou rukou a 
hojné nálezy patinované i nepatinované industrie na objevených archeologických lokalitách nasvědčuje tomu, 
že okolí Bílovce a Fulneku bylo důležitým regionem exportu této nepostradatelné suroviny k výrobě nástrojů do 
jižnějších krajin ve starší i mladší době kamenné. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Jan Diviš
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Z kalendáře starosty města
Září/říjen 2009, ing. Milan Strakoš

Z krásného podzimního počasí se den ze dne 
stalo počasí téměř zimní. První sníh, který u nás 
vydržel naštěstí jen krátce, začal padat tentokrát 
již v polovině října. V horských oblastech Beskyd 
způsobil opravdovou kamalitu. Neprůjezdné sil-
nice a železnice, domácnosti bez elektřiny a tepla. 
A to ještě nejsou v pořádku opravy cest po letoš-
ních povodních.

Ani naše město není na zimu doposud při-
praveno. Jsou rozdělány stavby chodníků na 
Masarykově a Frenštátské ulici, měla by se ještě 
zahájit výstavba lávky přes Kopřivničku nebo taky 
generální oprava chodníků a komunikace na čás-
ti ulice Čs. armády, od křižovatky s Frenštátskou 
ulicí směrem do centra města. Venkovní stavební 
práce pokračují i na dalších stavbách, a to napří-
klad na zabezpečení železničních přejezdů. První 
osazené závory jsou již instalovány na přejezdu u 
motorestu Zaf ír. 

Ve středu 30. září byla na radnici otevřena vý-
stava fotografií p. Mojmíra Klímka, která ukazuje 
krásy přírody z národních parků USA. Autor vý-
stavy byl osobně přítomen a tak měli návštěvníci 
výstavy možnost vyslechnout i zajímavé povídání 
o příhodách z výpravy za fotografiemi. 

Poslední zasedání zastupitelstva města se 
konalo ve čtvrtek 24. září 2009 a na programu 
byly zejména záležitosti majetkoprávní, spojené 
především s  koupí domů a bytů z  majetku měs-
ta. Rovněž se dlouze hovořilo o vzniklé situaci 
kolem Katolického domu, kdy současný vlastník 
Družstvo Katolický spolkový dům nabídlo tento 
objekt městu. Rozhodnutí o případné koupi resp. 
prodeji by mělo být přijato do konce letošního 
roku, po stanovení konečných požadavků valnou 
hromadou současného vlastníka. Pokud se chce-
te k  této věci vyjádřit, lte tak učinit na odkazu 
„otázky a odpovědi“ na www.pribor-mesto.cz 
(otázky pro starostu). Vaše názory nebo představy 
o budoucím kulturním domě budou využity při 
zpracování projektové dokumentace, v případě že 
město tento objekt odkoupí. 

V neděli 11. října jsem se zúčastnil slavnost-
ního otevření haly japonských sportů v  polském 
partnerském městě Przedborz. Proč o tom píšu? 
Polská Przedborz je co do počtu obyvatel ani ne 
poloviční Příbora. A přitom se spolu s  polským 
sportovním svazem nebáli uskutečnit tak ambici-
ozní projekt, jakým tato sportovní hala dozajista 
je. Celý projekt zahrnuje nejen sportovní halu 
s  nezbytným vybavením, ale taky čtrnáct samo-
statných domů pro ubytování asi stovky spor-
tovců. Dále stravovací část, technickou budovu, 
to vše velmi pěkně umístěné v  absolutním tichu 

V  úterý 13.10.2009 zazněl v  kostele sv. 
Valentina překrásný koncert uspořádaný 
v  rámci tradičního Svatováclavského hudeb-
ního festivalu. Interpretem byl mladý soubor 
Hipocondria ensemble, jehož členové jsou mla-
dí profesionální instrumentalisté, kteří se speci-
alizují na autentitckou interpretaci staré hudby. 

Ansámbl hraje v obsazení 2 barokní housle, 
barokní viola, barokní violoncello, kontrabas 
a  cembalo. 

Ve snaze přiblížit se původnímu znění in-
terpretovaných děl 17. a 18. stol. soubor používá 
dobové nástroje nebo jejich kopie a historické 
systémy ladění. Ve vynikajících akustických 
podmínkách kostela sv. Valentina tak připravi-
ly posluchačům velmi profesionální, příjemný  
a výrazný zážitek.

Jediným a tragickým škraloupem byla 
ostudná návštěvnost – pouhých 20 posluchačů 
tohoto prestižního koncertu (většinou pouze 
občané, kteří se o koncertě dozvěděli na mši). 
Ti potvrdí, že je to politováníhodná škoda pro 
ty, jež nepřišli. Ve městě s hudební tradicí, vý-
znamnou základní uměleckou školou se spous-
tou pedagogů a studentů a dalšími profesionál-
ními hudebními soubory je to opravdu nepo-
chopitelné.

V poslední době se objevuje tendence hle-
dat důvod  nezájmu a malé návštěvnosti v pro-
pagaci. Přitom v  rámci možností jsou infor-
mace o probíhajících koncertech prezentová-
ny vždy minimálně 14 dnů před akcí ve všech 
dostupných sdělovacích prostředcích města. 
Na Svatováclavský koncert a např. na koncert 
populární hudby Support Lesbiens dokonce  
i v regionálních sdělovacích médiích (Česká 
televize, Moravskoslezský deník, rozhlasové 
stanice Český rozhlas, Rádio Čas) a také dostali 
osobní pozvánku i političtí představitelé města.

Proto bychom chtěli upozornit, kde všude 
můžete průběžně hledat informace o chysta-
ných kulturních akcích:
-  v Měsíčníku vždy najdete kompletní pře-

hled akcí chystaných v daném měsíci
-  na vylepených plakátech (vždy min.14 dnů 

před akcí): 
-  na 12 renglovských  výlepových plo-

chách na území města Příbora  
-  v informačních vitrínách MÚ
-  ve školách (ZUŠ, Gymnázium TGM, ZŠ 

Jičínská, ZŠ Dukelská, ZŠ Npor. Loma)
-  v  mateřských školkách (Frenštátská, 

Pionýrů, Švermova)
-  v zdravotnických zařízeních (MUDr. 

Polách, Interna- MUDr. Vozár, MUDr. 
Jurečka, chirurgie MUDr. Jelínek, obvodní 
středisko, plícní, Rehabilitace sídliště

-  na webových stránkách města www.pri-
bor-mesto.cz  v aktualitách a v kalendáři 
akcí 

-  na webové stránky Lašské brány www.
lasska-brana.cz   v kalendáři akcí  

-  na a-čkové tabuli před vchodem do MÚ 
vždy 14 dnů před akcí

-  na zvukový panel naučné trasy Mpr na 
náměstí -  zadní strana

-  informace vysílané v místní tV
-  informace čtené v místním rozhlase 
-  pokud se jedná o velkou akci vyvěšujeme na 

budově MÚ baner 
-  akce konané v  církevních památkách vždy 

prezentuje také farní úřad na mších.
Ing. Lenka Filipová, odbor kultury 

Proč takový nezájem?

MS ODS Příbor zve občany na  

20. svíci pro
17. listopad

17. listopadu v 17.00 hod 
na náměstí S. Freuda v Příboře

v podloubí na straně radnice města
vzpomínkové setkání   se zapálením svíček   

k  20. výročí 17. listopadu. (svíčky doneste sebou)
Výstavka dobových dokumentů z minulého období

Budou podávány teplé nápoje
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uvnitř chráněné krajinné oblasti. Areál je doplněn 
potůčky a jezírky, dostatečnými plochami pro ve-
řejnou zeleň apod. Píšu a mluvím o tom taky pro-
to, že v Příboře jsme se na zastupitelstvu doposud 
nedohodli ani na tom, zda je pro město potřebný 
malý sportovně-relaxační areál.

Ve středu 30. září se sešla v  Novém Jičíně 
moravskoslezská sekce Svazu historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Byl projednáván zejména 
nově chystaný projekt „Putování po historických 
sídlech“, který by měl soustředěnou nabídkou kul-
turních akcí zvýšit navštívenost jednotlivých his-
torických měst. Na tomto setkání jsem podal rov-
něž informaci o připravenosti našeho města na 
Národní zahájení EHD 2010, jehož pořadatelem 
bude naše město v září příštího roku. První pra-
covní schůzka k této akci se uskutečnila na radni-
ci v úterý 6. října. Na této schůzce se zaměstnanci 
radnice seznámili s rozsahem oslav a zároveň byly 
zadány první úkoly. 

Několik dalších jednání se uskutečnilo se zá-
stupci města Kopřivnice nad společně chystanými 
projekty rozšíření kompostárny a cyklistického 
propojení obou měst.

Zaměstnanci městkého úřadu a pracovníci 
příspěvkových organizací města chystají podkla-
dy pro návrh rozpočtu příštího roku. Ještě před 
jeho předložením zastupitelstvu města bude ale 
tímto orgánem projednána poslední změna roz-
počtu města na letošní rok. Velmi zajímavým ma-
teriálem pro občany a zastupitelé bude chystaný 
návrh akčního plánu města na příští rok a výhled 
na rok 2011, který můžete nalézt na www.strán-
kách města.

21.9.2009 jednání se zástupci Kopřivnice k pro-
jektu rozšíření kompostárny v Příboře

30.9.2009 účast na jednání zástupců historic-
kých měst Moravskoslezského kraje v Novém 
Jičíně

1.10.2009 jednání se zástupci Kopřivnice nad 
projektem návrhu cyklotras mezi oběma měs-
ty

5.10.2009 projednání návrhu úprav piaristické 
zahrady se zastupiteli a dotčenými osobami

6.10.2009 účast na vernisáži výstavy Kamenní 
svědkové minulosti v muzeu Novojičínska  
v Příboře

11.10.2009 účast na slavnostním otevření haly ja-
ponských sportů v polském Przedborzi

19.10.2009 pravidelné setkání se zástupci Policie 
ČR a městské policie

19.10.2010 účast na schůzi Osadního výboru 
v Hájově

Žáci 2. až 5. ročníku ZŠ Npor. Loma zahájili 
letošní školní rok pomyslným putováním po dě-
jinách Příbora. 

Náplní projektového dne Poznej své měs-
to bylo seznámení s historií Příbora a prohlídka 
městských památek.

Žáci navštívili městské muzeum, kde si pro-
hlédli výstavu Kamenné svědectví minulosti. Tato 
expozice obsahovala náhrobky, hraniční kameny, 
domovní a rodové znaky. 

Žákům se velmi líbila i prohlídka rodného 
domu Sigmunda Freuda, kde se zhlédnutím filmu 
dověděli o tomto významném příborském rodá-
kovi mnoho nového.

Po prohlídce horního patra muzea děti odešly 
na náměstí. Tady žáci plnili úkoly. Odpověď na ně 
mohli najít v informačním centru nebo přímo na 
náměstí.

Třeťáci pokračovali v projektu v hodinách pr-
vouky, kde se s městem blíže seznámili . Průběžně 
si tvořili vlastní knihu, do které zaznamenávali 

získané informace o městě. Závěr učiva i projek-
tu doplnili besedou s kronikářem města panem 
Lubomírem Loukotkou. Žáci měli možnost vidět 
městskou kroniku a dověděli se, jak se do kroniky 
zaznamenávají získané údaje. Beseda děti zaujala.

Doufáme, že projekt přinesl dětem nové po-
znatky a že posílil jejich vztah k Příboru.

Mgr. Ludmila Fátorová, Mgr. Ivana Říčková
ZŠ Npor. Loma Příbor

Poznej své Město

V  roce 2008 bylo z  finančních prostředků 
Městské policie Příbor - prevence kriminality po-
řízeno 6 ks schránek důvěry, které byly rozmístěny 
na různých místech katastru města Příbor. Cílem 
pořízení schránek je umožnit i těm občanům, 
kteří z  různých důvodů nemohou nebo nechtějí 
sdělovat různé připomínky, informace či podněty 
osobně, aby se tak mohli vyjádřit prostřednictvím 
schránek důvěry. Ty lze využít také pro vhození 
drobnějších nálezů  bez zjišťování bližších údajů 
k  jejich osobě. Strážníci Městské policie Příbor 
v  pravidelných intervalech schránky vybírají  
a následně se s každou vhozenou písemností či 

nálezem zabývají. Za dobu umístění schránek již 
bylo řešeno mnoho podnětů či připomínek, které 
však nejdou vždy vyřešit ke spokojenosti pisatelů. 
Je proto škoda, že mnoho autorů je anonymních  
a městská policie jim tak nemůže vysvětlit důvody 
proč třeba jejich konkrétní podnět nelze vyřešit. 
Spoustu podnětů se však podařilo i využít, kdy 
např. na ulici Sv. Čecha se vyřešilo nebezpečné 
parkování vozidel a také se podařilo vrátit několik 
nálezů spokojeným majitelům. Vzhledem k pozi-
tivním zkušenostem se zřízením schránek věříme, 
že budou i nadále využívány jako nadstandardní 
služba pro naše občany.   

Preventivní bezpečnostní akce  
 „děti bezpečně do školy“

Akce proběhla od 01.09.2009 do 04.09.2009 a 
byla zaměřena na bezpečnost dětí při cestě po ko-
munikacích do školy a ze školy a zejména pak na 
bezpečné přecházení 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 opa-
trnosti a ohrožují tak svoje zdraví a bezpečnost 
silničního provozu. V průběhu celé akce nebyl ze 
strany řidičů vozidel zaznamenám žádný přestu-
pek na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu, pouze v  několika málo případech byli 
řešeni chodci za přecházení vozovky mimo pře-
chody pro chodce. Celkově lze hodnotit akci vel-
mi pozitivně, neboť při zvýšené hustotě silničního 
provozu (objížďka na Slovensko přes naše město) 
strážníci svou preventivní aktivitou a přístupem 
při usměrňování dopravy přispěli k bezproblémo-

vému silničnímu provozu bez ohrožení chodců 
přecházejících po přechodech pro chodce. 

akce pod názvem  
„neosvětlení cyklisti = nebezpečí“

Akce proběhla dne 21.08.2009 od 21:00 hod. 
do 22.08.2009 do 03:00 hod. a byla zaměřena  na 
předepsané osvětlení jízdních kol cyklistů pohy-
bujících se po katastru města, kteří svým jedná-
ním ohrožují bezpečnost a plynulost silničního 
provozu. Jednalo se zejména o preventivní akci, 
proto cyklisti porušující předpisy byli upozorňo-
vání na svá protiprávní jednání a nebezpečí, které 
vznikají neosvětlením jízdního kola. V  průběhu 
celé akce bylo zjištěno 13 případů jízdy na neo-
světleném jízdním kole, přičemž ani v  jednom 
případě nebylo přistoupeno k  sankčnímu řešení 
a vše bylo vyřešeno na místě domluvou, což bylo 
vzhledem k prvotně zjištěným přestupkům dosta-
čující. 

scHránky důvěry Městské Policie Příbor

akce Městské Policie Příbor
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Městská památková rezervace
Vážení občané, 
v  dubnu letošního roku uplynulo dvacet 

let od skutečnosti, kde nařízením vlády ČSSR  
č. 54/89 byla prohlášena centrální část města 
Příbora městskou památkovou rezervací. Pro toto 
významné nařízení vlády ČSSR byla skutečnost, 
že město Příbor se svou bohatou historií i kultur-
ními objekty, které tvoří dominanty města i s his-
torickým náměstím, tvoří ucelený soubor vysoké 
historické hodnoty. Na území městské památko-
vé rezervace se nachází téměř sedmdesát staveb 
a prvků drobné architektury, které byly zařazeny 
mezi nemovité kulturní památky. Nařízením vlá-
dy jsme se v  roce 1989 zařadili mezi další histo-
rická města a sídla v naší vlasti. Za dobu dvaceti 
let se obraz městské památkové rezervace změnil. 
Většina historických budov byla opravena. Stále 
pokračuje obnova piaristické koleje, která je vý-
znamnou jedinečnou kulturní památkou města 
Příbora, jejíž význam přesahuje hranici města. 

Upraven byl skvost baroka – kostel sv. 
Valentina, opraven kostel sv. Kříže a dokončuje 
se obnova farního kostela Narození Panny Marie, 
který je dominantou našeho města. 

V  roce 2000 bylo v  rámci oslav 750. výročí 
založení města Příbora rekonstruováno náměs-
tí  S. Freuda. U příležitosti 150. výročí narození 
nejvýznamnějšího příborského rodáka a zaklada-
tele psychoanalýzy S. Freuda byl v  roce 2006 re-
konstruován jeho rodný dům na ulici Zámečnické 
a za přítomnosti prezidenta republiky Václava 
Klause slavnostně otevřen a zpřístupněn veřej-

nosti.. 
S  cílem přiblížit nejvýznamnější památky 

městské památkové rezervace a jejího nejbližší-
ho okolí, byla občanům města a především jeho 
návštěvníkům, v  roce 2008 vybudována Naučná 
trasa městskou památkovou rezervací a v květnu 
2009 slavnostně předána veřejnosti. 

V  červnu 1994, tedy před patnácti lety jsme 
si připomenuli významné výročí, 300 let příchodu 
piaristů do Příbora a zahájení středního školství 
v našem městě. V objektu piaristické koleje, kte-
rá byla dostavěna v  roce 1700, mohli navštěvo-
vat  vyučování žáci ze středních  a nižších vrstev 
obyvatelstva ze širokého okolí a Příbor se tak stal 
střediskem vzdělanosti. V roce 1875 město Příbor 
objekt piaristické koleje odkoupilo, aby zde mohl 
být zřízen druhý český učitelský ústav na Moravě, 
ve kterém, jak stojí napsáno v kronice, se učilo na 
učitele. Z ústavu vyšla celá řada významných uči-
telských kulturních a společenských osobností. Je 
velkou škodou, že německou okupací v roce 1938 
byla násilně činnost učitelského ústavu ukončena 
a po válce již nebyla obnovena. 

Jistěže všechny obnovy a rekonstrukce kul-
turních památek si vyžadují značné finanční 
prostředky. Díky skutečnosti, že město Příbor 
se v  roce 1993 přihlásilo do vládou vyhlášeného 
Programu městských památkových rezervací  
a městských památkových zón a zpracováním 
samostatného programu regeneraci MPR Příbor 
jsou každoročně Ministerstvem kultury ČR při-
dělovány finanční prostředky pro jednotlivé vlast-

níky .nemovitých kulturních památek dle poda-
ných žádostí. Na financování oprav se pak podílí 
město Příbor, Římskokatolická farnost, soukromí 
vlastníci a Ministerstvo kultury ČR. Nestačí však 
jenom udržovat kulturní památky, velmi důleži-
té je vnímat, proč byly postaveny, co nám říkají 
v současnosti a jaký odkaz máme zanechat dalším 
generacím. V minulém Měsíčníku města Příbora 
přiblížili pracovníci stavebního úřadu povinnosti 
majitelů kulturních památek a objektů v  MPR i 
ochranném pásmu při plánovaných stavebních 
pracích a úprav objektů. Naši občané se mýlí, když 
říkají, že rozhodnutí, doporučení a závazná stano-
viska pracovníků Památkového ústavu Ostrava a 
pracovníků odboru stavebního úřadu, územního 
plánování a památkové péče v  Kopřivnici jsou 
omezující. Opak je pravdou. Setkáváme se totiž 
s  nepovolenými zásahy do kulturních objektů, 
které se již často ani nedají napravit. Úkolem 
jmenovaných pracovníků je v  každém okamžiku 
chránit památky, aby nebyly stavebními zásahy 
poškozovány  a byly předány v  nejlepším histo-
rickém stavu budoucím generacím. Hlavní náplní 
programu regenerace městské památkové rezer-
vace je dát život památkám. Věřím s celou komisí 
pro Městskou památkovou rezervaci Příbor, že se 
i v  dalších letech bude městu dařit Program re-
generace MPR naplňovat a městská památková 
rezervace bude chloubou občanů města Příbora. 

Jan Monsport
předseda komise pro 

městskou památkovou rezervaci. 

Ve čtvrtek 1. 10. se žáci 6., 7. a 8. ročníku ZŠ 
Npor. Loma Příbor vydali za poznáním. Shodou 
okolností se tři exkurze sešly v  jeden den a žáci 
vyrazili do terénu. 

Šesťáci a sedmáci vyrazili za poznáním naší 
minulosti. V učebním plánu na září totiž máme 
v  šestém ročníku učivo o pravěku, a tak vyu-
čující využili blízké štramberské jeskyně Šipky 
a připomněli dětem objevy archeologů přímo 
na místě. Žáci také navštívili Muzeum Zdeňka 
Buriana a vyslechli si štramberské pověsti 

v místní knihovně.
V sedmém ročníku dějepis začíná dějinami 

raného středověku a k tomu se výborně hodi-
la návštěva Archeoparku v  Chotěbuzi. Kluci a 
děvčata si nejprve vyslechli výklad průvodce, 
prošli celý areál Archeoparku a připomněli si 
události a objevy z  doby halštatské i z  obdo-
bí stěhování národů. Poté se podívali na to, 
jak bydleli staří Slované, vyzkoušeli si střelbu 
z  luku a také vyluštili nápis psaný hlaholicí. 
Nakonec ještě využili blízkého Rybího domu a 
mohli pozorovat vodní život v obřích akváriích. 
A vidět vedle sebe plavat kapra, bílého sumce a 
želvu – to je opravdu zážitek.

Osmáci vyrazili do Ostravy. Podařilo se to-
tiž domluvit exkurzi ve studiích České televize 
Ostrava. Prošli si jednotlivá studia a střižny, po-
dívali se, jak to vypadá v  režii a nejzajímavější 
byla ukázka, jak vlastně vzniká zpravodajský 
šot. Potom je ještě čekala návštěva MiniUni – 
výstavy miniatur, skvostů světové architektury.

Všichni si z exkurzí odnesli spoustu poznat-
ků, což jsme si ověřili v následujících hodinách 
ve škole, kdy si i po týdnu pamatovali mnoho 
detailů. Přece jen stále platí, nejlepší je poznání 
přímo na místě.

 Mgr. Simona Macková, ZŠ Npor.Loma Příbor

  

1. říjen ve znaMení exkurzí ničení výsadby zeleně ve Městě občany
Chtěli bychom všechny čtenáře upozornit, že 

vysazujeme květiny proto, abychom měli hezké 
prostředí a pěkné kvetoucí město.

Každoročně technické služby zajišťují ve měs-
tě výsadbu nových stromů, keřů a květin. Pro in-
formaci jen od počátku letošního roku bylo vysa-
zeno celkem 60 ks stromů ( okrasné jabloně, lípy, 
břízy, jeřáby a hlohy ). Výsadba výše uvedených 
nových stromů přesáhla finanční částku 100.000,- 
korun. Snažíme se, aby město bylo čisté, pěkné a 
osázené velkým množstvím zeleně.

Na jaře 2010 bude dokončena výsadba  křižo-
vatky mezi školami. Jsme rádi, že křižovatku bu-
deme dosazovat my, protože bychom si přáli, aby 
z naší práce měli radost všichni občané Příbora. 
Bohužel jsou mezi námi občané, kteří si přivlast-
ňují  a ničí na úseku zeleně všechno, na co přijdou. 
Je to buď za účelem vandalství nebo i ze zištných 
důvodů. Dokonce byli viděni i občané, kteří bydlí 
v DPS a stříhají nám růže před náměstím i v parku 
a používají je do váziček v bytech a také na hřbito-
vě. Nevíme, co si o tom máme myslet. Že v jejich 
věkové kategorii si mohou dovolit vše a že na ně 
není žádný metr? Je to však spíše smutné, že jdou 
tak špatným příkladem ostatním. Navíc by pro 
nás  nebyl problém jména některých zveřejnit.

V současné době budou ve městě osáze-
ny  truhlíky podzimní výsadbou – maceškami. 
Chceme věřit tomu, že macešky nebudou mít 
stejný osud jako zmiňované růže a neskončí na 
zahrádkách nebo na hrobech místního hřbitova. 

Technické služby města Příbora
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Měsíc listoPad
Pravidelné akce 

volejbal Pro dosPělé
pondělí / 19:30-21:30 / tělocvična / 20 kč

stolní tenis
pondělí-pátek / 15:00-17:00 / LUna / zdarma

kalanetika, kondiční cvičení
pondělí / 18:30-19:30 / tělocvična / 30 kč 
středa / 19:00–20:00 / tělocvična / 30 kč

jÓga v denníM Životě 
Úterý / 17:30-19:00 / LUna / kurzovné 800 kč 

Harmonie těla, mysli a duše
břišní tance

středa / 17:00-18:00 / LUna / začátečníci
středa / 18:00-19:00 / LUna / pokročilí

florbal Pro dosPělé
středa / 20:00-21:00 / tělocvična / 20 kč 

akce
velký Meder

ve spolupráci s Klubem českých turistů
31. října – 1. listopadu / sobota - neděle / od-

jezd 5:00, návrat 20:00 / SOKOLOVNA 
Zájezd do termálů.

Cena: členové KČT 1 000 Kč, nečlenové 1 100 Kč, 
děti KČT 900 Kč, děti nečlenové 1 000 Kč

V ceně - doprava, nocleh, polopenze a pojištění
Vstupné: 6,5 Eur/den, 3,5 Eur/den – důchodci, 

4,5 Eur/den - děti. Akce pro veřejnost.
Informace: V. Bilský 737 375 203, L. Nenutilová

výtvarná dílna
Malování na Hedvábí

10. listopad / úterý / 16:00 – 19:00 / LUna /
100 Kč+materiál  

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).
Počet míst omezen. Do 9. 11. je možno se při-

hlásit a požádat o zajištění materiálu (šátek, šála, 
kravata). V ceně barvy a kontury.  

Akce pro veřejnost. 

Informace: K. Bukovjanová
Pozorování večerní obloHy

10. listopad / úterý / 18:00 / 
sraz před restaurací U Čechů

Pozorování večerní oblohy dalekohledem 
CELESTRON C8 NGT. 

Pozorovat budeme objekty podzimní oblohy. 
Pozorování se koná jen za příznivého počasí.

Akce pro veřejnost.
Informace: tel. 737 811 310

soustředění krouŽku caPoeiry
20. – 22.11. / pátek - neděle / LUna 

Akce pro členy kroužku capoeiry.
Informace: J. Lupíková

výtvarná dílna
kurz Pletení z Pedigu 

24. listopad / úterý / 16:00 – 20:00 / 
LUNA / 200 Kč

Kurz pletení z pedigu pod vedením lektorky paní 
Věry Slívové – obal na květináč, různé uzavírky. 
Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlá-

sit do 23.11. Akce pro veřejnost.
Informace: K. Bukovjanová

advent v luně
27. listopadu / pátek /

9:00 - 12:00, 14:00 – 18:00 / LUNA 
výroba adventních věnců 

Vstupné 20 Kč + materiál (polyst. věneček, stuhy, 
svíčky atd., dle vlastního výběru si hradí každý 

sám). Je možné si donést vlastní materiál.
Akce pro děti, veřejnost.

Informace: K. Bukovjanová
zájezd do Předvánoční vídně 

s průvodkyní Z. Tvarůžkovou odjezd od LUNY
28. listopad / sobota / 4:00 / 

Návštěva kulturních, historických památek a 
předvánočního jarmarku. Akce pro veřejnost. 
Cena: dítě 350 Kč, od 15 let a dospělí 650 Kč.

Přihlásit se můžete do 25.11. 2009.
Informace: J. Lupíková

Připravujeme:
1. – 8.12. ZIMní VÝstaVa bEtLÉMŮ 

4. 12. MIkULÁŠ VE ZVonEčkU

Mateřské centruM 

„zvoneček“

Úterý s jarkou
kalanetika

9:30 – 11:30 / LUNA / 25 Kč

cvičení pro maminky s hlídáním dětí.

středa s alenkou
Společný program pro maminky s dětmi.

10:00 – 11:00 / LUNA / 25 Kč

4.11. Hudební zvoneček
11.11. říkadla, tanečky, soutěŽe

18.11. PoHádka o Pejskovi a kočičce
25.11. zvířátka a jejicH Pelíšky

Pátek s ladou - šmudlíci
10:00 – 11:00 / LUNA/ 25 Kč

6.11. braMborová razítka
13.11. PříPrava betléMu
20.11. PříPrava betléMu

27.11. adventní věnce

luna Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace
ič 75088398,  dič cz75088398
dukelská 1346,  742 58 Příbor,  telefon:  +420 556 725 029,  +420 736 673 012
e-mail:  luna@lunapribor.cz,  internet:  http://www.lunapribor.cz

 

Městský Hřbitov v novéM kabátu
Většina návštěvníků městského hřbitova v Příboře si zajisté stačila všimnout, že za poslední tři léta se jeho vzhled podstatně změnil. Byla vykácena lipo-

vá alej a nahrazena novými stromy, hřbitov se může pochlubit novou zdí, komunikacemi a výsadbami a práce na jeho rekonstrukci nejsou zdaleka u konce.
Technické služby, které odpovídají za správu hřbitova, se také snaží, aby byl na hřbitově pořádek, proto z řad jejich zaměstnanců byl vybrán správce 

hřbitova, který na bezproblémový chod prací a pořádek na hřbitově dohlíží.     
Již řadu let se však potýkáme s jedním nešvarem. Lidé, mající v nájmu hrobová místa, si ve velké míře zvykli ukládat za náhrobky různé předměty jako 

jsou vázičky, nádoby na vodu, kartáče, hadry aj. Toto jednání je v rozporu s Řádem veřejného pohřebiště v Příboře, navíc vede k tomu, že takto uložené 
předměty znesnadňují údržbu kolem hrobových míst a pohled na hroby s takovými „okrasami“ je velice neestetický. Nájemci hrobů, kteří si své věci takto 
uchovávají asi nevidí dál, než před svůj hrob a okolí je zřejmě moc nezajímá. Máme za to, že není tak obtížné si těch pár věcí vždy donést v tašce. 

Proto je prvořadým úkolem nového správce zajistit pořádek mezi hroby a všechny předměty kolem hrobů jím budou odklizeny. Pokud nájemci hrobů i 
nadále nebudou dodržovat podmínky řádu pohřebiště, hrozí jim vypovězení smlouvy o nájmu hrobového místa.

Věříme , že  všichni, kterých se výše uvedený problém týká, se při příští návštěvě hřbitova rozhlédnou kolem sebe a pochopí.
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listopad  2009
PřijíMáMe PřiHlášky

do všecH krouŽků, klubů a kurzů
středa  -  pátek

Provoz Hudební – rockové zkušebny

pátek 6.,13., 16., 20., 27 vždy od 16:30 hod.
kurz tance-mládež

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské
Přihlášky  v BAV klubu.

pátek 6., 13., 20., 27. vždy od 19:00 hod.
kurz tance-dospělí

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské
Přihlášky  v BAV klubu.

pátek 6.,13.,20.,27.    14:45-16:15 hod.
latinsko-aMerické tance 

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

pondělí 2.,9.,16.,23.,30. 6:00-17:30 hod.
draMatický krouŽek

BAV klub na ul. Masarykově

středa 4.,11.,18.,25. 15:15-16.45 hod.
akustická kytara

rocková kaPela i., ii., souMrak
- BAV klub na ul. Masarykově

středa 4.,11.,18.,25. 16:00-17:30 hod.

krouŽek djeMbe bubnování-děti 
BAV klub na ul. Masarykově

středa 4.,11.,18.,25. 18:00-20:00 hod.
kurz djeMbe bubnování–dosPělí

CENA KURZU-10LEKCÍ PO 2hod.-1000,-Kč-
BAV klub na ul. Masarykově

Úterý 3.,10.,24. 15:15-16:45 hod.
rc Modely

BAV klub na ul. Masarykově

Úterý 3., 10., 24. děti od 1. tř. 13:45-15:15 hod.
disco dance   - děti od 1. tř.
disco dance  - starší děti

disco dance  - předškoláci
-zahajovací schůzka

V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

Úterý 3.,10.,24. 18:00-19:30 hod.
orientální tance

Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen 
– leden vč.

Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč 
za 2 vyuč.h

MoŽno CHoDIt I na JEDnotLIVÉ LEkCE
Orientální břišní tanec je velmi prospěšný pro 

zdraví ženy:
Je vhodný pro všechny věkové kategorie - je 

vhodný i pro ženy s nadváhou – šetrně
 odstraňuje napětí, blokády, bolesti páteře, zmír-

ňuje klimakterické potíže – stimuluje
 činnost žaludku a střev, upravuje zažívací pro-

blémy – napravuje špatné držení těla
 – nepřetěžuje dolní končetiny – naučí pohybovat 

celým tělem, svůdně  a přitažlivě 
- naučí i jinak dýchat, což je vhodným tréninkem 

šedé kůry mozkové
   - umožní estetický tvořivý projev a sebevyjád-

ření pohybem.
V Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelské

čtvrtek 26.11 odjezd v 16:15 hod od sokolov-
ny v příboře.

Zveme vás do divadla J.Myrona v OSTRAVĚ na 
činohru

,,čarodejnice“
Pohádkový příběh pro všechny generace Roald 
Dahl. Předprodej v BAV klubu. Cena:200,-Kč

V sobotu 28.11. 2009 19:00 - 1:00 h

kolona
v Katolickém  domě v Příboře

V PROGRAMU:polonéza, předtančení párů, 
taneční hry a soutěže,

Hraje Repro tým BAVklubu. 
Občerstvení zajištěno. 

PŘEDPRODEJ  A  INFORMACE: 
BAV klub Příbor, Masarykova 489
Tel.: 556 723 778 nebo 739 080 862

bav klub Příbor - středisko volného času, s.r.o. Masarykova 489
tel.: 556 723 778    mobil: 739 080 862

KLUB DŮCHODCŮ a  OSADNÍ VÝBOR HÁJOV 
srdečně zvou všechny rodáky  
v sobotu 14.listopadu 2009 na 

PROGRAM : 
od 13 hod.si můžete prohlédnout Obecní dům 

 s vystavenými kronikami naší obce, 
 hasičskou zbrojnici a místní mateřskou školku 

v 15:00 hod.  
bude sloužena mše svatá v hájovské kapli 

 za všechny rodáky naší obce 

od 16 hod. v sále kulturního domu 

Přátelské posezení s hudbou 
                                                                                                            *  k tanci a poslechu hraje HELIANTHUS 

* bohaté občerstvení  

U příležitosti setkání rodáků bude vydána brožura 
 a DVD z minulosti a současnosti naší obce 

                                                                          Barbora Zárubová                      Radek Jurečka 
Předsedkyně Klubu důchodců      Předseda Osadního výboru
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6.11.-8.11.  
„ČEKOLIBRE PARTY“  

- kofola s tuzemákem za SUPER CENU!!! 
 

13.11.-15.11. od 18:00 hod 
„ Mc FREUD VÍKEND“  

 

- hamburgery, toasty, tortily, hot wings, akce na JIM 
BEAM s dárečky, molekulární mixologie 

 

20.11.-22.11. od 18:00 hod.  
 

„Zveme Vás na pečenou kačenu podávanou  
s červeným a bílým zelím a dvěma druhy 

knedlíku“  
 

28.11. DJ´s PARTY  
 - Disco pro všechny, akce vodka + semtex  

 Míša birthday´s party 

rozvrH  Hodin  2009 – 2010: 
pondělí: 16:45 – 17:45
STEP AEROBIC  ( Tereza )
 20:00 -  21:00
AEROBIC + BODYSTYLING (Tereza)
Úterý: 16:00 – 17:00
 MIX AEROBIC ( Tereza )
středa: 9:30 – 10:30
 BODY BALL+ STRETCH ( Draha )
 18:45 – 19:45
 DANCE AEROBIC ( Tereza )
 20:00 – 21:00 
 BODY BALL+OVER BALL ( Draha )
čtvrtek: 16:30 – 17: 15
 PORT DE BRAS ( fitko ), ( Tereza )
 20:00 – 21:00
 BODY ACTION  ( Tereza )
pátek: 17:45 – 18:45
 STEP AEROBIC ( Tereza )
 19:00 -  20:00
 BODY BALL+OVER BALL ( Draha )
port DE bras: je cvičení inspirováno tancem, baletem, studiem těla, 
strečinkem a silovým tréninkem. Pohyby při tomto cvičení protahují zkrá-
cené svaly a uvolňují páteř a kloubní spojení.
boDY baLL: cvičení na velkých míčích.
oVEr baLL: cvičení s malými míčky.
stEp aErobIC: cvičení na stepových bedýnkách.
DanCE aErobIC: cvičení, které se skládá z určité choreografie.
boDYstYLInG a boDY aCtIon: různé druhy a styly posilování s ná-
činím i bez něj.

Objednávky na  

reklamu v měsíčníku 

můžete podat  

na MIC v Příboře
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PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ - MONTÁŽE  
 

www.ploty-pletivo.cz  -  oplocení 
www.thuja.cz   -   túje na živý plot od 10 Kč 

 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,  
Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00 nebo po telefonické 

domluvě na tel.: 722 550 000 
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, 

jinak 300 Kč. 
 

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže 
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá 

prodejem plotů a kompletního příslušenství pro drátěné 
ploty, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 
lesnická a dekorační pletiva, chovatelské sítě, sloupky, 

vzpěry, napínací dráty, vázací dráty, napínáky, ostnatý drát, 
případně podhrabové desky. Dále nabízíme branky a vrata 
ve všech velikostech a jiný sortiment na stavbu oplocení 

 
POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ) 

4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru 
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm  

Výška pletiva Cena za 1m Balení Celkem 
 

100 cm 45 Kč 25 m 1.125 Kč 
125 cm 56 Kč 25 m 1.400 Kč 
150 cm 59 Kč 25 m 1.475 Kč 
160 cm 67 Kč 25 m 1.675 Kč 
180 cm 81 Kč 25 m 2.025 Kč 
200 cm 84 Kč 25 m 2.100 Kč 

            Realitní  kancelář  KARETA  
                                                                    Místecká  287,  Příbor,  e-‐mail:  rkkareta@email.cz  

  

Dr.  2+1  Příbor  

Byt   o   vel.   2+1   v  žádané   a   klidné  
lokalitě,  po  částečné  rekonstrukci.  Byt  
má  neprůchozí  pokoje,  plastová  okna,    
balkon.  780  000,-‐Kč.    
Tel.  733  291  149    

  
Dr.  2+1  Příbor  
Byt  v  původním  stavu,  v  přízemí  blízko  
centra  obce.  V  kuchyni  komora,  jádro  
zděné.    700  000  ,-‐Kč  
Tel.  607  188  197  

  

  
Pozemek  Hájov  
Nachází  se  v  klidné  části  obce.  Kolem  
les,  louky,  vým  .  1500m2,  v  úz.  plánu  
veden  pro  výstavbu    RD  Plyn,  voda,  el,  
na  hranici  pozemku.      460kč/m2,-‐Kč    
Tel.  733  291  149  

  
Pozemek    Ženklava  
Pozemek  určen  pro  stavbu  rodinného  
domu  o  vým.  1600m2.  IS  el.,  voda  na  
hranici  pozemku.  Příjezd  po  obecní  asf.  
Komunikaci.  440  000,-‐  Kč.  
Tel.  733  291  149  

  
Pozemek  Frenštát-‐Žuchov  
Pozemek  určen  pro  stavbu  RD  o  vým.  
cca  2000  m2,  lze  také  rozparcelovat,  
krásné  klidné  místo  s  výhledem  na  
Beskydy,  el,  voda  na  hranici  pozemku.  
750kč/m2  ,-‐Kč.  
Tel.  733  291  149  

  
Komerční  pozemek  Mošnov  
Nachází  se  na  hlavním  tahu  Ostrava  -‐  
Mošnov.    Vhodný  pro  kom.  účely,  
reklamní  plochy  apod,  vým.  430  m2  .  
220  000,-‐  Kč.  
Tel.  733  291  149  

  

            Realitní  kancelář  KARETA  
                                                                    Místecká  287,  Příbor,  e-‐mail:  rkkareta@email.cz  

  

RD  Příbor  

Nachází  se  na  hlavním  tahu  Příbor  
Nový  Jičín.  Dům  o  vel.  4+1  v  dobrém  
stavu  .    Dům  je  podsklepen  ,  plocha  
pozemku  700  m2.    2  750  000,-‐Kč.    
Tel.  607  188  197     

  
RD  Skotnice  
Dům  5+1  v  krásném  klidném  místě  
Skotnice  s  výhledem  na  Hončovou  
Hůrku.  Plocha  pozemku  1241  m2.      
2  075  000  ,-‐Kč  
Tel.  607  188  197  

  

  
RD  Pustějov  
Nachází  se  v  klidné  části  obce.  Dům  je  
dvougenerační  3+1  a  1+1,  jednotky    
spojeny  stodolou,  garáž,  zahrada  o  
vel.  945  m2.      1  570  000,-‐Kč    
Tel.  733  291  149  

  
RD  Bartošovice  
Dům  na  klidném  místě  na  kopci,  o  vel.  
4+1,  prostorná  půda,  stodola,  plocha  
pozemku  1530  m2.  1  650  000,-‐  Kč.  
Tel.  607  188  197  

  
RD  Studénka  
Dvougenerační  4+1  a  2+1  na  ul.  
Butovická,    garáž,  kůlna,venkovní  
posezení  s  krbem,  plocha    pozemku    
750  m2,.  4  100  000  ,-‐Kč.  
Tel.  607  188  197  

  
Restaurace  Pustějov  
Nachází  se  v  centru  obce  sál,  herna,  
kulečník,  kuchyň,  sklady.  Objekt  je  
celopodsklepen.  Stálá  klientela.  
2  590  000,-‐  Kč.  
Tel.  733  291  149  

  

 
Lakování vozidel 

 

Provádíme lakýrnické opravy: 
 

� lakování osobních automobilů všech značek 
� lakování dodávkových automobilů 
� lakování motocyklů, veteránů 
� nástřik dutin a spodků 

  Dále nabízíme tyto lakýrnické práce: 
� lakování autodoplňků 
� lakování kovových i plastových dílů 
� lakování tuningových dílů, křídel, prahů, spoilerů 

   Zajišťujeme karosářské opravy 
----------------------------------------------------------------- 

Pronajímáme nepoužívané volné prostory  
(větší či menší sklady, pro řemesl. práce…) 

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

 
Autokarosárna – lakovna, Bůžek Jiří J&J 
 
Hukvaldy 97  www.auta-lakovani.cz 
739 46  Hukvaldy info@auta-lakovani.cz 
 
Kontakty:  Příjem a výdej zakázek: 
+420 558 699 311 Po-Pá: 8:00-15:45 
+420 603 117 117 Po dohodě možno i v jiný čas 
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 Minutková kuchyně, saláty, pizza (Ø 32cm), poháry, koktejly 
Tel: 777 705 909 

Přijďte si k nám posedět, 
budete se dobře mět,  
když si u nás pizzu dáte,  
moc si na ni pochutnáte. 
 
Těší se na vás kolektiv Verony    

Verona.pribor.cz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTEVŘENO: 
PO – ČT: 10.00 – 22.00 h 
PÁ – SO: 10.00 – 24.00 h            
NE:             11.00 – 22.00 h 
 
ROZVOZ:  
PO, ÚT, ST, ČT, NE: 11.00 – 21.30 h 
PÁ – SO: 11.00 – 22.00 h 
 
AKCE 3 + 1 za korunu v pizzerii i 

na rozvoz 
 

Rozvoz po městě zdarma a do 6 km nad 
200 Kč zdarma. Od 6 km a dále  
6 Kč/km.Cena obalu 10 Kč/ks. 

Každý den pondělí - pátek  v době 
podávání oběda od 11:00 do 15:00 hod. 
vybrané jídlo, nebo vybraná pizza 
z jídelního lístku za 75 Kč, při konzumaci 
v pizzerii nealko zdarma, při rozvozu 
jídla obal zdarma, u pizzy obal 10 Kč. 
 
 
           
 
 
 



Měsíčník Města příbor a 14

 
 

zaměřený na  
BRAMBORÁKOVÉ SPECIALITY 
     BRAMBORÁKY ALLA PIZZA Ø 32cm 

 

Rozvoz po Příboře zdarma. 
Obal v ceně. Minimální objednávka 100,- Kč. 

Rozvoz menu !!! po Příboře zdarma od 1 porce. 
 

ROZVOZ ZDARMA DO 7 km 
Hájov, Kateřinice, Kopřivnice - Lubina, 

Kopřivnice, Mošnov, Prchalov, Příbor, Rychaltice, 
Skotnice, Závišice 

 

ZA PŘÍPLATEK 10,- Kč 
Fryčovice, Hukvaldy, Libhošť, Mniší, Sedlnice,            

Štramberk, Trnávka 
 

ZA PŘÍPLATEK 30,- Kč 
Albrechtičky, Bartošovice, Brušperk, Petřvald,  

Stará Ves n.O., Staříč, Studénka 
 

Hotel & Irish pub U Freuda 
Nádražní 416,  Příbor 

Tel: 774 711 077  
www.rozvoz-pribor.wz.cz 
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sobota  31. října až neděle 1. listopadu.  
ZÁJEZd do tERMÁlŮ  - VElKÝ MEdER

Sraz před sokolovnou Příbor
Informace: V. Bilský 737 375 203, L. Nenutilová 556  725 029, DDM Luna Příbor a KČT Příbor

Úterý 3. listopadu od  18:00 do 19:30 hod.
oRiENtÁlNÍ taNCE

Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč.
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h

MOŽNO CHODIT I NA JEDNOTLIVÉ LEKCE. BAV klub Příbor

Úterý 3. listopadu od 17:00 hod. 
 PŘEdNÁŠKa  „JaK sE PoPRat s NEMoCÍ “
Co JE to ENERgEtiCKé léčENÍ. 

Přednáší mistr Reiki Ra-sheeba Radka Veselková, Městská knihovna Příbor

pátek 6.  listopadu  až  neděle 8. listopadu
čEKoliBRE PaRtY 

Kofola s tuzemákem za SUPER CENU!!! Hotel U Freuda 

Úterý 10. listopadu od 16:00 do 19:00 hod. 
MaloVÁNÍ Na HEdVÁBÍ

Práce s vlastním materiálem (šála, šátek, kravata).
Počet míst omezen. Do 9. 11. je možno se přihlásit a požádat o  šátek, šálu a  kravatu. DDM Luna 

Příbor

Úterý 10. listopadu od  18:00 do 19:30 hod.
oRiENtÁlNÍ taNCE

Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč.
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h. MOŽNO CHODIT I NA 

JEDNOTLIVÉ LEKCE. BAV klub Příbor

Úterý 10. listopadu od  18:00 hod. 
PoZoRoVÁNÍ VEčERNÍ oBloHY

Sraz před restaurací U Čechů
Pozorování se koná jen za příznivého počasí. Informace: tel. 737 811 310. DDM Luna Příbor

středa  11. listopadu od 17:00 hod. 
MEZiNÁRodNÍ dEN ValEčNÝCH VEtERÁNŮ

Program:
17:00 Slavnostní lampiónový průvod.
 Seřazení lampiónového průvodu je v 17:00 hodin na  ul. Nerudově (ulice před kolejemi 
 železniční stanice).
17:30 Pokládání kytic u Pomníku padlým v I. a II. světové válce (vedle ZŠ Jičínské).
 Zároveň u památníku Čs. letců v Příboře (u letadla, ul. Frenštátská) budou také položeny 
 kytky.
17:45 Pokládání kytic u pamětní desky před radnicí.
 Město Příbor , Vojenské sdružení rehabilitovaných

středa 11. listopadu od 17:00 hod. 
PŘEdNÁŠKa  „dEPREsi MŮŽE PRoŽÍt KaŽdÝ“

Přednáší MUDr. Pavel Sikora
Základní škola Npor. Loma v Příboře. Součástí bude ochutnávka zdravé kuchyně. 

O. s. Život a zdraví , ZŠ Npor.. Loma

pátek 13. listopadu až neděle 15. listopadu od 18:00 hod. 
„MC FREUd VÍKENd“ 

Hamburgery, toasty, tortily, hot wings, 
akce na JIM BEAM s dárečky, molekulární mixologie. Hotel U Freuda

pátek 20. listopadu až neděle 22. listopadu od 18:00 hod. 
„PoZVÁNÍ Na PEčENoU KačENU“ 

podávanou s červeným a bílým zelím a dvěma druhy knedlíku . Hotel U Freuda

neděle 22. listopadu od  8:20 hod. 
taM, KdE KoNčÍ KolEJE – PEtRoViCE U KaRViNé

Sraz účastníků turistické akce v 8:20 hod. v Příboře na  nádraží,
 odjezd 8: 31 vlakem směr Studénka. 

Info: Pavel Bílík. Tel.: 605 126 090. email: pav.bilik@seznam.cz
KČT Příbor

Úterý 24. listopadu od 16:00 do 20:00 hod. 
KURZ PlEtENÍ Z PEdigU 

Počet míst je omezen. Na akci je nutno se přihlásit do 23.11.  
Informace: K. Bukovjanová. DDM Luna Příbor

Úterý 24. listopadu od  18:00 do 19:30 hod.
oRiENtÁlNÍ taNCE

Zápisné do klubu orient. tanečnic: 750,- Kč říjen – leden vč.
Cena při využívání jednotlivých setkání : 80,- Kč za 2 vyuč.h. MOŽNO CHODIT I NA 

JEDNOTLIVÉ LEKCE. BAV klub Příbor

čtvrtek 26. listopadu od 16:15 hod. 
ZÁJEZd do diVadla  J. MYRoNa Na čiNoHRU
 ,,čaRodEJNiCE“

Odjezd od Sokolovny v Příboře.
Pohádkový příběh pro všechny generace. 

Předprodej v BAV klubu. Cena:200,-Kč BAV Klub Příbor 

pátek 27. listopadu od 9:00 do 12:00 hod a od 14:00 do 18:00 hod. 
adVENt V lUNĚ

Výroba adventních věnců 
Vstupné 20 Kč + materiál (polyst. věneček, stuhy, svíčky atd., dle vlastního výběru si hradí každý 

sám). Je možné si donést vlastní materiál. Akce pro děti, veřejnost. 
Informace: K. Bukovjanová 556  725 029. DDM LUNA Příbor

sobota 28. listopadu od 4:00 hod. 
„ZÁJEZd do PŘEdVÁNočNÍ VÍdNĚ“ 
s PRŮVodKYNÍ  Z. tVaRŮŽKoVoU 

Odjezd od LUNY
Návštěva kulturních, historických památek a předvánočního jarmarku. 

Cena: dítě 350 Kč, od 15 let a dospělí 650 Kč. Přihlásit se můžete do 25.11. 2009. 
Informace: J. Lupíková 556  725 029. DDM Luna Příbor

sobota 28. listopadu od 20:00 hod. 
„dJ´s PaRtY – disCo PRo VčECHNY“

akce vodka + semtex - Míša birthday´s party. Hotel U Freuda

každou středu od 17:00 hod. 
loUtKoVé diVadélKo „PostRaŠENÍ MEdVÍdCi“

vchod vedle restaurace Neptun z ulice Lidická. Loutkové divadélko Příbor

probíhající výstava do  pondělí 30. listopadu 
dŘEVĚNé KostElY EVRoPY 
„KREsBY ZE sKiCÁKU a Z KNiHY JiŘÍHo laNgERa“

Refektář. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 6. října v 17:00 hod. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

probíhající výstava do  2. prosince
VÝstaVa FotogRaFiÍ iNg. MoJMÍRa KlÍMKa 
„NÁRodNÍ PaRKY Usa“

Galerie v radnici. Město Příbor

probíhající výstava do  neděle 28. února 2010
„KaMENNé sVĚdECtVÍ MiNUlosti“

Heraldické památky Novojičínska. 
Nový sál muzea Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře

Přehled akcí v Příboře na měsíc listopad 2009


